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Milí Fryštačané, sousedé,
kamarádi, přátelé,
ze srdce Vám přejeme, ať se Vám
v roce 2021 daří být alespoň
o krok blíž Vašim snům.
K tomu Vám přejeme odvahu, nadhled
a v neposlední řadě také dobré vztahy
s Vašimi nejbližšími.

Za celý tým
Pro FRYŠTÁK
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ZÁ PISY R M F A Z M F

RMF č. R 21/2020/VIII z 9. 10. 2020
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí zprávu Ing. Bc. I.
Slámečkové, vedoucí ESO, ze dne 8. 10.
2020, o rozsahu pojištění vkladů města
Fryšták u bankovních domů s tím, že vklady jsou kryté v souladu se zákonem č.
21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.
RMF bere na vědomí vyhotovení předávacího protokolu movitého majetku - 3D
tiskárny ze strany zřizovatele města Fryšták ve prospěch Základní školy Fryšták.
RMF bere na vědomí zprávu Nadačního
fondu PRAVDA O VODĚ ze dne 7. 10. 2020,
a schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Nadačnímu fondu
PRAVDA O VODĚ, se sídlem Na drahách
247, Sviadnov.
RMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 20.000 Kč mezi městem Fryšták, a Nadačním fondem PRAVDA O VODĚ,
Sviadnov na aktualizaci a zpracování dat
o cenách vody a zajištění další činnosti
ve prospěch osvěty v oblasti obchodování s vodou v ČR a obrany zájmů vlastníků
vodárenské infrastruktury, obcí i občanů.
RMF schvaluje ukončení Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
5009, ze dne 1. 7. 2002 uzavřenou mezi
městem Fryšták, a Moravskou vodárenskou, a. s., Tovární 41, Olomouc.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
5160126960/2 mezi městem Fryšták,
a Moravskou vodárenskou, a.s. Tovární
41, 779 00 Olomouc, k odběrnému místu
č. 400126960.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
5009025407/3 mezi městem Fryšták,
a Moravskou vodárenskou, a. s., Tovární
41, 779 00 Olomouc, k odběrnému místu
č. 400025407 – nám. Míru 43, Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
5009025406/2 mezi městem Fryšták,
a Moravskou vodárenskou, a.s. Tovární
41, 779 00 Olomouc, k odběrnému místu
č. 400025406 – nám. Míru 44, Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
5009025595/3 mezi městem Fryšták,
a Moravskou vodárenskou, a.s. Tovární
41, 779 00 Olomouc, k odběrnému místu
č. 400025595 – Komenského 5, Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2020_163813 mezi městem Fryšták, a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.,

Praha, na poskytnutí licence k veřejnému
provozování hudebních děl z repertoáru
OSA formou živého nedivadelního provedení, a to k vystoupení skupiny Karel Gott
revival - Morava za autorskou odměnu
v celkové výši 1.286,23 Kč vč. 21 % DPH.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinným městem Fryšták, a oprávněnými
vlastníky nemovitosti čp. 398 k městskému pozemku p. č. 626/2, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu zatížení stanovenou
znaleckým posudkem č. 8264-102/20, ze
dne 11. 5. 2020, vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 20.572,50 Kč
s připočtením DPH a s úhradou nákladů ze
strany města.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městských pozemků, a to dílu „a“
pozemku p. č. 600/2 – ost. plocha, ost.
komunikace, a dílu „b“ pozemku p. č.
600/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 57 m², oba k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelům do podílového spoluvlastnictví,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným
znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 200
Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření
daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
geometrického plánu, znaleckého posudku a ceny návrhu na vklad z roku 2019
poměrem 50% (schváleno usnesením
ZMF č. U Z 05/2018/VII/10 ze dne 18.
6. 2018 a potvrzeno usnesením ZMF č.
U Z 4/2020/VIII/14 ze dne 12. 8. 2020.
RMF bere na vědomí právní stanovisko advokátní kanceláře JUDr. M. Březovjáka v rámci majetkoprávních vztahů mezi
městem Fryšták a Ing. Zátopkem ve věci
výstavby kaple sv. Antonína Paduánského umístěné na městském pozemku p. č.
438/20 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 43 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,
a ukládá ESO vyzvat investora k bezúplatnému převodu objektu ve smyslu jeho prohlášení ze dne 12. 3. 2019.
RMF bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor sloužících podnikání v budově čp. 5 - Zdravotní středisko,
na ulici Komenského, nacházející se na pozemku p. č. 46, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o celkové výměře 55,65 m², v ceně nájmu
850 Kč/m²/rok, za účelem provozování
soukromé zubní ordinace, schvaluje záměr pronájmu prostor žadateli a ukládá
OTH zajistit podklady týkající se rozsahu
nezbytných stavebních úprav včetně předpokládaných ﬁnančních nákladů.
RMF bere na vědomí informace Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální

pracoviště Zlín, o vyjádření ke změně druhu pozemku a v důsledku toho ruší svá
usnesení RMF č. U R 17/2020/VIII/19a)
a č. U R 17/2020/VIII/19b) ze dne 31. 8.
2020 a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, prověřit zařazení jednotlivých komunikací do pasportu komunikací (provést
aktualizace).
RMF bere na vědomí nabídku České
republiky - Lesy ČR, s. p., na směnu pozemků p. č. 905 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 531 m², a p. č.
919 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 6307 m², oba k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, ve vlastnictví města Fryšták,
za pozemek p. č. 911/1 – lesní pozemek,
o výměře 6982 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví České
republiky - Lesy ČR, s. p., a odkládá své
rozhodnutí do doby předložení dalších radou města požadovaných podkladů.
RMF bere na vědomí oznámení Státního pozemkového úřadu, pobočky Kroměříž,
ze dne 2. 10. 2020, č.j. 2RP12907/2016525202/03/02, ve věci rozšíření obvodu
komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Žeranovice, a to o pozemek p. č. 1675 –
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, o výměře 2914 m², zapsaný na LV
č. 178 pro Českou republiku – Povodí Moravy, s. p., a to z důvodu zpřístupnění pozemků, a nestanovuje podmínky k ochraně svých zájmů podle zvláštních právních
předpisů s tím, že zájmy města Fryšták
nejsou nijak dotčeny.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030062618/004 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Dolní Ves
- Žabárna, p. Říhák, Kab. NN“, umístěné
na měst. pozemcích p. č. 636/11 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 347 m²
a p. č. 646/12 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 238 m², oba k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 1.100 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů, a udělit souhlas do situačního
výkresu.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke smlouvě 33/2018 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství
(MESOH) mezi městem Fryšták, a spol.
ISNO IT, s. r. o., se sídlem Uherčice, kterým se mění čl. IV. Doba plnění bod 4.1.,
který nově zní: „Tato smlouva se uzavírá
na dobu určitou do 31. 10. 2021.“ s tím,
že ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze
změn.
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RMF bere na vědomí podnět občana ze
dne 22. 9. 2020 k výsadbě stromů a keřů
v lokalitě Horní Ves, křižovatka ul. Osvobození a ul. Ke Skalce, tzv. „Na Špici“ s tím,
že stávající sadové úpravy jsou plně vyhovující, a to i s ohledem na dopravně bezpečnostní podmínky přilehlé křižovatky.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci návrhu na opravu veřejně přístupné
účelové komunikace v místní části Dolní
Ves - Vylanta, Fryšták, umístěné na městském pozemku p. č. 230/1, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, a ukládá OTH zařadit
tuto opravu do programu oprav na další
období.
RMF v rámci přípravy investiční činnosti města pro další období souhlasí s organizací výběrového řízení za účelem zajištění dodavatele akce „Vodovod a kanalizace
II. přístupová (Vítová)“.
RMF jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění
zakázky malého rozsahu s názvem “Vodovod a kanalizace II. přístupová“ ve složení:
Ing. P. Dohnal, Ing. M. Plášek, P. Ševčík,
Ing. R. Ševčík a Ing. P. Gálík.
RMF bere na vědomí žádost spol. GEFEST FRYŠTÁK, s. r. o., Otrokovice, o stanovisko ke stavebnímu záměru výstavby
dvou bytových domů v Dolní Vsi, ul. Přehradní, Fryšták, a ukládá Ing. P. Gálíkovi
projednat žádost ve Stavební komisi při
RMF.
RMF ukládá OTH zajistit ochranu fasády na štítové stěně nad vstupem do budovy Mateřské školy Fryšták způsobem podle
bodu č. 4 důvodové zprávy – umístění trnů
proti ptactvu a ukládá OTH zajistit opravu
děr způsobených činností ptactva.
RMF bere na vědomí informace Mgr. L.
Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták, okres Zlín,
p. o., o nastavení opatření v rámci výuky
na ZŠ Fryšták s ohledem na vydaná krizová opatření ze dne 8. 10. 2020 bez připomínek.
RMF s odkazem na aktuální znění návrhu nového stavebního zákona připraveného k projednání v PS PČR bere na vědomí informace starosty Mgr. L. Doležela
a Ing. A. Miklové, vedoucí Odboru stavebního řádu a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje, o aktuálních
možnostech zajištění činnosti Stavebního
úřadu ve Fryštáku (jeho zachování jakožto
samostatného stavebního úřadu obce I.
typu vykonávající přenesenou působnost
obecního stavebního úřadu dle ust. § 13
odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění) a ukládá starostovi –
v případě zrušení Stavebního úřadu Fryšták a v případě odejmutí působnosti úřa-

du ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění - pokračovat
v dalších jednáních s dotčenými orgány
ve věci možnosti zachování stavebního
úřadu alespoň v podobě zřízení územního
pracoviště stavebního úřadu, např. stavebního úřadu obce s rozšířenou působností,
v budově Městského úřadu Fryšták na náklady města Fryštáku.
RMF č. R 22/2020/VIII z 22. 10. 2020
(Výpis usnesení)
RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, s odkazem na vyhodnocení stávající epidemiologické situace,
jakož i s ohledem na její předpokládaný vývoj a v zájmu maximalizace prevence před
šířením koronaviru (COVID-19) a v zájmu
prevence ochrany zdraví obyvatelstva, vydává Bc. I. Staňkové, ředitelce mateřské
školy, souhlas s uzavřením provozu mateřské školy ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2020
a s omezením provozu mateřské školy
ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 za přítomnosti dětí zaměstnaných rodičů.
RMF bere na vědomí informace ve věci
výsledků výběrového řízení na obsazení
pozice vedoucího odboru výstavby – Stavebního úřadu Fryšták a ve věci obsazení
pracovního místa referent/ka odboru výstavby – Stavebního úřadu Fryšták s tím,
že v rámci výběrového řízení nebyly podány
žádné přihlášky.
RMF schvaluje zahrnutí do Anketního dotazníku k Programu regenerace
městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ) ČR
dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2021
projekt města Fryštáku s názvem „II. etapa restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého - přiléhající kamenné schodiště
a část balustrády“.
RMF bere na vědomí rozsah celkových
rozpočtových nákladů na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku
pro dokončení jeho celkové obnovy s tím,
že pro rok 2021 doporučuje zastupitelstvu
schválit vyčlenění příslušné ﬁnanční částky (ve výši 230 tis Kč) na přípravu obnovy
této památky.
RMF bere na vědomí přípis č.j. MUF-STA-2577/2020-STA, ze dne 21. 10.
2020, M. Blahové, radní Zlínského kraje,
ve věci možnosti případného převodu objektu Jadrníčkovy vily městu Fryšták.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
12/2020 ze dne 15. 10. 2020.
RMF schvaluje pronájem bytové jednotky v Domě s byty pro důchodce Fryšták,

žadatelce a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. *** v Domě s byty pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták, žadatelkou, jejímž předmětem je nájem bytu,
na dobu určitou od 26. 10. 2020 do 31.
12. 2020, s možností prolongace vždy o 1
kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků, za cenu 80 Kč/m²/
měsíc a služby spojené s užíváním bytu.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
části měst. pozemku p. č. 64 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, o výměře do 75 m², žadatelce z důvodu plánované výstavby chodníku
na ul. Přehradní.
RMF bere na vědomí informace ESO
o nastavení využívání objektu Sokolovny,
čp. 78, ul. Komenského, Fryšták, dle přiloženého rozpisu s tím, že RMF respektuje závazky vyplývající z darovací smlouvy
o bezúplatném převodu objektu Sokolovny, a to vč. stanoveného nájemného za využití objektu Sokolovny ze strany TJ Fryšták, z. s.
RMF bere na vědomí návrh vedoucí
ESO ve věci stanovení výše nájmů prostor
objektu Sokolovny, č. p. 78, ul. Komenského, Fryšták, a s platností k 1. 11. 2020
schvaluje cenu nájmu v rámci objektu
Sokolovny - velký i malý sál vč. posilovny
ve výši 400 Kč/hod vč. DPH s tím, že pro
neziskové organizace se sídlem ve Fryštáku je využití zdarma, a ukládá vedoucí ESO
zpracovat aktualizaci ceníku.
RMF bere na vědomí informace starosty města ve věci zajištění úklidu a správcovství objektu Sokolovny k 1. 11. 2020
(personální zajištění včetně cenových
parametrů) a souhlasí s přidělením služebního telefonu (pořízení simkarty s parametry aktuálně platné smlouvy uzavřené s poskytovatelem telefonních služeb
městu Fryšták a nového telefonu v ceně
do 3.000 Kč).
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030056580/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, STENELLA s. r. o., 20RD Kab. NN“, umístěné
na měst. pozemcích p. č. 378 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
1204 m², p. č. 295 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1075 m² a p. č.
321/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 232 m² vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a udělit
souhlas do situačního výkresu.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření

Smlouvy č. 1030056422/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, STENELLA s. r. o., Přel NN“, umístěné na měst.
pozemcích p. č. 378 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1204 m²
a p. č. 376/2 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 30 m² oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 7.000 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Fryšták, a Základní organizací Českého zahrádkářského
svazu Vítová Fryšták, ke stavbě vodovodního a kanalizačního vedení umístěného
na měst. pozemku p. č. 258 - zahrada,
zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, se zřízením práva služebnosti
bezúplatně a na dobu neurčitou.
RMF bere na vědomí dokument Analýza
možností pořízení nového zařízení pro nakládání s odpady, zpracovanou spol. Kruták & Partners, advokátní kancelář, s. r. o.,
Praha, vypracovanou pro Statutární město
Zlín, zahrnující technická řešení, závěry
předběžných tržních konzultací a možné
způsoby zadání veřejné zakázky za účelem
pořízení řešení, které zajistí dlouhodobě
udržitelné nakládání s komunálním odpadem poté, co nabude účinnosti nová legislativa v oblasti odpadového hospodářství.
RMF s odkazem na aktuální možnosti
administrátora veřejné zakázky, záměry
Statutárního města Zlína ve věci s nakládání s odpady v regionu Zlínsko a s odkazem na funkčnost stávajícího systému
nakládání s odpady ukládá starostovi
města nepodávat výpověď smlouvy o dílo
č. 50/713/03/40, ze dne 14. 10. 2020,
ze dne 12. 2. 2020, a to ve smyslu jiného důležitého zájmu města spočívajícího
v zajištění stávající funkčnosti a nakládání
s odpady na území města Fryšták, a doporučuje ZMF uzavřít dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo s Technickými službami Zlínsko,
s. r. o., na dobu určitou do 31. 12. 2021
a s tím, že doporučuje ZMF odložit organizaci veřejné zakázky v návaznosti na aktuální vývoj situace v oblasti odpadového
hospodářství.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci oznámení o projednání návrhu
Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlína
v uplynulém období 2016-2020 a s odkazem na vyjádření OTH neschvaluje podání
podnětů k uplatňované zprávě (zprávou nejsou dotčena práva ani povinnosti města
Fryšták).

RMF bere na vědomí informace OTH
ve věci návrhu p. P. Ševčíka, radního
města Fryšták, na vybudování mechanické zábrany proti poškození fasády objektu Zdravotního střediska Fryšták v části
zadního výjezdu z parkoviště a s odkazem
na právní posouzení možného technického
řešení neschvaluje vybudování zábrany dle
návrhu pana Ševčíka.
RMF bere na vědomí informace OTH
ve věci postupu při zpracování studie k investičnímu záměru na stavební úpravy
objektu Sokolovny ve Fryštáku ze strany
S-projekt plus, a. s., neschvaluje pokračování projekčních prací na studii k investičnímu záměru k využití objektu Sokolovny
ve Fryštáku a ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat předmětný záměr ve Stavební komisi při RMF jako podklad pro jednání pracovního setkání zastupitelů (tzv. pracovní
zastupitelstvo).
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Vodovod
a kanalizace Vítová II. přístupová“, a to
ﬁrmu Ing. Luděk Páleníček, Ph.D, Martinice, s cenovou nabídkou ve výši 2.212
837 Kč vč. DPH, bez připomínek, a s odkazem na usnesení RMF č. U R 21/2020/
VIII/18c) ze dne 9. 10. 2020 doporučuje
ZMF schválit realizaci výše uvedeného projektu.
RMF bere na vědomí právní stanovisko
advokátky Mgr. Pavlíny Řehové k návrhu
ﬁrmy VYMYSLICKÝ-VÝTAHY, spol. s r. o.,
na uzavření nové Smlouvy o dílo o údržbě
a servisu zdvihacího zařízení č. 33a-2020,
kterou se navrhují změny cen za poskytování servisních služeb zdvihacího zařízení
umístěného v Polyfunkčním objektu Fryšták a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
o údržbě a servisu zdvihacího zařízení č.
33a-2020 mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY, spol. s r. o., Jarošov, která plně nahrazuje Smlouvu o dílo
o údržbě a servisu zdvihacího zařízení č.
12-37 ze dne 27. 8. 2012 (v návaznosti
na ustanovení nového občanského zákoníku) a současně řeší změnu ceníku, a to
na dobu neurčitou.
RMF bere na vědomí předloženou Výroční zprávu o činnosti Základní školy
Fryšták, okres Zlín, p. o., bez připomínek
včetně zápisu z jednání Komise školství,
mládeže a tělovýchovy č. 1/2020 ze dne
29. 9. 2020 bez připomínek.
RMF schvaluje administraci zakázky
malého rozsahu za účelem zajištění dodavatele doplnění vánočního osvětlení
(výzdoby), umístěného na sloupy veřejného osvětlení na ul. Holešovská a ul. Zlínská ve Fryštáku, a to v rámci rozpočtu
na r. 2020, a v souladu se Zásadami č.

1/20165 města Fryšták jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu
s názvem “Pořízení nové vánoční výzdoby
na ul. Holešovská a ul. Zlínská“ ve složení: Ing. P. Gálík, Mgr. L. Jasenská, Mgr. M.
Klapilová.

RMF č. R 23/2020/VIII z 30. 10. 2020
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy OZ
engineering, s. r. o., ve věci změny dílčího
termínu plnění díla na akci “Fryšták Hrubá
hospoda“ – projekční práce, a to z důvodu
řešení využití prostor ze strany objednatele, a s odkazem na jednání a dílčí závěry
výrobních výborů ve věci přípravy projektové dokumentace na akci “Fryšták Hrubá
hospoda“ a s odkazem na probíhající diskusi ve věci možného umístění minipivovaru a dostatečnosti parametrů kuchyně
schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „Fryšták Hrubá
hospoda“, uzavřené mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou OZ engineering, s. r. o., Zlín, kterým se mění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2b), který nově zní: „Předání
projektové dokumentace pro vydání společného povolení vč. propočtu investičních
nákladů stavby: do 15. 12. 2020 k připomínkovému řízení objednateli od zahájení
doby plnění“ s tím, že ostatní ujednání
smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
RMF doporučuje ZMF schválit pokračování v projekční činnosti u akce “Fryšták
Hrubá hospoda“ – projekční práce s tím,
že:
a) doporučuje upustit od původního záměru umístění plně funkčního minipivovaru do objektu, přičemž místnosti, kde měl
být pivovar původně umístěn, budou využity jako univerzální prostor (např. muzeum
s informačním centrem, reprezentační pivotéka, kořalkovna, apod.),
b) doporučuje ZMF schválit realizaci kuchyně vč. příslušenství v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
RMF doporučuje ZMF schválit sazbu
místního poplatku za systém nakládání
s odpady ve výši 620 Kč a hodnotu EKO
bodu (bonusového) ve výši 10 Kč.
RMF bere na vědomí vyjádření (nesouhlas) Stavební komise při RMF k žádosti
spol. GEFEST FRYŠTÁK, s. r. o., ve věci
výstavby bytových domů na ul. Přehradní
ve Fryštáku s tím, že RMF v dané věci rozhodne až v návaznosti na doplnění podkladů o stanovisko advokátní kanceláře.
RMF schvaluje nabytí movité věci bezúplatný převod průmyslového odvlhčo-
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vače ATIKA ALE 500N z vlastnictví Charity
Zlín do vlastnictví města Fryšták, a to pro
potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Fryšták.
RMF bere na vědomí nabídku společnosti SCP SHOP, s. r. o., Praha, ve věci
možnosti pořízení speciálního hasičského
vysavače Rössler HYDRA k zajištění likvidace provozních kapalin, vody, kalů, oleje
s průchodem pevných částic do 40 mm
a schvaluje pořízení speciálního hasičského vysavače Rössler HYDRA (typ 2700 W)
od společnosti SCP SHOP, s. r. o., pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Fryšták, v kompletní výbavě a včetně zaškolení, a to za celkovou cenu ve výši
81.300 Kč s dopravou ve výši 600 Kč, vše
vč. DPH.
RMF jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu v objemu nad 200
tis. Kč bez DPH, pro realizaci zakázky malého rozsahu „Zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu” ve složení člen/náhradník: Ing. P. Dohnal / K.
Večeřová, Mgr. L. Sovadina / P. Ševčík,
Ing. P. Gálík / G. Najmanová, MBA.

RMF č. R 24/2020/VIII z 6. 11. 2020
(Výpis usnesení)
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na zajištění dodavatele
investiční akce „Vodovod a kanalizace Vítová II. přístupová“, a to ﬁrmu Ing. Luděk
Páleníček, Ph.D., Martinice, s cenovou nabídkou ve výši 2.212 837 Kč vč. DPH bez
připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Ing. Luděk
Páleníček Ph.D., Martinice, za účelem zajištění dodavatele investiční akce „Vodovod a kanalizace Vítová, II. přístupová“,
a to v ceně 1.828 791 Kč bez DPH, tj.
2.212 837 Kč vč. DPH.

ZMF č. Z 6/2020/VIII z 4. 11. 2020
(Výpis usnesení)
ZMF schvaluje program jednání ZMF
č. Z 6/2020/VIII dne 4. 11. 2020 v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 27.
10. 2020 a v souladu s ustanovením § 94
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zařazení do programu zasedání ZMF
č. Z 6/2020/VIII dne 4. 11. 2020 bod
č. 14c) Stanovisko k využití prostor 1.NP
v rámci projekční přípravy revitalizace objektu Hrubé hospody.

ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo Z 5/2020/VIII ze dne 9. 9. 2020.

o výměře do 75 m², žadatelce ***, bytem
***, z důvodu plánované výstavby chodníku na ul. Přehradní.

ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 4. 11. 2020 bez připomínek.

ZMF schvaluje výkup pozemků p. č.
445/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 144 m² a p. č. 468/21 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 81 m², oba k. ú Vítová, obec Fryšták, do vlastnictví města Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 8291-129/20, ze dne
21. 9. 2020, vyhotovený Ing. J. Mlčochem,
znalcem, ve výši 500 Kč/m², tj. kupní cenu
ve výši 112.500 Kč, a to za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod veřejně přístupnou účelovou komunikací, s tím,
že náklady související s výkupem (znalecký
posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující, tj. město Fryšták.

ZMF bere na vědomí návrh Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2020 - o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Fryštáku a ukládá
OTH dopracovat předložený návrh ve smyslu zastupiteli uplatněných podnětů, a to
ve věci zpřesnění textu z pohledu právního
rámce OZV a s odkazem na precizaci nakládaní s bioodpadem (BRKO).
ZMF schvaluje vydání Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2020 - o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) – sazba poplatku ve výši 635 Kč
na osobu, výše EKO bodu 10 Kč, maximální strop odměn ve výši 90% z poplatku.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 22/2020/VIII/10a) ze dne 22. 10.
2020 bere na vědomí dokument Analýza
možností pořízení nového zařízení pro nakládání s odpady zpracovanou spol. Kruták & Partners, advokátní kancelář, s. r. o.,
se sídlem Revoluční, Praha, vypracovanou
pro Statutární město Zlín.
ZMF ruší své usnesení č. U Z 1/2020/
VIII/2g) ze dne 12. 2. 2020 a ve smyslu
jiného důležitého zájmu města spočívajícího v zajištění stávající funkčnosti systému nakládání s odpady na území města
Fryšták schvaluje uzavření Dodatku č. 14
ke smlouvě o dílo č. 50/713/03/40 mezi
městem Fryšták, a spol. Technické služby
Zlínsko, s. r. o. kterým se mění čl. V Platnost smlouvy, odst. 1 smlouvy, a který
nově zní: „1. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31.12.2021“ a s tím, že ostatní
ujednání smlouvy o dílo vč. jejích dodatků
se nemění (viz příloha č. 3 tohoto zápisu)
a tudíž odkládá záměr organizace veřejné
zakázky na zajištění dodavatele systému
nakládání s odpady.
ZMF schvaluje s platností od 1. 1.
2021 Kastrační program města Fryštáku
v rámci kterého, město Fryšták poskytne
ﬁnanční dar ve výši 300 Kč na kastraci
kočky/kocoura fyzickým osobám s trvalým
pobytem na území města Fryštáku a ukládá ESO vyčlenit v návrhu rozpočtu pro rok
2021 objem prostředků ve výši 30.000 Kč
na podporu tohoto projektu.
ZMF neschvaluje prodej části měst.
pozemku p. č. 64 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,

ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a manželi Malinovými, na výkup pozemků p. č. 445/35
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 144 m² a p. č. 468/21 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 81 m², oba k. ú Vítová, obec
Fryšták, do vlastnictví města Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 500 Kč/
m², tj. za kupní cenu ve výši 112.500 Kč,
a to za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod veřejně přístupnou účelovou komunikací s tím, že náklady související s výkupem (znalecký posudek a návrh
na vklad do katastru nemovitostí) hradí
kupující, tj. město Fryšták.
ZMF schvaluje záměr prodeje části
městských pozemků, a to dílu „a“ pozemku p. č. 600/2 – ost. plocha, ost. komunikace, a dílu „b“ pozemku p. č. 600/3
- ostatní plocha, ostatní komunikace,
o celkové výměře 57 m², oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelům
(do podílového spoluvlastnictví), za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 200 Kč/m² bez
připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení geometrického
plánu, znaleckého posudku a ceny návrhu
na vklad z roku 2019 poměrem 50% a uzavření příslušné kupní smlouvy.
ZMF schvaluje vypořádání vrácení kupní ceny v souladu s dohodou uzavřenou
s městem Fryšták a kupujícími občany.
ZMF schvaluje záměr prodeje nově
vzniklého pozemku p. č. 205/16 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 64 m², k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, který vznikl rozdělením části městského pozemku p. č.
205/11 – ostatní plocha, ostatní komuni-

kace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, do společného jmění (žadatelů) manželů, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 200 Kč/m² bez
připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení geometrického
plánu, znaleckého posudku a ceny návrhu
na vklad z roku 2019 poměrem 50% a uzavření příslušné kupní smlouvy.
ZMF bere na vědomí žádost o prodej
městského pozemku p. č. 471/2 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 192
m², k. ú Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a souhlasí se záměrem prodeje mezi
městem Fryšták a žadatelem za cenu ne
nižší, než je cena znaleckého posudku,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad
žadatelem, a ukládá ESO zajistit znalecký
posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030056580/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Fryšták, STENELLA s. r.
o., 20RD Kab. NN“, umístěné na měst. pozemcích p. č. 378 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1204 m², p. č.
295 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 1075 m² a p. č. 321/3 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 232 m², vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000 Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů, a udělení souhlasu
do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030056422/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, STENELLA
s. r. o., Přel. NN“, umístěné na měst. pozemcích p. č. 378 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1204 m² a p. č.
376/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové
výši 7.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a udělení souhlasu do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030061185/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Vítová, paní Fišerová,
Kab. NN“, umístěné na měst. pozemcích
p. č. 113/8 – ostatní plocha, jiná plocha,

o výměře 147 m² a p. č. 113/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
5575 m², oba k.ú. Vítová, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a udělení souhlasu do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030062618/004 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Dolní Ves - Žabárna,
p. Říhák, Kab. NN“, umístěné na měst. pozemcích p. č. 636/11 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 347 m² a p. č. 646/12
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
238 m², oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.100 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a udělit
souhlas do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Fryšták,
a spol. CETIN a. s., Praha, ke stavbě
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě s názvem „16010050679
RVDSL2002_M_Z_FTAK28_
FTAK1HR_MET“, umístěné na městském
pozemku p. č. 83 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
1.850 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Fryšták,
a spol. CETIN a. s., se Praha, ke stavbě
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě s názvem „16010050820 RVDSL2002_M_Z_FTAK2302_
FTAK1HR_MET“, umístěné na městských
pozemcích p. č. 648 – ostatní plocha, neplodná půda, a p. č. 690 – orná půda, neplodná půda, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Fryšták,
a spol. CETIN a. s., Praha, ke stavbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě s názvem „16010-050814
RVDSL2002_M_Z_FTAK2301_FTAK1HR_
MET“, umístěné na městských pozemcích p. č. 600/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace a p. č. 741 – orná půda, zemědělský půdní fond, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 1.000 Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zří-

zení služebnosti mezi povinným městem
Fryšták, a oprávněnými vlastníky nemovitosti k vedení sítí na městském pozemku
p. č. 626/2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu zatížení stanovenou znaleckým
posudkem č. 8264-102/20, ze dne 11. 5.
2020, vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 20.572,50 Kč s připočtení
DPH.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi
městem Fryšták, a Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu Vítová
Fryšták, ke stavbě vodovodního a kanalizačního vedení umístěného na měst. pozemku p. č. 258 - zahrada, zemědělský
půdní fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
se zřízením práva služebnosti bezúplatně
a na dobu neurčitou.
ZMF bere na vědomí informaci OTH
o přípravě investiční akce s názvem „Vodovod a kanalizace Vítová II. přístupová“,
o provedeném výběrovém řízení na zajištění dodavatele předmětné investiční akce
a souhlasí s realizací této investiční akce
s názvem „Vodovod a kanalizace Vítová II.
přístupová“ a se zahájením prací v r. 2020.
ZMF schvaluje v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění, s platností od 1. ledna 2021 do data
schválení rozpočtu města Fryštáku na rok
2021, rozpočtová pravidla s tím, že měsíční výdaje nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok
2020.
ZMF bere na vědomí zápis z jednání
Kontrolního výboru č. 4/2020 ze dne 2. 9.
2020
ZMF bere na vědomí zápisy z jednání
Finančního výboru při ZMF č. 2 ze dne 8.
6. 2020 a č. 3/2020 ze dne 3. 8. 2020.
ZMF schvaluje pokračování v projekční činnosti u akce “Fryšták Hrubá hospoda“ – projekční práce s tím, že s odkazem
na předpokládané ekonomické dopady případného pořízení a provozování minipivovaru upouští od původního záměru umístění plně funkčního minipivovaru do objektu
(1. NP, místnost č. 1.02), přičemž tyto
předmětné místnosti, kde měl být pivovar
umístěn, budou využity jako tzv. univerzální prostor (např. muzeum s informačním
centrem, reprezentační tzv. pivotéka, kořalkovna, apod.)
ZMF schvaluje pokračování v projekční
činnosti u akce “Fryšták Hrubá hospoda“
– projekční práce a schvaluje rozsah realizace kuchyně vč. příslušenství v souladu
s aktuálně předloženou projektovou dokumentací, tj. pouze v místnostech č. 1.17
až 1.28 v 1.NP.
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Vážení spoluobčané!
Když píši tyto řádky a – v kontextu
nezadržitelně se blížícího se závěru
roku – tak trochu nostalgicky přemítám o tom, co v rámci tohoto svého
příspěvku z toho všeho, co se na radnici tak říkajíc děje, pro vás nyní vyberu, nechám se nakonec „inspirovat“
jedinečným obrazem, který mi nabízí
pohled z okna našeho domu – pohled
do okolní – stále ještě listopadové –
přírody, která ovšem na své nezvratné
cestě za každoročním zaslouženým odpočinkem nabízí nejen neopakovatelně
originální barevný obraz, ale také (asi
kýženou a již i očekávanou) atmosféru
smíření, klidu či harmonie. Proč tedy
– v čase oznamujícím příchod nejkrásnějších svátků v roce – nepřijmout tuto
výzvu k lehkému rozjímání…, tedy k přípisu tentokrát pracovně uvolněnějšímu,
neb podrobnější hodnocení uplynulých
dvanácti měsíců dozajista přinese první
číslo našeho měsíčníku v roce 2021,
tedy jeho lednové vydání.
Vážení spoluobčané!
Třebaže vnímáme plynutí času pochopitelně každý jinak, patrně se asi
shodneme na tom, že zapálení první
sváteční svíce na adventním věnci, které nás za pár dnů čeká, nás přece jenom pokaždé tak trochu překvapí, ne-li
zaskočí: ten pracovní ruch, jehož jsme
více či méně přirozenou součástí, jako
by nás odváděl od uctivého přijetí času
rozjímání, míru a radosti, který představuje konec kalendářního roku.
Tím spíše pak záleží na nás, abychom se na období, které nás čeká,
nejen adekvátně (zejména duchovně)
připravili, ale abychom ho také dokázali
náležitě prožít, a to jak ve dnech blížícího se adventu, tak i samotných Vánoc.
K tomuto času se váže mnoho tradic, zvyků, a to jak ve smyslu církevním,
tak i veskrze „světském“. K těm profánním zvykům patří například i to, že
na sklonku roku rekapitulujeme to uplynulé, přejeme si navzájem či se obdarováváme, a někteří se dokonce motivují
nejrůznějšími předsevzetími apod.
Nejprve tedy malé ohlédnutí. Letošní rok nám všem přinesl velké zkoušky
v podobě boje s covidovou pandemií.
Jsem rád, že naše město po úvodním
šoku z jarního ataku nakonec tuto nevídanou situaci zvládlo, a že i nyní (jakož
i v budoucnu) bude stále trvajícímu nebezpečí odolávat. Jako potěšující můžeme jistě vnímat, jak si většina občanů
dokázala v nepřehledném údobí pora-

dit, a hlavně si vzájemně pomoci (nejen
materiálně) a permanentně se povzbuzovat. Dodávám rovněž, že ani vedení
města (pochopitelně) nestálo stranou
a podalo Fryštačanům pomocnou ruku.
Mé letošní listopadové „ohlédnutí“, vážení spoluobčané, nebude o tom, co
při bilancování uplynulého roku obvykle
zmiňuji: nebude to přehled nově vybudované infrastruktury (včetně té, která
vzešla dnes netypicky – cestou občanské svépomoci), výše získaných dotací,
rozsah podpory a výsledky fungování
školských zařízení, rekapitulace vytvořeného grantového zázemí pro činnost
neziskového sektoru, průběh pro naše
město tak důležité mediace ve věci
případného smírného řešení vleklých
sporů našeho města s vodárenskými
subjekty o vrácení vody do rukou měst
a obcí (mimosoudní cesta) či aktuální
výsledky hodnocení hospodaření města (je operativně zpracována analýza
ﬁnančního zdraví města včetně jeho
ekonomické perspektivy – výhledu hospodaření na další léta, která bude předmětem důkladného projednání v zastupitelstvu za účelem stanovení nových
rozpočtových parametrů a rozvojových
priorit města). Jsem velmi potěšen,
že výstupy tohoto ekonomického dokumentu tak příznivě hovoří pro naše
město, a to jak z pohledu historického
vývoje hospodaření, tak i s ohledem
na rozpočtový výhled; materiály budou
zveřejněny a samozřejmě k dispozici
i široké veřejnosti…
To mé letošní podzimní ohlédnutí
může mít, vážení občané, tedy podobu jediného: velkého poděkování, a to
všem našim občanům, kteří bojovali
a stále bojují s nebezpečným virem,
za jejich trpělivost i odpovědnost, ale
i přesvědčení, že všechno zvládneme;
děkuji zaměstnancům města, úředníkům, jakož i těm v úseku technických
služeb, že pracují i ve ztížených podmínkách, které nás prověřují tím spíše pak
po psychické stránce – velmi si zvýšeného pracovního nasazení v nezvyklé
situaci vážím.
Čas završení každého roku – v záři
vánočního veselí a srdečnosti – patří,
tedy i v tom širším pojetí, dárkům. Připomínám v této souvislosti, že i občané
našeho města budou, jako každoročně,
a tedy již tradičně, obdarováni: i letos
se v našich domácnostech objeví fryštácký kalendář, který vás bude provázet
po celý příští rok, „časově vás zorientuje“, ale také potěší krásami Fryštácké brázdy prostřednictvím fotograﬁí

těch, kteří se na svět kolem nás umějí
dívat poněkud jinak, takže díky jejich
řeči „obrázků“ vnímáme místo, kde žijeme, mnohdy v úplně „jiných barvách“
…a tím spíše s ním také souzníme!
Vážení spoluobčané,
jménem vedení města i jménem
svým si vám dovoluji srdečně popřát
(hned několikrát): klidné prožití adventu, který má být z pohledu církevní tradice onou radostnou cestou k tomu, co
oslavujeme právě o Vánocích. A jeví se
bohužel až jako absurdní – a těžko asi
lze v současné době každodenního úsilí
o zajištění existence každého z nás komukoliv co vytýkat – že se nás právě
v tomto čase příprav a očekávání jako
by navzdory této touze zastavit se nedobrovolně zmocňují snad nekonečné
pracovní či jiné povinnosti (i v našich
domovech), takže si ani nestihneme
plně uvědomit, že po roce Vánoce zase
klepou na dveře… Tedy – pokud možno
klidný advent mimo materiální svět!
Ano, Vánoce se blíží. A nikdo nám je
nesebere, jak kdesi – a už ani nevím,
v jakém tónu a jak obrazně – tato podivná myšlenka byla pronesena. Prostě Vánoce – navzdory epidemii a všem
hrůzám, které nás případně provázejí
(ať už je každý spatřuje v čemkoliv),
budou, protože prostě jsou věci, které
tomuto světu nemůže vzít nikdo, a proto také budou, třebaže přece jen trochu
jiné, pakliže si je budeme (chtít) umět
prožít…
Vážení spoluobčané,
jsem přesvědčen, že se na Vánoce
se srdcem malého dítěte všichni těšíme. Jsou pro nás velkou příležitostí –
ke ztišení, usebrání, zamyšlení, lásce.
Ale také k pochopení, že je naše společnost stále zmítaná „nešvary“ doby
jako třeba závist, nenávist, křivdy, zloba, lítost, strach či strádání, a že tedy
tím více nám Vánoce dávají ušlechtilou
šanci pochopit svět kolem nás, jakož
i nezměrnou sílu s veškerými nedostatky či slabostmi člověka bojovat…
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vám – a letos, v době
enormního nedostatku sociálního kontaktu, kdy nás tento negativní aspekt
lidsky výrazně oslabuje – upřímně popřát obzvlášť srdečně opravdu klidné
prožití času vánočního, nechť vám letošní svátky radosti a míru přinesou
vše, po čem toužíte (a asi tušíte, že
hmotné statky to patrně nejsou, o čem
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Parkování na místních
komunikacích

tady přemítám), a nechť vás povznášející prožitek poetického kouzla Vánoc
provází pokud možno co nejdéle!
A co ta předsevzetí, avizovaná téměř
v úvodu mého příspěvku? Jistě si každý
z nás nějaké najde (byť znám mnoho
zapřisáhlých, kteří tvrdí, že se bez nich
obejdou). Třeba. Možná má někdo pocit, že by svému „závazku“, odhodlaně
vyřčenému hned v úvodu nového roku,
snad nedostál, a tak říkajíc boj sám
se sebou prohrál. Ale o to ani nejde.
Ještě tak se stresovat nenaplněnými
cíli! Zrovna tak jako ﬁlozofovat o „míře
ušlechtilosti“ předsevzetí. Vždyť nejsou
a priori správná či špatná. Snad jen
smysluplná. A z tohoto pohledu je pak
naše rozhodování jasné. Je to jen na každém z nás. Mimo jiné – třeba i s odkazem na to, co jste dnes četli …
Vážení spoluobčané,
v tomto svém příspěvku v kontextu
atmosféry blížících se Vánoc jsem si tak trochu v předstihu – dovolil „kopírovat“ čas sváteční, a tudíž jej pojmout
méně pracovně. Avšak domnívám se,
že i takovýto tón patří k základům plnohodnotné komunikace kteréhokoliv
starosty s občany města.
Ještě jednou vám, vážení spoluobčané, přeji úspěšně zvládnutý – bohužel
asi pracovně vypjatý – advent, pokud
možno ničím nerušené slavnostní prožití svátečního času vánočního a šťastné, stejně jako veselé, vykročení do nového roku!
S úctou
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Opětovně žádáme občany, především řidiče a majitele osobních vozidel,
aby neparkovali svá vozidla na místních komunikacích na území města
Fryštáku.
Motorová vozidla, která odstaví řidiči přímo na komunikaci, a přitom nedodrží zákonem danou povinnost, snižují
plynulost a bezpečnost provozu a představují technickou komplikaci při provádění zimní údržby chodníků a komunikací. Ustanovení § 25 odst. 3 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některý zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, zní: „Při
stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy“.
Policie ČR byla požádána o součinnost při kontrole stání vozidel na místních komunikacích ve městě Fryštáku,
a to v návaznosti na zajištění dodržování příslušné legislativy.
Děkujeme za spolupráci!
OTH

PROVOZ
RADNICE FRYŠTÁK
Oznamujeme občanům, že v závěru měsíce prosince 2020 dojde
ke změnám provozu radnice Fryšták včetně detašovaných pracovišť
a v Městské knihovně Fryšták.
• Městský úřad Fryšták
Úterý 22. 12. 2020
OTEVŘENO
(pokladna jen do 11.30 hod.)
Středa 23. 12. 2020
ZAVŘENO
Pondělí 28. 12. 2020
ZAVŘENO
Úterý 29. 12. 2020
ZAVŘENO
Středa 30. 12. 2020
ZAVŘENO
Čtvrtek 31. 12. 2020
ZAVŘENO
• Městská knihovna Fryšták
Středa 23. 12. 2020 až do neděle
3. 1. 2021 – ZAVŘENO

K zamyšlení...
Na místním hřbitově dochází pravidelně k naplňování odpadkových
košů, které slouží k ukládání běžného
odpadu – ne odpadu ze hřbitova.
Bohužel i přes několikerá upozornění, že pro hřbitovní odpad slouží
kontejner umístěný na hřbitově, jsou
malé odpadkové koše opakovaně přeplňovány.
Prostředí kolem nás si tvoříme
sami a ukládání odpadu tímto způsobem, který jednoznačně hyzdí pietní místo, kde jsou uloženy ostatky
našich zemřelých, je přinejmenším
zarážející.
Město Fryšták

Poděkování
Podzim – toto roční období přináší mnoho krásného až poetického při
pohledu, kdy se mění zeleň, listí získává různé barvy od žluté, oranžové až
k bronzové, lesní cesty jsou lemovány
keři se zlatožlutými listy a lesy nejsou
tak tajemné, neboť prosvítají více zapadajícím sluncem.
A právě tyto okamžiky podzimu zachytávají naši fotografové z Fryštáku.
Jejich obdivuhodné až profesionální
snímky jsou příjemné a potěšující pro
každého v tomto období. Proto bych
touto cestou chtěla poděkovat všem,
kteří vkládají fota z Fryštáku a okolí ať
je to pan Jaromír Chudárek, Libor Drábek nebo pan Roman Sehnal a další.
Milena Šímová
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Technické služby
o vánočních svátcích
Odbor technického hospodářství
upozorňuje na změnu provozní doby
dvora Technických služeb města Fryštáku v době vánočních svátků:
Středa 23. 12. 2020 – OTEVŘENO
od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Sobota 26. 12. 2020
státní svátek – dvůr UZAVŘEN
Středa 30. 12. 2020 – OTEVŘENO
od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Sobota 2. 1. 2021 – OTEVŘENO
od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Současně upozorňujeme na změnu
provozní doby v zimním období s platností od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021.

FRYŠTÁCKÝ KALENDÁŘ 2021
Vážení občané také v následujícím roce pro Vás město Fryšták připravilo „Kalendář na rok 2021“ s krásnými fotograﬁemi několika „domácích“ autorů.
Bohužel kvůli epidemii covidu 19 v něm tentokrát nenajdete důležité termíny
kulturních a společenských akcí v nadcházejícím roce. Nikdo totiž v tuto chvíli přesně neví, jaká opatření budou v roce 2021 platit a zda by se předem ohlášené akce
vůbec mohly konat. Chybět však nebudou termíny pravidelného svozu odpadů.
Textovou a informační část kalendáře připravili PhDr. Česlav Zapletal a Mgr.
Pavel Nášel.
Kalendář na rok 2021 si budete moci zdarma vyzvednout (vždy 1 výtisk pro
domácnost) v Městské knihovně Fryšták (pouze v úředních hodinách) od úterý
8. prosince 2020.
Vstup do knihovny tentokrát nebude umožněn – distribuce proběhne prostřednictvím tzv. výdejového okénka (dveří).
Kvůli covidu vás však žádáme, abyste dodržovali vyhlášená hygienická opatření
– nutností bude rouška, případně budete moci použít dezinfekci rukou. Také bude
nutné dodržovat nezbytné odstupy (2 metry) mezi jednotlivými osobami.
Děkujeme za pochopení.

Zimní provozní doba
• SOBOTA 08.00–13.00 hodin
bez polední pauzy
• STŘEDA 14.00–18.00 hodin
Připomínáme, že ve dnech státních
svátků, které připadnou na středy a soboty, bude dvůr TS Fryšták vždy uzavřen.
Odbor technického hospodářství

Důležité upozornění
Informujeme, že kvůli vánočním svátkům opět dojde k posunu termínu vydání
a distribuce Fryštáckých listů až na druhý lednový týden roku 2021.
V případě problémů s distribucí, kterou zajišťuje Česká pošta s. p. (např. pokud
Fryštácké listy nedostáváte včas nebo vůbec) se prosím obraťte na redakci a svůj
problém nahlaste: Mgr. Pavlu Nášelovi, mob. 607 801 942 nebo na e-mailovou
adresu p.nasel@frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

VÝDEJNÍ OKÉNKO
PONDĚLÍ–PÁTEK 7–18

Program
KASTRACE KOČEK A KOCOURŮ
Město Fryšták se rozhodlo zapojit do programu kastrace
koček a kocourů spočívající v poskytnutí příspěvku majitelům ve výši 300 Kč za kastraci kočky i kocoura.
Snahou je motivovat majitele koček ke kastraci s cílem
omezit populaci toulavých koček a kocourů, ale především
počty bezprizorních koťat. Jste-li majitelem kočky a nemáte
jistotu, že všem koťatům najdete nový domov, je nejodpovědnější nechat kočku kastrovat. Kastrace koček i kocourů
má své výhody a má smysl.
Program bude spuštěn v lednu 2021. Občané s trvalým
bydlištěm ve Fryštáku mohou požádat po provedení zákroku
a zaplacení celé částky o příspěvek a úhradu části výdajů
Městský úřad Fryšták. Majitel zvířete musí předložit žádost
o poskytnutí ﬁnančního daru na kastraci koček a kocourů
a originál dokladu o provedení a zaplacení příslušného veterinárního zákroku.
Příspěvek touto formou mohou zájemci využít až do vyčerpání celkové částky třicet tisíc korun, která bude na tento
program vyčleněna v navrhovaném rozpočtu města pro rok
2021.

KÁVA • HORKÝ MOŠT
TOASTY • PERNÍČKY

VAŠ E NÁZO RY

Motivační systém MESOH?

Důvod k optimismu

Níže bych ráda uvedla, proč zpochybňuji, že je systém MESOH motivační.
Nejprve bych uvedla, že třídíme již od devadesátých let min. století. V současnosti třídíme o to více a důsledněji (i s kontrolou) v rámci MESOH.
Dne 26. 10. 2020 a následně ve Fryštáckých listech č. 11/2020 byli občané
Fryštáku vyzvání, aby v rámci vyhodnocení systému třídění odpadů za předcházející období ukončeného k 30. 9. 2020 zkontrolovali své „inventury“ – aktivity
v rámci třídění odpadu a následné přidělení EKO bodů.
Byla provedena inventura a zkontrolováno hodnocení třídění odpadu naší domácnosti dne 26. 10. 2020 a ihned zaslána reklamace, na kterou bylo zavádějícím způsobem odpovězeno.
V rámci naší reklamace bylo uděláno srovnání s jejich rodinou? – Proč a z jakého důvodu…. Dále bylo vytýkáno, že pytle dáváme nenaplněné (asi pouze
v jednom případě, jinak vždy plné), že nádoby na směsný odpad nejsou plněny
na 100 % a měly by být dávány k vývozu jen když jsou zcela naplněny (nejsem si
jista, zda je vhodné např. v letních měsících dodržovat toto pravidlo…). Odpověď
na otázku, proč za třídění – BT – plastu, papíru, kovů, jedlých olejů lze získat
maximálně 25 bodů, ať je v domácnosti více členů či pouze jeden, nebyla zcela
uspokojivá... u každého druhu ekobodů, lze získat jen určitý max. počet bodů
(jsou zastropované), jelikož by si lidé nasbírali vysoký počet ekobodů například
jen za tři měsíce a zbytek roku by již netřídili… Nabyli dojmu, že právě „zastropování“ vede k tomu, aby se třídilo jen částečně. Snad není cílem, aby si každý
spočítal, kdy dosáhne 25 EKO bodů za BT a pak aby vše dával do směsného odpadu, a tím také aby dosáhl plného obsahu odpadu v odpadové nádobě… Neboť
další odpověď na naše připomínky zněla… Co se týče úrovně třídění - není cílem
dosáhnout 100% úrovně třídění...
Odpověď, která s „určitou arogancí“ na nás působila, že ať snaha třídit důsledně nebo ne, více EKO bodů nezískáme (Ba naopak toto zastropování je demotivující, neboť při spočítání, když domácnost odevzdá 12x1 pytel plastu = každý
měsíc sběru, 6x1 pytel papíru = jednou za 2 měsíce, 4x kov = jednou za čtvrt
roku (např. doposud bylo započítáno 1,5 bodu za 5 obalů od plechových konzerv)
a 4x odpadní jedlý olej = jednou za čtvrt roku (doposud započítáno 0,5 bodu) a při
základu započítání pouze (min) 1 bodu, pak 12+6+4+4 je celkový součet 26! A to
za předpokladu, že se nevytřídí více jak za 1 bod a neodevzdá se žádné elektro….
To ukazuje, že vždy nelze dosáhnout pouze 25 EKO bodů za BT. Snad není cílem,
aby vše, co je nad 25 EKO bodů se „cpalo“ do směsného odpadu do nádob!
Systém MESOH je velmi demotivující – viz výše EKO body za třídění, dále
do systému také nejsou započítány body za kompostování, za nakupování – nákup v obchodech „bezobalových“ (příklad – ve Zlíně pouze jeden obchod, který
respektuje zaevidovanou kartu, ovšem body za nákup se nikde neprojeví…), dále
se vůbec neevidují nějaké body za energie. Dále se musí každý pozastavit nad
skutečností, že nejsou započítány EKO body za zájem ve 4. čtvrtletí hodnoceného
roku (snad hodnocení, které by mělo být zkontrolováno, je od 1. 10. 2019 do 30.
9. 2020 a třídění v roce 2019 by mělo být započítáno za třídění ve 3. čtvrtletí
roku 2019).

V poslední době procházíme jednou
z nejtěžších krizí ve školství, v životě
občanů naší země.
Pandemií covidu 19 se šíří nejistota, obavy, ale i obyčejný lidský strach.
Uvědomme si, že pocit naděje, víry
v dobrý konec, zvyšuje naši odolnost.
Je potřeba nevzdávat se, vytrvat, být
osobně zodpovědný každý sám za sebe
i za druhé (Jeden za všechny, všichni
za jednoho!).
Jestliže si děti, rodiče, školy, učitelů mnohdy nevážili, a to v době, kdy
mohli chodit v klidu do školy, dnes – co
by za to dala většina dětí, které musí
dřepět doma u počítače a snažit se nějak pochopit, dohonit učivo, třeba s pomocí celé nervózní rodiny.
Ano, máme dnes všichni problémy.
I nám se stýská po přímém kontaktu se
žáky. Chceme „ulevit“ rodičům. Chceme děti, studenty vzdělávat. Chceme,
aby všichni byli zdraví, vzdělaní. K tomu
potřebujeme ochotu (i těch rebelů) –
táhnout za jeden provaz. Kam se síla
napře, tam se pohne svět! Jsme hrdí,
pracovití, čestní Češi! My to dokážeme!
SK

Jsem si plně vědoma, že jsou vynakládány nemalé ﬁnanční prostředky
na likvidaci odpadů z rozpočtu města
a je nutné, aby na zvýšených nákladech se také podíleli obyvatelé. Je
žádoucí, aby docházelo ke snižování
produkce odpadů v domácnostech, ale
také je nutné, aby systém, který byl vybrán, byl motivující pro všechny občany
města a ne aby byl demotivující… viz
výše. I přes výše uvedené připomínky
jsem však přesvědčena, že budeme
i nadále důsledně a zodpovědně třídit
i v následném období.
Milena Šímová

Paměť rodiny
Druhá vlna pandemie odsoudila znovu školáky odejít ze škol. Dopoledne se
vyučují na dálku, odpoledne pracují zadané úkoly, individuálně sportují, chodí na vycházky, pracují na zahrádkách
(i když sporadicky, protože stále prší).
Zbývá tedy čtení, kreslení, televize. Ale
i takové aktivity někdy přestávají bavit.
V tom případě zkuste si sdílet a vyprávět v domácím prostředí. Jistěže
bude záležet na rodičích, jak své děti
zaujmou. Máma i táta se uplatní jako
vypravěči, moderátoři. V rolích pamětníků se mohou realizovat i ostatní příbuzní. Bude to jakýsi domácí dějepis.
Nebude to pohádka, ale paměť rodinných událostí.
Je totiž velmi cenné předávat subjektivní paměť mladším generacím.
Děti se dovědí o kořenech rodiny, o ekonomice té či oné doby, o zaměstnáních,
o plnění snů, o úspěších, prohrách jejich blízkých. Naučí se vážit těch, jejichž
život neprobíhal bez překážek, že i oni
je museli prací a vůlí překonávat. Mladí
si uvědomí, že nebylo vše jen černobílé,
že stále musí bojovat dobro se zlem, že
život nebyl a není pohádkou, Příklady
rodiny je zocelí pro jejich budoucnost.
SK
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Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
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Milí rodiče,
pomalu uzavíráme letošní rok a tak
mi dovolte malé ohlédnutí. Přinesl nám
spoustu nových, ač ne úplně příjemných
situací, které jsme museli jako rodiče
zvládnout. Všem z nás v uších zarezonovalo poprvé slovo „distanční výuka“,
které v kombinaci se strachem o své
blízké, existenčními obavami z blížících
se ekonomických komplikací a náladou
ve společnosti, dala rodičům další nelehký úkol, a to motivovat děti, které
zůstaly doma, ke školním povinnostem.
Učitelé najednou ztratili osobní kontakt se svými žáky a zůstali tak trochu
na opuštěném ostrově, kde jim ke komunikaci zbylo to, čemu se mnozí statečně
a dlouho vyhýbali.
Jsem velmi ráda, že školní důvěrníci
ze všech tříd aktivně podporovali elektronickou žákovskou knížku, díky které
teď proudí informace všemi směry. Najednou se ukázalo, jak je kontakt mezi
školou a rodiči nepostradatelný, stejně
jako aktivní spolupráce, protože cíl obou
těchto skupin je kvalitně předat vzdělání
dětem. Aktuální situace, kdy byly zpřetrhány osobní kontakty, nám ukázala, jak
důležitý je i online svět, který se neskládá pouze ze zatracovaných sociálních
sítí a dětských her, ale funguje jako spolehlivá spojka mezi školou a dítětem. Vidíme, kde máme rezervy a co vše se ještě musíme naučit. Jsem ráda, že mnozí
rodiče a učitelé bezproblémově navázali
kontakty. Věřím, že jim to přinese i pozitivní zkušenosti a hlavně, co mi tak moc
chybělo: přímé spojení a běžnou denní
komunikaci.
Velmi důležité je, abychom uměli
dále přirozeně a bez ostychu komunikovat ve prospěch dětí konstruktivně
a věcně. To bude i naší prioritou v dalším
roce v rámci SRPŠ. Bude dostatek času
k tomu, abychom zhodnotili kvalitu fungování distanční výuky a její slabé a silné stránky. Nyní je nejdůležitější, aby
komunikace mezi rodiči a školou probíhala co nejvíce plynule a my to zvládli až
do úplného nástupu dětí do škol.
Ráda bych Vám poděkovala, jak rodičům, tak i učitelům, za perné chvilky,
které trávíte s dětmi při distanční výuce.
Věřím, že snaha všech se vyplatí, a když
budeme pracovat na zdokonalení principů tohoto typu vzdělávání, vrátí se nám
to na úspěchu našich dětí v dalším studiu.
Co nejklidnější vánoční svátky přeje
Kateřina Kupčíková
místopředsedkyně SRPŠ
při ZŠ Fryšták

Kdo je školní metodik prevence v ZŠ Fryšták
a jaká je jeho náplň práce?
Funkce školního metodika prevence (dále jen ŠMP) je deﬁnovaná Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy a vyplývá z ní mnoho činností, které musí pedagog
zvládat nad rámec svých oborů. Dlouhodobým cílem MŠMT je další vzdělávání metodiků prevence, aby byla zajištěna jejich dostatečná odbornost a kvalita práce.
V tomto směru jsem v loňském roce také ukončila 250 hodin specializačního studia
ŠMP.
Při hledání odpovědi na otázku, kdo je tedy školní metodik prevence, můžeme
vycházet z následující deﬁnice: Metodik prevence je pedagog odborně připravený
pro výchovné poradenství v oblasti prevence, věnuje zvláštní pozornost prevenci a sledování chování dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické
a sociální normy. Je odborně připraven pro zjišťování negativních jevů ve školách
a jejich napravování.
Pojďme si tedy shrnout nejdůležitější činnosti ŠMP. Vyhláškou MŠMT jsou rozděleny do těchto tří kategorií:
1. Metodické činnosti:
- tvorba stanovených dokumentů (Minimální preventivní program školy, Krizové
plány, Školní preventivní strategie, Program proti šikanování)
- realizace aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování dětí (záškoláctví,
závislostí, užívání návykových látek, sebepoškozování, násilí, kriminálního chování,
rasismu aj.)
- koordinace dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti rizikového chování
- individuální i skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich
vzdělávání
- koordinace spolupráce školy s ostatními institucemi, které působí v oblasti
prevence rizikového chování nebo odborných pracovišť v případě výskytu rizikového
chování dětí
2. Informační činnosti:
- předávání odborných informací z oblasti primární prevence vedení školy, pedagogickým pracovníkům a specializovaným institucím
- předávání informací zákonným zástupcům žáků o realizovaných programech
primární prevence
- vedení dokumentace pro potřeby statistik a krajských plánů prevence, shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných
poradenských zařízení, vedení záznamů o opatřeních, programech a o veškeré činnosti ŠMP
3. Poradenské činnosti:
- depistáž žáků s projevy rizikového chování či zachycování možných varovných
signálů a provádění orientačního šetření těchto žáků
- příprava podmínek pro integraci žáků se speciﬁckými poruchami chování
ve škole a koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou nebo
specializovanými školskými zařízeními
Jednou z hlavních činností ŠMP je vytvoření Minimálního preventivního programu
školy (MPP). Tento dokument je každoročně aktualizován dle současného stavu školy a požadavků v oblasti primární prevence, kde vycházím především z vyhodnocení
předešlého roku. MPP deﬁnuje nejen krátkodobé cíle školy, ale také dlouhodobé
cíle se snahou snižovat výskyt rizikového chování žáků v delším časovém období.
Jako příklad našich metod práce z oblasti primární prevence (uvedené v MPP),
jsou kromě vlastní realizace ve vyučovacích hodinách (př. prvouky, přírodovědy,
výchovy ke zdraví, občanské výchovy, dějepisu, zeměpisu, chemie aj.), aktivity
speciﬁcké a nespeciﬁcké prevence. V rámci speciﬁcké prevence jde o programy

externích organizací, zaměřené na určitou konkrétní oblast rizikového chování
(programy DIS Fryšták, MP Education,
Acet, Madio, e-bezpečí, SdruženíD aj.),
u nespeciﬁcké prevence jde o různé
přednášky, exkurze, výlety, družební
akce, seznamovací pobyty, výuku v praxi, dopravní a jiné soutěže.
Na závěr bych chtěla říci, že veškerá
naše činnost se neobjede bez vzájemné spolupráce. Proto na škole funguje tzv. školní poradenské pracoviště,
kde spolupracuje vedení školy, školní
metodik prevence, výchovný poradce
a školní psycholožka, respektive i třídní
učitelé. Protože naší společnou snahou
je zajistit dětem ve škole bezpečné klima, neobejdeme se ani bez spolupráce s vámi, rodiči. A naopak také my
nabízíme pomoc vám, zvlášť v tomto
náročném období. V případě výskytu
výchovných nebo vzdělávacích potíží vašich dětí tedy neváhejte využít kontaktů
poradenského pracoviště uvedených
na www.zsfrystak.cz.
Protože vždy je lepší předcházet, než
řešit následky…
Mgr. Hana Krajčová
školní metodik prevence

Distanční výuka v ZŠ Fryšták
Pojmem distanční výuka označuje způsob výuky, kdy žáci nedochází do školy
a vzdělávají se on-line způsobem doma. K zajištění tohoto způsobu výuky využívají
učitelé naší školy zadávání úkolů prostřednictvím školního portálu Škola online,
e-mailové komunikace a aplikace Teams, která je součástí Ofﬁce 365.
Zajištění distanční výuky
bylo také podpořeno ﬁnančními prostředky ze strany
MŠMT. Díky těmto ﬁnancím
byli učitelé vybaveni novými
notebooky s příslušenstvím
pro zajištění distanční výuky. Stávající notebooky bylo
možné nabídnout žákům,
kteří potřebnou technikou
nedisponovali. Povedlo se
tak zajistit přístup všech
žáků k on-line výuce. Součástí nového vybavení bylo
také pořízení konferenční kamery, velkoplošné obrazovky a vizualizéru do nově
zbudované učebny fyziky a chemie. V takto vybavené učebně je možno realizovat
on-line výuku přes Teams. Žáci takto zažívají pocit, jako by byli při výuce ve třídě,
vidí učitele při práci u tabule a společně se spolu učí. Také je možno využívat
sdílení obrazovky monitoru, interaktivní tabule nebo tištěných materiálů prostřednictvím vizualizéru.
Ačkoli jsou v současnosti využívány tyto moderní prostředky k zajištění distanční výuky, přesto nemohou plně nahradit výuku ve škole. Distanční vzdělávání
se hlavně u mladších žáků neobejde bez pomoci rodičů. Proto chci všem rodičům
moc poděkovat za tuto obětavou pomoc, trpělivost a snahu při domácím vzdělávání. Držím nám všem palce, abychom se ve škole brzy sešli v plném počtu
a mohli se věnovat výuce v plném rozsahu.
Libor Sovadina
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Vážení spoluobčané,
rok 2020 se pomalu chýlí ke svému
konci. Když jsme do něj vstupovali, bylo
to s radostí, s očekáváním dalších zkušeností, s vírou v něco dobrého. Avšak
stalo se něco, co jsme nečekali, že zažijeme na vlastní kůži a znali jsme to
snad jen ze sci-ﬁ ﬁlmů. Přítomnost koronaviru je situace, kterou nikdo nikdy
nezažil, natož aby byl vytvořen nějaký
návod, jak se s tím vším vypořádat.
Od března se svět skryl za roušku,
vše se stalo složitější. Přes všechna
opatření, díky kterým jsme přišli o většinu tradičních kulturních a sportovních
akcí, jsme se i nadále snažili, aby vesnice v rámci možností, žila svým životem
a udělalo se to, co bylo třeba.
Jelikož se nyní tak často nesetkáváme, chtěla bych Vás informovat, co
všechno se v této složité době vykonalo. Jednou z prvních věcí, kterou jsme
řešili na počátku roku, byl havarijní stav
části jednotné kanalizace při vjezdu
do ulice Pasíčka. Potýkali jsme se se
zatékáním do střechy hasičské zbrojnice, byla dokončena parkovací plocha
za obecním úřadem. Upravený prostor
bude sloužit nejen novému hasičskému autu, ale i pro obecní techniku. Pro
lepší průpravu odborného zásahu členů jednotky hasičů, došlo k zakoupení
závodní stříkačky. Tuto budou využívat
také mladí hasiči. V místním obchodě
byly posíleny elektrické rozvody, neboť
každá chladící vitrína vyžaduje „své“,
sklad dostal nové osvětlení a dvě nová
plastová okna. Na obecním úřadě probíhaly úpravy vnitřních prostor, s dalšími budeme pokračovat v následujícím
roce. Z důvodu velmi časté poruchovosti a zastaralého systému, bylo nutno pořídit v obci nový bezdrátový rozhlas, který jistě poslouží ke kvalitnímu
předávání aktuálních informací. Mnozí
z Vás již ocenili výměnu lamp veřejného osvětlení. Druhá etapa této výměny
byla zrealizována v podzimních měsících. Naším cílem bylo především dosažení úspor elektrické energie, příjemné
světlo a dostačující osvícení ulic. Do víceúčelového sportovního areálu jsme
zakoupili a osadili novou buňku, čímž
bylo posíleno sociální zázemí s toaletami. Z důvodu havarijního stavu dřevěné venkovní terasy na Obecním domě,
byla nutná její výměna. Rekonstrukce
podlahy a zábradlí byla provedena velmi citlivým způsobem. Věřím, že nové
posezení řadě z Vás v budoucnu zpříjemní oslavy a akce. Ve vnitřních prostorách OD se také pracovalo. Došlo

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
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin

k propojení obou sálů audiotechnikou.
Konečně se i v malém sále hosté dozvědí z reproduktorů, který los vyhrává.
V současné době řešíme problém se
zatékáním do muzea. Ale nezapomněli
jsme ani na naše zahrádkáře a zajistili
odstranění letitých problémů s elektroinstalací ve varně povidel. Vyspravily se
díry v místních komunikacích, opravila
se krajnice cesty u obecního úřadu,
část povrchu v ulici Záhumenní, jinou
technikou zase povrch mostu na ulici Ráztocká. Po ostrém zásahu hašení místního lesa, jsme zrealizovali byť
malou, ale velmi důležitou úpravu okolí
a označení požárního hydrantu u pily.
V létě odborná ﬁrma provedla z bezpečnostních důvodů ořezy několika stromů
v našem arboretu, které slouží nejen
k příjemným procházkám, ale je i místní
lokalitou odpočinku, naučnou stezkou.
Ve svém výčtu jsem nejmenovala kanalizaci. Co se týká připravenosti, má
obec zpracovanou zadávací dokumentaci, je vyřízeno stavební povolení, čeká
se však na vhodnou dotaci, neboť náklady na realizaci kanalizace jsou bez
přispění státu nad možnosti rozpočtu
obce.
Ne nadarmo se říká, že při práci se
ztrácejí chmury, zapomíná se na starosti a život dostává jasný směr. V tomto
výčtu je vidět alespoň kousek tohoto
„smyslu“, zkrátka všeho, s čímž jsme
se jako zastupitelé museli během
roku potýkat, co jsme řešili, čím jsme
chtěli přispět do „krásy“ naší vesnice,
ke zkvalitnění života nás všech. Vím,
že vizí a nápadů, co by se mělo udělat, je mnoho. Každý má svůj názor, své
priority. Vy je předáváte zastupitelům,

my je společně realizujeme. Jen nejde
všechno hned a hlavně, nikdy se všem
nezavděčíme. A jak se říká, sto lidí –
sto názorů.
Vážení spoluobčané, vývoj událostí
se při současné epidemiologické situaci také výrazně promítne do letošních
Vánoc. Již nyní víme, že se neuskuteční Mikulášská besídka plánovaná na
5. 12., ale o balíčky s nadílkou děti
nepřijdou, budou jim doručeny domů.
Omezení kulturních akcí také postihne
tradiční zpívání u kapličky v předvečer
Štědrého dne. Do jaké míry, to zatím nevíme. Věřím, že celý adventní čas strávíte v užším rodinném kruhu ve zdraví
a pohodě. Že uděláte vše, aby vaše děti
nepřišly o střípky radosti, štěstí, lásky
a naděje.
Chtěla bych poděkovat svým kolegům zastupitelům za spolupráci, krizovému štábu obce za připravenost
a pomoc, členkám MS ČČK za roznášku dezinfekce a pomoc občanům, SDH
a JSDH za pomoc při údržbě areálu
a čištění požární nádrže a zásahu při
požáru v lese.
Děkuji Vám všem, že zvládáte nelehkou situaci a dodržujete vládní nařízení,
děkuji za jakoukoliv pomoc, nebo dobrou myšlenku.
Přeji Vám všem milí spoluobčané,
požehnané Vánoce, pevné zdraví, pozitivní energii, radost ze společného
setkání v rodinném kruhu.
Mgr. Jarmila Kojecká
starostka obce Lukoveček

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Vzmužte se, naděje vás podpírá, kdyby vám snad docházela trpělivost.“
Don Bosco

Co nového na DISu?
Po mládeži je momentálně na DISu pusto, prázdno. Přesto děláme, co můžeme.
Instruktoři z domu vytvářejí nové programy pro kurzy Orientačních dnů®. Udržujeme
dům. Kávu a drobné občerstvení jsme přestěhovali do okénka v ulici P. I. Stuchlého
(u kostela). Nabízíme 3 druhy kávy, horký džus, mufﬁny, toasty a v tomto předvánočním čase i perníčky - stavte se ochutnat! Otevřeno máme každý všední den od 7
do 18 hod.
Nemáte-li si s kým promluvit a kde načerpat naději v této zvláštní době, Salesiáni nabízí ucho na telefonu 605 746 443 (P. Jan Blaha SDB). Jsme schopni zajistit
online doučování pro děti ZŠ, případně konzultace pro rodiče. V případě, že byste
rádi využili této možnosti, pište na email zlamalikova@disfrystak.cz

Chcete pomáhat tím, že nakupujete přes internet?
Víte, jak znásobit radost z dárku
na Vánoce? Z každého nákupu přes Givt
můžete část útraty poslat své oblíbené
organizaci a podpořit tak ty, kteří vaši
pomoc potřebují. A přitom NEZAPLATIT
ani o korunu navíc! Jak na to?
Když při nakupování využijete Pomocníka portálu Givt.cz, z každého
nákupu dostane část peněz nezisková
organizace, kterou si sami vyberete.
Společnost Givt.cz proměňuje běžné
nákupy na internetu na dobrý skutek.
Postup:
1/ Stáhněte si do prohlížeče givtího
Pomocníka nebo givtí aplikaci do chytrého mobilního telefonu.
2/ Během nákupu si v Pomocníkovi
zvolte organizaci, které svým nákupem
chcete přispět. Najdete tam mnoho organizací, např. útulky pro zvířata, charitní centra, Člověk v tísni, různé hospice
atd. Určitě si vyberete. My z DISu jsme
registrovaní pod názvem Salesiánský
klub mládeže, z.s. Dům Ignáce Stuchlého.
3/ Přes Givt.cz můžete nakupovat
například elektroniku, hračky, knihy,
módu, kosmetiku, objednávat ubytování či kupovat zážitkové dárky na více
než 1200 nejznámějších českých a zahraničních internetových obchodech.
Mezi ně patří např. Mall, Booking.com,
Knihy Dobrovský, AliExpress, About
you, Dr.Max, Bambule, atd. Tyto obchody se zavázaly věnovat malé procento
z výdělku právě Givtu. Nezdá se to být
mnoho, ale i moře je tvořeno z malých
kapek. Obzvláště teď před Vánocemi
je to geniální způsob, jak být užitečný.
Další informace najdete na www.givt.
cz. Spolupracujeme s Givtem již několik
let. Nemusíte mít strach, je to bezpečné
a v případě nespokojenosti si jej můžete odinstalovat.

Jako strom má listy též, v lese ji
však nenajdeš. Má i hřbet a není zvíře,
jenom věty na papíře. Co je to?
Tento čas přímo vybízí k četbě. Nechte se zlákat literaturou, která potěší
vaši duši.
Guy Gilbert: Odpuštění
Jedna z dlouhé
řady útlých knížek,
která i přes skromnost počtu stran dokáže naplnit srdce
člověka. Jak odpouštět v rodině, ve vztazích. Jaké nástroje
ve svátostech nabízí
církev?
Heryán, L.; Prokeš, J.; Pola, P.; Glogar, P.; Roule, T.; Vacík, P.: U ambonu
Výběr promluv z doby koronavirové.
Výklad textů z Písma a zároveň reﬂexe
této doby. Pod vedením duchovních
osobností objevte výzvu k novému pohledu na sebe, víru i současnou epidemiologickou krizi.

Jon Krakauer:
Útěk do divočiny
Novinář se vydává po stopách Ch.
McCandlesse. Napínavý příběh o hledání volnosti, touze
po riziku i čistém
životě v souladu
s přírodou.
Amy Sutherland: Co mě výcvik zvířat naučil o životě, lásce a manželství
Psychologie zvířete vs. Psychologie
člověka.
Marek Vácha: Selfíčka
Oblíbený autor vydává novou knihu.
Psaná selfíčka jako zachycení důležitých momentů v životě.
Gretchen Rubin: Pořádek v pokoji,
pořádek v duši
Naše prostředí přímo ovlivňuje to,
jak se cítíme. Kdo se chce dozvědět
zajímavé tipy, jak docílit pořádku ve věcech a jak si ho udržet, sáhne po této
čtivé knize.
Všechny výše zmiňované knihy vydává Portál. Mám tu ještě jeden tip z jiné
dílny:
Tomáš
Halík:
Čas prázdných kostelů
Kniha je určena
široké
veřejnosti
a nabízí ucelený
soubor kázání a zamyšlení z podivuhodných Velikonoc
2020.
D. Z.

Okénko do historie
Máme tady uklidňující podzimní a zimní část roku, kdy nás počasí zažene do
tepla našich domovů a budeme třeba (konečně) mít čas sáhnout po knihách,
které jsme dlouho odkládali do regálů, knihovniček či na stolky, protože na čtení
jednoduše nebylo pomyšlení kvůli jiným aktivitám. Kdo by se chtěl dozvědět
více o Donu Boskovi a salesiánech, může také bádat, dá se říci, v archivních
dokumentech:
Již roku 1882 vydala Barbora Pazderníková svou knihu Dílo křesťanské lásky
mezi mládeží opuštěnou, kterou později (1885) doplnila a vlastním nákladem pustila do světa pod názvem Apoštol opuštěné mládeže. O novějším vydání máme
důkazy, že existuje, jelikož je evidována např. v Jihočeské vědecké knihovně, ale
je přísně prezenční, tedy nevypůjčitelná. Další exemplář tohoto dílka se nachází
v knihovně ve Zlaté Koruně, ovšem taktéž v prezenčním režimu. Z toho důvodu
ji máme na DISu naskenovanou a díky spolubratrům již z dřívější doby také přepsanou na stroji v samizdatovém vydání. Kolik tehdy slečna Pazderníková vydala
originálů, toť otázka… :-)
P. J.
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Jak se jíra proměnil

Svatá Kateřina v Horní Vsi mohla 6. června 2012 po očku
sledovat, jak v proluce po sousedním jírovci nachází svůj domov malý jíra. Sázejících dětí bylo tehdy více než dospělých
a zhruba dvaceticentimetrové mládě jírovce bylo řádně usazeno. V průběhu dalších měsíců jíra o něco poporostl, ale se
zimou se stal zajímavým doplňkem jídelníčku tamější zvěře.
V následujícím roce to vypadalo, že si poradí, ale nakonec ze
svého místa zmizel.
Letos na podzim jsme se jej rozhodli nahradit opět jírovcem, ovšem ne jen tak ledajakým. Nástupcem se měl stát
potomek našeho památného jírovce u kostela.
K nápadu, že se ve Fryštáku pokusíme zachovat odraz
našeho slavného stromu, mě přivedla výrazná proměna jeho
stavu za posledních třicet let. Ještě rok před vydáním dokumentu z 16. dubna 1987, kterým byl vyhlášen památným stromem a v němž byl označen jako „mohutný strom s krásnou,
rozložitou korunou“, byla jeho zdravotní stránka hodnocena
jako výborná. Při posledním hodnocení na databázi věnované
památným stromům byl v roce 2009 už charakterizován jako
silně poškozený. Dobrou zprávou je, že je pravidelně kontrolován. Postupem let je však z bezpečnostních důvodů jeho koruna zmenšována, a tak ubývá plocha, která může poskytovat
kaštany. Hrozila proto možnost, že po tomto 250 až 300 let
starém stromu v budoucnu zůstanou pouze fotograﬁe a několik písemných zmínek.
Před pěti lety jsem si na zahradě založil miniškolku jeho
potomků – zasadil jsem první tři kaštany. Zjara mě potěšilo,
že o sobě v podobě semenáčků daly vědět všechny. Aby se
zvýšily šance, že se s jeho potomky po čase setkáme i ve volné přírodě, domluvil jsem se o rok později s paní učitelkou
Dračkovou, že navštívím její žáky (tehdy šlo o 3. B) a požádám
je o pomoc. Děti byly výborné. Rády souhlasily. Řekli jsme si,
jak postupovat, a někteří z nás ještě téhož dne šli ke kostelu
hledat ty správné kaštany. Své nové spolupracovníky jsem navštívil i v následujícím školním roce a navzájem jsme si sdělili,
jak se vzešlým sazenicím daří. Bylo hezké slyšet, že tolik pěstitelů bylo úspěšných. Ještě pořád ale šlo o sazeničky, které
potřebovaly růst a sílit na „chráněném území“ rodinných zahrad nebo květináčů. A tak jsme čekali… Letošní přírůstek byl
u stromků v naší školce skvělý. Ty nejstarší – lidským hodnocením předškoláci – už překonaly výšku jednoho metru. Nastal
čas nabídnout jim místo, kde by mohly být nastálo.
Ten nejvyšší jsme s tatínkem, Johankou a Fildou zasadili
na místo po malém jírovi 29. října právě vedle svaté Kateřiny. Pro jistotu jsme jej opatřili dostatečně vysokým pletivem,
abychom zabránili okusu. Dostane-li šanci, bude moci těšit
kolemjdoucí děti prvními plody už za nějakých pět let.
Předcházejícím odstavcem by mohl tento článek končit,
ovšem to bychom zapomněli na důležitou skutečnost. V improvizovaných školkách domácích zahrad a květináčů nás, co
jsme se zapojili, se v tuto chvíli nachází možná několik desítek
sazenic jírovce, jež jsou potomky našeho památného stromu.
Na naší zahradě se školka prozatím rozhojnila do počtu 19
stromečků ve stáří 1 roku až 5 let.

Následuje výzva. Je-li mezi Vámi někdo, kdo by pro stromečky našel bezpečné a důstojné místo, neváhejte se na mě
obrátit do knihovny. Buď Vám sazenici poskytnu ze svých zdrojů, nebo Vám zprostředkuji domluvu s některým z letošních
sedmáků, kteří se před čtyřmi lety do záchrany zapojili.
Vzhledem k tomu, že ve Fryštáku a jeho místních částech
roste hodně zajímavých stromů, nějaká místa ve školce věnuji
také jim.
Aktuálně se pokouším z letošní sklizně semínek vypěstovat sazeničky lípy, která je co do obvodu snad největší ve Fryštáku. Její nevýhodou je, že roste sama, to by znamenalo, že
s vysokou pravděpodobností semínka nevzejdou. Je tu ovšem
stále naděje, protože poměrně nedaleko roste mladá lipka,
která letos také kvetla. Uvidíme. A když to nevyjde, mám vyhlédnuté další lípy, tentokrát rostoucí ve dvojici, a do budoucna i jeden majestátní dub.
Jan Krčma
Městská knihovna Fryšták

P. S. Děkuji paní Kateřině Večeřové z Odboru technického
hospodářství Městského úřadu ve Fryštáku za svolení nahradit jíru novým stromkem jírovce.
P. P. S. Na památné stromy České republiky můžete nahlédnout do databáze na stránkách drusop.nature.cz. Několik
takových stromů roste v blízkém okolí, mohou se tedy stát
třeba cílem vaší vycházky.
Pozn. Jistě jste si všimli, že jméno „malý jíra“ je napsáno
malými písmeny. Není to omyl, v době, kdy jsme jíru vysazovali, měl (jak jste už mohli dočíst) kolem dvaceti centimetrů.
Zkrátka mrňousek jaksepatří.

S PORT

se Ondřej Kolečík stal vicemistrem ČR.
Další víkend se jel druhý závod seriálu
WBS ve Zlíně. Tam se fryštáckému týmu
skvěle dařilo, první místo vybojoval Dominik Slováček a spolu s ním i první
Filip Chlup v kategorii Junior. Druhé
místo vyjel Lukáš Nášel v kategorii
hardtail a třetí místo v kategorii Střelci přidal i Jan Mašláň. Konec srpna byl
ve znamení závodu WBS ve Valašských
Kloboukách. Tady se týmu SBT Fryšták
opět povedlo vybojovat stupně vítězů.
První místo v kategorii Junior získal Ondřej Kolečík, další umístění přidal Dominik Slováček, který bral druhé místo
v kategorii hardtail a v kategorii Střelci
získal druhé místo Honza Mašláň. Hned
další víkend se jel Český pohár v Rokyt-

SPEEDBIKE team Fryšták
sezóna 2020
Tato sezóna byla poznamenána
pandemii koronaviru. I přes zrušené
závody na jaře celý tým trénoval, jak
nejvíc mohl. První oﬁciální závod se jel
na Bílé, jako součást Moravsko-slovenského DH cupu. Závod se jel na bahně
ale i tak dokázal Ondra Kolečík, jezdící
za náš tým, skončit na druhém místě.
Opožděná sezóna WBS začala závodem
ve Slopném, kde se znovu Ondřej Kolečík umístil na třetím místě v kategorii Junior. Pak následovalo soustředění
v bikeparku Kálnica. Toto soustředění
trvalo od 23. do 28. června. Mezitím se
jelo MČR v downhillu na Špičáku, kde

Vážení Fryštačané,
první konference s tématem životního prostředí se v říjnu ve Fryštáku bohužel
nemohla uskutečnit. Podařilo se však domluvit pana Ing. Víta Rouse, který by
nám prostřednictvím on-line prostředí přes SKYPE vysvětlil, co je to MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA a přiblížil toto téma široké veřejnosti.
On-line setkání se uskuteční v pondělí 7. 12. od 16 hod. Sledujte na Facebooku původní událost Zodpovědný přístup ke krajině ve 21. století, kde budou
bližší informace.
Jinak se prosím přihlaste o zaslání linku na e-mailu vlastovky@email.cz, do
předmětu prosím pište KONFERENCE FRYŠTÁK.
Michaela Nutilová

nici nad Jizerou, kde se na druhém místě umístil Ondřej Kolečík. 13. září se
jel bohužel poslední závod sezóny WBS
na Všemině, kde se na druhém místě
umístil opět Ondřej Kolečík a na místě
třetím David Mikel. V posledním závodě
Českého poháru ve Špindlerově Mlýně
se podařilo Ondrovi Kolečíkovi vyhrát
v kategorii juniorů. V celkové součtu
bodů se v Českém poháru umístil Ondra Kolečík na krásném 2. místě. Bohužel se zrušil závod pořádaný naším
týmem, pod záštitou města Fryšták.
Naši jezdci zasáhli do závodů např. Mistrovství České republiky, dále v Českém
poháru DH, Moravsko-Slovenském DH
cupu a v neposlední řadě také v seriálu
WBS.
Děkujeme městu Fryšták a dalším
sponzorům za podporu našeho týmu
v této chvíli.
Foto Jiří Laštůvka
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VZ P OMÍN K A
na Ing. Antonína ZÁTOPKA

NAŠI JUBILANTI
V měsíci PROSINCI 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Eliška Běláková
Zdeňka Berková
Ján Franko
Jiřina Chudárková
Marie Chudárková
Jarmila Jakešová
Jarmila Jašková
Jiří Juráň
Alena Kamenářová
Lubomír Krejčí
Jaroslav Kunčík
Marie Němcová
Marie Prášilová
Lubomír Sadila
Ludvík Slezák
Elena Vlčková
Marie Vyskupová
Všem jubilantům přejeme krásné
chvíle prožité v kruhu rodiny, spokojenost, lásku, štěstí a mnoho zdraví do
dalších let.

Zdá se, že smutných zpráv v současné, poněkud vypjaté a nejisté době neubývá. Jednou
z nich je bohužel i ta, že v neděli dne 8. 11.
2020 zemřel ve věku 83 let pan Ing. Antonín Zátopek. Rozloučení se zesnulým proběhlo dne 13.
11. 2020 v kostele Panny Marie pomocnice na
Jižních Svazích ve Zlíně.
Ing. Antonín Zátopek zůstane ve Fryštáku již
navždy zapsán jako soukromý investor a majitel
kaple sv. Antonína z Padovy, která tvoří nepřehlédnutelnou dominantu fryštácké Skalky a zařadila se do řady moderních a neotřelých sakrálních staveb současnosti. Kaple byla dokončena
a vysvěcena olomouckým arcibiskupem Janem
Graubnerem dne 27. 11. 2019.
Za tento nevídaný počin pro nás i budoucí
generace patří panu Ing. Antonínu Zátopkovi náš
dík a jeho památka zůstane navždy v našich srdcích.
FOFR

Blahopřejeme!
Ihned KOUPÍM BYT ve Fryštáku
Balkon výhodou.
Prosím volejte 733 454 087

Hledám RD ve Fryštáku nebo okolí
Opravy nevadí.
Tel.: 739 753 634
PRODÁM BYT 3+kk
po kompl. rekonstrukci ve Fryštáku.
Tel.: 607 103 755
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Kvalitní bylinné, ovocné a zeleninové produkty
od regionálního výrobce

Vše dobré z Fryštáku!
Malá rodinná ﬁrma Vše dobré vám nabízí kvalitní bylinné, ovocné a zeleninové
produkty z úpatí Hostýnských vrchů. Slazené jsou výhradně kvalitním třtinovým
cukrem. Ručíme za čerstvé ingredience, ekologické pěstování a s láskou
zpracované produkty. Postupy jsou tradiční, trvají dlouho a vyžadují trpělivost
a poctivost. Je v nich respekt ke krajině i k lidem.

Vše dobré
se snaží využít maximálně vlastní zdroje a zároveň k nim být ohleduplní.
Rádi se s vámi o své produkty podělíme na

www.vse-dobre.cz

Uděláme vám i ﬁremní a vánoční dárkové balíčky na míru.
AKCE na prosinec: Při objednávce nad 1000 Kč a platbě předem na účet
DOPRAVA po Zlíně a blízkém okolí ZDARMA, v případě osobního odběru
v Dolní Vsi, na ul. Příčná č. 18, vám bude poskytnuta 5% sleva.
Podpořte projekt Darujeme české Vánoce, do kterého jsme se zapojili.
Při koupi dárku od českého tvůrce dochází k trojnásobné radosti – pro
obdarovaného, českého tvůrce a zprostředkovatele, který dárek nakoupil.
Váš dárek od nás udělá radost a zároveň i pomůže.

placená inzerce

Kontakt: Lenka Plšková • tel. 725 756 817 • e-mail: vse-dobre@seznam.cz
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%ohumíU3ċLbylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

JSME TU PRO VÁS

Přijďte si vybrat svůj

Vánoční
stromek

Letos již tradičně jsme pro Vás připravili
pestrou nabídku vánočních stromků na adrese

=DMistíme veškHU«SRKċHEQ¯DkUHPDÏQíVOXĨby.

VÍTOVÁ 283
(případně do vyprodání zásob)

+420 723 490 883

PO – SO 9 – 17 • NE 9 – 14 hod,

Nabízíme také památeÏQ¯sklo!

Možnost „SAMOVÝŘEZU“ vánočního stromku
na Vítové, více informací na webové adrese:

Tel.: 605 521 153

0ÛMWHsvé blízké
stále u srdce.

telefon
mobil
e-mail
web

placená inzerce

1. 12. – 20. 12. 2020

NE3ĊE75ħ,T6/8ħ%A

www.kupvanocnistromek.cz
• Prodávat se bude smrk ztepilý, stříbrný, jedle kavkazská, ojíněná, obrovská, korejská a borovice černá
i lesní.
• Kromě vánočních stromků bude v nabídce také jmelí
a vánoční stojany na stromky.
• Stromky od pěstitele vánočních stromků si můžete vybrat také na prodejně ve Slušovicích (ul. Vítězství 203).

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

SRDEČNĚ SE NA VÁS TĚŠÍ PĚSTITEL A KOLEKTIV.

placená inzerce

placená inzerce
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