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Fryštácký malý svět – jistota letošního léta
Přípravy kulturních akcí v tomto roce
jsou provázeny různými potížemi, to je
z novinových titulků posledních měsíců
jasné. Ale víte, jaká je jistota letošního
léta? Že program Fryštáckého malého
světa bude opět nabitý zvučnými a oceňovanými jmény alternativní scény!
Rezervujte si proto i letos předposlední prázdninový víkend a těšte se
na dva dny plné kvalitní kultury. Dvůr
DISu ožije v pátek a sobotu 21. - 22.
srpna 2020 a kromě hudebních vystoupení se můžete těšit na tradiční divadlo a především pohodovou a rodinnou
atmosféru, která je našemu festivalu
vlastní.
Pátek 21. srpna potěší milovníky
zvučných rytmů a punkových textů – sudetské country přiveze hudebními kritiky milovaná kapela Povodí Ohře, moravský punk představí známá provokatérka
Mucha a jamajské rytmy jsou vlastní
zlínským Reggay. Tělo k pohybu zcela
jistě strhne závěrečné seskupení YM se
svými elektronickými beaty.
Sobotní program naopak potěší vyznavače klidnější alternativní hudby.
Za „girl folk rap“ lze označit tvorbu uznávané slovenské písničkářky Katarzie,
prostor dostane i stálice české alternativní scény, Lucie Redlová. Příznivci
Jaromíra Švejdíka zcela jistě nemohou

vynechat vystoupení jeho Letní kapely,
která přiveze hity „jeho“ skupin Priesnitz a Umakart (J. Švejdík i autorem textu známého vánočního hitu Půlnoční).
Pódium bude patřit také oblíbencům
fryštáckého publika – Hluchému Dovratu, Září a Návratníčkovi, ve stodole
si otevře svou dílnu Fryštačan Martin
Truhlář. Závěr sobotního programu roztančí elektronika v podání 1ﬂfsoap.
Fryštácký malý svět tradičně myslí
také na děti - nejenže bude opět připraven oblíbený dětský koutek ve spolupráci s fryštáckým klubem maminek,
nebude však chybět ani oblíbená divadelní pohádka. V sobotu ve 13:00
vystoupí ve fryštáckém kině Divadelní
soubor Zdeňka Štěpánka z Napajedel
s pohádkou Zvířátka a loupežnice.
Festival se uskuteční s laskavou
podporou města Fryštáku a Zlínského kraje, děkujeme také Domu Ignáce
Stuchlého, v jehož prostorách se hudební svátek odehraje.
Kompletní program festivalu je k dispozici na webových stránkách www.malysvet.info.
Těšíme se na vás!
Z kola ven, z.s
Foto: Zdeněk Němec
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Vážení spoluobčané!
Léto budiž pochváleno! Ano – a to i to letošní, kdy si –
mimo jiné – s námi stále ještě nějak přepodivně pohrává
nevyzpytatelná koronavirová pandemie, která pořád jako
by zkoušela naši trpělivost a odolnost, nebo kdy si i jakoby
nevypočitatelně rozverné počasí – z pohledu nás, po slunci
i po vodních radovánkách lačných - dělá, tak říkajíc, co chce,
třebaže neoblomní meteorologové jasně proklamují, že právě
tento způsob léta je pro naši domovinu obvyklý, jen my marnivci jsme díky těm několika horkým a suchým létům nadšeně
propadli bláhové domněnce, že i v našich zeměpisných šířkách a délkách se snad až někdy tropické klima usadí navždy.
A tak nezbývá, než vše pokorně přijmout a nalézt i v tom pro
někoho momentálně možná nepříjemném ovzduší (což se asi
netýká jen počasí) najít něco pozitivního.
Tak je to v životě soukromém, ne jinak tomu může být
i v tom veřejném.
Přidám i dnes tedy – tak jako v minulých příspěvcích – pár
střípků ze života samosprávy.
Po několika letech „klidu“ (od roku 2006) – jak jste již
mnozí možná zaznamenali - opět řešíme otázku budoucnosti našeho stavebního úřadu. Tedy jeho existenci, zachování
v rámci našeho Městského úřadu ve Fryštáku. Totiž - v důsledku připravované změny legislativy (hlavně nového stavebního zákona) a reorganizace stavebních úřadů, respektive
v souvislosti se vznikem – a nyní používám zjednodušenou
formulaci – jednoho (centralizovaného) stavebního úřadu
s jednotlivými územními pracovišti v rámci celého státu má
být završen zánik tzv. jedničkových stavebních úřadů, tedy
těchto úřadů na tzv. jedničkových obcích (poznámka: obce se
dělí na tři typy dle – mimo jiné – rozsahu výkonu přenesené
působnosti, tj. i rozsahu činností, které obce vykonávají pro
stát. Rozlišujeme tedy obce se základním rozsahem činností úřadu (jedničkové), obce s pověřeným úřadem (dvojkové)
a obce s rozšířenou působností (trojkové). Mimochodem: je
zajímavé, že města, která vykonávají státní správu na úseku
matriky a územního plánování a stavebního řádu, tedy města,
která mají stavební a matriční úřady, což je případ i našeho
města, bývají téměř automaticky začleněny do kategorie obcí
„dvojkových“. Ovšem naše město – byť oba úřady dosud má v době porevoluční (po r. 1989), kdy kategorizace obcí a měst
probíhala, tuto „výsadu“ – dle mého názoru bohužel - neobdrželo (dodávám jen, že tuto klasiﬁkaci obcí a měst řeší přímo
zákon).
O co tedy jde?! O to, zda náš stavební úřad (patrně už deﬁnitivně) zanikne, a v důsledku toho tedy pak budou občané
naši i některých okolních obcí cestovat na úřad do krajského města. A také tedy následně o nutné snížení stávajícího
komfortu při vyřizování předmětné agendy, kdy se s každým
lejstrem poženeme do Zlína, přičemž nic na tom nemění ani
státem avizovaná elektronizace celé agendy, která, tedy dle
tvrzení předkladatelů této reformy, běhání po úřadech údajně
zcela odbourá. Chtěl bych se tohoto okamžiku v poměrech
fungování naší byrokracie dožít, a to si přeji – s optimismem
mně vrozeným – dlouhý věk (to abych dal státu dostatečný
prostor jeho záměr realizovat). Ano – chápete dobře jak drobnou nadsázku, tak i fakt, že se mnou opravdu musí cloumat
zlost, když vidím, jak někdo (zbytečně!) boří, co tady v rámci
státní správy dlouhá desetiletí funguje.
O to větší nasazení mne ovšem provází při jednáních o pokud možno získání výjimky pro náš stavební úřad ve smyslu

jeho zachování na stávající adrese. Snažím se tedy na úřadech, se kterými jednám, snášet argumenty, které, dle mého
názoru, potvrzují stávající statut, a hlavně oprávněnost zachování našeho úřadu. Je potěšující, že se úředníci, například
na ministerstvu vnitra či pro místní rozvoj, snaží jednat velmi
konstruktivně, třebaže nalézt řešení pro naše město v rámci
aktuálně nastolených kritérií pro zachování stavebního úřadu
(zejména např. počty obsluhovaných klientů, vydaných rozhodnutí či úředníků vykonávajících příslušnou správní činnosti,
popř. vzdálenost obcí od úřadu apod.) zatím stále nenašli.
Podotýkám, že jednání s některými dalšími institucemi včetně
poslanecké či vládní úrovně mne ještě čekají. Jsem přesvědčen, že před projednáním těchto záležitostí v Parlamentu ČR
nejsou karty deﬁnitivně rozdány.
A k situaci další existence našeho stavebního úřadu se
– samozřejmě v návaznosti na průběh očekávaných jednání –
ještě jistě vrátím.
Jedno z aktuálních témat, která se neobjevují jen na stránkách našeho periodika, představuje aktuální stav ﬁnancování
samospráv, tedy jejich ekonomická situace, stabilita, což se
pochopitelně bytostně dotýká i našeho města. Zaznamenali
jste ve Fryštáckých listech již několik příspěvků (jeden dokonce čerpá z materiálu, který jsem zastupitelům předložil v rámci posledního zasedání zastupitelstva); tyto články komentují
hospodaření města v době (po)koronavirové, nebudu se k nim
vyjadřovat – každý má právo na svůj originální pohled na věc.
Dovolím si tedy jen dvě poznámky: První se týká rozpočtu
našeho města v návaznosti na celkovou situaci státu, národního hospodářství. Pro tuto chvíli záměrně ještě neuvádím
konkrétní čísla, třebaže je mám k dispozici, neboť veškerá
kýmkoliv - včetně např. i ministerstva ﬁnancí - uváděná čísla
zatím představují jen predikci, očekávání, a co je důležité jako
nikdy v minulosti – jsou opravdu jen tak říkajíc pro tuto chvíli
(mění se doslova ze dne na den). Tedy - náš rozpočet (jakož i každý jiný) je „živý“ organismus a operativně měnitelný
nástroj ﬁskální politiky, takže je i – na základě adekvátních
rozhodnutí orgánů města - schopen unést minusové rány, například v podobě
a) „objektivního“ propadu příjmové stránky města – ﬁrmy
nefungovaly, ekonomika stála ( a doteď skomírá), z toho důvodu došlo ke snížení daňových výnosů do státního rozpočtu,
z nichž pak v rámci tzv. rozpočtového určení daní (příslušného
zákona) do městské kasy nutně připutovalo méně ﬁnančních
prostředků,
b) propadu v důsledku dalšího již dle mého názoru „neobjektivního“ (formulováno takto záměrně) snížení objemu
prostředků z důvodu schválení vládního kompenzačního balíčku, kterým veřejné rozpočty (obcí a měst) měly ekonomicky
pomoci soukromému sektoru,
c) propadu v důsledku ﬁnanční adresné pomoci občanům
města ve formě prominutí úhrady poplatku za odpad.
Druhá má poznámka směřuje k některým, jak bylo poznamenáno – ekonomicky erudovaným - článkům, uvedeným
ve FL, a týká se, řekl bych obrazně, vztahu morálky a ekonomiky. Týká se tedy oné snad nekonečné diskuse (různě učené, odborné) o onom prominutí „odpadového“ poplatku (mimochodem toho, který není ze zákona povinný, pouze může
být zaveden, a v mnoha obcích ho také nezavádějí..., třebaže
představuje pro každou obec nepochybně významný příjem,
nikdy však asi limitující a pro existenci obce zásadní). Tedy:
Dobrý ekonom určitě ví, jaké priority řízení jakéhokoliv podniku, ﬁrmy korporace pod. v době krize musí nezbytně uplatnit.
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Ovšem jen ten skutečný odborník ví,
kdy je tou prioritou samotný život, pomoc v tíživé situaci, nouzi…
PS: o formách a rozsahu pomoci
občanům města v době koronavirové
pandemie bychom mohli dál doslova
ﬁlozofovat, a asi někteří i dál nekonečně budou. Pro mnohé otázka asi palčivá však zůstává stále jedna: má se
tedy v takové situaci, ve které jsme se
coby celý svět ocitli poprvé, lidem nějak pomáhat – a kdo, kdy, jak… ? No
a podle toho, jak si každý z nás odpoví,
pak také pochopí, „co tady má komu či
čemu“ posloužit…
V souvislosti s dalším ﬁnancováním
města připomínám, že stále probíhají
dotační řízení, o kterých jsem psal již
dříve (hlavně energeticky úsporná opatření v objektech města, modernizace
učeben v základní škole…). K tomuto
tématu pak ještě podotýkám, že jsem
pro naše zastupitele v rámci pracovního setkání zorganizoval seminář k dotačním možnostem města, týkající se
dalšího plánovacího období let 2021 až
2027, takže se všichni volení zástupci
města zorientují i v této problematice
a jistě pak budou moci využít tyto informace při plánování dalších aktivit
města.
S tím nutně souvisí i zahájení prací
na přípravě aktualizovaného, popř. nového strategického rozvojového plánu
města na výše uvedené období. Díky
připravované spolupráci odborníků, zastupitelů a veřejnosti získáme cenný
materiál, který jasně nadeﬁnuje stěžejní oblasti a základní parametry budoucího rozvoje veřejného života a směřování
našeho města vůbec.
Práce nás tedy, jak je vidno, vážení
spoluobčané, čeká hodně.
Těším se na spolupráci!
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemně prožité léto, hezký čas dovolených i veselou mysl!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

RMF č. R 13/2020/VIII z 9. 6. 2020
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje účetní závěrku Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok
2019.
RMF schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok
2019.
RMF schvaluje zlepšený výsledek
hospodaření ZŠF ve výši 262.332,60 Kč
(výsledek hospodaření hlavní činnosti:
+ 227.808,67 Kč; výsledek hospodaření hospodářské činnosti: 34.523,93 Kč)
a současně schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2019
dle ust. § 30 odst. 2 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, ve výši 214.065,47 Kč k úhradě své ztráty za předchozí léta, k dalšímu
rozdělení zůstává 48.267,13 Kč, 80 %
této části ve výši 38.613 Kč bude převedeno do fondu odměn a 9.654,13 Kč
do rezervního fondu.
RMF schvaluje zlepšený výsledek
hospodaření MŠF ve výši + 22.329,16 Kč
a současně schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
za rok 2019 dle ust. § 30 odst. 2 zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, ve výši 17.863 Kč
do fondu odměn (80 % z výsledku hospodaření) a zbylá část ve výši 4.466,16 Kč
do rezervního fondu.
RMF schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., za rok 2019.

RMF schvaluje odpisový plán Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok
2019 a návrh odpisového plánu na rok
2020.
RMF bere na vědomí informace advokátky JUDr. P. Plašilové o vydání rozsudku Obvodního soudu Praha 2, č.j. 17
C 159/2017-368, ze dne 14. 5. 2020,
ve věci uplatnění nároku na nemajetkovou újmu vzniklou městu Fryšták z důvodu průtahů v řízení o neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady spol.
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., ze dne
30. 4. 2004, a o podání odvolání proti tomuto rozsudku u příslušného soudu prostřednictvím advokátky JUDr. P. Plašilové
bez připomínek.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
s odkazem na Zprávu o zápisu do Mateřské školy Fryšták na školní rok
2020/2021 bere na vědomí informace
Bc. I. Staňkové, ředitelky Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského
344, 763 16 Fryšták, o výsledku správního řízení pro přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020-2021
do Mateřské školy Fryšták s tím, že 14
žadatelům nebylo možné vyhovět, bez
připomínek.
RMF bere na vědomí stanovisko vedoucího Odboru výstavby – Stavebního
úřadu Fryšták ve věci personální problematiky odboru s tím, že další rozhodnutí
ve věci požadovaného navýšení počtu
zaměstnanců bude řešeno v návaznosti
na vývoj záměru reorganizace stavebních
úřadů (předpoklad září 2020).

RMF schvaluje Protokol o schvalování
účetní závěrky Mateřské školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., za rok 2019.

RMF na základě žádosti Lesy ČR, s.
p., Správa toků – oblast povodí Moravy
schvaluje doplnění názvu vodního toku
„Hornoveský potok“ do centrální evidence vodních toků (CEVT) databázi GEONAMES (ČUZK).

RMF schvaluje odpisový plán Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok
2019 a návrh odpisového plánu na rok
2020.

RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. D/213 v Domě s byty pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták,
a žadatelem, jejímž předmětem je nájem

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ v sobotu 29. 8. 2020
pouze na hospodářském dvoře TS od 8 do 13 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.
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bytu, na dobu určitou od 15. 6. 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 schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřenou dne 1. 6. 2019
mezi městem Fryšták, a D. Bittnerovou,
Fryštákza účelem zachování obchodů
a služeb pro občany města Fryšták, kdy
takový přístup bude souladný také se základním úkolem města vymezeným v §
2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000
Sb., v platném znění, jímž je péče obce
o všestranný rozvoj území a potřeby
svých občanů.
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřenou dne 2. 5. 2017
mezi MF, a P. Kozojedem, Fryšták, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták, kdy takový přístup
bude souladný také se základním úkolem
města vymezeným v § 2 odst. 2 zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., v platném
znění, jímž je péče obce o všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů.
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřenou dne 22. 3. 2019
mezi městem Fryšták, a P. Kozojedem,
Fryšták, za účelem zachování obchodů
a služeb pro občany města Fryšták, kdy
takový přístup bude souladný také se základním úkolem města vymezeným v §
2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000
Sb., v platném znění, jímž je péče obce
o všestranný rozvoj území a potřeby
svých občanů.
RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne 19. 12.
2017 mezi městem Fryšták, a I. Petříkovou, Fryšták za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták,
kdy takový přístup bude souladný také se
základním úkolem města vymezeným v §
2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000
Sb., v platném znění, jímž je péče obce
o všestranný rozvoj území a potřeby
svých občanů.
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřenou dne 19. 12. 2017
mezi městem Fryšták, a P. Chromčákovou, Fryšták, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták,
kdy takový přístup bude souladný také se
základním úkolem města vymezeným v §
2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000

Sb., v platném znění, jímž je péče obce
o všestranný rozvoj území a potřeby
svých občanů.
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřenou dne 21. 12. 2017
mezi městem Fryšták, a Z. Ševčíkovou,
Fryšták za účelem zachování obchodů
a služeb pro občany města Fryšták, kdy
takový přístup bude souladný také se základním úkolem města vymezeným v §
2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000
Sb., v platném znění, jímž je péče obce
o všestranný rozvoj území a potřeby
svých občanů.
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřenou dne 19. 12. 2017
mezi městem Fryšták, a S. Michálkovou,
Lukoveček, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták,
kdy takový přístup bude souladný také se
základním úkolem města vymezeným v §
2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000
Sb., v platném znění, jímž je péče obce
o všestranný rozvoj území a potřeby
svých občanů.
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřenou dne 29. 6. 2016
mezi městem Fryšták, a T. Svačinovou,
DiS., Fryšták, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták, kdy takový přístup bude souladný
také se základním úkolem města vymezeným v § 2 odst. 2 zákona o obcích č.
128/2000 Sb., v platném znění, jímž
je péče obce o všestranný rozvoj území
a potřeby svých občanů.
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřenou dne 2. 1. 2018
mezi městem Fryšták, a Bc. D. Sklenářem, Doubravy, za účelem zachování
obchodů a služeb pro občany města
Fryšták, kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města vymezeným v § 2 odst. 2 zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž
je péče obce o všestranný rozvoj území
a potřeby svých občanů.
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání, uzavřenou dne 19. 12. 2017
mezi městem Fryšták, a J. Němcem, Fryšták, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták, kdy takový
přístup bude souladný také se základním
úkolem města vymezeným v § 2 odst. 2
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče obce o všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů.

RMF schvaluje výpůjčku městských
pozemků p. č. 992/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1188 m²,
p. č. 992/4 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 178 m², p. č. 996/24 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2936
m² a p. č. 996/25 – ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 3666 m², vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli na dobu
určitou 5 let, od 18. 6. 2020, s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
za účelem dlouhodobého užívání pozemků k pořádání sportovních akcí, jízdám
expedičních RC modelů a jako stanoviště
klubu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků mezi městem Fryšták,
a žadatelem na výpůjčku městských
pozemků p. č. 992/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1188 m²,
p. č. 992/4 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 178 m², p. č. 996/24 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 2936 m²
a p. č. 996/25 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3666 m², vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na dobu určitou 5ti let,
od 18. 6. 2020, s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem
dlouhodobého užívání pozemků k pořádání sportovních akcí, jízdám expedičních
RC modelů a jako stanoviště klubu
RMF schvaluje pronájem části městského pozemku p. č. 474/1 – ost. plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, o výměře 23 m², žadateli ViP VINO PARTNER, s. r. o., Fryšták v ceně
nájmu ve výši 500 Kč/měsíc, tj. nájemné
ve výši 1.217 Kč, na dobu určitou od 18.
6. 2020 do 31. 8. 2020, za účelem provozování letního posezení.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem Fryšták, a ViP - VINO PARTNER, s. r. o., Fryšták na pronájem části městského pozemku p. č. 474/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 23 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem provozování
letního posezení, v ceně nájmu ve výši
500 Kč/měsíc, tj. 1.217 Kč, na dobu určitou od 18. 6. 2020 do 31. 8. 2020.
RMF bere na vědomí vyjádření Lesů
České republiky, s. p., ve věci směny pozemků p. č. 905 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 531 m², 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 – s právem hospodaření
pro Lesy ČR, s. p., a ukládá Ing. M. Dra-
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hotuské, referentce ESO, zajistit právní
stanovisko k navrhované směně.
RMF bere na vědomí žádost o zřízení práva věcného břemene k uloženým
přípojkám inženýrských sítí a v návaznosti na usnesení RMF č. U R 7/2020/
VIII/13 ze dne 25. 3. 2020 doporučuje
ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti mezi povinným městem Fryšták, a oprávněnými (vlastníky nemovitosti 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 připočtení DPH
a s podmínkou úhrady nákladů souvisejících se zřízením služebnosti (tj. geometrický plán, znalecký posudek a návrh
na vklad do katastru nemovitostí) ze strany žadatelů.
RMF bere na vědomí aktualizovanou
cenu na akci „Kaple Vítová - elektronické vyzvánění“ a s odkazem na souhlas
většiny občanů místní části Vítové se
zřízením elektronického vyzvánění v kapli
Panny Marie Bolestné schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou Mabil Mobil, s. r. o., Ostrava
za účelem zajištění dodavatele na akci
„Kaple Vítová - elektronické vyzvánění“
v ceně 57.852 Kč bez DPH, tj. 70.000 Kč
vč. DPH.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Veřejné
osvětlení na ul. Štípská, Fryšták“, a to ﬁrmu PETAS Petřík, s. r. o., Zlín, s cenovou
nabídkou ve výši 128.762 Kč bez DPH, tj.
155.802 Kč vč. DPH, a odkládá rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy s tím, že
ukládá starostovi zajistit alternativu v podobě umístění solárních sloupů.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ
Fryšták – výměna PVC v učebnách“, ﬁrmu
Miroslav Dubovský, Podlahářství, Neubuz
s cenovou nabídkou ve výši 152.085 Kč
bez DPH, tj. 184.023 Kč vč. DPH, bez připomínek.

počtu toulavých koček na území města
Fryšták, ul. Jiráskova, a ukládá OTH zajistit předpokládané náklady související
s odchytem toulavých koček včetně s tím
souvisejících úkonů (útulek, kastrace, případná léčba apod.).
RMF bere na vědomí informaci Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 26. 5. 2020
o změně provozovatele Útulku pro zvířata
v nouzi Zlín – Vršava, kterým se od 1.
4. 2020 stal Útulek Zlín, z. s., a návrh
na uzavření nové smlouvy o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat
a schvaluje uzavření Smlouvy o umístění
nalezených, opuštěných a toulavých zvířat v Útulku pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava mezi městem Fryšták, a provozovatelem útulku společností Útulek Zlín, z. s.,
a vlastníkem útulku Statutárním městem
Zlín.
RMF bere na vědomí návrhovou část
programu zlepšování kvality ovzduší
(PZKO) pro zónu Střední Morava zaslanou
Ministerstvem životního prostředí ve věci
analýzy dopadu stávajících opatření
na kvalitu ovzduší, stanovení opatření
pro sektor vytápění domácností a průmyslu a stanovení nových opatření k dosažení imisních limitů v zóně Střední Morava a ukládá Mgr. P. Nášelovi a Mgr. I.
Plškové zajistit osvětovou kampaň k větší informovanosti veřejnosti, týkají se
spalování kvalitního paliva s cílem zdůraznit pozitivní dopady správného provozu spalovacích zdrojů z hlediska životního
prostředí, dopadů na zdraví a z hlediska
ekonomických výhod pro provozovatele prostřednictvím webových stránek
města s tím, že odpovědným za chování
ve věci zlepšování kvality ovzduší je kromě města především každý jeden občan,
každá domácnost, přičemž odpovědnost
za toto chování z občana nemůže žádný
orgán sejmout.

RMF ukládá Mgr. L. Sovadinovi zajistit cenové nabídky na vymalování učeben
v ZŠ.

RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
3 ke smlouvě č. 128 o provádění úklidových a čistících prací mezi městem Fryšták, a ﬁrmou ZLÍNJUST, spol. s r. o., Zlín,
kterým se mění Čl. V odst. 1 smlouvy –
změna výše ceny v souvislosti s rozšířením úklidových prací o úklid bezbariérového WC v objektu č. 16 (525 Kč bez DPH
/ 1 měsíc) a úklid prostor kina (na objednávku) z původních 295 Kč bez DPH
na 322 Kč bez DPH, a nově zní „Cena
za provádění předmětných prací a dodání čistících prostředků a úklidových
pomůcek dle této smlouvy činí celkem
36.215 Kč bez DPH měsíčně“.

RMF bere na vědomí žádost ze dne
1. 6. 2020, ve věci řešení zvýšeného

RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise stavební č. 2/2020 ze dne 1.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Miroslav Dubovský, Podlahářství, Neubuz,
za účelem zajištění dodavatele na akci
„ZŠ Fryšták – výměna PVC v učebnách“,
a to v ceně 152.085 Kč bez DPH, tj.
184.023 Kč vč. DPH.

6. 2020 a v návaznosti na kladné koordinované stanovisko Magistrátu města Zlína ze dne 20. 4. 2020, č.j. MMZL
025306/2020, zejména ve věci dodržení
koeﬁcientu zastavitelnosti území, schvaluje tyto podmínky výstavby pro ﬁrmu
STENELLA, s. r. o., Praha, v lokalitě BI
34:
a.a) provedení hydrogeologického
průzkumu pro ověření vsakovacích poměrů v dané lokalitě jakožto podkladu pro
realizaci řešení odvodnění celé lokality,
a.b) provedení obratiště formou asfaltové vozovky (neschvaluje provedení
obratiště z panelů tak jak je vyznačeno
v situaci),
a.c) přesná speciﬁkace části pozemků navrhovaných k převedení do vlastnictví města Fryšták
a.d) provedení komunikace bude splňovat podmínky pro obousměrný provoz,
šířka vozovky 5,50 m, celý povrch vozovky bude proveden z asfaltového betonu,
a.e) vybudování chodníku, který bude
umístěn mimo těleso předmětné komunikace a bude splňovat požadavky aktuálně platných norem,
a.f) realizace dvou parkovacích míst
u každého RD v provedení zatravňovacích
tvárnic, přičemž tato místa budou umístěna mimo navrženou vozovku na pozemcích budoucích vlastníků RD a nebudou
zasahovat na budoucí pozemky města
Fryšták.
RMF doporučuje při splnění výše uvedených podmínek ZMF
b.a) schválit převzetí tělesa komunikace vč. pozemku pod ním do vlastnictví
města na základě průkazného doložení
(např. fotograﬁe, zápisy ze stavebního
deníku apod.), že předmětná komunikace
byla provedena v souladu s projektovou
dokumentací (zejména jednotlivé konstrukční vrstvy),
b.b) schválit převzetí vodovodního
řadu a veřejného osvětlení do vlastnictví
města a v případě, že se tyto sítě budou
nacházet na pozemcích jiného vlastníka
bude zřízeno věcné břemeno,
b.c) neschválit převzetí stavby kanalizačního řadu a plynovodu do vlastnictví
města Fryštáku s tím, že doporučuje investorovi jednat o převzetí tohoto majetku přímo správci dotčených sítí.
RMF bere na vědomí právní stanovisko advokátní kanceláře JUDr. Bc. Michala Březovjáka, ze dne 5. 6. 2020, ve věci
negativních dopadů projektu výstavby bytových domů na dům na ul. Komenského
a:

a) akceptuje účast zástupce města
na místním šetření svolaném Stavebním
úřadem Fryšták s občany a dodavatelem
stavby, a to Ing. P. Gálíka,
b) ukládá Ing. P. Dohnalovi písemně
vyzvat společnost H+M, Zlín, a. s., k zajištění pravidelné údržby povrchu místní
komunikace, která slouží jako přístupový
koridor ke staveništi, a to vždy s ohledem
na aktuální stav znečištění, a dále pak vyzvat tuto společnost k dodržování smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce, uzavřené mezi městem Fryšták
a spol. H+M Zlín, a. s., dne 14. 2. 2019,
c) nemá námitek vůči dopravnímu napojení staveniště prostřednictvím stávající místní komunikace, která je způsobilá
k tomuto dopravnímu zatížení (momentálně nepředpokládá vybudování samostatné přístupové komunikace k této lokalitě
na náklady města),
d) chápe snížení komfortu bydlení
obyvatel sousedních domů, k němuž přirozeně v důsledku hromadné výstavby
bytových domů nutně vždy dochází (tak
jako tomu bylo i v případě výstavby jejich
bytového domu), toto snížení komfortu je
ovšem dočasné (nepodložená je informace o délce trvání projektu výstavby v rozmezí pěti až sedmi let),
e) zdůrazňuje (ve věci avizovaného
hrozícího nebezpečí zejména pro seni-

ory a děti), že každý dospělý občan je
ve smyslu občanského zákoníku svéprávná osoba a má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí
a opatrností, je tedy nadán schopností
vyhodnotit aktuální situaci a na základě
toho se na veřejném prostoru chovat,
tak, aby si nepřivodil újmu, současně
připomíná, že za děti zodpovídají zákonní
zástupci, je tedy na rodičích, aby své děti
na případná nebezpečí jakožto důsledek
staveništního ruchu upozornili a zajistili
jejich ochranu.
RMR bere na vědomí informace starosty k analýze příjmové stránky města
a predikce dalšího vývoje příjmů města
s tím, že momentálně lze vycházet při
úpravě rozpočtu na aktuální rok pouze
z informací – daňové kalkulačky Ministerstva ﬁnancí ČR.
RMF bere na vědomí informace starosty města ve věci konzultace vydaného
rozhodnutí o připojení pozemní komunikace k silnici II/490 v k. ú. Fryšták ze dne
22. 4. 2020, č. j. MMZl 042716/2020
OSaDŘ, vydané Magistrátem města Zlína, odborem stavebních a dopravních řízení, odd. dopravně-správních řízení.
RMF s odkazem na hlavní prohlídku
mostu na ul. Korábová zpracovanou Centrem dopravního výzkumu, provedenou
v dubnu 2018, a s odkazem na běžnou
prohlídku mostu na ul. Korábová zpraco-

vanou spol. Elite Timber Construction, s.
r. o., provedenou v březnu 2020 a v souladu s čl. 3 bod 3.5 Zásad města Fryštáku č. 1/2016 – Postup zaměstnanců
Města Fryštáku při organizaci veřejných
zakázek města Fryštáku schvaluje zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vč. inženýringu na opravu
havarijního stavu mostu na ul. Korábová,
prostř. ﬁrmy Elite Timber Construction, s.
r. o., Ostrava, v částce 110.000 Kč bez
DPH, tj. 133.100 Kč vč. DPH.
RMF doporučuje ZMF v návaznosti
na propad příjmové stránky města (pokles objemu sdílených daní a poplatků)
- ve věci zajištění spoluﬁnancování investičních záměrů města, zejména podpořených dotačními prostředky národními
či evropskými - schválit přijetí účelově
vázaného investičního úvěru, jehož výše
bude limitována přepokládanými výdaji
jednotlivých projektů, přičemž se jedná
zejména o realizaci těchto projektů: Realizace energeticky úsporných opatření
(dále jen REÚO) v budově radnice Fryšták
- kinosál, REÚO v budově MŠ Fryšták VZT,
REÚO v budově MŠ Fryšták - zdroj, REÚO
v budově čp. 381, 382, 383 (Dům s byty
pro důchodce) ve městě Fryšták, REÚO
v ZŠ Fryšták, dále na akce revitalizace
náměstí Míru včetně terminálu, revitalizace objektu Hrubá hospoda, revitalizace
objektu kinosálu apod.

Petice pro a proti stavbě nové krajské nemocnice
V chodbě fryštácké radnice jsou dvě petice. Jedna horuje
pro stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně, druhá proti. Podepsal jsem petici proti.
Je zřejmě namístě připomenout průběh „diskuze“ o výstavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně v průběhu loňského léta.
„Diskuze“ nesla rysy šikany, zastrašování odborníků.
Cituji z otevřeného dopisu konference České lékařské komory Zlínskému kraji, a panu hejtmanovi (Jiřímu Čunkovi):
„…ostře odsuzujeme úmysl podání trestního oznámení
na Ing. Zdeňka Havla, který byl zveřejněn v tiskové zprávě
na oﬁciálních stránkách Zlínského kraje dne 11. června 2019.
Stejně tak odsuzujeme podnět podaný Zlínským krajem
k ČKAIT (České komoře autorizovaných inženýrů a techniků)
s dopředu avizovaným cílem, citujeme: „...aby takový znalec
přišel o razítko.“ Výše citované stanovisko krajského úřadu považujeme nejen za intuitivně zavádějící a předjímající trest, ale
zejména vrcholně arogantní s neklamnými rysy šikany.
Jmenovaný vystoupil na konferenci České lékařské komory
dne 5. června 2019 s vlastní prezentací nazvanou «Krajská
nemocnice T. Bati - Princip udržitelné výstavby». Je mu kladeno
za vinu, že „uvedl v omyl zastupitele Zlínského kraje“ tím, že
vyčíslil a zdůraznil ekonomickou výhodnost rekonstrukce stávajícího areálu KNTB z pohledu statika. Své stanovisko zopakoval a vysvětlil na místě v následné diskusi přímo i s Vámi,
pane hejtmane. Jeho vyjádření je dohledatelné na záznamu
konference. Konferenci České lékařské komory jsme záměrně
pojali jako široké diskusní fórum. Jako lidé pohybující se často

na akademické i stavovské půdě jsme zvyklí na běžný demokratický formát takových diskusí, kde se názory tříbí, aniž by
za svá vyjádření byl kdokoliv sankcionován, dehonestován či
jinak trestán. V konečném důsledku je to přesně to, co jsme
od takové konference očekávali. Svobodnou výměnu názorů.
Jsme pobouřeni tím, že člověk, který byl jako jeden z mála
odborníků na danou problematiku vůbec ochoten veřejně vystoupit, za což mu patří náš dík, má být vláčen a pranýřován
za svůj odborný pohled, jenž je ve zřejmé nelibosti Vaší a zřejmě i dalších zastánců alternativního řešení. Se stejnou logikou
bychom mohli rozporovat a žalovat např. ekonoma docenta
Ševčíka, který nabádal krajské zastupitele na veřejném jednání k bezproblémovému odhlasování obřího zadlužení v kraji, aniž by jim mohl zaručit adekvátní příjmy nové nemocnice
od zdravotních pojišťoven, což je základní předpoklad takové
rozvahy.“ Konec citace.
Více zde: https://www.klubnovinaruzlin.cz/news/otevrenydopis-clk-krajskym-zastupitelum/
Co k tomu dodat? Záměr výstavby nové krajské nemocnice, vznikající v procesu šikanózních praktik, podpořit nemohu.
Nově ustavený hejtman Zlínského kraje by měl zpracovat
ﬁnanční plán řešení krajského zdravotnictví, a postoupit jej
k nové odborné diskuzi, probíhající klidněji, neovlivněné zastrašováním, v nerozbouřené atmosféře.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku
20. 7. 2020
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M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. m s f r y s ta k .c z

Co nám přinesl koronavir?
Letošní školní rok proběhl v Mateřské škole Fryšták velmi netradičně, samozřejmě díky pandemii koronaviru, která postihla na jaře všechny oblasti naší
společnosti. Nechci na tomto místě vyjmenovávat negativní aspekty, které nás
překvapily, ale spíš bych chtěla vzpomenout, co pozitivního nám tato neobvyklá
zkušenost přinesla.
V první řadě to pro mne bylo opětovné ujištění, že se mohu ve všem
spolehnout na zřizovatele. Rada města zasedla okamžitě a podpořila mne
v rozhodnutí mateřskou školu uzavřít.
A bylo to už v době, kdy ještě na Krajské hygienické stanici ve Zlíně nedokázali navrhnout jednoznačné řešení
pro zařízení předškolního vzdělávání,
protože na ty se nějak na ministerstvu
zdravotnictví a školství zapomnělo. Toto
rozhodnutí padlo samozřejmě na moji
hlavu, ale pocit, že v případně odpovědnosti se za mne zřizovatel postaví,
byl samozřejmě velkou oporou v tomto
mém rozhodování.
Další pozitivní zkušeností bylo pracovní nasazení všech zaměstnanců
mateřské školy od prvního dne uzavření
provozu. Posledních 14 dní v březnu se
na třídách, chodbách a ve školní jídelně
uklízelo, dezinﬁkovalo a třídilo všechno
zařízení a vybavení. Další dny jsme se
věnovali šití roušek. A to nejen v prostorách školky, ale některé kolegyně šily
i doma a zapojily se do rozvážení těchto roušek potřebným. V dubnu všichni
zaměstnanci čerpali řádnou dovolenou
tak, abychom byli schopni zabezpečit
letní prázdninový provoz pro ty, kteří budou školku potřebovat. V měsíci květnu
se ve školce svépomocí malovalo. Musím opět vyjádřit velké uznání svým zaměstnancům za toto pracovní nasazení,

protože vymalovat se podařilo třídy, některé chodby a šatny dětí. A to i přesto,
že pro některé kolegyně to byla úplně
první zkušenost s barvou a válečkem.
Do toho všeho probíhala komunikace
s rodiči ze strany vedení školy, ať už
ohledně ošetřovného, nebo informací
o zápisu do 1. třídy, o zápisu do MŠ
a přípravách na znovuotevření školy.
Samozřejmě nemohla zůstat pozadu
ani ta nejdůležitější stránka naší práce,
a to je výchovně vzdělávací činnost. Učitelky předškolních dětí pravidelně tvořily pracovní listy a ty jsme potom posílali
rodičům nejstarších dětí na email, jako
nabídku k přípravě na vstup do základní
školy. V druhé polovině května už bylo
jasné, že provoz obnovíme od 25. 5.
2020. Začalo druhé kolo úklidu a zajišťování ministerstvem doporučených
ochranných prostředků (bezkontaktní
teploměry, kvanta nitrilových rukavic,
papírové utěrky, dezinfekce pro rodiče
i děti, úklidové prostředky, štíty, roušky). Mimochodem z rozpočtu školy bylo
nutné na tyto nákupy uvolnit asi 80 tisíc. Je pravda, že jsme se všichni těšili, až se vrátíme k normálnímu provozu
a ve třídách budou zase děti. O normálním provozu ale ještě dlouho nemůže
být řeč. Každodenní měření teplot
dětí, neustálá dezinfekce, používání
ochranných štítů a rukavic při manipulaci s jídlem a karanténa hraček, potr-

OZNÁMENÍ
Ředitelka Mateřské školy Fryšták,
Bc. Ilona Staňková, oznamuje, že
v pondělí 31. srpna 2020
se uskuteční INFORMATIVNÍ
SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ,
které byly v letošním přijímacím řízení přijaty k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2020/2021.
Začátek setkání je v 16 hodin
v budově Mateřské školy Fryšták.
Na programu je seznámení se
se Školním řádem, provozem školy,
organizační záležitosti,
volba způsobu úhrady školného
a rozdělení dětí do tříd.
Účast zákonných zástupců
JE NUTNÁ!

vá asi ještě dlouho. A tady bych chtěla
vzpomenout další pozitivní zkušenost.
Oslovilo nás ředitelství střední pedagogické školy z Přerova a nabídlo nám
dobrovolnickou praxi studentky Jany
Macháčkové. Od znovuotevření školky
až do konce školního roku, byla na třídě
nejstarších dětí každý den k dispozici
učitelkám a dětem a odvedla velký kus
práce. Vážíme si toho, že nám věnovala
dobrovolně svůj veškerý volný čas a pomohla tak velkou měrou zvládat provoz
za ztížených podmínek.
Další pozitivní zkušenost je zkušenost s rodiči dětí, kteří v době koronaviru komunikovali prostřednictvím
emailů, video pozdravů, fotograﬁí a dopisů od dětí. Byla to opravdu moc pěkná zpětná vazba a takové ujištění, že
naše práce není zbytečná a že dětem
se po školce opravdu stýská. Někteří
rodiče vypomohli i sponzorským darem
(dezinfekce, barvy na malování) a překvapili svým zájmem. Z řad rodičů totiž
padl také návrh na sbírku dětmi vyrobených přáníček k Velikonocům pro seniory z Fryštáku a Lukova. Udělaly velkou
radost.
Školní rok skončil dřív, než jsme se
nadáli a my jsme rozhodli ukončit jej
akcí, o kterou jsme nechtěli naše děti
připravit. A tak se ve čtvrtek 25. června
se školkou rozloučilo celkem 40 předškoláků – „námořníků“, kteří byli zároveň pasováni na školáky, aby tak mohli
odplout do 1. třídy. Odpolední posezení
s rodiči na školní zahradě bylo příjemné
a děti a učitelky ještě čekalo noční pře-

spání ve školce, s oblíbenou stezkou
odvahy. Jsme moc rádi, že jsme tuto
akci uskutečnili a tím zakončili tento
netradiční školní rok.
V návaznosti na uzavření provozu
z důvodu pandemie zůstala naše mateřská škola o letních prázdninách otevřena po celý měsíc červenec a provoz
přerušíme pouze na dva týdny v srpnu.
Vyšli jsme tak vstříc zaměstnaným rodičům, kteří projevili zájem o docházku
o prázdninách. Pokud jde o zjišťování
zájmu, nedá mi to, abych se tady nepozastavila s malou poznámkou. Rodiče dopředu závazně přihlásili na měsíc
červenec přibližně 75 dětí, to znamená,
že se objednaly potraviny, personálně
se zabezpečil provoz tří tříd. Od 1. července začaly na emailovou adresu školky chodit jedna omluvenka za druhou

a nejvyšší počet dětí, který v červenci
byl je 48. Takže toto vstřícné gesto se
nám trochu nevyplatilo. Ukazuje se, že
ta potřebnost školky byla chápána trochu jinak, než byla myšlena a příští léto
na základě této zkušenosti budu zvažovat uzavření provozu na šest týdnů.
Ve druhé polovině srpna připravujeme naše zařízení na další školní rok,
který s sebou přinese zákonitě některé
změny. Budou to změny v personálním
obsazení a změny organizační. Od září
se navyšuje částka úhrady za předškolní vzdělávání i částka za stravné. A co
je nejdůležitější, od 1. září přivítáme
v naší mateřské škole 38 nových tříletých dětí. Navzdory koronaviru půjde
život v naší školce dál…
Bc. Ilona Staňková
ředitelka MŠ

Z VA Š I C H D O P I S Ů

Všechno je špatně?
Osobně bych chtěla poděkovat za vstřícný krok, který radnice v době krize Covid-19 udělala ve prospěch občanů a to tím, že odpustila poplatky za odpad. Pro
mnohé občany města nastala ze dne na den situace, která bude mít dopad ještě
dlouho po ukončení mimořádných opatření. Mnoho lidí je již několik měsíců na 80 %
nebo 60 % svého běžného příjmu. Některé příjmy dostávají lidé se zpožděním až
2 měsíce. A teď upřímně, měli všichni ﬁnanční rezervy na to, aby takovou náhlou
situaci ustáli? Ne všichni mají to štěstí, že mohou ze svých výdělků střádat na horší
časy, a tak věřím, že toto spravedlivé rozdělení pomoci od města Fryšták mnozí uvítali. Každé město či obec se k pomoci svým občanům postavilo jinak. Jsem ráda,
že nikoho ani nenapadlo např. tisknout informační letáky do schránek jako ve Zlíně,
což je za mne čisté vyhazování peněz. Úžasná lidská solidarita se projevila, když
ve Fryštáku začali šít občané roušky a rozdávali je ostatním, a to nemluvím o další
sousedské pomoci, která probíhala prostřednictvím skautů a dalších složek. Nikdy
asi nedáme dohromady všechna jména, abychom tuto pomoc docenili., Ti praví, tak
mohou tento krok vnímat jako poděkování za svůj díl práce. Můj názor je, že město
tu není od toho, aby jen bralo, ale také, aby zhodnotilo, kdy je čas pomoct svým
občanům.
K tomu, jak se již v červnovém magazínu řešilo, jestli budou občané motivováni
i bez poplatků třídit odpad mě napadá jen jedno. MESOH jede dál, kdo třídil, třídí
a kdo netřídil, třídit nebude. Nemyslím si, že zrušený poplatek je demotivační, protože nebylo zrušeno kolkování odpadu a vlastně nic se nezměnilo. Třídění se bude
vyhodnocovat podle původního plánu. Město poskytlo možnost, jak třídit odpad
a každý ho využívá dle svého vlastního svědomí. Pokud někdo cítí tak silně rozpor
s tímto krokem, určitě mu nic nebrání jít na radnici svůj poplatek uhradit.
V jednom ze článků byla zmínka o škole a školních toaletách. Pokud vím, škola
má ředitele a ten je zodpovědný za provoz školy. Pokud se něco nachází v havarijním
stavu, je on ten první, který má konat. Vím, že latrínu z 19. stol. tam už nenajdeme.
Obecně se zastupitelé do školy nijak netlačí, ale vím, že vedení města je s vedením
ZŠ v živém kontaktu. Pokud mají děti či rodiče nějaký problém, který nechtějí řešit
přímo s vedením, mohou se obrátit na SRPŠ při ZŠ Fryšták, které jejich podnět
prověří a zprostředkuje cestu k řešení.
Od opozice bych čekala trochu konstruktivního myšlení a kreativního řešení.
V případě, že vnímají tento úkon jako poškození města, ráda bych slyšela jejich
variantu pomoci nebo by situaci přešli bez reﬂexe? Co by opozice udělala pro své
občany tak, aby to bylo spravedlivé a cílené? Možná už nastal čas přestat střílet
slepými a začít konkrétně představovat řešení, jinak budou Fryštácké listy vypadat
jak bitevní pole několika nejmenovaných osob.
Všechno není špatně, máme se ve Fryštáku krásně, jen to chce otevřít oči!
Kateřina Kupčíková

XXIV. ROČNÍK
AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
LUHAČOVICE 27. 7.–8. 8. 2020
27/7 ZAHAJOVACÍ KONCERT

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / cena vstup. 350 Kč
Účinkují: Václav Hudeček, Kateřina Krejčová, Matteo Hager –
housle, Aleš Briscein – tenor, Hana Veselá – soprán, Barocco
sempre giovane.

29/7 PÍSEŇ JMEN
19.30 h / kinosál MěDK Elektra

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ - Láska k hudbě a židovská otázka
v detektivce o geniálním houslistovi.

1/8 NÁVRATY VÍTĚZŮ

19.30 h / kostel Sv.Rodiny Luhačovice / cena vstup. 250 Kč
Účinkují laureáti předešlých ročníků Pavla Tesařová a Anton
Čonka, klavírní doprovod Lukáš Klánský

2/8 KRÁSNÉ STAVBY S HUDBOU

18.00 h / Poutní chrám Narození P. Marie ve Štípě / cena
vstupenky 250 Kč
Účinkují: Václav Hudeček, Pavla Tesařová, Anton Čonka
– housle, Pavel Svoboda – varhany, Michaela Katráková –
soprán, Barocco sempre giovane

3/8 I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / cena vstup. 200 Kč

5/8 II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / cena vstup. 200 Kč

6/8 III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / cena vstup. 200 Kč

Na absolventských koncertech účinkují studenti XXIV. ročníku
Akademie V. Hudečka, klavírní doprovod Lukáš Klánský

7/8 GALAKONCERT

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / cena vstup. 300 Kč
Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů • To nejlepší z Luhačovic – v programu se představí vítěz XXIV. ročníku AVH, režie
a klavírní doprovod Lukáš Klánský
I N F O R M A C E Vstupenky budou v prodeji 1 hodinu
před začátkem koncertu v místě konání.
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

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

V LUKOVEČKU JSME PŘIVÍTALI PRÁZDNINY
Letošní akce Vítání prázdnin v Lukovečku se nesla v ekologickém duchu a měla podtitul Zachraňme planetu Zemi - heslo zajisté aktuální, neboť
kdy jindy než v době, kdy celý svět čelí
neviditelné hrozbě koronaviru, bychom
si měli konečně plně uvědomit, že zeměkoule zkrátka není nafukovací a neustálou produkcí odpadků ji stále více
zbytečně zatěžujeme. Proto je důležité
vést už ty nejmenší k samozřejmosti,
že se máme k přírodě chovat co možná nejšetrněji a vyprodukovaný odpad
co nejvíce třídit, aby se mohl dále recyklovat. O tuto osvětu se postarala ﬁrma
EKO-KOM a.s. s programem Tonda Obal
na cestách, která hravou formou poučila děti co a jak třídit, ale taky přivezla
spoustu dalších atrakcí jako projížďka
různými vozítky, závody v jízdě popelnicovými vozy a další.
Také představení na pódiu se nesla
v duchu osvěty a tak jsme mohli shlédnout hned dvě loutkové pohádky se zapojením malých diváků do dění příběhu.
První se jmenovala Zvířátka a odpadky

a druhá Zachraňme les! Dalším vystoupením byla skvělá bubenická show,
ke které se rovněž přidali malí a velcí
diváci a veselé bubnování se neslo Lukovečkem.
Ani naše lukovečské děti nezůstaly
pozadu a připravily si letos hned dvě
vystoupení na pódiu. První byla satirická píseň „V lese“ v podání nově založené hudební skupiny Haladryja a druhé
taneční vystoupení naší známé trojice
Lucka-Sára-Kristýna. Za obě vystoupe-

ní byly děti odměněny nadšeným potleskem.
Kromě toho měli návštěvníci akce
v rámci doprovodného programu možnost prohlédnout si výstavu dravých
ptáků, podílet se na vytvoření hmyzího domečku, děti si mohly zaskákat
ve skákacím hradě ve tvaru popelářského vozu, poskládat obrázky z víček PET
lahví, projet se na koni a spoustu dalších aktivit, takže celé odpoledne velmi rychle uteklo. Po vydání všech cen

bohaté tomboly přišlo na řadu hudební
vystoupení skupiny SOARÉ, která vyhrávala do pozdních nočních hodin.
Tuto akci bychom nemohli dělat bez
obětavosti mnoha dobrovolníků z řad
občanů Lukovečka, kteří pomohli s přípravou, realizací, úklidem i spoustou
dárků do tomboly a kterým patří naše
velké poděkování. Děkujeme rovněž
sponzorům, kteří nás podpořili jak ﬁnančně, tak mnoha štědrými dary
Rozesmáté tváře dětí nám byly největší odměnou a motivací na příště...
TAKŽE HURÁ, PRÁZDNINY!
Lýdie Jurčíková

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Jak jsou leckdy rozporuplné lidské úsudky. Říkají tak trochu o tom, co o druhých chtějí slyšet.
Stejně nejsem nic více ani nic méně než to, co jsem před Bohem.“
Don Bosco

Víkendovky

Střapec 2020

v Domě Ignáce Stuchlého

měl opět nabitý program plný her, při kterých měli účastníci spoustu příležitostí k vzájemnému seznámení. Vzhledem k počtu přihlášených účastníků je
často nutné (z kapacitních důvodů DISu) tyto víkendy i vícekrát zopakovat.

Celý rok probíhají na DISu víkendy
pro mladé, které na sebe volně navazují.
Střapec (hravé víkendy) – květen/
červen, pro mladé od 14 do 18 let.
Lis (vzdělávací víkend) – říjen, pro
mladé od 14 let.
Košt (pracovní víkend) – listopad,
pro mladé od 18 let.
Adventní duchovní obnova (příprava
na prožívání Vánoc) – začátek adventu,
pro mladé od 14 let.
Silvestr (společně do nového roku)
– 4 dny na přelomu roku, pro mladé
od 14 let.
Postní duchovní obnova (příprava
na prožití Velikonoc) – začátek doby postní, pro mladé od 14 let.
Velikonoce (oslava největších křesťanských svátků společně s kamarády
a salesiány) – 5 dní, od 14 let.
oDISea (vzdělávací, soubor několika
víkendů, příprava instruktorů a asistentů).
Pro mladé lidi nabízíme v průběhu
roku různorodé akce. Na DISu jsou
k dispozici pěkné a funkční prostory,
kde se mohou setkávat, vzdělávat, hrát
si a realizovat se. Během těchto víkendů dostanou příležitost navázat nová
přátelství a prožít zajímavá dobrodružství (často s duchovním přesahem).
Tyto víkendy jsou otevřené pro všechny,
kteří splňují věkovou hranici a včas se
přihlásí na našich webových stránkách
www.disfrystak.cz.
Přihlašování se otevírá asi měsíc
před plánovanou akcí.
Za dlouhodobou podporu těchto programů děkujeme rodinám starých pák!

Také letos v červnu se na DISu
po dlouhé „koropauze“ mohli potkat
mladí, kteří do Fryštáku přijeli z mnoha
koutů naší republiky. Kromě Zlínského
kraje také například z Olomouckého
a Jihomoravského kraje, dále také z Ostravy či Prahy. Když se jich zeptáte, co
je k nám přivádí, odpovídají, že je nejvíce táhnou kamarádi a atmosféra, kterou tu společně mohou prožívat. Také
je k nám láká změna prostředí a přiznali
mi, že si u nás vyčistí hlavu od běžných
starostí. Někteří účastníci se znají z domácích klanů a s dalšími navázali nitě
vztahů právě tady na DISu.
Program startuje v pátek podvečer
originálním přivítáním a po ubytování
probíhají první hry zaměřené na seznámení nových účastníků. Dopoledne dalšího dne přinese trochu pohybu a také

OKÉNKO DO HISTORIE
Roku 1882 (šest let před Don Boskovou smrtí) z okruhu Palackých-Riegrových
vyšla v Cyrilometodějské knihtiskárně v Praze útlá knížečka s nadpisem Dílo křesťanské lásky mezi mládeží opuštěnou. Napsala ji učitelka měšťanských škol na
Smíchově Barbora Pazderníková. Knížečka obsahuje stručný životopis Dona Boska,
nástin jeho díla a způsobu výchovy a nakonec jeho okružní list spolupracovníkům
s datem 1. 1. 1882. Pazderníková klade hlavní důraz na Don Boskovy „křesťanské
dílny“, tolik potřebné pro mládež, a vybízí české obyvatelstvo ke vstupu mezi salesiánské spolupracovníky. Končí plamennou výzvou: „Česká země nebude, doufejme,
dílům Don Boskovým méně příznivá než půda italská. Šťastni, kdo pozorují zrno
hořčičné, jak se rozrostlo ve veliký strom! Mnohem šťastnější, kdo budou moci sobě
vydat svědectví, že hojnými almužnami přispěli k jeho vývoji a upevnili jeho kořeny!“
P. J.
(Zdroj Oldřich Med, Kniha víry)

tvořivou hru pro navázání spolupráce.
Po obědě siesta a pak velká hra, letos
ve znamení Vavrdova memoriálu zvaného K50. Úkol zněl jasně: zvládnout trasu doslova přes pole, louky a potoky,
v co nejkratším čase, na téměř nepojízdných kolech. Závodníci byli zarputilí
a neodradila je ani bouřka s kroupami
a tak i přes nepřízeň počasí všichni dokončili závod a v euforii, že to zvládli,
nakonec naskákali do Žaby v oblečení.
Tento typ her je velkým zážitkem sám
o sobě, ale hlubší hodnotu mu dodá reﬂexe. Je to společné hodnocení silného
prožitku. Mladí mají možnost se zamyslet a sdílet například, co je motivuje
a žene dál, přestože jsou na dně svých
fyzických sil. Je to krok k hlubšímu sebepoznání.
Neděle je v poklidném duchu s dobrovolnou účastí na mši svaté v DISácké kapli. Po obědě je čas na loučení
a upřímné sliby „na další akci se zase
uvidíme.“
D.Z.

Co bylo a bude:
Během léta na DISu organizujeme
šňůru příměstských a pobytových táborů a nabízíme ubytování pro rodinné dovolené. Od září opět rozjíždíme
kroužky na školní rok 2020/2021,
na které se můžete přihlašovat od
1. 8. 2020 na našem webu https://
www.disfrystak.cz/dis-klub/.

10|11

placená inzerce

SERVIS PRO OBČANY

POKYNY K ODBĚRU VZORKU VODY ZE STUDNY
ODBĚROVÉ SOUPRAVY
(k vyzvednutí na pracovištích Zdravotního ústavu ve Zlíně a ve Vsetíně):
• 0,5litrová nebo 1litrová skleněná hnědá láhev pro chemický rozbor
• 250 ml bílá plastová vzorkovnice pro stanovení tvrdosti a kovů
• 500 ml sterilní plastová vzorkovnice s červeným uzávěrem pro mikrobiologický
rozbor
ODBĚR VZORKŮ
• Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu z kohoutku, z pumpy apod.).
• Vzorek nelze odebírat přes hadice používané např. na zalévání a kropení.
• Před odběrem vzorku se kohoutek (popř. jiné ústí místa odběru) opláchne čistou vodou. Nepoužívat dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (ovlivňuje stanovení TOC).
• Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí.
• Pustit vodu středním proudem a nechat stejnoměrně odtékat po dobu cca 2
minut (v případě dlouhého vodovodního potrubí až 10 minut).
• Naplnit jednotlivé vzorkovnice způsobem popsaným níže.
• Vzorek vody musí být po odběru co nejrychleji (max. do 18 hodin) doručen do
laboratoře. Do té doby se uchovává v chladničce.

NABÍDKA
Zdravotní ústav Ostrava
nabízí akci na

ROZBOR VODY ZE STUDNY
PRO OBČANY.
Letos je tato akce platná
do 31. srpna 2020.
Formulář k objednávce si můžete
stáhnout z webu města
www.frystak.cz.
V případě zájmu se lze domluvit na přivezení vzorkovnic (cca od 15
zájemců a domluvu na 1 termín).
V případě vašeho zájmu o jiné
analýzy vod, zemin, odpadů, měření
vibrací, hluku, osvětlení, koncentrace
chemických škodlivin v ovzduší, měření z oblasti fyziologie práce (lokální
svalová zátěž, celková fyzická zátěž)
atd. nás neváhejte oslovit.

Odběr vzorku pro chemický rozbor
• Skleněnou hnědou láhev dvakrát vypláchneme odebíranou vodou.
• Vzorkovnici naplníme až po okraj.
• Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme víčkem.
Odběr vzorku pro stanovení tvrdosti a kovů
• Bílou plastovou vzorkovnici naplníme až po okraj.
• Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme víčkem
Odběr vzorku pro mikrobiologický rozbor
• Sterilní plastovou vzorkovnici otevřeme těsně před odběrem,
nedotýkáme se vnitřní části hrdla, uzávěr nikam neodkládáme
a držíme pouze zvnějšku, aby nedošlo ke kontaminaci.
• Vzorkovnici nevyplachujeme a plníme tak, aby pod uzávěrem
zůstalo asi 3 cm vzduchu.
• Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme uzávěrem.
PŘÍJEM VZORKŮ
Ke každému vzorku je nutno vyplnit Objednávku vyšetření a záznam
o odběru vzorku vody zákazníkem, kterou zákazník obdrží společně
s odběrovými soupravami. Akce Voda ze studny je platná do 31. 8.
2020.
Místo a doba příjmu vzorků:
• 4. května 287, 755 01 Vsetín (budova KHS úz. prac. Vsetín)
• Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01, Zlín (bud. ředitelství KNTB
a KHS Zlínského kraje)
Pondělí – středa: 6:30 – 8:00 hod.
Po telefonické domluvě lze vzorky předat i mimo tuto dobu.
Kontakt podatelna Zlín: 777 760 908

12|13

Srdečné a velké díky

NAŠI JUBILANTI
V měsíci SRPNU 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Hana Barboříková
Věra Bardodějová
Marie Bártková
Marie Bařinová
Marie Doležalová
Ludmila Gerychová
Hana Hiršová
Josef Jandouš
Ludmila Kocourková
Bohumil Kolínský
Vlastimila Krajčová
Josef Manďák
Jarmila Polášková
Jiřina Pšejová
Hana Šimíková
Radka Temlíková

Všimli jste si, jak se v posledních měsících změnily mezilidské vztahy? Určitě
nám Covid–19 nabídl příležitosti se něčemu přiučit. Dal nám možnost, abychom
objevili, kdo jsme, čeho se bojíme, z čeho pramení naše síla i víra. Mnozí si uvědomili, jaký význam má zdraví naše i našich blízkých. Byla a je to příležitost, abychom
přehodnotili, co v každém z nás je.
Může se zdát trochu divné, že o tom píši až nyní. Proč? Začátky byly určitě pro
každého z nás skličující, byly zdrojem nepříjemných zážitků (pro školáky, pro učitele, pro rodiče obzvlášť), neměli jsme zkušenosti s nastávající situací. Byla to však
šance, naučit se něčemu novému. Naučili jsme se vypomáhat nezištně těm, kteří
pomoci potřebovali. Vzpomeňme skauti, dobrovolníci v šití roušek, hasiči, lékaři,
sestřičky, pracovníci obce, děti, vnuci, všichni vstoupili do života jiných i blízkých
lidí, hlavně starších ohrožených jedinců.
Kolik to bylo radostí a štěstí pro tyto občany. Kolikrát v době epidemie nasměrovali svými kontakty babičky, dědečky do radosti a láskyplné oblasti jejich duše
v okamžicích, kdy to nejméně očekávali a kdy to nejvíce potřebovali. O to větší radost a vědomí, že přece někomu na nich ještě záleží.
Všem, kteří pomáhali jakýmkoliv způsobem v nelehké situaci, v které jsme se
ocitli, patří srdečný dík. A věřte, díků není nikdy dost!
SK

NOVÁ MYČKA VE FRYŠTÁKU
Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták vás zve k návštěvě nové bezkontaktní
myčky v areálu čerpací stanice.
Mytí je založeno na německé práškové technologii EHRLE. Nabízíme celkem 5
mycích programů a to: 1. Tlakové mytí s práškem; 2. Mytí kartáčem se šamponem;
3. Oplach; 4. Voskování; 5. Leštění osmotickou vodou.
Cena programu 60 s/10 Kč. Provozní doba NONSTOP.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Všem jubilantům přejeme krásné
chvíle prožité v kruhu rodiny, spokojenost, lásku, štěstí a mnoho zdraví do
dalších let.

Blahopřejeme!
Informujeme, že
Pěstitelská pálenice Přílepy
zahájila od 20. července
svůj letošní provoz.
Objednávky k pálení na tel.:
602 619 522.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
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Pohřební služba
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Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248

bV 28OHWRXbWUDGLF¯

roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.

RÁDA VÁMǗPOM¸ÌU

Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.

SǗPRODEJEMǗVAŠÍǗ

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

NEMOVITOSTI V

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

VÍCE INFORMACÍ.

TOMTO REGIONU.
ZAVOLEJTE MI PRO

e-mail
web

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

Bc. Michaela Zapletalová
placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.

(+420)b603b505b345
zapletalova@realitygaia.cz

www.realitygaia.cz

POHaEBNÍ SL~BA

NONSTOP

Ȉï ͵ͺͲʹǡͲ Ͳͳ Zlín
ȈâǤǤ͵ͺǡͲͲͳZlín
Ȉ³ÀʹͳͲǡ͵ͳNapajedla
ȈëǡâǤǤͳͷͷǡͷͲʹOtrokovice
Ȉ ±³À͵ͷͺǡ͵ͳʹVizovice
Ȉͺǡ͵ͳͷSlušovice

www.pohrebnisluzbanonstop.cz
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Nabízíme také památečníí sklo!

