Fryštácké l sty

V neděli 13. června se v kapli
na fryštácké Skalce uskuteční
poutní mše svatá.
Více informací uvnitř čísla.
Foto: Pavel Nášel
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KONCERTY
XXV. ROČNÍKU A K A D E M I E

VÁCLAVA HUDEČKA

7 .–

Projekt se koná za finanční podpory
Zlínského kraje a města Luhačovice

7. 8. 2 21
0

Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
Ing. Radima Holiše
mají tu čest vás pozvat u příležitosti
Akademie Václava Hudečka
na koncerty XIV. ročníku festivalu
Svátky hudby v Luhačovicích.
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26/7 ZAHAJOVACÍ KONCERT

19.30 h/ MěDK Elektra Luhačovice / Cena vstupenky 350 Kč

Účinkují: Václav Hudeček, David Hernych – housle, Barbora Řeřichová – soprán, Jiří Přibyl – basbaryton, Barocco sempre giovane.

31/7 NÁVRATY VÍTĚZŮ

19.30 h/ kostel Svaté Rodiny Luhačovice / Cena vstupenky 250 Kč

Účinkují laureáti předešlých ročníků Markéta Vokáčová a Markéta Dominikusová, klavírní doprovod Lukáš Klánský

1/8 KRÁSNÉ STAVBY S KRÁSNOU HUDBOU

18.00 h/ Poutní chrám Narození P. Marie ve Štípě
Cena vstupenky 300 Kč
Účinkují: Václav Hudeček, David Hernych – housle, Pavel Svoboda – varhany, Barbora Řeřichová – soprán, Marek Zvolánek – trubka, Barocco sempre giovane
Koncert se koná pod záštitou primátora města Zlín Ing. et Ing. Jiřího Korce a s finančním přispěním statutárního města Zlín.

2/8 I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / Cena vstupenky 200 Kč

4/8 II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
5/8 III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / Cena vstupenky 200 Kč

6/8 GALAKONCERT

19.30 h/ MěDK Elektra Luhačovice / Cena vstupenky 300 Kč

V 18.30 hod. zasadí studenti jubilejního XXV. ročníku akademie „STROM AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA“. Slavnost proběhne za účasti hostů a vystoupení studentů.

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / Cena vstupenky 200 Kč

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

Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů • To nejlepší z Luhačovic – v programu se představí vítěz XXV. 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. Diváci se budou muset prokázat bezinfekčností dle aktuálního nařízení také sledovat používání respirátorů ve foyeru a koncertním sále.
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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ZÁ PISY R M F A Z M F

RMF č. R9/2021/VIII ze dne 15. 4. 2021
(Výpis usnesení)
RMF s odkazem na registraci akce
a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí, Operačního
programu životní prostředí 2014-2020,
na akci „Realizace varovného informačního systému pro město Fryšták – rozšíření dPP“ schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a spol. ENVIPARTNER, s. r. o., Brno na zajištění
rozšíření graﬁcké části o nové prvky Varovného informačního systému města
Fryšták, v celkové ceně 10.000 Kč bez
DPH, tj. 12.100 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Krizového štábu města Fryštáku ze dne
29. 3. 2021 bez připomínek a schvaluje provoz hospodářského dvora úseku
Technických služeb Fryšták s těmito
podmínkami: v období od 1. 4. 2021
v režimu tzv. letního provozu (středa
14.00h – 18.00h, sobota 8.00 h –
16.00 h), povinnost občana prokázat
se kartičkou s čárovým kódem, povinnost občana bezpodmínečně uposlechnout pokynů obsluhy dvora, povinnost
občana zajistit v prostoru dvora ochranu úst a nosu v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem
zdravotnictví ČR, popř. jinými opatřeními, přičemž se nerealizuje evidence
odebraného odpadu v rámci systému
MESOH města Fryšták.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
uděluje souhlas Základní škole Fryšták,
se zařazením školy do MAP III, projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Zlín III.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
uděluje souhlas Mateřské škole Fryšták, se zařazením školy do MAP III, projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
6/2021 ze dne 24. 3. 2021 bez připomínek.

.

RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro rok 2021
organizaci Azylový dům pro matky s dětmi, o.p.s., Vsetín, za účelem podpory
zajištění provozu Terénní asistenční
služby ve městě Fryšták, a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro rok
2021 organizaci Azylový dům pro matky
s dětmi, o.p.s.,.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč pro rok

2021 organizaci Domov pro seniory
Lukov, p.o., za účelem částečného pokrytí ﬁnančních zdrojů na provoz zařízení v roce 2021, a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 20.000 Kč pro rok 2021 organizaci Domov pro seniory Lukov, p.o.,.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták a žadatelem, jejímž předmětem je nájem
bytu na dobu určitou od 19. 4. 2021
do 31. 12. 2021, s možností prolongace vždy o 1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků,
za cenu 80 Kč/m²/měsíc a služby spojené s užíváním bytu.

RMF bere na vědomí návrh na převzetí stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Dolní
Ves“ realizované na náklady ČR – Státního pozemkového úřadu, a to na základě předloženého Protokolu o předání
a převzetí stavby a ukládá Ing. P. Dohnalovi prověřit možnosti majetkoprávního vypořádání pozemků pod tělesem
komunikace s dotčenými vlastníky.

RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
7/2021 ze dne 29. 3. 2021 bez přip.

RMF bere na vědomí podklady předložené ESO ve věci čerpání kompenzací v rámci programu COVID – Nájemné
ze strany nájemců v objektech města
Fryšták (prostory sloužící k podnikání)
a nereﬂektuje na žádost Bc. D. Sklenáře, ve věci odpuštění tří měsíčních nájmů za rok 2020 a ukládá ESO uplatnit
2. výzvu k úhradě dlužného nájemného
s možností úhrady dlužné částky formou splátkového kalendáře.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták, a žadatelkou jejímž předmětem je nájem
bytu na dobu určitou od 19. 4. 2021
do 31. 12. 2021, 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 pronájem části městského pozemku p. č. 128/1 – ostatní
plocha, jiná plocha, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, o výměře 1 m², spol. Zásilkovna, s.r.o., Praha pro Z-BOX, v ceně nájmu ve výši 1.000,- Kč/rok, za účelem
umístění samoobslužného výdejního
místa Z-BOX, s použitím elektrické energie ze solárních panelů, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

RMF bere na vědomí žádost Ing. J.
Křepelky, o pronájem nebytových prostor v objektu Sokolovny za účelem
provozování prodejny cyklistického vybavení a cykloservisu a odkládá své
rozhodnutí v návaznosti na rozhodnutí
zastupitelstva města ve věci budoucího
využití objektu sokolovny.

RMF schvaluje uzavření smlouvy pro
umístění Z-BOX a spolupráci při jeho
provozování mezi MF, a spol. Zásilkovna, s.r.o., Praha, na pronájem části
městského pozemku p. č. 128/1 – ost.
plocha, jiná plocha, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, o výměře 1 m², za účelem
umístění samoobslužného výdejního
místa Z-BOX, s použitím elektrické energie ze solárních panelů, na dobu neurčitou, s 6měsíční výpovědní lhůtou.

RMF bere na vědomí vyjádření č.j.:
LCR942/111981/2021, ze dne 18.
3. 2021, ve věci záměru směny nově
navržených pozemků p. č. 875- ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5322 m², p. č. 815/9 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 801 m²
a p. č. 873/7 – trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond, o výměře 642
m², vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
ve vlastnictví města Fryšták, a ukládá
Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, oslovit Ing. J. Pastyříka, správce Lesů ČR,
s. p., ve věci objasnění důvodů trvání
na původní variantě směny, tj. na směně 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.

RMF doporučuje ZMF schválit výkup
pozemku, p. č. 76/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 119 m²,
a část pozemku, p. č. 81/1 – ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, o výměře cca 1300 m²,
ve vlastnictví ﬁrmy STIMOS, spol. s r. o.,
Vítová, za cenu ne nižší než cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 120502/2020, ze dne 20. 5. 2020, vyhotoveným znalcem Ing. J. Husovským,
ve výši 300 Kč/m², a to za účelem
možnosti vytvoření koridoru pro zpřístupnění městského pozemku, p. č.
423/21 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták, a s podmínkou úhrady nákladů spojených s výkupem (geometrický plán,
znalecký posudek a návrh na vklad) ze
strany města Fryšták.
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RMF ukládá ESO připravit pro potřeby jednání zastupitelstva města návrh
rozpočtového opatření, kterým se převede částka ve výši 1 mil. Kč z přebytku hospodaření města z předešlých let
na potřeby vypořádání majetkoprávních
vztahů.
RMF bere na vědomí žádost ve věci
havarijního stavu účelové komunikace
v místní části Vylanta a souhlasí s provizorní vysprávkou komunikace v roce
2021, a to v návaznosti na další plánované opravy místní komunikací ve vlastnictví města Fryštáku.
RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
tzv. technickou pomoc za účelem realizace sanace povrchu předmětné místní
komunikace, a to s předpokládaným
možným termínem realizace opravy této
komunikace v návaznosti na ukončení
stavebních prací v této lokalitě.
RMF bere na vědomí návrh nových
Pravidel č. 2/2021 k Motivačnímu
a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) ve městě
Fryšták s tím, že RMF přijme rozhodnutí v návaznosti na informace doplněné
nově vzniklým NAŠE ODPADKY.
RMF bere na vědomí žádost o provedení opravy (zpevnění) účelové zpevněné a nesouhlasí s opravou (zpevněním)
polní cesty podél pronajatého pozemku, p.č. 258, panem ***, a to z těchto
důvodů:
- předmětná komunikace má stále
statut polní cesty (jako v roce 2007),
- tato komunikace tudíž není zařazena v pasportu komunikací města,
- ve smyslu obecně platné legislativy
nevyplývá vlastníkům komunikace ani
majitelům přilehlých nemovitostí žádné
povinnosti, týkající se zejména prohlídek a údržby.
RMF bere na vědomí žádost SVJ
domů Komenského 229, 252, 231,
232 ohledně opravy příjezdových cest
k jejich nemovitostem a souhlasí se
záměrem opravy předmětných komunikací ve smyslu předložené žádosti,
a to s možností realizace požadovaných
oprav v návaznosti na ukončení výstavby bytových domů a přilehlých parkovacích ploch (předpoklad dokončení
výstavby dle stanoviska investora rok
2022), a ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit návrh předmětné investice do plánu
investiční činnosti města.
RMF bere na vědomí žádost o prodloužení asfaltové komunikace na po-

zemku města Fryšták, p.č. 382, k.ú.
Vítová, obec Fryšták, souhlasí s případným prodloužením asfaltové komunikace na pozemku města, p.č. 382, k.ú.
Vítová, obec Fryšták, a to v návaznosti
na dokončení výstavby inženýrských sítí
a RD na přilehlých pozemcích určených
dle územního plánu k individuální rodinné výstavbě, a ukládá Ing. P. Dohnalovi
projednat podmínky případného prodloužení komunikace ve smyslu předložené žádosti se žadatelkou.
RMF bere na vědomí Zprávu č.
104/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryštáku, za rok
2020 včetně opatření k odstranění
chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě č. 104/2020/EKO a ukládá starostovi předložit tento dokument k projednání v zastupitelstvu.
RMF tímto vyjadřuje poděkování
za kvalitní práci zaměstnancům města zařazeným do ekonomicko-správního odboru městského úřadu, zejména
pak pí T. Petrášové, Mgr. Bc. I. Plškové,
Ing. M. Drahotuské za odvedenou kvalitní práci.
RMF č. R10/2021/VIII ze dne 15. 4. 2021
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí písemnou zprávu o posouzení uchazečů v rámci výběrového řízení na obsazení pracovního
místa vedoucí Ekonomicko-správního
odboru Městského úřadu Fryšták, zpracovanou ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zák.
č. 312/2002 Sb., o úředních územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, platném znění, s tím,
že s odkazem na doporučení uvedené
v předmětné zprávě rada nevybrala
vhodného uchazeče na obsazení pracovního místa – vedoucí Ekonomicko-správního odboru.
RMF č. R11/2021/VIII ze dne 29. 4. 2021
(Výpis usnesení)
RMF při výkonu funkce zřizovatele
souhlasí s uzavřením předškolního zařízení Mateřská škola Fryšták, p. o. a to
v době od 1. 8. do 31. 8. 2021.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
v souladu s ust. § 18 vyhlášky MF č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném
znění, schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Fryšták, p. o.

RMF při výkonu funkce zřizovatele
s odkazem schvaluje zlepšený výsledek
hospodaření Mateřské školy Fryšták,
p.o., ve výši + 21.133,62 Kč a současně schvaluje převedení zlepšeného
výsledku hospodaření Mateřské školy
Fryšták, do fondu odměn (80% z výsledku hospodaření) a do rezervního fondu.
RMF v návaznosti na schválený
rozpočet města Fryštáku na rok 2021
schvaluje výši ﬁnanční podpory (výši
neinvestičních dotací, jejich účel, jejich příjemci) neziskovým organizacím
v roce 2021 a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace mezi městem Fryšták a těmito příjemci:
Valašský soubor Kašava, z.s /soubor Fryštáček - 40.000 Kč (provoz)
Ochotnický divadelní spolek 12.000 Kč (kostýmy, kulisy)
ZO Českého svazu včelařů Fryšták,
z.s. - 33.000 Kč (provoz)
1. fryštácký spolek motocyklistický 5.000 Kč (akce)
Fair Play – Sound of kotelna –
20.000 Kč (festival)
Speed Bike team – 30.000 Kč
(provoz, závody)
Karate Jutsu, z.s. - 8.000 Kč (provoz
+ pomůcky)
Karpatský kynologický klub, z.s. 20.000 Kč (provoz + Dogtrekking – 10
+ 10 tis.)
Motokáry - Ondřej Januška, Fryšták
- 17.000 Kč (provoz)
Motokáry - Zbyněk Sedlář, Fryšták 17.000 Kč (provoz)
Autosport - Lukáš Nášel, Fryšták 25.000 Kč (provoz)
FoS Prameny Fryšták – 15.000 Kč
(provoz + akce)
Dynamic Fryšták – mažoretky –
5.000 Kč (provoz)
Fryštácké mažoretky, z. s. –
40.000 Kč (provoz)
Oddíl tai-či Fryšták – 24.000 Kč (seminář + výjezdní seminář 12. + 12. tis.)
Klub důchodců Fryšták, z. s. –
40.000 Kč (provoz + zájezd)
Fryšták dětem, z. s. – 40.000 Kč
(akce pro děti)
Římskokatolická farnost Fryšták
(Staříčkova pouť) - 10.000 Kč
Římskokatolická farnost Fryšták
(Živý Betlém) - 8.000 Kč
RMF souhlasí s pořízením dětských
prvků na hřiště v místní části Dolní Ves
– Žabárna od společnosti Hybaj, s.r.o.,
Nový Jičín, ve smyslu předložené nabídky společnosti ze dne 24. 4. 2021
(v částce do 100.000 Kč bez DPH)
s tím, že dopadové plochy k herním

prvkům budou zajištěny svépomocí prostřednictvím úseku technických služeb.
RMF s odkazem na informaci o dosažení 40 bezplatných odběrů krve
vyslovuje poděkování panu Orsavovi
a Sedláři za ochotu darovat krev pro
zdraví a záchranu života svých spoluobčanů a uděluje jim ocenění a ukládá Mgr. Nášelovi, vedoucímu městské
knihovny, zajistit předání ocenění.
RMF souhlasí s realizací stavby
„Hornoveský potok, k. ú. Dolní Ves,
k. ú. Fryšták, k. ú. Horní Ves u Fryštáku“ podle předané projektové dokumentace, vypracované ﬁrmou Projekce
Rybníky – Ing. Tomáš Borkovec, na pozemcích ve vlastnictví města Fryšták,
přičemž tento souhlas není souhlas
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně Smlouvy kupní s investorem akce Lesy České republiky, s.
p., jejíchž schválení spadá do pravomoci zastupitelstva města.
RMF souhlasí s dočasným využitím
pozemků ve vlastnictví MF k realizaci akce „Hornoveský potok, k. ú. Dolní Ves, k. ú. Fryšták, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku“ – oprava a rekonstrukce.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části měst. pozemků p. č. 433/1, p. č.
22/1, p. č. 47 a p. č. 126/1, vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, a p. č. 864,
p. č. 883, p. č. 835/2, p. č. 1005/8,
p. č. 627, p. č. 629, p. č. 755/1 a p. č.
1004/3, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a p. č. 27, p. č. 496, p. č. 15, p. č.
28, p. č. 419 a p. č. 910/5, vše k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní s investorem akce Lesy České republiky, s. p., na jejichž základě by Lesy
České republiky, s. p., nabydou stavbou
dotčenou část pozemků ve vlastnictví
města Fryšták.
RMF schvaluje ukončení nájemního
vztahu mezi městem Fryšták, nájemci
bytu v budově Domu s byty pro důchodce Fryšták, a to dohodou ke dni 30. 4.
2021.
RMF schvaluje uzavření dohody
o ukončení smlouvy o nájmu bytu mezi
městem Fryšták, a nájemci v budově
Domu s byty pro důchodce Fryšták, a to
ke dni 30. 4. 2021.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
8/2021 ze dne 26. 4. 2021 a nereﬂektuje na žádost o přednostní umístění
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
mimo schválené pořadí.

RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
Pekárna Veka, s.r.o., Zlín – Štípa, o pronájem nebytových prostor v objektu
Sokolovny, a v návaznosti na usnesení
RMF č. U R 9/2021/VIII/9 ze dne 15.
4. 2021 odkládá své rozhodnutí v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva
města ve věci budoucího využití objektu
Sokolovny.
RMF souhlasí s nezbytně nutnou
rekonstrukcí koupelny vč. výměny vany
za sprchový kout – samostatně stojící v bytě v Domě s byty pro důchodce Fryšták, na náklady žadatelky, a to
na základě předchozího písemného
odsouhlasení technického řešení rekonstrukce vedoucím OTH Ing. P. Dohnalem a umožnění průběžné kontroly
prací.
RMF schvaluje uzavření Dohody
o úpravě budoucích majetkových vztahů k nově pořízenému majetku nájemníkem DBD Fryšták mezi městem Fryšták,
nájemkyní bytu za účelem nezbytně nutné stavební úpravy v bytě.
RMF pověřuje Ing. M. Pláška, referenta OTH, zajištěním dozoru při provádění stavebních úprav, provedením min.
dvou kontrolních prohlídek a převzetím
stavebních úprav.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej městského pozemku p. č. 697/4 –
trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 361 m², žadateli za účelem vytvoření přístupu k pozemkům ve vlastnictví
žadatele.
RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadateli na dobu určitou od 30.
4. 2021 do 28. 5. 2021, a to za účelem
vytvoření technického zázemí pro zajištění bezpečné nakládky a vykládky při
stavbě rodinného domu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce části městského pozemku
mezi městem Fryšták, a žadateli za účelem výpůjčky části městského pozemku
p. č. 15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem
vytvoření technického zázemí pro zajištění bezpečné nakládky a vykládky při
stavbě RD, na dobu určitou od 30. 4.
2021 do 28. 5. 2021.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky části městského pozemku
p. č. 15 – ostatní plocha, ostatní ko-

munikace, o výměře 31 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli na dobu určitou dvou let, za účelem
vytvoření technického zázemí pro zajištění bezpečné nakládky a vykládky při
stavbě rodinného domu, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. OT-001030067881/
001-EMGR o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták, a spol. EG.D, a. s., Brno, ke stavbě energetického zařízení s názvem
„Vítová, K/286, p. Baťa, Smyčka NN“,
umístěné na měst. pozemku p. č. 283
– ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře 4803 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 1.170 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů, a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF bere na vědomí doplněné informace Ing. Drahotuské, referentky ESO,
ve věci vypořádání majetkoprávních
vztahů mezi městem Fryšták a ždatelkou (nabídka na odprodej pozemků p. č.
235/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 603 m², p. č. 932/1
– orná půda, zemědělský půdní fond,
o výměře 2496 m², a p. č. 932/3 – orná
půda, zemědělský půdní fond, o výměře 66 m², vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, v jejím vlastnictví),
a v návaznosti na usnesení RMF č. U R
26/2020/VIII/11 ze dne 20. 11. 2020
doporučuje odkoupení pozemků p. č.
235/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 603 m², p. č. 932/1
– orná půda, zemědělský půdní fond,
o výměře 2496 m² a p. č. 932/3 – orná
půda, zemědělský půdní fond, o výměře 66 m², vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu 500,- Kč/
m² s možností splátkového kalendáře,
s úhradou nákladů spojených s výkupem pozemků (geometrický plán a návrh na vklad) ze strany města Fryšták.
RMF bere na vědomí udělení souhlasu OTH organizaci Z kola ven, z.s.,
Fryšták, za účelem pořádání akce
„Fryštácký malý svět“ v termínu od
20. 8. do 22. 8. 2021 (v souladu s odst.
2 ust. XI Objednávání využití kinosálu
Provozního řádu kinosálu, schváleného usnesením RMF č. U R 08/2016/
VII/34 ze dne 30. 5. 2016).
RMF ukládá OTH zajistit výpůjčku
věcí ve vlastnictví města dle přiloženého seznamu pro pořadatele „Fryštáckého malého světa“.
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RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Kolumbárium I. etapa” ve složení: Ing. P. Dohnal / Mgr. P. Nášel, Ing. M. Plášek / A.
Langer, Ing. P. Gálík / Mgr. L. Doležel,
Ing. J. Košák / Mgr. L. Sovadina, Ing. R.
Ševčík / P. Ševčík

RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
účelové komunikace Vylanta” ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Drahotuská, Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, Ing. K.
Kuchař / Mgr. P. Nášel, Ing. R. Ševčík
/ P. Ševčík, Ing. M. Plášek / A. Langer.

RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce WC dívky, ZŠ Fryšták” ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. J. Košák, Ing. R.
Ševčík / P. Ševčík, Ing. M. Plášek /
Ing. M. Drahotuská, Mgr. L. Sovadina /
A. Langer, Ing. P. Gálík / Mgr. L. Doležel

RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce
„ZTV Pekárkova Fryšták. II. etapa“, uzavřenou mezi městem Fryšták a ﬁrmou
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.,
Dodatkem č. 1 se mění
a) původní cena 1 599.543,34 Kč
bez DPH, tj. 1 935.447,44 Kč vč.
DPH se navyšuje o 72.884,80Kč bez
DPH, tj. 88.190,61, na novou cenu
díla 1.672.428.1 Kč bez DPH, tj.
2.023.638,05 Kč
b) termín dokončení díla se mění
z původního termínu dokončení díla
05/2021 na nový termín dokončení díla
06/2021.

RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Výstražný varovný systém Fryšták ” ve složení: Ing. P. Dohnal / Mgr. L. Sovadina,
Ing. R. Ševčík/ P. Ševčík, Ing. P. Gálík /
Mgr. L. Doležel, Mgr. P. Nášel / A. Langer, Ing. J. Tomšú / Ing. M. Plášek
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
MK a vodovod ul. Stolařská ” ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Drahotuská,
Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, Ing. K. Kuchař / Mgr. P. Nášel, Ing. R. Ševčík /
P. Ševčík, Ing. M. Plášek / A. Langer.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
obslužné MK k TS Fryšták ” ve složení:
Ing. P. Dohnal / Ing. M. Drahotuská,
Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, Ing. K. Kuchař / Mgr. P. Nášel, Ing. R. Ševčík /
P. Ševčík, Ing. M. Plášek / A. Langer.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
autobusové točny Vítová” ve složení:
Ing. P. Dohnal / Ing. M. Drahotuská,
Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, Ing. K. Kuchař / Mgr. P. Nášel, Ing. R. Ševčík /
P. Ševčík, Ing. M. Plášek / A. Langer.

RMF bere na vědomí žádost EXACT
ING, s.r.o., o vyjádření k dokumentaci
pro územní řízení na akci „D49, 4902.2
Fryšták - Lípa, 2. etapa“, a ukládá
Ing. P. Gálíkovi projednat tuto žádost
ve stavební komisi za účasti zástupce
investora díla, tj. ŘSD ČR, závod Zlín,
a ukládá starostovi předložit předmětnou projektovou dokumentaci zastupitelům města k připomínkování.
RMF bere na vědomí informace
o rozsahu rekonstrukce prodloužení
rekonstrukce MK v ul. Stolařská s tím,
že souhlasí s rekonstrukcí v rozsahu
schválené projektové dokumentace.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
4 ke smlouvě o nájmu a provozování
vodovodu „Prodloužení vodovodu ul.
Osvobození“ mezi městem Fryšták,
a spol. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
Olomouc.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výkonu stavebního dozoru na akci
„Realizace
energeticky
úsporných
opatření v budově MŠ Fryšták – zdroj
a VZT“ mezi městem Fryšták a spol.
PEKOSPOL, s.r.o., Žlutava.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výkonu stavebního dozoru na akci
„Realizace energeticky úsporných opatření v budově ZŠ Fryšták mezi městem
Fryšták a spol. PEKOSPOL, s.r.o., Žlutava.

RMF bere na vědomí informaci
Mgr. M. Černé ve věci přípravy zadávacího řízení na komplexní zajištění systému s nákladním s odpady s odkazem
na aktualizovanou legislativu bez připomínek.
RMF schvaluje rámcový program vč.
předpokládaného rozpočtu akce „Fryštácké kulturní léto a další kulturně společenské aktivity města v roce 2021“
ve smyslu návrhu předloženého Ing. F.
Odstrčilem (celkové předpokládané náklady ve výši 250.000 Kč).
RMF bere na vědomí stanovisko
Ing. J. Křepelky ve věci odstoupení
od žádosti o pronájem komerčních prostor v objektu sokolovny bez připomínek.
RMF schvaluje pořízení systému
pro videokonference pořádané městem Fryšták v předpokládané hodnotě
do 30.000 Kč.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Ad: Dálnice D49
V minulém čísle FL (na straně 8)
vyšel text zastupitele Mgr. Romana
Lauterkrance k otázce Dálnice D49.
Dnes Vám přinášíme odpověď ředitele
Ing. Karla Chudárka z Ředitelství silnic
a dálnic ČR
Dálnice D4901 JE PŘIPRAVENA již
desítky let a nekonkrétní kritika spolků
a osob zaštiťující se ochrannou životního prostředí jen zneužívá legislativy
ke spoustě nekonkrétních námitek bez
argumentace a podnětů ke konkrétní
diskusi. Námitky obsahují desítky stran
a kromě jediného spolku je podávají
všichni ostatní ve stejné formě, a to
včetně gramatických chyb. Jde jim jen
o zdržování a průtahy, bohužel tím jen
zaměstnávají právníky, techniky, projektanty a státní úředníky. Vše stojí
spoustu peněz ze státního rozpočtu a
výsledek je, že technické řešení stavby
kromě změn v dokumentaci reagujících
na legislativní změny, zůstává již 10let
stejné, realizace stavby je však z důvodů průtahů na základě nutnosti řešit
námitky v nedohlednu.
Z textu Mgr. Lauterkrance:
Záměr D49 obsahuje desítky pochybení, rozporů se závaznými regulativy,
v sázce je kvalita našeho života. Nás,

co tu bydlíme v bezprostřední blízkosti
budoucí dálnice.
Ve vztahu k desítkám pochybení bychom rádi slyšeli aspoň některá, zatím
žádná konkrétní nebyla uvedena, tato
rétorika je shodná s nekonkrétností desítek stran námitek zasílaných ke všem
správním řízením vedeným ve vztahu
k dálnici D4901 Hulín – Fryšták. Nekonkrétnost námitek vidíme jako obstrukční jednání ze strany spolků, bohužel se
jimi musí zabývat mnoho lidí a o to podavatelům námitek jde především.

Dokumentace D4901 – prošla všemi procesy kontroly, je dodržena legislativa, normy i technické podmínky
a bylo by dobré, kdyby pan Mgr. Lauterkranc uvedl několik konkrétních příkladů, v čem je projektová dokumentace
vadná a s čím nesouhlasí. Jsem přesvědčen, že mu vadí celé dílo a nemá
konkrétní připomínky.
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

Zásady, které vám pomohou zvládnout krizové situace / 5
KDYŽ JE NUTNÁ EVAKUACE
V případě některých událostí může nastat evakuace, kdy
budete muset opustit svůj domov. V takových chvílích se řiďte především pokyny evakuačních autorit (zpravidla policie
nebo hasiči).
Na evakuaci se nedá dobře připravit předem, nicméně existují zásady, co byste si s sebou měli v rychlosti vzít:
1. Důležité dokumenty – občanský a řidičský průkaz, pas,
rodný list, kartičku pojištěnce, očkovací průkaz, další důležité
osobní karty, technický průkaz k vozidlu, platební karty.
2. Seznam rodinných příslušníků s kontakty a uvedením
základního popisu zdravotního stavu.
3. Evakuační zavazadlo – můžete mít připravené předem,
nicméně v rychlosti se snažte vzít alespoň léky a zdravotní pomůcky, věci osobní hygieny a toaletní potřeby, sezonní oblečení, spací pytel nebo deka, kapesní svítilnu, trvanlivé potraviny
a vodu.
4. Cennosti a smlouvy
5. Věci určené k zábavě – máte-li čas.
Myslete také na případné domácí mazlíčky, které vezměte
s sebou s příslušnými doklady, nebo je zabezpečte v domácnosti. Před odchodem zajistěte a maximálně zabezpečte domácnost!

RODINNÝ KRIZOVÝ PLÁN
Sestavte si svůj rodinný krizový plán.
Bude to váš základní dokument pro případ, že nastane pohroma. Plán bude zahrnovat všechny důležité informace, vše
budete mít na jednom místě a hned po ruce.
Co by měl plán obsahovat?
• Jména a kontakty na všechny členy rodiny.
• U dětí adresa školky nebo školy.
• Jména a charakteristika domácích mazlíčků.
• Místo setkání poblíž domu (pro případ nutnosti úniku
z domova).
• Místo setkání mimo město (pokud nebude možné sejít
se na místě setkání poblíž domu).
• Kontakt na třetí osobu, která může zajistit spojení mezi
členy rodiny.
• Popis únikové cesty z domu.
• Důležité kontakty na podpůrné složky v okolí (starosta,
červený kříž atp.).
• Popis místa, kde máte uloženou výbavu pro krizové situace.
Zdroj:
www.mvcr.cz • www.preparecenter.org • www.ingapetrycka.cz

AKCE ČISTÝ FRYŠTÁK
I v této nelehké době jsme se jako
každý rok pustili do pořádání akce Čistý Fryšták, i když trochu v netradiční
podobě. Oproti přechozím rokům, kdy
akce probíhala jako jedna velká, letos
zůstala práce na jednotlivcích a jejich
odhodlání. I přesto se podařilo vyčistit
několik úseků okolí města a nasbírat
velké množství odpadu. I v místech,
kde úklid probíhá každoročně, bylo
opět velké množství odpadků.
Celkem se posbíralo asi 15 pytlů
odpadu, hromada skleněných lahví,
kovový odpad, traktorová vlečka pletiva a řada pneumatik. Jedna z překvapivých věcí je, že týden po vyčištění
jednoho úseku, se tam znovu objevily pneumatiky. Zarážející je to hlavně
z toho hlediska, že možnost odevzdat

pneumatiky je na hospodářském dvoře vždy s nebezpečným odpadem, ale
také v každém pneuservisu – ZDARMA.
Díky všem, kteří se do úklidu zapojili a městu Fryšták, za poskytnutí
pytlů a pomůcek.
P.B., Skauti Fryšták

76. výročí osvobození
města Fryštáku
Dne 6. května 2021 uplynulo 76 let
od konce II. svět. války v našem městě.
Každoročně vzpomínáme a jsme
šťastni, že můžeme žít v míru a svobodě. Loni jsme položili kytice díků
a poděkování na pomníky hrdinů bez
přítomnosti občanské veřejnosti. Bohužel, letos se situace opakovala. Covid!.
Nezapomněli jsme!
I z naší družební obce Muráně přišel
6. května telefonát od pana Jozefa Kubašky z Dlhé Lúky a blahopřání Fryštačanům k tomuto slavnému dni.
Díky, přátelé!
SK

MESOH je obnoven
Informujeme, že sběrné místo
na dvoře úseku Technických služeb
Fryšták je s účinností od 1. 6. 2021
otevřeno již s evidencí systému MESOH.
Otevírací doba v letním režimu:
STŘEDA od 14.00 do 18.00 hod.
SOBOTA od 8.00 do 16.00 hod.
(Polední pauza 12.00-12.30 h.)
Vstup na dvůr TS Fryšták bude
umožněn pouze osobám, které se
prokáží kartičkou z evidence systému
MESOH a za dodržení aktuálních mimořádných opatření.
Při příjezdu a pohybu na dvoře
úseku TS Fryšták je občan povinen
bezvýhradně dbát pokynů zaměstnanců města.
OTH
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Ocenění dobrovolných dárců krve

Poděkování

Dlouhá řada fryštáckých dobrovolných dárců krve se v těchto dnech rozrostla
o další dva naše občany. Ve středu 26. května, tentokrát bohužel bez slavnostního
aktu (kvůli pandemickým opatřením), předali zástupci fryštácké radnice – paní Dana
Konečná a Mgr. Pavel Nášel pánům Karlu Orsavovi a Marku Sedlářovi děkovné listy
za 40 uskutečněných bezplatných odběrů a ocenění Českým červeným křížem (ČČK)
zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského.
Proto bychom rádi prostřednictvím našeho magazínu ještě jednou chtěli poděkovat i jménem Zastupitelstva města Fryštáku, Komise pro občanské záležitosti
i všech bezejmenných, kteří potřebovali tu nejcennější tekutinu na světě – lidskou
krev – našim spoluobčanům panu Karlu Orsavovi a Marku Sedlářovi, za jejich obětavost a ochotu pomáhat druhým.
red

ZAHÁJENÍ PROVOZU SOKOLOVNY
Vážení občané, oznamujeme zahájení provozu objektu Sokolovny ve Fryštáku
na Komenského ulici od 24. 5. 2021 a spuštění elektronické rezervace prostorů
v tomto zařízení.
Objekt Sokolovna je určen široké veřejnosti a slouží také k výuce tělesné výchovy žáků ZŠ Fryšták stanovené rozvrhem hodin a k mimoškolní činnosti sportovních
a pohybových zájmových kroužků školy. Mimo stanovený rozvrh hodin školní tělesné
výchovy a kroužků slouží objekt k provozování sportovních, pohybových a rekreačních
aktivit sportovních organizací a veřejnosti.
Současně sdělujeme, že byl ke dni 21. 5. 2021 aktualizován Provozní řád objektu
Sokolovny.
PROVOZNÍ DOBA
objektu Sokolovny je stanovena pro veřejnost od 7:00 do 22:00 hodin
ve dnech školního vyučování od 15.00 do 22.00 hodin.
Nájem je možné sjednat pouze prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách obce www.frystak.cz (v dolní části titulní strany webu). Zrušení rezervace objektu Sokolovny je možné nejpozději 1 den před termínem pronájmu opět
pouze prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách obce.
Dlouhodobý pronájem objektu Sokolovny za účelem sportovních, pohybových a rekreačních aktivit schvaluje Rada města Fryštáku. Podrobnosti najdete v provozním
řádu Sokolovny na webu města a také při přihlášení do elektronické rezervace.
Správce objektu Hana Poledňáková, tel.: +420 705 604 245

Ve středu dne 27. dubna 2021 došlo v odpoledních hodinách na silnici
mezi Horní Vsí a Vítovou k dopravní
nehodě dvou osobních aut. Při nich
byla lehce zraněna mladá řidička jednoho z vozidel. Na místě se v danou
dobu pohyboval také člen jednotky
fryštáckých dobrovolných hasičů
Lubomír Richter, který mladé ženě
poskytl okamžitou pomoc, přivolal vozidlo záchranné služby a řešil ostatní
záležitosti spojené s nehodou.
Slečna Lucie Slavíková i s celou
rodinou Strakovou by mu touto cestou chtěly vyslovit velké poděkování
za poskytnutou pomoc.
Rádi tak prostřednictvím Fryštáckých listů toto poděkování tlumočíme
a jsme potěšení, že v našem městě
stále existují lidé, kteří jsou ochotni
poskytnout pomocnou ruku těm, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.
red

Třikrát radost
Už se vám někdy stalo, že jste měli
„Den Blbec?“ Asi ano. Ale abyste měli
za jeden den třikrát radost, třikrát
úsměv v tváři, abyste začali věřit, že
lidé mají k sobě blíže, jsou přátelští,
milí? To se podaří málokdy.
Jdu ráno do školy. Soused vyjíždí
autem. Nabízí mi, že mne vezme na náměstí. Jede k lékaři. Neodmítla jsem.
Druhá radost. Jdu do květinářství
koupit semena okurek. Přede mnou jde
tamtéž krásný, mladý student. Otevírá
mi dveře do obchodu. Dává mi přednost
i při nákupu. Znovu mi otevírá dveře při
odchodu. Velice mne to potěšilo. Přeci
jen semínka slušnosti zasetá ve škole,
doma, v některých vzklíčila.
No a do třetice. Jdu domů. Před
Žákovým přechází cestu paní s jedním
chlapcem na kočárku, druhý má v ruce
snítku šeříku. Paní mne oslovila otázkou, zda mi mohou dát kytičku. Říkám,
že nemám ani svátek, ani narozeniny.
Jim to nevadí. Prý mi ji dávají pro radost.
Řekněte, udělal z nás ten covid
milé, přátelské lidi?
Kéž by se tak přátelsky chovali
všichni lidé. Přála bych vám všem ten
hezký a hřejivý pocit, jaký jsem ten den
prožívala. Radost předávám dál i vám.
SK

INFORMACE PRO OBČANY

Městské divadlo Zlín vás zve:
pojďte zpátky do gala!
Máte doma prvňáčka?
Já ano. Je to můj pravnouček. Měl
šest let, tedy nastupuje do školy. Je
sice červen, tedy tři měsíce před začátkem jejich nástupu do školy, ale
myšlenky na školu hlodají nás všechny.
Mnozí rodiče už nyní přemýšlejí, jak to
bude vypadat, když covidová opatření
v mateřské škole omezila u předškoláků vybudování příslušných návyků a dovedností, kdy distanční docházka děti
příliš vpřed neposunula. Snad jen vyrostly a přibraly na váze. Uvědomme si,
že doma probíhalo „učení“ uvolněně.
Proto v prvním roce těchto dětí
ve škole, byste se měli, vážení rodiče,
zaměřit a podpořit zájem dětí o čtení, počítání, psaní. Nebylo by ke škodě také zkusit s dětmi „cvičit“. Jak?
O prázdninách házet, chytat míč, pobíhat, překonávat malé překážky, případně poskakovat přes švihadlo, válet
sudy, pokusit se o kotouly, naučit se
nebát vody. Hlavně bychom je měli výrazně naučit soustředění a pozornosti.
Chybějící dovednosti postupně získají
ve škole. Toho se bát nemusí nikdo.
Absolutní jistotu, jak bude vypadat
a probíhat školní rok, nemáme. Proto,
vážení rodiče, už nyní pomáhejte svým
prvňáčkům. Vy máte největší zájem
na jejich rozvoji i na vzdělání.
První třída je nejvýznamnější při formování základních školních dovedností,
učebních návyků.
Pomáhejte už od 1. září, ať mají
vaše děti radost z učení i dobrých výsledků.
SK

Staňte se opět předplatiteli = divadelní představení máte za výhodnější cenu.
Po dlouhé odmlce způsobené protikoronavirovými opatřeními se konečně otevírají kulturní instituce, tedy i Městské divadlo Zlín. Přichází s novou nabídkou
sezónního předplatného, které je v prodeji od 31. května. Od tohoto data vyplatí
zlínské divadlo stávajícím předplatitelům poměrnou část peněz za neodehraná
představení v době covidu a současně si mohou koupit předplatné nové.
Pod sloganem ZPÁTKY DO GALA! představí divadelníci novou sezonu se šesti
novými tituly ve Velkém sále – včetně dvou muzikálů. Více informací najdete na
www.divadlozlin.cz
TITULY NOVÉHO PŘEDPLATNÉHO „ZPÁTKY DO GALA!“

• Velký sál
PÝCHA A PŘEDSUDEK
ŠAKALÍ LÉTA (muzikál)
TRNKY A HVĚZDY
NOC BLÁZNŮ
SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ
DONAHA! (muzikál)
• Pro děti
POHÁDKA O PALEČKOVI
• Malé sály
DNES VEČER NEVAŘÍM
HAROLD A MAUDE
ŘIDIČ SLEČNY DAISY
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Veřejnost vybírá zelenou střechu roku. Zapojte se také!
Brno, 17. května 2021
Zahrada plná včel na obchodním centru, střešní parčíky s vzrostlými stromy,
kam chodí odpočívat zaměstnanci banky a televize nebo zelenina, kterou majitelé
rodinného domu pěstují místo střešní krytiny. O Cenu veřejnosti v osmém ročníku
soutěže Zelená střecha roku se uchází 16 přihlášených děl. Lidé pro ně od soboty
můžou hlasovat na webu www.zelenastrecharoku.cz, kde najdou kromě fotek příběhy investorů, architektů i podrobnosti o realizaci. O přízeň se vůbec poprvé uchází i
takzvaná biodiverzní varianta.

Plocha zelených střech v České republice se za posledních pět let zdvojnásobila. Zjistili to členové odborné
sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Letos přihlášená
soutěžní díla ukazují, že udržitelné využití střešních ploch přestává být doménou pouze administrativních budov,
škol nebo školek. O hlasy veřejnosti
usiluje hned pět inspirativních řešení
na rodinných domech a další dvě ozeleněné ploché střechy bytovek. „Lidé
si stále více uvědomují, že jde o šanci,
jak zvýšit podíl zeleně v rozšiřující se
zástavbě. Zelené střechy efektivněji zadržují vodu a její následné odpařování
ochlazuje okolí a snižuje prašnost,“ vysvětluje beneﬁty ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně Jana Šimečková.
Ročník 2021 vůbec poprvé ukazuje,
jak lze zelenou střechu co nejvíce sladit
s okolní přírodou. Majitelé rodinného
domu v Praze si totiž nechali vybudovat takzvanou biodiverzní zelenou střechu. „Vyžaduje minimální údržbu. Kvete
od jara do podzimu a poskytuje potravu
a útočiště mnoha druhům bezobratlých
živočichů,“ popisuje předseda Rady
sekce Zelené střechy Pavel Dostal.
Veřejnost bude vybírat favority
do 15. června. Z jedné IP adresy mohou lidé přiřadit jednu až tři hvězdičky
i více dílům, a to vždy maximálně jednou týdně. Kromě online hlasujících
projde střechy na začátku června také
šestičlenná odborná porota, která se
zaměří hlavně na přínos architektů,
kvalitu technických řešení nebo udrži-

telnost projektu. Výsledky pořadatelé
vyhlásí 25. června v Otevřené zahradě
Nadace Partnerství v Brně.
S oslavou zelených střech se letos už
podruhé pojí Mezinárodní den zelených
střech – 6. červen. Jeho organizátoři
znovu prosí veřejnost, aby zaplavila sociální sítě fotograﬁemi zelených střech
s oﬁciálním hashtagem #WGRD2020.
Celá Evropa tak může sdílet dobré příklady z oboru. Podrobnosti nabízí web
worldgreenroofday.com .

• Bližší informace:
Svaz zakládání a údržby zeleně, odborná Sekce Zelené střechy – vyhlašovatel soutěže, info@szuz.cz, Ing. Jana
Šimečková, ředitelka SZÚZ,
Tel.: +420 777 581 544,
e-mail: simeckova@szuz.cz
Fotograﬁe z webu www.zelenastrecharoku poskytne Ing. Michaela Brázdova,
mail: brazdova@szuz.cz,
mobil: +420 725 745 421
www.zelenestrechy.info
Sledujte nás na Facebooku

K U LT U R A

šit, představí se kapely v rytmu country
a folk – Molekula, Pavel Kačes@Kochta
band a kapela HOST Band.
V sobotu 21. 8. 2021 se náměstí
Míru promění v Promenádu v rytmu
swingu. Odpoledne a podvečer zpříjemní všem přítomným melodie a písničky
v rytmu jazzu a swingu v podání kapel
MACH 4 a Jazzbook.
Věříme, že to nejhorší je už opravdu
za námi a naši imunitu snad v této době
posílí právě dobrá zábava a k ní nezbytné občerstvení. Snad nebudeme muset
v našem programu nic škrtat a rušit.
Srdečně vás všechny zveme v uvedené
dny, přijďte zapomenout na to zlé a pobavit se z celého srdce. Zbraní a posilou nechť je nám všem nejen úsměv
v duši, ale především na tváři, aniž ho
budeme muset skrývat pod rouškou, či

Fryštácké kulturní léto aneb FRKULE 2021
Rok 2020 i ten rok letošní přinesly
do našich životů změny, které jsme si
vůbec neuměli představit. Malý, zdánlivě zanedbatelný virus přinesl pandemii,
která nás nadlouho odloučila od běžného života. Museli jsme se vzdát řady
věcí, bez nichž jsme si vlastní existenci
neuměli představit. Omezení pohybu,
návštěvy běžných služeb a obchodů.
Mnozí z nás přišli i o své nejbližší. S nastávajícím létem a slunečnou oblohou
se zdá, že nejhorší bychom mohli mít
za sebou a dychtivě se chceme vrátit
k normálnímu životu, potkávat jeden druhého, bavit se a tak trochu zapomenout.
A tak jsme se rozhodli, že jako náhradu za uplynulý člověčí půst, skočíme
do léta rovnýma nohama. Tím správným
doskočištěm by mělo být po dobu následujících prázdninových měsíců – července a srpna Fryštácké kulturní léto,
neboli FRKULE 2021.
Na čtyři prázdninové soboty vás
chceme pozvat k pódiu na náměstí
Míru ve Fryštáku. Na jednotlivé podvečery bude připraven barvitý kulturní
program a také stánky s občerstvením.
Zahájíme v sobotu 10. 7. 2021 odpoledne, a to programem Na lidovou notu. V průběhu odpoledne se
nejprve představí fryštácký soubor
Prameny ve velkém premiérovém vystoupení. Prameny vystřídá cimbálová
muzika Paléska a lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota. Na závěr vystoupí
populární dechový soubor Miklovci.
Odpoledne v sobotu 31. 7. 2021 bude
věnováno následkům covidové pandemie. Program má název „Svět se zbláz-

nil, držme se“ a pořádáme jej za spolupráce s pivovarem Bernard. Odpoledne
bude mít na náměstí vernisáž výstava
kresleného humoru úspěšného karikaturisty Miroslava Kemela, s jehož
obrázky se můžete setkávat na webu
Novinky.cz a v Deníku Právo. A protože
Miroslav Kemel je nejen úspěšný karikaturista, ale i písničkář a muzikant,
představí se i v koncertu se svou skupinou. Podvečer pak uzavře vystoupení
sólisty Hudebního divadla Karlín Jiřího
Březíka, který si přiveze i zajímavého
hosta.
V sobotu 7. 8. 2021 vypukne na náměstí Míru malý open air festiválek
Fryštácké folkoviny. Jak lze z názvu tu-

respirátorem. A pokud by nám nepřálo počasí, máme připravenu i mokrou
variantu v kulturním sále ZDV Fryšták.
A na závěr připomínka pro všechny
nedočkavé. Po prázdninách se opět
rozběhnou na našem náměstí tradiční
jarmarky. Ten Podzimní proběhne 11. 9.
2021 a Mikulášský 4. 12. 2021. A také
si vás už v předstihu dovolíme pozvat
pod fryštácký vánoční smrk k jeho rozsvícení 27. 11. 2021.
A to není vše. Kulturní a společenský život se určitě pomalu a jistě bude
vracet do svých kolejí. Možná to nebude
expresní rychlostí, ale přece jen.
Těšíme se na nashledanou.
FOFR
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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

Pozvánka na Vítání prázdnin
V sobotu 26. června se od 14:00 hod. uskuteční ve víceúčelovém sportovním
areálu tradiční akce „Vítaní prázdnin“. Letošní téma bude spojené s oslavou 20 let
osamostatnění obce Lukoveček. Připomeneme si léta minulá a různé akce, které
byly v obci pořádány. Celým odpolednem nás bude provázet doprovodný program,
a to v podobě výstavy fotograﬁí, kreseb, ﬁlmových dokumentů, vzpomínkových
předmětů aj., nechejte se překvapit!

PO 8.00–12:00 13.00–17.00
ST 8.00–12:00 13.00–17.00

Přijďte se za námi pobavit, popovídat si, zavzpomínat. Celá akce bude
věnována nejen dětem, ale všem generacím. Těšíme se na Vás!
Pro zájemce bude program pokračovat v neděli 27. června vzpomínkovým
odpolednem, které bude opět spojeno
s promítáním dobových ﬁlmů v sále
Obecního domu, ale také bude otevřeno Obecni muzeum místní lidové kultury a tradic.
Doufejme, že se situace spojená s různými koronavirovými opatřeními uklidní
a budeme si moci tuto akci vychutnat
plnými doušky.
Jarmila Kojecká

Hudební mikrofestival

FRYŠTÁCKÝ JARNÍ SLET
V sobotu 5. června od 17 hodin se ve farní stodole uskuteční další ročník multižánrového hudebního festiválku Fryštácký jarní slet. Na akci se představí famózní
ostravská hudební parta Šamanovo zboží (progresivní psychedelický rock), zlínský
Kochta band (poctivá rocková nálož) a víceméně domácí Hluchý Dovrat (crossoverová všehochuť s lehce parodickým nádechem).
Koncert bude přístupný živým divákům (pochopitelně za dodržení všech aktuálních protiepidemických opatření), ale bude také streamovaný na YouTube odkaz viz
níže. Akce proběhne za ﬁnanční podpory města Fryštáku a Zlínského kraje, kterým
tímto upřímně děkujeme.
https://www.facebook.com/frystacky.maly.svet
https://www.youtube.com/channel/UCmWfQgSa_-QMyhjGWV0oXuQ
Na setkání a nálož dobré hudby zve
Z kola ven, z. s.

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Jestliže vám jde opravdu o lásku, snažte se být vůči všem vlídní a umírnění.“ (Don Bosco)

CO BYLO
a co nás čeká

Okénko do historie
P. Václav Mrtvý

V měsíci květnu přibyla na našich
webových stránkách výroční zpráva za
rok 2020. Již vícekrát v tomto roce se
nás lidé ptali, jak to zvládáme. Nejvýstižněji to popisuje slovo „přežíváme“.
Snažíme se přečkat to zvláštní období
a neustále tu být pro mladé. V čase zákazů a omezení nám vypomohly některé Covid programy a také projekt, který
podporuje EU. Důležitá je pro nás podpora Města Fryštáku. Nezvládli bychom
tento stav bez osobních darů od lidí,
kteří fandí našemu salesiánskému dílu.
Jsme vám velmi vděční!
Dětské hřiště: V měsíci květnu proběhla obnova dětského hřiště na DISu.
Ruku k dílu přidal ne jeden dobrovolník.
Hoši děkujeme!
Na vodu s DISem: Venkovní akce
povoleny. Mladí s Jakubem Švandou
oprášili lodě a spluli výkruty a nástrahy
řeky Moravice.
Orientační dny® – ODRAZ: Máme
nový typ programu. Jmenuje se Odraz
a má pomoci žákům 2. stupně ZŠ a SŠ
při návratu do škol. Je zacílený na navazování kontaktů a spolupráci ve třídě.
Proti klasickým kurzům je realizován
jako jednodenní (na DISu) nebo půldenní (ve škole).
Program je podporován Zlínským
krajem. V případě zájmu vyplňte formulář na webové stránce: https://www.
disfrystak.cz/odraz/ a my se vám ozveme zpět.
D. Z.

P. Václav Mrtvý se narodil 1. 10.
1907 v Troubkách u Přerova. V časopise Jitro si přečetl článek od P. Klementa o otevření salesiánského ústavu
pro Čechy v Perose Argentině u Turína.
Byla zde i výzva, aby se hlásili studenti, kteří se chtějí stát salesiány. Václav
se přihlásil. Po ročním pobytu v Perose
byl přijat do noviciátu ve Villa Moglia,
kde složil první sliby. Pokračoval studiem ﬁlosoﬁe v Turíně na Valsalice.
Po roce s P. Stuchlým odešel do Fryštáku, aby pomohl při zakládání prvního českého salesiánského ústavu. R.
1930 odjel studovat teologii do Turína,
kde byl 8. 7. 1934 vysvěcen na kněze. Po návratu domů se stal školním
rádcem v Ostravě. V r. 1935, kdy byl
P. Stuchlý jmenován inspektorem nově
vzniklé čs inspektorie, převzal P. Václav pozici ředitele ve Fryštáku. Řídil
ústav až do jeho zabrání německými
okupanty v září 1943. Poté zůstal dále
jako ředitel s bohoslovci na fryštácké
faře. V posledním roce války přešel
opět jako ředitel do Ostravy a zůstal
zde až do r. 1947, kdy se stal ředitelem v Ořechově, po roce zpovědníkem
kleriků v Přestavlkách. R. 1949 se stal
tlumočníkem na pražské nunciatuře
místo P. Zmrzlíka, který byl jako oběť
začínající perzekuce zatčen. Nepůsobil

tam dlouho. 15. 3. 1950 byl P. Mrtvý
rovněž zatčen a v „monstrprocesu“
s příslušníky církevní hierarchie byl
odsouzen na 15 let za údajné vyzvědačství a velezradu, které si odpykal
do poslední hodiny. Po propuštění
r. 1965 bydlel v Praze a pracoval až
do důchodu v Pragovce. Až r. 1971
nastoupil jako duchovní správce Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Plavči u Znojma, kde 29. 7. 1977
zemřel.
P.J.
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Ukončení školního roku
2020/2021 v ZUŠ Morava
Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
dovolte, abychom za celý školní rok
srdečně poděkovali za pochopení a nápomoc všem rodičům našich žáků i žákům samotným.
Právě končící školní rok byl pro
všechny zúčastněné velmi náročný. Děkujeme, že jste za nezvyklých a těžkých
podmínek ve vzdělávání uměleckých
oborů vydrželi, samostatně pracovali
a pomáhali si vzájemně v rodinách. Věřte, že euforie i zklamání byly nedílnou
součástí nejen vašich myslí, ale potýkali se s těmito pocity i pedagogové, kteří
hledali cesty, jak co nejlépe předat své
zkušenosti.
Letošní školní rok nám znemožnil
uspořádat jakýkoli koncert, besídku či
výstavu a věřte, že plány jsme měli veliké. Zároveň byly zrušeny umělecké soutěže, kde se mohli vaše děti prezentovat, ale všichni doufáme, že následující
období nám vše vynahradí.
Zvláště velké poděkování patří žákům hudebního i výtvarného oboru, kteří v tomto školním roce končí studium
prvního a druhého stupně a příprava
absolventského programu nebo závěrečných výtvarných prací závisela na
každodenní přípravě jich samotných.
Blahopřání k úspěšnému ukončení
studia patří těmto žákům:
Hudební obor – 7. ročník / I. stupeň:
Šimon Čepický – Hra na klavír; Jáchym
Červený – Hra na klavír; Sára Holíková
– Hra na klavír; Eliška Hutěčková – Hra
na klavír; Tereza Julinová – Hra na klavír; Johanka Krčmová – Hra na housle; Simona Nosková – Hra na housle;
Karolína Švajdová – Hra na zobcovou
ﬂétnu; Jitka Ticháčková – Hra na housle; Kristýna Vařáková – Hra na klavír;
Marek Zálešák – Hra na klavír; Michal
Zálešák – Hra na klavír
Hudební obor – 4. ročník / II. stupeň: Natálie Holíková – Hra na klavír
Výtvarný obor – 7. ročník / I. stupeň: Tereza Pazderová; Karolína Sovadinová; Karolína Švajdová
Poděkování patří i pedagogům,
jmenovitě Petru Linhartovi, Jaroslavě
Teskové, Lence Truhlářové, Ivě Vašků,
Radce Volejníkové, Michaele Vyvlečkové, Nikol Škubalové, Aleně Dostálové a Ivě Šustkové, kteří byli žákům
nápomocni a dovedli je přes veškerá
úskalí uměleckého oboru.
Za tým ZUŠ
Martina Nosková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVA

ZÁPIS ŽÁKŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis žáků do hudebního a výtvarného oboru proběhne ve Fryštáku ve dnech:
• Fryšták – budova ZUŠ, Holešovská ulice – zápis do hudebního oboru
pondělí 14. června 2021
úterý 15. června 2021
středa 16. června 2021
čtvrtek 17. června 2021
pátek 18. června 2021

12:30 – 16:30 hod. / učebna 7
12:30 – 16:30 hod. / učebna 8
12:30 – 16:30 hod. / učebna 1
12:30 – 16:30 hod. / učebna 3
12:30 – 16:30 hod. / učebna 3

• Fryšták, budova ZŠ – zápis do výtvarného oboru:
pondělí 14. června 2021
čtvrtek 17. června 2021

13:00 – 16:30 hod.
13:00 – 15:00 hod.

učebna výtvarné výchovy,
paní učitelka Lenka Truhlářová tel.: 607 219 006
V hudebním oboru nabízíme výuku hry na tyto nástroje:
klavír, akordeon, elektronické klávesy, zobcová ﬂétna, příčná ﬂétna, trubka,
tenor, baryton, tuba, kytara, housle, sborový zpěv a sólový zpěv
V případě zájmu o přihlášení dítěte mimo dobu zápisu nás informujte na těchto
kontaktech:
ZUŠ MORAVA, Kotěrova 4395, 760 01 Zlín
info@zusmorava.cz, tel.: 797 972 421

SERVIS PRO OBČANY

POKYNY K ODBĚRU VZORKU VODY ZE STUDNY
ODBĚROVÉ SOUPRAVY
(k vyzvednutí na našich pracovištích):
• 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.

KONTAKTY
oddělení vzorkování a servisu:
Pavlína Popelková
telefon 777 769 753,
e-mail: pavlina.popelkova@zuova.cz
Miroslav Panáček
telefon: 775 660 715
e-mail: miroslav.panacek@zuova.cz

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. Platba je možná pouze v hotovosti.
Při platbě předem (s odevzdáním vzorků) lze protokol s výsledky
zaslat mailem nebo poštou.

MÍSTO A DOBA PŘÍJMU VZORKŮ:
Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín
(budova KHS v areálu Krajské nemocnice T. Bati,
u parkovacího domu)
Pondělí, úterý, středa: 6:30 – 8:00 hodin
Po telefonické domluvě na podatelně Zlín,
p. Nedomová 777 760 908
lze vzorky předat i mimo tuto dobu.
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A ZASE JÁ

V měsíci ČERVNU 2021 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Jana Dlabajová
Helena Doležalová
Věra Františková
František Frélich
Miroslav Halůzka
Oldřich Končák
Rudolf Končák
Taťána Křenková
Ludmila Lhotská
Miroslava Masaříková
Stanislav Mičík
Pavel Mikl
Jiří Mikušek
Zdeněk Odehnal
Milena Ondlevcová
Miroslav Petřík
Marie Petříková
Taťána Poslušná
Hana Pospíšilíková
Ludmila Sedlářová
Hana Strnková
Zdeněk Šlancar
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.

***

Soukromá střední odborná škola v Kunovicích sděluje, že nadále
přijímá uchazeče do denní i kombinované formy studia.
Uchazeči se mají možnost přihlásit ke studiu vzdělávacích programů
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, INFORMATIKA A KYBERBEZPEČNOSTI,
KOMERČNÍ PRÁVO A EKONOMIKA A BEZPEČNOST PODNIKU.
Bližší informace naleznete na www.stredni.cz nebo na čísle telefonu
773 621 649.

ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření manželství slaví manželé
FRANTIŠEK a ZDEŇKA
ZAPLETALOVI z Dolní Vsi.

asistentku/asistenta se SŠ vzděláním pro administrativní práci

Blahopřejeme!

Stručné životopisy zasílejte na: pavel.jurica@das.cz

HLEDÁM K DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI
v kanceláři ve Fryštáku.
Nabízím výhradně práci u počítače, zpracovávání údajů do databáze,
posílání e-mailů atd. Jedná se o dohodu o provedení práce.
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NAŠI JUBILANTI

Také vám schází spojení lidí s přírodou, posezení, tance, lidové zvyky – obyčeje
(např. pálení čarodějnic..), kroje, divadla, sport, zvukomalebná řeč? Vím, že v době
covidu je náš život omezený, ale lásku k přírodě, k životu, moudrosti, veselostí,
humoru by nám to nemělo brát. Zrovna tak lidskost, slušnost, toleranci, vzájemnou
pomoc, úctu k výdobytkům lidské práce, bychom měli mít zakódovanou i my a nezapomenout ji zakotvit i do výchovy dětí a mládeže.
Občané reagují na moje články. Ale zdá se, že jen někteří dospělí. Tak např. v HV
jeden občan vybudoval pro sousedy posezení – lavičky, stolek. Nějaký „neviditelný
gauner“ vše zničil. Občana vandalismus neodradil, zhotovil znovu posezení tentokrát s železnou konstrukcí, ale ani toto „neviditelného kulturistu“ neodradilo. Zničil
a rozbil, co šlo. Proč? Určitě ještě sám nic nevybudoval, aby věděl, co námahy,
práce a peněz vše stojí. Chtěl zkusit asi svou sílu.
Asi si uvědomujeme, že největší
hodnotou je lidské zdraví, ne peníze,
ne konzumní život, ne bezohledné ničení hodnot, přírody. A také si mnozí již
uvědomujeme, že největší hodnotou je
zdraví, souznění s přírodou. Až se tomu
naučíme, pak můžeme se vztyčenou
hlavou a s hrdostí, bez poklonkování,
bez nekritického obdivu něčeho, co
mnohdy nedosahuje naší úrovně a ani
regionálního bohatství, pak můžeme
být pyšní na Naše město, Naše občany,
Naši přírodu.
Pamatujme, co nechceme, aby nám
činili jiní, nečiňme to jim. Tato stará
(biblická) pravda stále platí!
SK

Základní umělecká škola MORAVA

školní rok 2021/22
NABÍZÍME PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
DĚTEM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
(OD 5 LET)

HUDEBNĚ-POHYBOVÁ PRŮPRAVA
Obsahem předmětu Hudebně-pohybové průpravy jsou
hravé hudební činnosti s využitím zpěvu, tance a bicích
nástrojů. Budeme zpívat dětské písně, zapracujeme na
správné artikulaci a přednesu pomocí jednoduchých básní.
Naučíme se jednoduché tanečky ve spojení se zpěvem,
správně ovládat doprovodné bicí nástroje a prostřednictvím
poslechu se budeme učit naslouchat a porozumět hudbě.
Skupinová výuka (5–10 žáků) bude probíhat v budově
ZUŠ MORAVA, Holešovská 271, Fryšták.
(Paní učitelka si děti vyzvedne v MŠ a odvede na pobočku ZUŠ MORAVA, kde proběhne výuka)

Každý čtvrtek od 14:45 – 15:30 hod.
Školné činí 800 Kč/pololetí.
Přihlášky: www.zusmorava.cz, v záložce dokumenty
Vyučující: Nikol Škubalová, skubalova@zusmorava.cz
tel.: 731 237 673

TĚŠÍME SE NA VÁS!

"Pane Jeçíši,
jsem odhodlán následovat tď tĢeba do vďzení
nebo na smrt, abych obďtoval svĪj çivot pro tebe,
neboĨ tys pĢinesl v obďĨ svĪj çivot pro nás."
Svatý Antonín

Zveme vás na

Kaple sv. Antonína z Padovy na Skalce

Slavnostní bohosluåba se bude konat
v kapli jemu zasvČcené,
na Skalce ve Fryštáku.
Mše se uskuteþní
v nedČli dne 13. þervna 2021
od 15, 00 hodin.
Celebruje

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup
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%ohumíU3ċLbylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

JSME TU PRO VÁS

=DMistíme veškHU«SRKċHEQ¯DkUHPDÏQíVOXĨby.

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

NE3ĊE75ħ,T6/8ħ%A

+420 723 490 883
Nabízíme také památeÏQ¯sklo!

0ÛMWHsvé blízké
stále u srdce.

telefon
mobil
e-mail
web

IVETA PLŠKOVÁ • FRYŠTÁK 109

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

608 777 648
placená inzerce

Podniková prodejna

placená inzerce

Ekocentrum

Velíková

Palackého 501 Holešov - Všetuly
+420 608 836 284

SMĚR OD HOLEŠOVA
za ČS Benzina vpravo

Otevírací doba
Pondělí - Pátek
06:30 - 16:30

Toaletní papír Soﬀione Premio

44
490

SLEVA 46%

100% celulóza
3 vrstvy
8 rolí
19,5m / role
150 útržků
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Kuchyňské utěrky Perfex MEGA XXL
SUPER C
SU
CENA

37
7 90

SLEVA 30%

100% celulóza
2 vrstvy
2 role
21,6m / role

Nakupujte přímo od výrobce
www.papiroverole.cz

placená inzerce

54
430

ݖ

placená inzerce

8290
SUPER CENA
SU
C
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