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ZÁ PISY Z M F A R M F

ZMF č. Z 3/2019/VIII z 24. 4. 2019
(Výpis usnesení)

ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 24. 4. 2019 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí aktualizované
informace (rozsah projektu a rozpočet
projektanta) k investiční akci „Výstavba terminálu a parkovacího systému
ve Fryštáku“ v předložených technických parametrech včetně možnosti ﬁnancování s využitím úvěru (příklad indikativní úvěrové nabídky).
ZMF v návaznosti na podnět jmenuje pracovní skupinu ve složení: P. Ševčík, Ing. P. Gálík, Mgr. R. Lauterkranc,
Ing. J. Gőrig, Ing. I. Gajdošík za účelem
zajištění stanoviska k ponechání či
umístění novinového stánku na náměstí Míru ve Fryštáku.
ZMF bere na vědomí stanoviska SVJ
domů čp. 229, 230, 231, 232, 252
a 266 ve věci koncepčního řešení zřízení parkovacích míst na pozemcích p. č.
239/1, 245/1 a 245/4, vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták a souhlasí
s realizací výstavby parkovacích ploch
v souladu s dokumentem situace – ”Výstavba parkovacích stání u bytových
domů v ul. Komenského “ zpracované
projekční kanceláří NELL PROJEKT, s.
r. o., zpracováno v 11/2018, aktualizováno 4/2019, na části pozemků p. č.
239/1, 245/1 a 245/4, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták a části
měst. pozemků p. č. 251 a 249, oba k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení odd. geometrických plánů a bezúplatného převodu odd. částí pozemků městu Fryšták ze strany dárců a s tím, že
investorem parkovacích míst bude město Fryšták v rámci jednotného projektu,
a ukládá starostovi města připravit návrh příslušné smluvní dokumentace.
ZMF schvaluje poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Fryšták,
okres Zlín, p. o., na modernizaci učebny
fyziky a chemie včetně zajištění bezbariérového přístupu do této učebny formou výtahu (projekt č. CZ.06.2.67/0.
0/0.0/16_067/0008371), jež mají být
realizované v roce 2019, a to ve výši
383.000 Kč
ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zápůjčce ﬁnančních prostředků mezi
městem Fryšták, a Základní školou
Fryšták, na předﬁnancování projektu
- modernizace učebny fyziky a chemie

včetně zajištění bezbariérového přístupu do této učebny formou výtahu (projekt č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/00
08371), jež mají být realizované v roce
2019, a to jako bezúročnou zápůjčku
ve výši 3.442.537 Kč.
ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60.000,- Kč Sdružení dechového orchestru mladých, z. s.,
Zlín, za účelem částečné úhrady nákladů spojených s činností dechové hudby
Miklovci.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy ve výši
60.000,00 Kč mezi městem Fryšták,
a Sdružením dechového orchestru mladých, z. s., Zlín, za účelem částečné
úhrady nákladů spojených s činností
dechové hudby Miklovci v roce 2019
včetně nákladů na pořízení videonosiče.
ZMF v souladu s ust. § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru:
- prodeje městského pozemku p. č.
477 – jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 99 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znalcem panem Ing. Jaroslavem Mlčochem, ve výši 300,- Kč/
m² bez připočtení DPH (dle vyjádření
daňového poradce pana Ing. Pavla
Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (schváleno
usnesením ZMF č. U Z 05/2018/VII/10
ze dne 18. 6. 2018), a uzavření příslušné kupní smlouvy.
- prodeje nově vzniklého pozemku
p.č. 205/18 - ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 50 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, který vznikl rozdělením části
městských pozemků p. č. 205/11 –
ost. plocha, ost. komunikace, a p. č.
205/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje nově vzniklého pozemku
p.č. 205/17 - ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 55 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, který vznikl rozdělením části
městského pozemku p. č. 205/11 –
ost. plocha, ost. komunikace a p. č.
205/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje nově vzniklého pozemku
p.č. 205/16 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře do 64 m², k. ú. Fryšták, obec

Fryšták, který vznikl rozdělením části
městského pozemku p. č. 205/11 –
ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve výši 200,- Kč/m²
bez připočtení DPH.
- prodeje nově vzniklého pozemku
p.č. 205/15 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 68 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, který vznikl rozdělením části
městského pozemku p. č. 205/11 –
ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve výši 200,- Kč/m²
bez připočtení DPH.
- prodeje části městského pozemku
p. č. 205/11 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 64 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, který vznikl oddělením
od pozemku pův. p.č. 205/11, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
764 – ost. plocha, neplodná půda, o výměře 62 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve výši 300,- Kč/m² bez připočtení
DPH.
- prodeje části městského pozemku
p. č. 758 – zahrada, způsob ochrany
zemědělský půdní fond, o výměře 99
m² ,k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve výši
300,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
12 – zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 271 m² ,k. ú.
Horní Ves, obec Fryšták, ve výši 300,Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje části městského pozemku
p. č. 471/2 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 192 m² ,k. ú. Horní
Ves, obec Fryšták, ve výši 200,- Kč/m²
bez připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
468/2 – zahrada, zemědělský půdní
fond, o výměře 154 m², k. ú. Horní Ves,
obec Fryšták, ve výši 200,- Kč/m² bez
připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
1001 – zahrada, zemědělský půdní
fond, o výměře 151 m² ,k. ú. Horní Ves,
obec Fryšták, ve výši 150,- Kč/m² bez
připočtení DPH.
- prodeje části městských pozemků,
a to dílu „a“ pozemku p. č. 902/2 – orná
půda, zemědělský půdní fond, a dílu „b“
pozemku p.č. 902/18 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 110 m²
,k. ú. Horní Ves, obec Fryšták, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje části městských pozemků,
a to dílu „c“ pozemku p. č. 902/2 – orná
půda, zemědělský půdní fond, a dílu
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„d“ pozemku p. č. 902/18 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
28 m² ,k. ú. Horní Ves, obec Fryšták,
ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje části městských pozemků,
a to dílu „a“ pozemku p. č. 600/2 –
ost. plocha, ost. komunikace, a dílu „b“
pozemku p.č. 600/3 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 57 m²
,k. ú. Horní Ves, obec Fryšták, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje části městského pozemku
p. č. 902/52 – orná půda, zemědělský
půdní fond, o výměře 200 m² ,k. ú. Horní Ves, obec Fryšták, ve výši 500,- Kč/
m² bez připočtení DPH.
- prodeje části městských pozemků,
a to dílu „b“ pozemku p. č. 192 – zahrada, zemědělský půdní fond, a dílu „c“
pozemku p.č. 170 – ostatní plocha, silice, o výměře 208 m² ,k. ú. Horní Ves,
obec Fryšták, ve výši 300,- Kč/m² bez
připočtení DPH.
- prodeje části městského pozemku,
a to dílul „a“ pozemku p. č. 192 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 26 m², k. ú. Horní Ves, obec Fryšták,
ve výši 300,- Kč/m² s připočtením DPH.
- prodeje části městského pozemku
p. č. 209/2 – ost. plocha, silnice, o výměře 26 m² ,k. ú. Horní Ves, obec Fryšták, ve výši 200,- Kč/m² s připočtením
DPH.
- prodeje části městského pozemku,
a to dílu „a“ pozemku p. č. 209/1 – ost.
plocha, silnice, o výměře 101 m², k. ú.
Horní Ves, obec Fryšták, ve výši 200,Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje části městského pozemku p. č. 209/1 – ost. plocha, silnice,
o výměře 97 m², k. ú. Horní Ves, obec
Fryšták, ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje části městského pozemku, a to dílu „a“ pozemku p. č. 247/1 –
ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
96 m², k. ú. Horní Ves, obec Fryšták,
ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
209/6 – ost. plocha, silnice, o výměře
146 m² ,k. ú. Horní Ves, obec Fryšták,
ve výši 100,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
470 – ost. plocha, zeleň, o výměře
37 m² ,k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městských pozemků p. č.
410 – zahrada, zemědělský půdní fond,

o výměře 87 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, a p.č. 409/2 – ost. plocha,
jiná plocha, o výměře 83 m² ,k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, ve výši 200,- Kč/m²
bez připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
361 – zahrada, o výměře 213 m² ,k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, ve výši 200,Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městských pozemků p. č.
176 – zahrada, zemědělský půdní fond,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a dílu „a“
pozemku p.č. 180/32 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře
71 m² ,k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
350 – zahrada, zemědělský půdní fond,
o výměře 282 m² ,k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městských pozemků p. č.
330 – zahrada, zemědělský půdní fond,
o výměře 125 m² ,k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
281/3 – zahrada, zemědělský půdní
fond, o výměře 34 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, ve výši 150,- Kč/m² bez
připočtení DPH.
- prodeje městských pozemků, a to
dílu „a“ pozemku p. č. 108/6 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 58 m² ,k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, a p.č. 95/2 –
ost.plocha, jiná plocha, o výměře 42 m²
,k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
26/1 – zahrada, o výměře 29 m² ,k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, ve výši 150,Kč/m² bez připočtení DPH.
- prodeje městského pozemku p. č.
26/2 – zahrada, o výměře 13 m² ,k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, ve výši 150,Kč/m² bez připočtení DPH.
Za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znalcem panem Ing. Jaroslavem Mlčochem, (dle vyjádření
daňového poradce pana Ing. Pavla
Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (schváleno
usnesením ZMF č. U Z 05/2018/VII/10
ze dne 18. 6. 2018), a uzavření příslušné kupní smlouvy.
ZMF neschvaluje prodej části měst.
pozemku p. č. 931/3 - orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře do 20

m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadatelům a doporučuje RMF
jednat se žadateli o pronájmu či výpůjčce předmětné části městského pozemku p. č. 931/3, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
ZMF neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 551 - ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 145 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadatelům za účelem přihrazení k pozemku
ve vlastnictví žadatelů ani směnu části
předmětného měst. pozemku za část
pozemku p. č. 1005 – trvalý travní
porost, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
neboť jde o část pozemku využívaného
jako komunikace.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
č. 1030052225/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a společností E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě inženýrských sítí s názvem
„Vítová, Brázdilová, Kab. NN“, umístěné na městském pozemku p. č. 382 –
ostatní komunikace, ostatní pocha, k.
ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.300,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a udělení souhlasu do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a společností E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice
ke stavbě distribuční soustavy č. OT014330050105/001 s názvem „Horní Ves, pí Fišerová, kabel. vedení NN“,
umístěné na části městského pozemku
p. č. 170 – ostatní plocha, silnice, k. ú.
Horní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 2.200,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a společností E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice
ke stavbě distribuční soustavy č. OT0143300147198/001 s názvem „Fryšták, pí Minaříková, kabel. přípojka NN“,
umístěné na městských pozemcích
p. č. 873/1 – ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 873/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 901/3 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše k. ú.
Horní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
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ZMF deleguje jako zástupce města Fryštáku na zasedání řádné valné
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., konané dne 16. 5.
2019 ve velkém kongresovém sále Hotelu Moskva, nám. Práce 2512, 760 01
Zlín, starostu města Fryštáku Mgr. L.
Doležela.
ZMF bere na vědomí zápis z jednání
Finančního výboru při ZMF č. 2 ze dne
9. 4. 2019.
ZMF bere na vědomí zápis z jednání
Kontrolního výboru č. 3/2019 ze dne 3.
4. 2019.
RMF č. R 12/2019/VIII z 6. 5. 2019
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí informace k výběrovému řízení na zajištění nejvhodnější nabídky na provozování objektu
prostor sloužících k podnikání na ul.
Hutky – „Šenk“ a v souladu s ust. §
39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění
záměru pronájmu prostor sloužících
k podnikání – budovu, čp. 391, na ul.
Hutky, nacházející se na pozemcích
p. č. 957/2, 957/4 a 957/5, vše k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za účelem hostinské činnosti, o celkové
výměře 101,4 m² včetně části venkovních prostor na pozemku p. č. 384/2, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodů, v ceně
nájmu ve výši 360,- Kč/m²/rok, s otevírací dobou provozovny max. do 22.00
hodin vč. prostor u provozovny (posezení pod pergolou a v bezprostřední blízkosti provozovny.
RMF schvaluje v souladu se Směrnicí MF ČR č. 62970/2013/12-1204
ze dne 19. 12. 2013, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí občerstvení
(hlavního jídla) pro členy okrskových
volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu, konaných ve dnech
24. a 25. května 2019, dle zákona č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle
dolní sazby stravného podle vyhlášky
MPSV ČR č. 333/2018 Sb., pro každého člena OVK a osoby (celkem 2) podílející se na zabezpečení úkolů, a to pro
dny 24. a 25. května 2019.
RMF schvaluje nad rámec Směrnice
MF ČR č. 62970/2013/12-1204 ze dne
19. 12. 2013, ve znění pozdějších před-

pisů, poskytnutí občerstvení členům
okrskových volebních komisí a osobám
podílejícím se na zabezpečení úkolů
voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to pro dny 24. a 25. května
2019 občerstvení ve výši 28 Kč/člen
OVK nebo osoba podílející se na zabezpečení úkolů, přičemž RMF schvaluje
zajištění občerstvení prostřednictvím
kuchyně při Základní škole Fryšták,
okres Zlín, p. o., a to na vrub výdajů
města Fryštáku.
RMF bere na vědomí návrh strategického dokumentu Plán rozvoje sportu
města Fryštáku pro období let 20192025 a ukládá projednat předmětný
materiál v Komisi pro školství, mládež
a tělovýchovu při RMF.
RMF v návaznosti na doporučení advokátky JUDr. P. Plašilové ve věci výběru
mediátora v rámci mediačního setkání
v záležitostech soudních sporů města
(VaK Zlín, a. s., MOVO, a. s.) navrhuje
jako mediátora advokáta JUDr. F. Horáka a pověřuje advokátku JUDr. P. Plašilovou zajištěním kroků k předání informací o návrhu mediátora.
RMF z důvodu stanoviska investora
projektu a speciﬁkace jeho dalšího postupu ruší své usnesení č. U R 4/2019/
VIII/16 ze dne 20. 2. 2019, kterým bylo
schváleno uzavření smlouvy o společné
výstavbě kaple svatého Antonína Paduánského.
RMF schvaluje udělení souhlasu
se stavbou Kaple sv. Antonína Paduánského na městském pozemku p. č.
438/1 – ost. plocha, dobývací prostor,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, v souladu
s předloženou projektovou dokumentací s názvem „Kaple svatého Antonína Peduánského „Skalka“ ve Fryštáku,
Ulice Ke Skalce, parc.č. 438/1, k.ú.
Vítová“, zpracovanou doc. Ing. arch. Z.
Rothbauerem.
RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 443/93 – trvalý
travní porost, o výměře do 1 500 m² ,
k. ú. Vítová, obec Fryštákna dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, s podmínkou přesného dodržení výměry výpůjčky pozemku a neužívání sousedního pozemku
ve vlastnictví Lesů ČR, za účelem užívání jako pastva pro koně.
RMF schvaluje uzavření smlouvy

o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták, a paní Jurčíkovou, Fryšták, na výpůjčku části městského pozemku p. č.
443/93 – trvalý travní porost, o výměře
do 1 500 m² , k. ú. Vítová, obec Fryšták, na dobu neurčitou, s dvouměsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
s podmínkou přesného dodržení výměry
výpůjčky pozemku a neužívání sousedního pozemku ve vlastnictví Lesů ČR,
a to za účelem užívání jako pastva pro
koně.
RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č.
931/3 - orná půda, zemědělský půdní
fond, o výměře do 20m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, na dobu
určitou 5ti let, s možností předčasného ukončení výpůjčky z důvodu oprávněných potřeb půjčitele, za účelem
parkovacího stání a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030050655/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a spol.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Vítová, Khalus, Příp. NN“,
umístěné na měst. pozemku p. č.
113/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.300,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF bere na vědomí zjednání nápravy a odstranění nepovolené skládky
vytěženého dřeva a uvedení pozemku
p. č. 283, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
ve vlastnictví města Fryštáku do původního stavu a schvaluje úhradu nájemného za nepovolené skládkování vytěženého dřeva na pozemku p. č. 283, k.
ú. Vítová, obec Fryšták, v období od 19.
2. 2019 do 5. 4. 2019 ﬁrmě Kloboucká
lesní, s. r. o., Brumov-Bylnice, za nepovolený pronájem 150 m² pozemku p. č.
283, k. ú. Vítová, obec Fryšták ve výši
416,- Kč (22 Kč/m²/rok x 150 m²), a ﬁrmě 1. lesní družstvo Fryšták, za nepovolený pronájem 119 m² pozemku p. č.
283, k. ú. Vítová, obec Fryšták ve výši
330,- Kč (22,- Kč/m²/rok x 119 m²)
a pověřuje ESO vystavením faktur.
RMF jmenuje členy / náhradníky
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč
bez DPH pro realizaci zakázky malého
rozsahu „Rozšíření veřejného osvět-
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lení v místní části Žabárna” ve složení: Ing. M. Plášek / Ing. P. Kučerová,
Ing. P. Gálík / Ing. P. Dohnal, P. Ševčík /
G. Najmanová, MBA.
RMF na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního
hodnotícího kritéria – nabídkové ceny
včetně DPH, zadané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu Zásad města
Fryštáku č. 1/ na stavební práce „Výstavba chodníku na ulici Holešovská,
obec Fryšták“ a na základě provedeného posouzení splnění kvaliﬁkací a zadávacích podmínek schvaluje výběr dodavatele: Obchodní ﬁrma: AF-PROSTAVBY,
s.r.o., Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze; Nabídková cena včetně DPH: 1.400
833,00 Kč
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
AF-PROSTAVBY, s. r. o., Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze, za účelem zajištění dodavatele zakázky na akci „Výstavba chodníku na ulici Holešovská, obec
Fryšták“.
RMF na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního
hodnotícího kritéria – nabídkové ceny
včetně DPH, zadané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu Zásad města
Fryštáku č. 1/ na stavební práce „Odstranění a přístavba zádveří a stříšky,
stavební úpravy parteru - MŠ Fryšták“
a na základě provedeného posouzení
splnění kvaliﬁkací a zadávacích podmínek schvaluje výběr dodavatele: Obchodní ﬁrma: PROVING, s. r. o., Hulín;
Nabídková cena včetně DPH: 2.090
275,- Kč
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
PROVING, s. r. o., Hulín, za účelem zajištění dodavatele zakázky na akci „Odstranění a přístavba zádveří a stříšky,
stavební úpravy parteru-MŠ Fryšták“.
RMF bere na vědomí vyjádření
Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., k podnětům
uvedeným v zápisu Sdružení rodičů
a přátel školy při ZŠ Fryšták ze dne 5.
3. 2019 s tím, že připomínky SRPŠ rada
města nepovažuje za koncepčně relevantní s ohledem na stávající činnosti
a další výchovně vzdělávací rozvoj ZŠ.
RMF schvaluje s odkazem na faktický stav věci – havarijní stav výtahového

rozvaděče v bloku A objektu DBD Fryšták, nám. Míru, č. p. 383, 763 16 Fryšták, a podpůrně s přihlédnutím k formulaci bodu 3.5 Zásad č. 1/2016 – Postup
zaměstnanců Města Fryštáku při organizaci veřejných zakázek města Fryštáku, týkající se zakázek v objemu nad
500 tis. Kč, nicméně k okolnostem, kdy
havarijní stav výtahu negativně ovlivňuje kvalitu nabízených služeb a může mít
vzhledem k věkové skupině obyvatel daného bloku nežádoucí dopady na zdraví
obyvatel, opravu výtahového rozvaděče
formou pořízení nového výtahového rozvaděče od servisní společnosti – Boďa
– výtahy Zlín, s. r. o., dle nabídkového
listu varianty 1 za cenu 124.300 Kč bez
DPH, tj. 150.403 Kč vč. DPH a ukládá
Ing. M. Jaškovi bezodkladné vystavení
objednávky ve smyslu usnesení.
RMF ukládá Ing. M. Pláškovi zajistit
revizní zprávy k výtahům v objektu DBD
RMF bere na vědomí žádost ve věci
projednání spoluúčasti ﬁnancování projektu výstavby technické infrastruktury
pro stavbu rodinných domů v lokalitě
Fryšták, Ke Skalce, a ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat předmětnou žádost
ve Stavební komisi při RMF Fryšták.
RMF v návaznosti na zprávu o aktuálním stavu administrace žádosti města Fryštáku ve věci projektu „Výstavba terminálu a parkovacího systému
ve Fryštáku“, předloženou zpracovatelem žádosti, schvaluje zpětvzetí žádosti
o podporu výše uvedeného projektu,
podanou dne 4. 2. 2019, s tím, že nový
projektový záměr bude podán po vyhlášení výzvy v IPRÚ Zlín.
RMF č. R 13/2019/VIII z 17. 5. 2019
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje podání žádosti o zápůjčku ze SFŽP ČR v rámci podané žádosti o dotaci, a to v rámci 100. výzvy
z OPŽP, 5.1 – snížení energetické náročnosti veřejných budova, na projekt
„Realizace energeticky úsporných opatření v budově č.p. 381, 382, 383 (Dům
s byty pro důchodce) ve městě Fryšták“, vypočítanou dle stávajících předpokladů celkových způsobilých výdajů,
ve výši 12.427.306 Kč.
RMF schvaluje uzavření smlouvy č.
493190563 o dodávce doplňku Monitor Obecní samospráva k programovému vybavení CODEXIS GREEN a jeho aktualizací mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
ATLAS consulting, spol. s r. o., Ostrava,
na poskytnutí licence Monitor Obec-

ní samospráva právního informačního
systému CODEXIS GREEN, na dobu
určitou do 29. 2. 2020, s obnovením
sjednané doby trvání smlouvy o dalších
36 měsíců, v ceně 3.000 Kč bez DPH/
rok, tj. 9.000 Kč bez DPH/ 3 roky.
RMF schvaluje uzavření servisní
smlouvy č. 490191171 programového
vybavení CODEXIS GREEN mezi městem Fryšták, a ﬁrmou ATLAS consulting,
spol. s r. o., Ostrava, na poskytnutí
poradenské a servisní služby k licenci
aplikace Monitor Obecní samospráva
právního informačního systému CODEXIS GREEN vč. doplňku Sledované
dokumenty, na dobu určitou do 29.
2. 2020, s obnovením sjednané doby
trvání smlouvy o dalších 36 měsíců,
za jednorázovou cenu 7.900 Kč bez
DPH, s účinností od 1. 3. 2020 za cenu
8.987 Kč bez DPH/rok, tj. 26.961 Kč
bez DPH/ 3 roky.
RMF bere na vědomí zpracovaný
koncepční dokument „Možnosti zřízení
městské policie ve městě Fryšták“ ze
strany spol. Jagiellońská akademie celoživotního vzdělávání v Uherském Hradišti, s. r. o., a ukládá radnímu Mgr. L.
Sovadinovi projednáním dokumentu
ve Finančním výboru při ZMF.
RMF bere na vědomí sdělení Sdružení místních samospráv ČR k vyhlášení
petiční akce proti odebrání agendy stavebních úřadů obcím a schvaluje podpis této petice jménem města Fryšták.
RMF bere na vědomí zamítavé vyjádření obce Vlčková ve věci žádosti města Fryštáku o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na provoz a činnost Obvodního
oddělení policie ČR ve Fryštáku s tím,
že ostatní obce svá vyjádření na žádost
města ze dne 8. 3. 2019 ještě nezaslaly a informaci Útvaru kanceláře starosty
o uplatnění žádostí o poskytnutí ﬁn. příspěvků u dotčených obcí na částečnou
úhradu nákladů spojených pouze se
stavebními úpravami objektu sídla OO
PČR Fryšták.
RMF schvaluje vstup města Fryštáku do Unie sebevědomé samosprávy
a schvaluje úhradu ročního členského
příspěvku ve výši 2.400 Kč.
RMF bere na vědomí nabídku ﬁrmy
Future Product Design, a. s., Praha,
na dodávku interaktivních signalizačních zařízení na přechody pro chodce
se zapojením chodců do dění na přechodu a včasným upozorněním pro řidiče na vstup chodců do vozovky a ukládá
pracovní skupině (schválené RMF dne
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7. 1. 2019 usnesením č. U R 1/2019/
VIII/16b) předložení návrhů možného
využití jednotlivých nástrojů uvedených
v nabídce v rámci regulace a zvýšení
bezpečnosti provozu na komunikacích
města Fryštáku.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene mezi městem Fryšták, zřízeného
na městském pozemku p. č. 205/1, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, jako pozemku
povinném, ve prospěch pozemku p. č.
763, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, jako
pozemku oprávněném, s tím, že náklady související se zápisem do katastru
nemovitostí uhradí město Fryšták.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 902/18
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře do 50 m², žadateli z důvodu dlouhodobého užívání s tím, že
náklady související s prodejem, tj. geometrický plán, znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující, a s tím, že k pozemku
bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu ve prospěch města
jako vlastníka vodovodu.
RMF nedoporučuje ZMF prodej
městského pozemku p. č. 551 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadatelům, a to z důvodu
možného budoucího využití plochy jako
veřejné prostranství.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky části městského pozemku
p. č. 89/1 – ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře do 50 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, na dobu určitou 10ti
let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, za účelem zřízení parkovacího stání s tím, že zpevnění plochy
bude řešeno zčásti formou zámkové
dlažby a zčásti drtí, a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti ke stavbě pod označením
16010-050814
RVDSL2002_M_Z_
FTAK2301-FTAK1HR_MET mezi městem Fryšták, a společností CETIN, a.
s., Praha, ke stavbě vybudování sestavy rozvaděče ve Fryštáku u křižovatky
ulic Ke Skalce a Osvobození, umístěné
na měst. pozemcích p. č. 600/1 – ost.
plocha, ost. komunikace, a p. č. 741 –
orná půda, způsob ochrany zemědělský
půdní fond, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez

DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti ke stavbě pod označením
16010-050820
RVDSL2002_M_Z_
FTAK2302-FTAK1HR_MET mezi městem Fryšták, a společností CETIN, a.s.,
Praha, ke stavbě vybudování sestavy
rozvaděče ve Fryštáku u domu, č.p.
195, na ulici Osvobození, umístěné
na měst. pozemcích p. č. 648 – ost.
plocha, neplodná půda, a p.č. 690 –
orná půda, neplodná půda, oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.
RMF bere na vědomí návrh ZO ČSOP
Ekocentrum Čtyřlístek, Zlín, na provedení údržby a oprav prvků na Andrýskově naučné stezce Fryšták, schvaluje
provedení oprav dle předloženého návrhu v celkové částce 21.550 Kč (konečná cena – dodavatel není plátce DPH)
a ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit vystavení objednávky na práce a zajistit převzetí objednaných prací.
RMF schvaluje žadateli Drásal Team
Holešov, z. s., průjezd cyklistů městem Fryšták dne 29. 6. 2019 v rámci
konání 26. ročníku cyklistického maratónu na horských kolech „Bikemaraton Drásal České spořitelny“ a ukládá
Mgr. P. Nášelovi a Bc. I. Plškové informovat prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek města občany
o konání akce.
RMF s odkazem na podané ohlášení žadatele o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na hospodaření v lesích města
Fryštáku ukládá OTH podat v souladu
s dotačními podmínkami příslušnou žádost na Zlínský kraj.
RMF bere na vědomí doplnění podkladů k projektu „Rozšíření projektu
květinového města“ a nesouhlasí s realizací dle předloženého návrhu.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Pasportizace zeleně v intravilánu města Fryšták“, a to ﬁrmu Radovan Kučera,
Holešov bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Radovan Kučera, Holešov, na realizaci
akce „Pasportizace zeleně v intravilánu
města Fryšták“, a to v ceně 100.200 Kč
bez DPH, tj. 121.242 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí sdělení ZDV

Fryšták, se sídlem Holešovská 166,
763 16 Fryšták, ze dne 24. 4. 2019,
č.j. MUF-OTH-1025/2019-DOH, k problému narušování veřejného pořádku
při pořádání zábav v sále ZDV Fryšták.
RMF schvaluje úpravu terénu na pronajaté části měst. pozemku p. č. 19/1
– zast. plocha, nádvoří, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, ve dvorním traktu objektu
DBD Fryšták za účelem zřízení odstavné plochy pro motorová vozidla zákazníků provozovny ﬁrmy Pavel Kozojed, a to
ve formě odstranění zeminy na výšku
cca 30 cm, doplnění podkladní vrstvy
hrubým kamenivem a zásyp stávajícím
štěrkopískem, a to v plné výši na náklady žadatele a ukládá OTH připravit
dohodu o budoucích majetkových vztazích.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.
5. 2019 bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Rozšíření veřejného osvětlení v místní části
Žabárna, p. č. 665/1 a 1366, k. ú. Dolní Ves“, a to ﬁrmu Led passive, s. r. o,
Žeranovice bez připomínek.
RMF schvaluje vyřazení uchazeče
ﬁrmu KPK Elektro, Zlatníky – Hodovice,
a to z důvodu nesplnění požadovaných
podmínek výzvy, spočívající v nedodání
Výpisu OR.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Led passive, s. r. o, Žeranovice, na realizaci akce „Rozšíření veřejného osvětlení v místní části Žabárna p.č. 665/1
a 1366, k.ú. Dolní Ves“, a to v ceně
383.662 bez DPH, tj. 464.231 Kč vč.
DPH.
RMF bere na vědomí vyjádření
Ing. P. Hrabíka, předsedy TJ Fryšták,
z. s., k požadavkům na doplnění podkladů pro převod objektu Sokolovny
a zajištění odstranění nedostatků
v uvedeném objektu z hlediska bezpečnosti a ukládá OTH prověřit ekonomickou náročnost oprav nezbytně nutných
pro užívání v souladu s obecně platnou
legislativou.
RMF bere na vědomí informace
o stavu akce s názvem „Oprava systémů domácích telefonů v domu s byty
pro důchodce – Fryšták“ a schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 21. 3. 2019 mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Petas Petřík, Zlín, kterým
se mění čl. III - Doba plnění a místo
plnění, odst. 2 – a to tak, že nově se
termín díla stanovuje do 30. 6. 2019,
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a to z důvodu pozdržené dodávky komponentů systému domácího telefonu ze
zahraničí.
RMF schvaluje opravu tiskové chyby,
spočívající v uvedení termínu dokončení
realizace projektu „Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce“ a to tak, že celé
usnesení nově zní: RMF bere na vědomí
informace o stavu administrace akce
s názvem „Oprava povrchu vozovky – ul.
Ke Skalce“ ze strany poskytovatele dotace a schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2018
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou EUROVIA CS, a. s., Praha, kterým se mění
čl. III Doba plnění a místo plnění, odst.
3 – s termínem dokončení díla do 30.
10. 2019, a to z důvodu podání žádosti
o čerpání dotačních prostředků z nových titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravy místních komunikací
městem Fryšták (viz příloha č. 7 tohoto
zápisu), s tím, že toto usnesení bude
přílohou zápisu
RMF č. R 14/2019/VIII z 27. 5. 2019
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
6 k pojistné smlouvě č. 7720829701
mezi městem Fryšták, a spol. Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance
Group, Praha, a to na úseku pojištění
hospodářských rizik, s účinností od 1.
6. 2019, v částce 193.250 Kč/rok.
RMF souhlasí s uzavřením předškolního zařízení Mateřská škola Fryšták,
okres Zlín, příspěvková organizace,
Komenského 344, 763 16 Fryšták,
po dobu od 15. 7. do 18. 8. 2019, tedy
na 5 týdnů.
RMF bere na vědomí přechod nájmu
bytu v nemovitosti, č.p. 43, na pozemku p. č. 556, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na pana Odstrčila, a to na dobu
určitou do 19. 5. 2021.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi městem Fryšták, a panem Odstrčilem, jehož předmětem je
změna doby nájmu bytu v nemovitosti,
čp. 43, na pozemku p. č. 556, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, na dobu určitou
do 19. 5. 2021, a to z důvodu přechodu
nájmu.
RMF schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání – budovu čp.
391 na ul. Hutky, nacházející se na pozemcích p. č. 957/2, 957/4 a 957/5,
vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec

Fryšták, s názvem „Šenk“, za účelem
hostinské činnosti, o celkové výměře 101,4 m² včetně části venkovních
prostor na pozemku p. č. 384/2, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták (viz
zákres do mapy), na dobu neurčitou
od 1. 6. 2019, s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, v ceně nájmu ve výši 360,- Kč/m²/rok, s otevírací
dobou provozovny max. do 22.00 hodin
vč. prostor u provozovny (posezení pod
pergolou a v bezprostřední blízkosti provozovny), žadatelce D. Bittnerové, Fryšták.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Fryšták, a D. Bittnerovou, Fryšták, nacházející se na pozemcích p. č. 957/2, 957/4 a 957/5,
vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, s názvem „Šenk“, za účelem
hostinské činnosti, o celkové výměře 101,4 m² včetně části venkovních
prostor na pozemku p. č. 384/2, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták (viz
zákres do mapy), na dobu neurčitou
od 1. 6. 2019, s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, v ceně nájmu ve výši 360,- Kč/m²/rok, s otevírací
dobou provozovny max. do 22.00 hodin
vč. prostor u provozovny (posezení pod
pergolou a v bezprostřední blízkosti provozovny.
RMF schvaluje uzavření dohody
o narovnání mezi městem Fryšták,
a R. Svačinou, Fryšták, IČ72358572,
ve věci technického zhodnocení budovy, čp. 391, na ulici Hutky, nacházející se na pozemku p. č. 957/2, 957/4
a 957/5, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, zapsanou v katastru nemovitostí na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Zlín, a to v částce 48.807 Kč.
RMF neschvaluje zapůjčení kinosálu zapsanému spolku Fair Play Fryšták,
z. s., jako organizátora akce “Sound of
Kotelna”, konané dne 7.6.2019, pro
účely noclehu účastníků této akce, a to
z důvodu neexistence technického zázemí a nevhodnosti prostor kinosálu
pro shora uvedený účel.
RMF bere na vědomí zjednání nápravy a odstranění nepovolené skládky
výkopové zeminy a stavební suti a uvedení pozemku p. č. 321, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví
města Fryštáku do původního stavu.
RMF schvaluje vyčíslení poplatku
za nepovolené skládkování výkopové
zeminy a stavební suti na pozemku

p. č. 321, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za období od 1. 5. 2019
do 31.5.2019 ﬁrmě SERVIS STAV, spol.
s r. o., Bystřice pod Hostýnem, za nepovolený pronájem 580 m² pozemku,
parc. č. 321, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu ve výši 22,Kč za m²/rok, to je 1.063 Kč/měsíc,
a ukládá OTH zajistit závěrečnou kontrolu pozemku a ESO vystavit příslušnou
fakturu.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Fryšták, chodník na ul. Ke Skalce“ – projekční práce a inženýrská činnost, a to
ﬁrmu NELL PROJEKT, s. r. o., Zlín, bez
připomínek, a ukládá Ing. Dohnalovi
a Ing. Jaškovi prověřit možnosti ﬁnancování této akce.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Fryšták, chodník na ul. Přehradní“ – projekční práce a inženýrská činnost, a to
ﬁrmu NELL PROJEKT, s. r. o., Zlín, bez
připomínek, a ukládá Ing. Dohnalovi
a Ing. Jaškovi prověřit možnosti ﬁnancování této akce.
RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města pořádání minifestivalu s názvem
„Sounds of Kotelna“ v rámci programu Fair Play 2019, a to v části prostor
bývalé kotelny (uhelny) u Sokolovny
ve Fryštáku a na přilehlém prostranství
před kotelnou (ve vlastnictví města),
a to v termínu dne 7. 6. 2019 v době
od 12.00 hodin do 22.00 hodin, schvaluje hudební produkci a součinnost
města v části zapůjčení prostor uhelny,
pódia a plastových židlí, žadateli Fair
Play Fryšták, z. s.
RMF ukládá vedoucímu OTH
Ing. P. Dohnalovi zajistit součinnost
města v rozsahu požadavků žadatele.
RMF bere na vědomí sdělení advokáta JUDr. Bc. M. Březovjáka ze dne 20.
5. 2019 ve věci zhodnocení připomínek
vlastníků domů, čp. 231, 232 a 252,
ul. Komenského, Horní Ves, Fryšták,
ve věci možnosti vybudování parkovacích míst u bytových domů a bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví společenství s jejich požadavkem
na zřízení věcných břemen na předmětná městem nově vybudovaná stání
a nedoporučuje ZMF schválit darovací
smlouvy obsahující zatížení převáděných nemovitostí služebnostmi (věcnými břemeny) v neprospěch města.
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Změny na stavebním úřadě ve Fryštáku
Koncem měsíce května došlo k následující změně personálního obsazení na
stavebním úřadě ve Fryštáku:
Ing. arch. Jana Kudělku nahradil ing. Michal Zlámal a místo ing. Miroslavy
Špačkové nastoupila ing. Magdaléna Zmeškalová.
Přejeme oběma novým posilám městského úřadu hodně pracovních úspěchů.
Kontakty (najdete je i na webu města):
Ing. Michal Zlámal – tel. 702 278 877
Ing. Magdaléna Zmeškalová – tel. 702 182 607

Upozornění

D49 – plánované práce
Vážení občané, ﬁrma PRAGOPROJEKT, a.s. oznamuje, že bude na území
působnosti města Zlín v katastrálním
území Fryšták (č. k. ú. 635359), Horní
Ves u Fryštáku (č. k. ú. 635367) a Dolní
Ves (č. k. ú. 635341) provádět geotechnický průzkum pro akci „D49, 4902.2
Fryšták – Lípa, 2. etapa, Podrobný geotechnický průzkum“.
V tomto území budou (podél projektovaní trasy) prováděny průzkumné
strojně hloubené vrtané sondy místy
až do hloubky cca 20 m. Sondy budou
v terénu vytyčeny dřevěnými kolíky
a odvrtání budou likvidovány hutněným
záhozem. Provedení průzkumných prací
je plánováno od července 2019 do července 2020 v závislosti a klimatických
a jiných podmínkách.
oth

Vítání
dětí
Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku připravuje vítání
dětí do života na čtvrtek 26. 9. 2019
v 15.00 hodin do obřadní síně radnice.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem
o tento obřad, aby se přihlásili na matrice MěÚ Fryšták – telefon 702 182 605,
e-mail: matrika@frystak.cz písemnou
přihláškou. Podrobnosti najdete také
na webových stránkách města Fryšták
– www.frystak.cz.
Budou přivítány děti, přihlášené
do 30. 8. 2019.
Matrika

Vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který vaše město roce 2018
vytřídilo a předalo k využití. V přehledu je uveden také objem ﬁnančních prostředků, které vaše město vyfakturovalo a obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s.
1. čtvrtletí 2018
2. čtvrtletí 2018
3. čtvrtletí 2018
4. čtvrtletí 2018
Rok 2018 celkem

Tuny
46,420
55,400
56,710
55,656
214,186

Vážení občané, upozorňujeme na
změnu režimu parkování v ulici Nová
u hřbitova. Vyhrazené parkoviště je
určeno pouze pro návštěvníky hřbitova a sportoviště.
Maximální délka parkování je zde
2 hodiny.
Zároveň důrazně upozorňujeme
majitele odstaveného modrého automobilu Mercedes (bez poznávací
značky), aby své vozidlo z tohoto parkoviště neprodleně odstranil.
Děkujeme za spolupráci.
oth-

Částka
87 787,00
97 524,00
101 817,00
102 781,50
389 909,50

Děkujeme Vám i vašim občanům za dlouholetou spolupráci.
Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s.
Nově zřízené parkoviště za zdravotním střediskem je vyhrazeno pro
lékaře v době od 7,00 do 15,00 hodin. Mimo vyhrazenou dobu je parkoviště určeno pro veřejnost.
V lokalitě Koráb je zakázáno
skládkování veškerého odpadu včetně Bio.
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Milé čtenářky a milí čtenáři,

Obřad dárci krve
V úterý 11. 6. 2019 se v obřadní
síni fryštácké radnice konal slavnostní
obřad pro dárce krve. Po půl roce jsme
opět mohli poděkovat fryštáckému občanovi – tentokrát Radimu Pavlíkovi –
za krásný projev lidskosti. Pan Radim
Pavlík byl oceněn Českým červeným křížem (ČČK) zlatou medailí prof. MUDr. J.
Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Toto sdělení jsme obdrželi
od zlínské organizace ČČK.
Obřad uspořádala Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku
(KPOZ) na základě schválení Rady
města Fryštáku. Tato akce je určitě velmi výchovná a přínosná také pro naši
mládež. Obřadní síň zaplnili nejen oceněný se svými blízkými, členové KPOZ,
ale také žáci a učitelé Základní školy
ve Fryštáku. Vyslechli si poutavé příběhy ze života, kdy darovaná krev zachrá-

nila životy nemocných
a zraněných. Předsedkyně KPOZ - paní Mgr.
Sylva Knedlová svým emotivním projevem nenechala suché oči žádného zúčastněného. Děvčata fryštácké školy
pod vedením paní učitelky Mgr. Pavlíny
Dračkové zazpívala a dobře naladila
všechny přítomné.
Ještě touto formou si dovoluji poděkovat jménem Zastupitelstva města
Fryštáku, jménem Komise pro občanské záležitosti i všech bezejmenných,
kteří potřebovali tu nejcennější tekutinu
na světě – lidskou krev - našemu občanovi panu Radimu Pavlíkovi, za jeho
obětavost a ochotu pomáhat druhým.
Dana Konečná
matrikářka MěÚ Fryšták

od 8. do 19. 7. 2019 bude mít
Vaše knihovna zavřeno, a to z důvodu
čerpání řádné dovolené nás – Vašich
knihovníků.
Děkujeme za Vaši dosavadní čtenářskou přízeň, přejeme Vám léto
inspirativní, po všech stránkách osvěžující a mile čtivé a těšíme se na Vás!
Také od pondělí 22. 7. budete slunečně vítáni ;-)
my z knihovny

My a ekologie
Dnes nám dělá starosti životní prostředí mnohem víc než před dvaceti třiceti lety. Tehdy nikdo nevěděl nic o žádné globální politice na záchranu světa.
Dnes kritizujeme všechny, kdo svět ničí.
Čteme o klimatických katastrofách, slyšíme o globálním oteplování, o vymírání
a drancování lesů, o zamoření Země
i moře plasty.
Přesto odhazujeme vše „nepotřebné“ sice někdy do kontejnerů, jindy
do pytlů, ale i do příkopů, lesa, na louky
apod. Lidé, kteří takto činí, vědí, že svými neuváženými činy zatěžují ekologický
nádech krajiny.
Naše město, okolí je protkáno sítí
cest, chodníků, steziček (které však
postupně mizí). Protože lidé méně chodí pěšky, jezdí auty i jinými dopravními
prostředky, nevidí okolí, příkopy, skládky odpadků, nepořádek. Jiní využívají
přírodu, aby nepotřebné věci odhodili,
místo do kontejnerů, odhazují „krámy“ do přírody a s klidem zapomínají
na ekologickou problematiku. Nakonec
ještě hrdě skandalizují nešváry o zamořování krajiny.
Poučení: Pokud sami nepřikročíme
k činu, pokud nebudeme třídit! třídit!
třídit!, zahyneme v odpadcích. Taky je
mnohdy zdravější projít se pěšky, vidět
krásu na vlastní oči, naučit se chápat
krajinu, zpřítomnit si Zemi i historii našeho kraje. Budeme zdravější my i naše
okolí.
SK

S L O V O S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané!
V dalším vydání našeho periodika si dovoluji přidat pár
informací i já. Jestliže jste mnozí se svými ratolestmi oslavili
Den dětí, pak první téma bude korespondovat právě s otázkou výchovy a vzdělávání dětí (což je proces, do kterého nejen
„ze zákona“ vstupuje i město, a to z pozice zřizovatele našich
školských zařízení). Jistě jste zaznamenali, že v poslední době
byla - v rámci velmi živých debat (mnohdy vedených na zcela
evidentně různě kultivované a odborné úrovni) - řešena otázka směřování výchovně vzdělávacího procesu základní školy.
Koncepci dalšího všestranného rozvoje, seriózně zpracovanou ředitelem tohoto zařízení, mimochodem která má podporu většiny zastupitelů, asi není nutno představovat. V této
souvislosti bych však chtěl zmínit ještě jeden aspekt činnosti
školy, který s panem ředitelem aktuálně řešíme (a připravujeme ke schválení v orgánech města pokud možno s dlouhodobější perspektivou). Jedná se o projekt „bezpečná a chytrá
škola“. Tento záměr v sobě zahrnuje minimálně dvě významové linie, první analyzuje komplexní systém zabezpečení školy
jako budovy (eliminace bezpečnostních rizik postupným zavedením organizačně – režimových pravidel ve spojení s vhodnými technickými prostředky), druhá pak předjímá bezpečnost
„osobnosti“ dítěte, popř. dalších subjektů výchovně vzdělávacího procesu, v užším slova smyslu, tj. zejména jde o prevenci
ve školách dnes stále více se objevujícího jevu šikany včetně
kyberšikany, ale také – možná pro někoho překvapivě – se jedná i o ochranu před nadměrným hlukem ve třídách (prostorová
akustika), tedy o potřebu snižování hlučnosti ve třídách (neboť nadměrný hluk a ozvěna ve školách způsobují, jak ukazují
poslední výzkumy, zhoršenou kvalitu výuky). Proto společná
jednání zástupců zřizovatele školy a ředitele směřují k přípravě aplikace odborného bezpečnostního auditu, v němž vedení
města i školy nalezne jak aktuální stav zabezpečení zařízení
a přehled možných hrozeb, tak i doporučení realizace adekvátních tzv. režimových opatření a použitelných technických
prostředků, a to konkrétně právě na naše zařízení. Zdůrazňuji
současně, že půjde o činnosti, na nichž musí být, mají-li být
úspěšné, aktivně zainteresováni všichni účastníci výchovně
vzdělávacího procesu, tj. děti, pedagogická veřejnost i rodiče.
Jsem přesvědčen, že se nám společně podaří jasně nastavit
cíle, k jejichž naplnění chceme postupně dospět.
K tématu školy si dovolím ještě jednu poznámku: již jste
asi zaznamenali, že rada města potvrdila pana Mgr. Libora
Sovadinu ve funkci ředitele základní školy i pro další šestileté
funkční období. Rekapitulace výsledků práce uplynulých let
(v návaznosti na odborné posouzení jeho činnosti i školy jako
celku ze strany odborníků České školní inspekce, Komise pro
školství, mládež a tělovýchovu při Radě města Fryštáku či
Školské rady ZŠF) jakož i předložená koncepce dalšího směřování základní školy utvrdily názor radních, že pan ředitel je
osobou, která má morální i odborné kvaliﬁkační předpoklady úspěšně vést naši „základku“ i nadále. Přeju tedy panu
řediteli hodně úspěchů v jeho nelehké práci, tvůrčí podporu
kolektivu, vnímavé rodiče i přízeň sponzorů!
A jestliže jsem zmínil personální záležitosti z oblasti školství, doplním i informace tak říkajíc přímo z úřadu (a s malým zpožděním, a tedy i omluvou, představím nové kolegy,
na něž už někteří z vás v našich v kancelářích určitě narazili:
za kolegyni V. Kalafutovou, která si dnes již plní ty nejkrásnější ženské - tedy mateřské povinnosti, nastoupila pí Kateřina Večeřová, která v hlavní budově úřadu sídlí v mezipatře

(vede např. agendy hřbitovní, kácení stromů, životní prostředí
obecně, odpadového hospodářství apod.), s ní tutéž kancelář
sdílí Ing. Martin Plášek, který komplexně vykonává především
funkci investičního referenta. Změny nastaly i v rámci výkonu státní správy, kdy od nás odešli Ing. arch. Jan Kudělka
a ing. Miroslava Špačková. Za jejich práci jim tímto děkuji
a přeji jim vše dobré v dalším pracovním i osobním životě.
Na jejich místa nastoupily nové síly v podobě Ing. Magdalény Zmeškalové coby referentky a Ing. Michala Zlámala, který
převzal štafetu nového vedoucího stavebního úřadu. V úseku technických služeb se objevili kolegové Stanislav Mikulík
a František Páleníček či paní Eva Kocourková. Všem přeju,
aby se jim práce pro naše město dařila – ku spokojenosti
jejich i občanů.
A ještě pár poznámek na okraj.
Všem děkuji za součinnost, kterou nám projevujete při
přípravě zavedení městského motivačního evidenčního systému odpadového hospodářství. Chápu, že všechno nové může
přinášet vrásky na čele nejednomu z nás, ale nepochybuji
o tom, že s trpělivostí a chladnou hlavou – na základě vzájemné komunikace – zvládneme přijmout i tyto systémové změny,
které zprůhlední produkci jednotlivých komodit odpadů vznikajících na území města a přinesou kýžené beneﬁty konkrétním producentům odpadů.
A něco málo i z nepracovního „soudku“: město Fryšták pro
vás, vážení spoluobčané, připravilo ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o., večerní astronomické pozorování
včetně doprovodného výkladu, a to na úterý dne 16. 7. 2019
od 21.00 hodin na Skalce v Horní Vsi. V případě nepříznivého počasí jsou stanoveny dva náhradní termíny (17. a 18.
7. 2019). Zaměstnanci hvězdárny oznámí ve stanovený den
v dostatečném předstihu, zda jsou podmínky pro večerní pozorování příhodné, přičemž město tuto informaci dostupnými
způsoby zveřejní. Stejně tak i v případě nepříznivého počasí
náhradní termín. Doporučuji proto sledovat informační kanály
města. Doufám, že si i tato akce najde své příznivce.
Druhá odpočinková pozvánka vás chce přilákat do areálu našeho fotbalového hřiště, kde proběhne 1. Filmové léto
2019 Kinematografu bratří Čadíku. Budeme promítat 3 české
ﬁlmy a 1 pohádku – o co půjde, to je zatím tajné, takže nezbývá než přijít a zhlédnout… Jenom doplňuji, že tato akce
se koná za ﬁnanční podpory senátora Goláně, který by měl
do Fryštáku v rámci prvního promítání rovněž zavítat. Připomínám, že akce se koná za každého počasí, občerstvení nebude chybět a při sezení na trávě určitě bude vhodné vzít si
s sebou deku… Takže teď už jen sledovat infokanály města.
I sem jste všichni srdečně zváni!
A mně, vážení spoluobčané, zbývá už jen jediné: s nadsázkou školáka, kterému končí školní rok, nadšeně zvolat
ono Hurá na prázdniny ! a nám všem pak popřát – Léto budiž
pochváleno!
Vše dobré přeje
Lubomír Doležel
Starosta města
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EKOLOGIE

ZERO WASTE aneb BEZOBALU to jde také, VYHOZENÍM VĚCI NEMIZÍ
Jarní školní blecha přinesla spoustu zajímavého. Můžeme ji vnímat také jako akci,
která předchází vzniku odpadu, neplýtvání věcmi, tzv. ZERO WASTE. Děti se učí, že
když jim nějaká věc doslouží, mohou ji „posunout“ dál někomu, komu udělá radost
a když oni něco potřebují, tak to mohou zkusit najít na blešáku, dříve než půjdou
do obchodu a koupí věc novou. V minulém čísle jsem slíbila ROZHOVOR s paní Sašou
Mikuškovou, která pracuje v Bezobaláči ve Zlíně. Velmi si cením, že si našla čas
na zodpovězení všech otázek.

Na co se lidé nejvíce ptali, co je nejvíc zajímalo?
Nachystali jsme 12 různých nádob
na třídění odpadu, což mnoho lidí překvapilo, respektive vůbec o některých
věcech netušili, že se dají vytřídit. A taky
hodně zaujalo, že třídění odpadu je občanská povinnost a je povinné na základě zákona, konkrétně podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb. Největší zájem jistě
získal projekt Kolokefka, kdy se jedná
o slovenský projekt ﬁrmy CURAPROX
(kde jsme se s našim obchůdkem zapojili a stali jsem se sběrným místem),
kde se zrecyklují CURAPROX-ky, ale taky
ostatní zubní kartáčky, které jinak končí
na skládce. Do nádob na plasty nepaří,
protože se jedná o vícedruhový plast.
Velkým překvapením byly tzv. bioplasty.
Kde mnoho lidí ani nevědělo jak je rozeznat od klasických plastů, které patří
do žluté nádoby, přitom bioplasty do ni
nepatří vůbec! Konkrétně se taky často ptali, podle čeho se mají řídit, aby
správně třídili.
Jaké konkrétní možnosti pro třídění
odpadu jste pro tuto akci připravili?
Jednalo se o nádoby na vytřídění
bioodpadu, papíru, plastu, čirého skla,
barevného skla, kovů, zvlášť nádoba
na hliníkové nápojové plechovky v rámci projektu Tierra Verde, Adoptuj si
plechovku. Pak možnost zvlášť vytřídit
žárovky, baterky, drobnou elektroniku,
textil, zubní kartáčky v rámci slovenského projektu ﬁrmy Curaprox, Kolokefka
plus možnost zanášet věci na sběrny
dvůr (kde se dají vytřídit přepálené jedlé oleje, obaly znečistěné syntetickými
látkami jako plechovky od barvy, větší
elektronika a bíla technika. A taky jsme
neopomenuli možnost kupovat produkty
ve vratných obalech jako mléko, jogurty,
ovocné pyré, možnost opakovaně plnit
tonery do tiskáren a jistě až v poslední
řadě nádoba na směsný odpad.
Co Vás překvapilo u dětí, které odpadky do 12 různých druhů nádob třídily?
Příjemně mě potěšilo, že každé dítě
se pochválilo, že doma třídí odpad. Někdo má doma ty nejběžnější, jako je papír, plast a sklo, ale mnoho jich zmínilo

i bioodpad, baterky, žárovky i kovy. Překvapilo mě, že nemají znalost o existenci symbolů, které jsou nejzákladnějším
klíčem jak se orientovat v jednotlivých
druzích materiálů, na základě kterých
se volí třídící nádoba. Ale tuto znalost
nemělo taky velké množství přítomných
dospělých.
Věděli všichni dospělí, kam co patří? Máme rezervy, co se týče znalostí
s tříděním některých věci?
U každého se našla nějaká slabá
stránka. Každý se máme neustále co
učit a doplňovat si informace :-)
Proč třídit odpad? Má to smysl?
Třídit odpad smysl rozhodně má.
Když se rozhodnu věc vyhodit do směsného odpadu, čeká ji jediná cesta, cesta na skládku. Když ji správně vytřídím,
je tu šance, že se ještě na něco využije.
Co tak aktuální skutečnost, že se stále
horlivěji probírá téma ohledně zákazu
skládkování?
Jaké největší prohřešky obecně lidé
při třídění odpadů dělají?
Dávají do třídících nádob materiál,
který tam vůbec nepatří.
Kde se informovat jak správně třídit
odpad?
Velmi ráda dám do povědomí stránku https://www.trideniodpadu.cz/, kde
je tato problematika dobře zpracovaná,
neustále se aktualizuje a taky tam narazíte na množství dalších užitečných
odkazů.
Co se děje s odpadem po vhození
do třídící nádoby?
Za tuto otázku jsem velice ráda. Protože jenom zlomek lidí se vůbec o tuto
část odpadové procesu zajímá. Tak jenom ve zkratce a velmi zjednodušeně.
Musí se zajistit svoz jednotlivých druhů
vytříděného materiálu. Následně míří
nejprve na dotříďovací linku, kde se dále
třídí podle způsobu jeho dalšího zpracování. Pokud pro daný druh materiálu je
kupec, tak se slisuje do balíku a pošle
konečnému zpracovateli. Například papír se zpracovává v papírnách. Pomocí
vody se rozvlákňuje a čistí, poté se z něj
opět vyrábějí papírové výrobky, avšak
lze to jen 7-krát. Poté poslední produkt
z recyklovaného papíru, jako rulička

od toaletního papíru nebo plato z vajíček, patří do kompostu. V případě plastů, se nejdříve obsah žlutého kontejneru
vytřídí podle druhů, poté v balících putují
ke specializovaným zpracovatelům, kde
se z jednotlivých druhů plastů připravuje
drť vhodná k výrobě dalších produktů.
Kdy je ale nutno říct, že nový produkt
nelze vyrobit čisto jenom z recyklátu,
vždy je nutno přidat určitý poměr nové
suroviny. Sklo se recykluje ve sklárnách. Vytříděná skelná drť se přidává
do směsi při výrobě nového skla, kdy
tavení probíhá kolem teplot 1 400 °C,
nebo tepelné izolace. Ku příkladu nápojové kartony se recyklují v papírnách,
případně v továrnách na stavební hmoty. Po zpracování slouží k výrobě papíru
nebo speciálních stavebních desek.
Co je podle vás nejschůdnějším řešením tak širokého tématu odpadové
problematiky?
Jednoznačně osobní zodpovědnost za tvorbu svého vlastního odpadu
a jeho redukce. Každý ať je zodpovědný
sám za sebe. Čili upustit od konzumního trendu a netvořit odpad, protože třídění a následná recyklace odpadu není
řešením současné alarmující problematiky tvorby velkého množství zbytečného
odpadu. A taky bych ráda uvedla skutečnost, že recyklovat se dá jenom to, co
má kupce. Vše ostatní končí na skládkách či ve spalovně.
Co byste poradila těm, kdo by chtěli
začít žít co nejvíc „bez obalu“?
Předcházením vzniku odpadu se
snažíme dosáhnout nulové produkce
odpadu, tedy tzv. zero waste. A z toho
taky pocházejí konkrétní tipy, zero waste
tipy, jak redukovat nebo vůbec nevytvářet odpad. Např. používat věci, které lze
znovu a znovu použít, věci, které když
doslouží, se dají jednoduše zrecyklovat
nebo zkompostovat, věci si půjčovat,
sdílet, když věc doslouží, tak ji najít jiné
využití, někdy i s malým přetvořením.
Nakupovat věci z druhé ruky, pokažené
věci opravovat. Opustit současný konzumní život a dobrovolně se uskromnit.
Možností je spousta. Každý jsme jiný,
máme jiný životní styl, jiné možnosti, tak
proto je jenom na vás, co si pro začátek
vyberete a postupně budete aplikovat
další a další kroky. Nejhorší je nic nedělat, proto každý krok se počítá.
Alexandra Mikušková, za tým Bezobaláč.
Děkuji velmi za rozhovor.
Michaela Nutilová
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Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z
Tak jsme se dočkali, Olympijský víceboj, 6. ročník, máme zkušenosti, nic
nás nepřekvapí…
Ale jak praví české přísloví: „Člověk míní, Pán Bůh mění.“ Už od rána
bylo zataženo, spíše chladno než teplo
a předpověď upozorňovala na vydatné
srážky. Meteorologové měli pravdu,
prudká dešťová přeháňka přišla, ale
naše závodníky to od skvělých výkonů
neodradilo.
Každý ročník Olympijského víceboje zahajujeme slavnostním ceremoniálem, který zahrnuje prvky Antických, ale
i novodobých olympijských her. Letos
naše velké sportovní klání zahajovali
žáci 6. C. Vytvořili dvojice – delegace
různých států, které byly označeny nejen jménem země a státní vlajkou, ale

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 2019
i jejich oděv symbolizoval tradice daného národa. A tak jsme na „olympijském
stadionu“ (školní hřiště ZŠ) mohli vidět
Mexičana v ponču se sombrérem, Japonku v kimonu, Řeka v tunice, Egypťanku v plátěné suknici anebo Američana ve sportovním outﬁtu. Po olympijské
znělce přiběhla na „stadion“ olympijská
štafeta s pochodní v tradičním antickém oděvu – chitónu (dvojčata Adélka
a Matěj Koutní). Po zažehnutí olympijského ohně proběhla slavnostní přísaha sportovců a rozhodčích. Na závěr zahajovacího ceremoniálu promluvil pan
ředitel.

Pak nastalo plnění olympijských disciplín. Každý žák 1. stupně měl svého
trenéra – žáka 2. stupně. Tak se propojily všechny třídy 1. a 2. stupně. Žáci
starší se starali o ty mladší. Po společné rozcvičce radil každý trenér svému
svěřenci, jak nejlépe danou disciplínu
zvládnout, jak dosáhnout výborného
výkonu, a při tom se nezranit. Zažili
a viděli jsme plno skvělých okamžiků,
jak ti starší s mladšími spolupracují, pomáhají si, společně svačí, překonávají
únavu, společně běží v prudkém dešti
– přestože závodí pouze mladší. Někteří
trenéři svým svěřencům dokonce nosili

batůžek a občas pomohli se zavazováním tkaniček. Přátelství a pomoc mezi
dětmi, to je ta nejkrásnější odměna pro
pořadatele – učitele.
Olympijský víceboj zahrnoval celkem 6 disciplín – hluboký předklon, běh
do T, zkrácené sedy-lehy, skok z místa,
hod basketbalovým míčem a Zátopkův
běh na 500 m. Děti bojovaly ze všech
sil, mnohé chtěly disciplínu nejen splnit, ale toužily i po vítězství. A tak byl
olympijský víceboj plný skvělých sportovních výkonů a osobních rekordů.
Děkujeme všem zúčastněným, byla
to úžasná podívaná. Už se těšíme se
na další ročník.
Miluše Šafářová

VÝSLEDKY OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE 2019
Třída 1. A
1. Karin Dvořáková
2. Hana Fryšová
3. Soﬁe Doláková

1. Patrik Doležal
2. Lukáš Navrátil
3. Matěj Čechmánek

Třída 1. B
1. Laura Jurčíková
2. Anežka Krumlová
3. Denisa Kolářová

1. Radim Janošek
2. Richard Bečka
3. Matěj Knap

Třída 2. A
1. Michaela Macková
2. Neli Holíková
3. Tereza Jašková

1. Tadeáš Doležal
2. Patrik Sedlář
3. Matyáš Krajča

Třída 2. B
1. Tereza Šteffeková
2. Anna Jančíková
3. Eliška Hiršová

1. Jakub Kostřica
2. Alex Drobný
3. Jan Dvořák

Třída 3. A
1. Karolína Julinová
2. Ela Mrkvičková
3. Lucie Nečekalová

1. Václav Ihaz
2. Marek Pavelka
3. Jan Zavrtálek

Třída 3. B
1. Hana Kamenářová
2. Terezie Minaříková
3. Magdaléna Hurtová

1. Daniel Němec
2. Petr Vajďák
3. Ferdinand Pulec

Třída 4. A
1. Viktorie Mahďáková
2. Veronika Čechová
3. Amálie Komínová

1. Tommy Chudárek
2. Ondřej Halaška
3. Marek Juráň

Třída 4. B
1. Anita Kolajová
2. Apolena Daňková
3. Štěpánka Běláková

1. Adam Hlavice
2. Tomáš Kostřica
3. Vítek Ticháček

Třída 5. A
1. Diana Pavlíková
2. Anna Pospíšilová
3. Natálie Štefková

1. Václav Weigel
2. Jan Žák
3. Jakub Petřík

Třída 5. B
1. Eliška Truhlaříková
2. Ivana Odstrčilová
3. Adéla Mlčochová

1. Jakub Pavel
2. Daniel Zábojník
3. Sebastian D. Mišurec

guláš. I když paní kuchařky, ze školní
jídelny, nám všem nachystaly stejné suroviny, každý guláš byl originál. Večer se
umoudřilo počasí a někteří z nás spali
pod širákem.
Poslední den pro nás byly nachystány lanové aktivity. Někteří z nás si poprvé vyzkoušeli lezení ve výškách po laně.
Trénovali jsme koordinaci a vzájemnou
důvěru. Speciální a zároveň poslední
aktivitou byla pro nás nachystána střelba ze vzduchovky. Odpoledne nastal
čas balení a cesty zpět do Fryštáku.
I přes nepříznivé počasí prvních dní se
nám na Rusavě moc líbilo. Děkujeme
všem učitelům za pečlivě připravený
program, jejich trpělivost a čas strávený s námi.

Výuka v praxi – Projekt ZŠ Fryšták
Dne 28.–31. května se žáci osmých
tříd spolu s učiteli zúčastnili projektu
„Výuka v praxi“. První den ráno jsme
vyrazili ze školního dvora směrem
na Rusavu k Penzionu u Bílého koně.
Cesta za vydatného deště nám trvala
dlouho. Po vyčerpávající cestě nás čekal v penzionu vynikající oběd. Po obědě jsme se šli ubytovat. Bydleli jsme
v chatkách nebo v pokojích v hlavní
budově. Někteří odvážlivci si chtěli postavit stany, ale počasí letos stanování
nepřálo. Odpoledne jsme strávili zábavnou výukou zeměpisu, chemie, přírodopisu a tělocviku. Učitelé jednotlivých
předmětů si pro nás připravili pracovní
listy, ve kterých pro nás byly připraveny
praktické úkoly, zajímavé pokusy a doplňovačky.
Druhý den jsme podnikli celodenní
výšlap na Svatý Hostýn. Náročný deštivý výšlap jsme si krátili hraním her
a povídáním. Na Hostýně pro nás byl
připraven kvíz z historie a zajímavostí
o Hostýnu a jeho okolí. V osobním volnu jsme nakoupili suvenýry a něco k zakousnutí. Nechybělo i společné focení
na schodech. Cesta zpět na Rusavu
nám ubíhala rychle.

Ve čtvrtek k nám zavítali učitelé
ze Střední policejní školy z Holešova.
Připravili si pro nás ukázku sebeobrany, první pomoci a dopravní výchovy.
Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli,
pod vedením lektora, základní chvaty
a kopy sebeobrany. Byly nám prakticky ukázány základy první pomoci. Jak
volat na tísňové linky, uvést zraněného
do stabilizované polohy i zacházení se
zdravotnickým materiálem. V dopravní
výchově jsme byli vyzkoušeni ze znalostí dopravních značek. Vyzkoušeli jsme
si svoji první opravdovou silniční kontrolu. Odpoledne jsme vařili kotlíkový

Děkujeme městu Fryšták za ﬁnanční
podporu projektu.
Anna a Lucie Orsavovy, 8. B

Školní výlet 6. tříd
Už od začátku školního roku jsme se celá třída nedočkavě vyptávali paní učitelky, kam vyrazíme na výlet. Neskutečně moc jsme se těšili a nakonec jsme se
dočkali. Spolu se 6. A a 6. B jsme se ve čtvrtek 23. 5. vydali do Moravskoslezského kraje do Ostravy, kde jsme navštívili „Malý svět techniky U6“ a nakonec
do Nového Jičína na expozici klobouků a expozici „Generál Laudon“. Ráno jsme
se velmi brzy sešli před školou, kde jsme čekali na autobus. Když autobus přijel a všichni se usadili, vyjeli jsme. Cesta nám uběhla rychle a najednou jsme
se ocitli v cíli. Naše první zastávka byla v centru Ostravy u radnice. Když jsme
vystoupili z autobusu, před námi se objevila majestátní vysoká věž radnice, kam
jsme se také vydali. Na spanilou vyhlídku z radnice jsme se museli dostat přes
dva velké výtahy. Na vrcholku nás čekal krásný pohled na celou Ostravu. Když
jsme se všichni pokochali krásou Ostravy, nasedli jsme do autobusu a jeli na naší
druhou zastávku – do Vítkovic. Po příchodu se každé třídy ujal průvodce a společně s nimi jsme si prošli celou U6. Začali jsme v přízemí, kde jsme prozkoumali
zvuk, světlo a ruční pohon vody. Dále jsme pokračovali v prvním patře, kde byla
např. vystavená stará auta, řezali jsme dřevo, zkoušeli pokusy s kladkou a mnoho
dalšího. Nakonec jsme ještě měli možnost si vyzkoušet úplně všechno z celé U6.
Poté jsme se rozloučili a nasedli do autobusu. Následně nás čekala poslední zastávka – Nový Jičín. Když jsme přijeli, hned jsme si dali skoro hodinový rozchod,
který jsme strávili v cukrárně na poháru. Když jsme se sešli, rozdělili jsme se
na dvě skupiny. První skupina šla na expozici klobouků a já ve 2. skupině jsem
šla na expozici generál Laudon. Za vstupem bylo v uličce umístěno několik druhů
generálských čepic. V expozici byly téměř všude umístěny ﬁguríny vojáků, kteří
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např. seděli na koních. Dále jsme tam
viděli dělo, různé zbraně a různé povídání o válce a generálu Laudonovi.
Když jsme skončili, vyměnili jsme se
s 1. skupinou a následovala expozice klobouků. Nejprve jsme zjistili, jak
a z jakých materiálů se klobouk vyrábí.
Poté jsme přišli do velikánské „šatny“
klobouků a všichni žáci i dokonce paní
učitelky jsme si začali klobouky zkoušet. No a co nás čekalo dál? Až jsme
opustili expozice, tak jsme nastoupili
do autobusu a hurá domů! Vyjeli jsme
zpět do Fryštáku. Tento výlet se mi
moc líbil a mám z něho nekonečno
mnoho zážitků.
Eliška Krajčová 6. C

MURÁŇ 2019
Bylo 6. června 2019 a my jsme stáli
před školou a čekali, až dostaneme pokyn nastoupit do autobusu, který nás
měl odvézt za našimi kamarády do Muráně. Na tento výlet jsme se těšili velmi
dlouho. Jednou za dva roky se žáci druhého stupně (8. – 9. ročník) naší školy
vydávají s doprovodem učitelů na tento
družební zájezd, který pro nás pořádá
Základní škola a školka Muráň.
Cesta byla dlouhá, ale dokázali
jsme se zabavit. Po příjezdu nás přivítal
muráňský učitelský sbor. Po obědě nás
pak čekala spousta her a sportování.
Večer byla připravena stezka odvahy
s mnoha úkoly. Užili jsme si spoustu
legrace.

Další den byl výletní. Vydali jsme se
do Dobšinské ledové jeskyně, což byl
opravdu velký zážitek. Z ledové krásy
přecházel zrak a ani teplota pod bodem
mrazu nám nezkazila náladu. Poté jsme
se vydali na nedaleký ranč, kde jsme

mohli jezdit na koni nebo odpočívat.
Následovalo odpoledne s muráňskými
dobrovolnými hasiči a zástupci rodičů.
Nejprve nám připravili vynikající kotlíkový guláš, který na místě vařili od rána.
A pak jsme soutěžili. Zkusili jsme si ha-

sičské závody. Pro mnohé to byla úplně
nová zkušenost. Nejlepší dostali pěkné
ceny. Na zpáteční cestě jsme navštívili
syslí louku. Stovky těchto malých zvířátek nás okouzlily. Sysli přibíhali až
k nám a loudili pamlsky. Večer jsme si
zatancovali na diskotéce a zahráli vybíjenou (no spíš zabíjenou). A vše to bylo
bezva!
Třetí, závěrečný den, jsme se vydali
na hrad Muráň. Konaly se tam Muráňské hradné hry. Náročný výstup na zříceninu nám dal zabrat, ale stálo to
za to. Šermíři. Sokolníci. Soutěže. Nádherné vyhlídky do kraje. Krása!
Loučení s tak úžasným místem, báječnými lidmi, kteří se o nás tak vzorně starali, nebylo jednoduché. Tyto dny
nám zůstanou dlouho v paměti a srdíčku. Děkujeme, milí Muráňčané!
Naše díky patří i vedení naší školy,
že nám takový skvělý zážitek umožnilo,
a učitelům, kteří nás doprovázeli.
Michaela Fryšová, Adéla Málková,
Jan Slovák, žáci 9. ročníku

ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Lukoveček na prahu vítání prázdnin
Tradiční akce muzea v Lukovečku
„Komu straší ve věži“ je oblíbené dobrodružné pátrání nejen pro děti, ale užívají si je také dospělí. Malí i velcí se vydávají pokaždé jinou trasou a pokaždé
s jinými úkoly. Ukazuje se, že své okolí
neznají úplně nejlépe a pořád je co prozkoumávat. Sešeřelým lesem je cesta
pouze pro odvážná srdce a žádné strašpytle. Zvláště pak, když na vás čeká
za stromem medvěd, vlk, hejkal nebo
u splavu hastrman číhající na dušičky.
Ani ježibaba není zrovna ta bytost, kterou byste chtěli potkat při sbírání a poznávání léčivých bylin. A že jich v našem
lese roste, jen se je naučit znát a vědět, na co nám pomáhají. Brzy na to
děti přišly, vždyť měly s sebou tlustou
moudrou knihu, kde všechny tyto rostlinky jsou a také jim pomohly znalé bylinkářky. Netoulají se ale naším lesem
jen strašidla, představte si, že Červená
Karkulka měla cestu k babičce a uvítala
doprovod nejen dětí, ale také myslivce
s puškou, který umí ochránit. Pssst, nikomu to neříkejte, na paloučku nad dědinou večer tančívají víly. Uvidí je však
jen ten, kdo miluje naši přírodu a umí ji
chránit a správně se v ní chovat. Naše
děti je viděly a dostaly od nich něco
do vínku. To vám už ale prozradit nesmím, abych je také ještě příště někde
zahlédla.
Ani naši dobrovolní hasiči na jaře nezaháleli. A také jejich kroky vedly nejdřív
do lesa, aby vybrali a pokáceli tu nejkrásnější májku, která se slavnostně
vyšňořená nad naší obcí, tyčila pouze
dva dny. Tentokrát neuhlídali, ale slibují
nenechavcům, že příští rok si na vtipálky pořádně počíhají. No nevadí, takový
je letitý nepsaný zákon a ctít se musí.
Naši dobrovolní hasiči však nezahálí
nikdy a jejich práce v obci je neustále
znát, vyčistili celý sportovní areál, aby
mohla být napuštěna nádrž a po celé
léto se využívat. Poděkování tentokrát
patří i provozovateli bufetu, který zajistil
její natření a zahájil provoz občerstvení k velké radosti všech. Vraťme se ale
k naší májce. Jejího slavnostního kácení jsme se dočkali a jakého. Muži vztyčili májku znovu a tentokrát ji hlídali jako
oko v hlavě. Již jsme se kdysi na těchto
stránkách zmínili, že začal velmi aktivně pracovat kroužek mladých hasičů.
Ti jsou nadaní všemi možnými směry,
a tak sami výtvarně navrhli nové krásné dresy. V těch pak sami nastoupili
ke kácení a předvedli, že umí pracovat
s velkou dvoumužnou pilou. Májku sami

podřezali a pro dospělé už nebylo žádnou námahou pouze udělat poslední
zásek, aby májka spadla a na povel k ní
mohly vyrazit rychlým úprkem všechny děti pro trumfy, které pak směnily
za sladkosti. Na rychlosti jim neubraly
ani četné předchozí soutěže. Pak už byl
prostor pro zábavu, povídání, hudbu až
do ranních hodin. Potěšilo taneční vystoupení tria Lucka, Sára, Týna, s vlastní choreograﬁí. Počasí přálo, žízeň
a hlad byly veliké, tak nezbývá než těšit
se na další rok.
Sportovní areál byl také místem, kde
se v červnu sešly pod hlavičkou muzea
ženy, aby vyzkoušely první pokus o společné háčkování a pletení v rámci „Světového dne pletení a háčkování na veřejnosti“. Tentokrát se tedy nešlo s míčem
pod paží a v taškách místo plavek, byla
spousta klubek a klubíček, háčky a jehlice. Řekli byste, to už je zašlá archaická
záležitost. Ale není tomu tak, obdivovány byly sice dečky a límečky našich babiček, ale žaslo se také nad moderními
technikami háčkovaných korálkových
šperků a dalších skvostů lidského umu
a fantazie. Ač to nebyla akce masová,

splnila svůj účel předávání zkušeností,
rad a potvrzení, že ruční práce by neměly vymizet z našich oblíbených koníčků.
Krásným zpestřením bylo vystoupení
tanečního oddělení ZUŠ Holešov pod
vedením paní Jany Lochmanové, která
je sama také nadšenou a zdatnou „háčkařkou“. Všechny účastnice si potvrdily,
že by byla škoda čekat na další setkání
celý rok a už si domluvily další setkání,
u kterého se dá povídat tak, aby ruce
nezahálely.
A o tom, jak se vítají prázdniny v Lukovečku zase příště.
Ik

Co se chystá?
26.–27. 7. Festiválek „Nakopečku“
3. 8. „Dejštopánbů deň dobrých súsedů“

Zásady první pomoci
MS ČČK opět připravila zajímavou
přednášku o první pomoci. MUDr. Kateřina Vařáková nám postupně ukázala správný postup při resuscitaci, co
dělat při různých druzích zlomenin,
šoku, křečích a nebo jak se nezaleknout popálenin. Nikdy nevíme, kdy se
ocitneme v situaci, kdy bude naše pomoc zapotřebí, a tak děkujeme paní
doktorce za připomenutí těchto důležitých zásad.
AH
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Nesnaž se omluvit své chyby, spíše se snaž je napravit.“
V Domě Ignáce Stuchlého jsou
prázdniny také časem rodinných dovolených a tábory jsou u nás v plném proudu. V dnešním příspěvku bych vám ráda
představila další zaměstnance DISu,
kteří pracují v pedagogické sekci zvané
Orientační dny® (dále jen OD).
Orientační dny® jsou známé nejen
v našem kraji, ale svým dobrým jménem oslovují školy ze širokého okolí.
Kvalitu OD zajišťuje tým zkušených pedagogických pracovníků:

Martina JAVOŘÍKOVÁ
Marťa se narodila v Kroměříži. Absolvovala Střední odbornou školu – obchodně podnikatelskou činnost v Holešově. Potom vystudovala sociální
pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati.
V Holešově založila a vede Dětskou
skupinu Sovička (něco na způsob lesní
školky), která je velice oblíbená. Kromě toho jezdí od června 2013 k nám
na DIS vypomáhat jako instruktorka
na kurzech OD.
Na Martině je vidět, že ji lektorování
kurzů baví a tak jsem zjišťovala proč:
„Vidím, že to má smysl, že to těm děc-

Don Bosco

kám něco dává. Pro mě osobně je to
díky těm mladým lidem stále tvůrčí
a zajímavý proces. Některé aktivity se
sice opakují, přesto je každý kurz jedinečný. Dělá mi radost, když vidím, že si
odvážejí nějaký nový impuls, zkušenost,
zážitek nebo třeba jen brouka v hlavě
a o něčem začnou přemýšlet jinak, než
dřív. Snažíme se jim naslouchat, být
tady pro ně a oni o to mají zájem.“
Když se řekne, že je někdo podnikavý, tak si představím Marťu. Ne
ve smyslu shromažďování prostředků,
ale ve smyslu využívání času. Navíc mi
přiznala: „Všechno, co dělám, mě baví
a dělám to ráda. Odpočívám změnou
činnosti.“ Někdy nad tím zůstává až rozum stát, co všechno je jeden člověk
schopný zastat. Marťa kromě jiného
točí cukrovou vatu na různých akcích.
Mohli jste ji potkat na Dnech otevřených dveří na DISu, ale také na akcích
pořádaných Věnečkem, z.s. Dokáže vás
provést kurzem První pomoc Nanečisto
a naučit vás věci, o kterých byste si mysleli, že je nikdy nezvládnete.

Martina SKALIČKOVÁ
Martina se narodila v Gottwaldově. Absolvovala Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť. Pracuje jako živnostník, ale
velkou část svého času věnuje skautskému oddílu ve Zlíně. K tomu všemu
je od listopadu 2015 instruktorkou
OD na DISu.
Jak vidí Martina OD: „Podle mě má
veliký smysl, aby k nám na kurzy školáci
přijížděli. Mohou tady totiž zažít pozici,
kdy je v diskuzi bereme jako parťáky.
Bývají mile překvapeni, že nám záleží

na tom, co říkají a že reálně zvažujeme
to, nad čím přemýšlí. My se je nesnažíme měnit. Pomocí otázek, které jim
dáváme, se můžou zamyslet jinak než
ve škole, doma, mezi kamarády. Mají
možnost na svoje názory pohlédnout
z jiného úhlu a bez strachu ze školní
klasiﬁkace.“

Její volný čas hodně charakterizuje skauting, ve kterém se pohybuje
už od roku 1998. Kontakt se skauty
a účastníky OD ji naplňuje jistotou, že
má smysl pracovat s dětmi. Martina
je jeden z nejupřímnějších lidí, které
znám. Je to osvobozující a někdy také
zraňující vlastnost, která je dnes velmi
vzácná. Je dobré o ní vědět dopředu.
Martiny se totiž nikdo neptá na otázky,
na které vlastně nechce znát odpověď.

Co nás na DISu čeká
27. 6. 2019 – 20. 7. 2019 z důvodů rekonstrukce kotelny, celý objekt
DISu uzavřen.
HOROLEZECKÁ STĚNA UZAVŘENA: Na konci prázdnin budeme rozšiřovat horolezeckou stěnu, z těchto
důvodů bude nějaký čas nutné omezit
její provoz. Bližší informace na našich
webových stránkách: https://www.
disfrystak.cz/.
KROUŽKY na DISu
Také v následujícím školním roce
pro vás bude opět otevřený DISklub plný
lákavých akcí, výletů a setkání. Už teď
se na Vás těší Katka Vyoralová. Opět
plánujeme nabídku kroužků: horolezecký, motokroužek, breakdance a možná
nám přibude i nějaký nový.
I v příštím roce s vámi počítají vedoucí kroužků: Jakub Švanda a Eda Kotikov. Aktuální informace koncem srpna
a v září na našich stránkách.
DZ

K U LT U R A

V Muráni jsou hasiči již 130 let
Že je slovenská obec Muráň přes 60 let družební obcí Fryštáku, to už snad ví každý z Fryštáku. Že se nachází na okraji Národního parku Muráňská planina pod zříceninou hradu,
který dal obci jméno, se dočtete třeba na Wikipedii. Ale že
místní dobrovolní hasiči letos v květnu oslavili 130 od svého
založení, to jste se nejspíše dozvěděli až z nadpisu. A že ta
oslava stála za to, se dočtete v následujících řádcích, neboť
jsme tam nemohli chybět.
Pozvánka na tyto slavnosti nám dorazila asi měsíc předem
na společný mail, ihned jsme zajistili dopravu, nakoupili dary
a nechali jsme vyrobit památeční stuhu na prapor Muráňským
hasičů. Naše jednotka se vydala do Muráně vůbec poprvé
a všichni jsme byli plní očekávání. Na výpravu jsme se vydali
ve složení Lubomír Richter, jako velitel naší jednotky i celé
výpravy, Martin Bill, jako řidič a reportér, Jakub Krajča, jako
praporečník, Miroslav Hrdlička a Libor Matula, jako čestná
stráž praporu. Naši výpravu ještě doplnil pan starosta města
Mgr. Lubomír Doležel s manželkou Věrou. Cesta nám ubíhala
velmi rychle i díky krásným výhledům do krajiny pod Tatrami.
Do Muráně jsme dorazili po čtyřech a půl hodinách a necelých
třech stech kilometrech v pátek odpoledne. Na místní nově
postavené zbrojnici nás srdečně přivítali místní členové hasičského sboru, v jehož čele stojí velitel Ján Melichér. Srdečného
pozdravení se nám dostalo také o pana starosty Ing. Romana
Goldschmidta. Po prohlídce krásné zbrojnice a welcome drinku v podobě místní švestkové pálenky a menšího pohoštění
jsme se přesunuli do penzionu Lýkovec, jehož pokoje jsme
o tomto slavnostním víkendu obývali. Po krátkém odpočinku
následovala večeře, kde nám byly předány poslední instrukce
o nadcházejícím slavnostním dni.
Slavnostní sobota je tady, počasí vyšlo skvěle, od rána
se nad Murání rozprostírala modrá obloha, které dominovalo
hřejivé slunce. Oblékli jsme naše uniformy, přichystali prapor
a z penzionu se vydali na nedaleké „náměstíčko“, jak říkají místní, prostranství před obecním úřadem, kde měli sraz
všechny čestné stráže dobrovolných hasičských sborů, které
byly na oslavy pozvány, aby vzdali čest místním hasičům a jejich již 130 let trvající práci pro obec v duchu hesla: „Bohu
ke cti, bližnímu ku pomoci“. Na povel Jána Melichera se na náměstíčku seřadilo vice jak deset čestných stráží s prapory
a my byli mezi nimi. Skrz celou Muráň pak projela slavnostní
kolona hasičské techniky od té nejstarší, která byla tažena
ještě koňmi, až po tu nejmodernější, kterou zde přivezli ukázat profíci z Revúce. Program dále pokračoval slavnostními
řečmi, které přednesli pozvaní hosté a předáváním ocenění

zasloužilým hasičům DHZ Muráň a připínáním upomínkových
stuh na prapory. Naši upomínkovou stuhu, kterou jsme s sebou přivezli, připevnil na prapor domácí jednotky náš velitel
Lubomír Richter. Starosta města Fryštáku pak předal ručně
vyřezávanou sošku patrona hasičů, Svatého Floriána, do rukou starosty Muráně. Dopolední program na náměstíčku byl
ukončen slavnostním hlášením a rozkazem velitele Jána Melichera o přesunutí výprav do nedalekého kostela svatého
Jiří, kde proběhla k této příležitosti slavnostní mše, na níž
byl posvěcen nový prapor DHZ Muráň. Z kostela se slavnostní průvod přesunul před novou hasičskou zbrojnici. Zde byla,
podobně jako u nás, usazena a posvěcena socha svatého
Floriána a také byla posvěcena renovovaná hasičská cisterna
Tatra 148. Odpolední program již nebyl tolik svázaný oﬁcialitami a celý se nesl v duchu hasičské zábavy, místních tradic
a folklóru a dobrého jídla a pití. Na programu byla také soutěž
v požárním útoku s historickou pumpovací stříkačkou z 19.
století, kterou zapůjčil sbor z Jelšavy. Útok spočíval v povinném vypití piva každým členem a následném vykonání útoku
a nástřiku na terč. Vždy soutěžili tři členové. Náš tým se umístil na krásném druhém místě, hned za mezinárodním týmem
starostů z Muráně a Fryštáku, který doplnil velitel jednotky
z Muráně. Oslavy trvaly do pozdních večerních hodin. Všichni
jsme se velmi bavili, sem tam jsme zatancovali a ochutnávali
místní speciality. Avšak stále je před námi ještě neděle.
V poslední den naší výpravy jsme kromě cesty domů naplánovali ještě návštěvu Ochtinské jeskyně a výšlap na Muráňský hrad. Jeskyně nás uchvátili především svou unikátní
aragonitovou výzdobou. Za to výšlap na hrad nám dal zabrat
po fyzické stránce. Ale stálo to za to. Z hradeb se nám naskytly krásné pohledy, a protože bylo jasno, v dáli byly vidět stále
zasněžené vrcholky Tater. Hrad je postaven přímo na skále
a byl na svou dobu velmi moderní, když disponoval nákladním
výtahem pro kočáry a povozy. Samotný hrad nebyl nikdy dobyt
bojem, nýbrž lstí, kdy byla do hradu inﬁltrována osoba, která
zničila jeho obranu zevnitř. Z Muráně jsme se vrátili nejen
s pocitem přátelství a prohloubení partnerství nejen našich
obcí, ale především našich hasičských jednotek.
Neboť víme, že i Muráňští čtou naše Fryštácké listy, dovolte nám jim upřímně poděkovat, že nás na oslavu své stotřicítky pozvali, přejeme jim mnoho úspěchu v požárním sportu,
co nejvíce úspěšných a bezproblémových zásahů. Pokračujte
i nadále v dobré práci, kterou pro obec a její obyvatele vykonáváte nad rámec svých povinností. Těšíme se, brzy na viděnou.
mb

Z akce První pomoc Nanečisto
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FC FRYŠTÁK – SPLNĚNÝ CÍL
Muži Fryštáku v minulé sezóně sestoupili ze své soutěže. Cílem pro sezónu 2018/2019 byl rychlý návrat zpět
do vyšší soutěže. Před začátkem ročníku bylo mužstvo Fryštáku pasováno
na favorita pro diváky úžasné zlínské
krajské skupiny I.B třídy. Soutěži se
s nadsázkou říká trolejbusová liga. Soupeři jsou v okruhu 30 km, téměř každé
utkání je jako derby. A mužstvo mužů
FC Fryšták svůj cíl splnilo. Po podzimu
si vytvořilo dostatečný náskok. V jarních odvetách nenechali naši hráči své
soupeře na pochybách, kdo soutěž
vyhraje. Příznivcům připravovali jednu
léčebnou kúru za druhou, za nevydařenou minulou sezónu. Jedno drtivé vítězství za druhým, krásné akce a množství gólů. Celkem Fryšták nastřílel 103
branek, což je klubový rekord. Cenu pro
nejlepšího střelce soutěže získal Marek Vavruša, který vstřelil nádherných
30 branek. Tři kola před koncem bylo
jasno. V posledním domácím zápase
mužstvo převzalo pohár za 1. místo
v krajské soutěži I.B třídě sk. B a mohlo
se s diváky radovat z postupu do vyšší
soutěže.

nevydařeným výsledkem to bylo horší. Zlom nastal v pátém jarním utkání,
po první výhře roku 2019. Následující
utkání už byli lepší a lepší. Závěr jara
byl herně i výsledkově velmi dobrý. Po 6
letech končí spojení mládežnických
týmů Lukova a Fryštáku. Konečné 6.
místo, zisk 45 bodů a přechod 8 hráčů do kategorie mužů. S tím určitě jsou
oba kluby spokojené.
Starší žáci byli po polovině soutěže
druzí a chtěli se porvat na jaře o titul
přeborníka okresu. Nakonec zůstalo jen
u přání. V důležitých utkáních na Příluku a následně ve Štípě prohráli. Konečné 2. místo s 55 body je krásným výsledkem. Nejlepším střelcem Fryštáku
byl Jan Petřík, který vstřelil 26 branek.
Nyní čeká většinu hráčů mužstva přesun do kategorie dorostu.

Mladší žáci prohráli na jaře jen třikrát, v Tlumačově a Tečovicích, doma
s Fastavem Zlín. Byli velmi produktivní,
nasázeli soupeřům třetí největší počet
gólů. Ve vyrovnané soutěži to znamená
konečné 4. místo.
Nesmíme zapomenout na nejmenší
hráče – přípravku. V jejich soutěži se
výsledky nebodují. Každopádně o výhru
se snaží vždy. Těšíme se z každého jejich úspěchu i zlepšení. Na hřišti jsou
tito nejmenší téměř denně. Po kratičké
letní přestávce tu od poloviny července
bude sezóna nová 2019/2020. Znovu
do ní půjdou týmy FC Fryšták s nejvyššími cíli.
Děkujeme fotbalovým příznivcům
za jejich přízeň a přejeme všem občanům Fryštáku krásné léto.
jh

Podobně velmi dobré výsledky mělo
v uplynulé sezóně B mužstvo mužů.
Na domácím hřišti neztratilo ani jeden
bod. Bohužel v jarní části poztrácel tým
body v Trnavě a Neubuzi. B mužstvo
mužů získalo 63 bodů, což znamená konečné 3. místo. Nejlepším střelcem byl
Mnamdi Okonkwo, dal 23 branek.
Dorostencům výsledkově nevyšla
zimní příprava s těžkými mužstvy vyšších tříd a podepsalo se to na startu
jarních odvet. Bylo to o hlavě. S každým

Fryštačan bodoval na ME
Ve dnech 31. 5 až 2. 6.2019 proběhlo ve Slovinském Mariboru 47. Mistrovství Evropy ve střelecké brokové disciplíně
Univerzální trap.
Tým reprezentantů České republiky ve složení Jiří Gach,
Radek Kozák a Oldřich Vaňhara (z Fryštáku) obsadil na tomto
ME v náročné týmové soutěži skvělé 3. místo. Vítězem se
stala Itálie s nástřelem 578 tečů, druhá byla Velká Británie
s nástřelem 574 terčů a třetí Česká republika s nástřelem
572 terčů. Za našimi střelci pak zůstaly skvělé týmy Španělska, Francie a dalších zemí.
Výtečného výsledku v individuálním hodnocení dosáhl Radek Kozák, který s nástřelem 194 terčů z 200 možných postoupil do rozstřelu o třetí místo.
Mistrem Evropy pro rok 2019 se stal Edward Ling z Velké Británie s nástřelem 196 terčů, kterého si pamatujeme
z olympijských her v RIU 2016.

Z VA Š I C H D O P I S Ů

Jovis glans

Sedm startů a sedm medailí z ME 2019
ve sportovním aerobiku pro MV TEAM UTB Zlín
MV TEAM UTB Zlín se ve dnech 30. 5.–1. 6. 2019 zúčastnil Mistrovství Evropy FISAF International European Championship ﬁtness
and sports aerobic 2019 v Krakówě.
Z vysokoškolského univerzitního klubu se nominovalo 9 závodníků a tento šampionát byl pro všechny reprezentanty úspěšný.
Juniorskou mistryní Evropy 2019 se stala Vanda Šimková, mistryně světa pro rok 2018.
Mistryně Evropy pro rok 2019 se staly Vanda Šimková a Erika
Ševců v kategorii 14-16 let dua, obhájily tak znovu titul z minulého
roku. Jsou také mistryně světa pro rok 2018.
Juniorskými vícemistry Evropy 2019 se stali v novém složení
týmu Jáchym Hanák a Tereza Sečkařová.
Titul vícemistra Evropy 2019 obhájil Jáchym Hanák v kategorii
14-16.
Kadetskou vícemistryní Evropy 2019 vybojovala Veronika Nováková, která v téhle kategorii závodila poprvé.
2. vícemistryně Evropy 2019 Veronika Nováková, Alena Březinová
a Karolína Knedlová v kategorii 11-13 let cadet trio, také obhájily titul
z minulého roku.
Vícemistryně Evropy 2019 v kategorii cadet dua se staly Lucie
a Gabriela Veselá, dvojčata závodila v kategorii poprvé.
Gratulujeme všem závodníkům a trenérkám Monice Váňové, Kateřině Rožkové a Sáře Váňové.
Děkujeme závodníkům za skvělou reprezentaci České republiky
a města Zlín. Děkujeme také rodičům za fandění a ﬁnanční podporu,
městu Zlín, Zlínskému kraji a MŠMT. Děkujeme za krásné repre oblečení Český svaz aerobiku a ﬁtness FISAF.cz
Mgr. Monika Váňová

Bylo nebylo, za časů dávných jedno království v zemích českých,
//„…v krajině plné zvěře a ptactva, mlékem a strdím oplývající, všude jará síla a bohatství, země dobrá
svou hojností a plodností čekajíce na lid dělný, jenž by
užil darů hojných jejich“//
Vyrůstal v dobách těžkých, kdy byl jsem daleko ještě v temném na houbách lese hlubokém, v dobách
kdy čáp, jenž přinesl mě na tento boží svět, sotva byl
toliko vylíhnuté holátko v hnízdě. S léty však rostl, nabíral na síle i na výšce, zkrátka stal se z něj dospělý
krasavec, radost pohledět… Poznal jsem jej, avšak
již coby dospělého, vzhlížejícího ke mně z výšky s despektem. Hovořil svojí řečí, již jsem zpočátku nerozuměl. Každého rána na svém místě byl, každou roční
dobu jinak oblečen však byl. Stal se mi ochráncem,
společníkem, ikonou. Čas rád trávil jsem v přítomnosti jeho. Zažil režimů i mocipánů všelikých. S léty však
chřadnul, stár a nemocen, mlčky dal na sobě znát, že
se blíží dny poslední života jeho.
Odchod na onen svět musil býti ale posvěcen
však, a to bumážkou úřední, razítkem dokonce kulatým, nikoliv jen tak nějakým obyčejným, aby z tohoto
světa dle předpisů v klidu odejíti mohl…
Cesta na ouřad královský, nelehká sice, ale s odporem to nejvyšším. Pan ouředník nemajíce slitování,
ni rukávů klotových, o to však nepříjemnější, dávajíce
jasně najevo, kdo je tady pánem, kdo za nitky delší
tehdy tahá, na věci sveřepě trval.
Po dlouhých 18 dnech nečinnosti slavnostně oznámeno bylo a na vědomí dáno, že dojde k dalšímu výkonu moc úřední. I rozum selský, kde se vzal, tu se
vzal v hlavě nevím, zastavil se, nicméně poté zavelel.
Protiútok s dohledání pádných protiargumentů v knihách moudrých, předloživ je posléze moci výkonné,
zafugoval skvěle! Pan úředník, nemaje na tyto obrany
již účinné, nakonec kapituloval, řkouc, dobrá, nechť je
tedy po Vašem…
I po týdnech splnila se konečně vůle panstva královského, občana i chudého, prostého, liteře zákona
i paragrafu setsakramentsky zakroucenému nakonec
vyhověno bylo.
Šiml úřední nažral se, a kozy zůstaly celé…
Spokojenost na stranách obou záhy dostavila se.
Tudíž bez povolení na vlastním pozemku moci skácet
vzrostlý, leč nemocný ořešák vlašský (jovis glans) dostavili se dva pánové, říkejme jim třeba dřevorubci,
k výkonu exekuce.
A tak symbolicky, se zvony nedalekého kostela,
ohlašující poledne a se slzou v oku, vydechl naposled
a k zemi se odporoučel.
Budiž mu země lehká.
//“…Pojď poznáš, jak je náruč země měkká
Pro toho, který splnil, co čeká.
Prosím tě, matka tvá: Braň si mne synu!
Jdi, třeba k smrti těžko jdeš.
Opustíš li mne, nezahynu.
Opustíš li mne, zahyneš!...//
(Viktor Dyk, Země mluví, Okno 1921)
A pohádky byl konec, milé děti.

JM st.
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Důležité upozornění
pro stavebníky

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

Marie Adamíková
Rudolf Batík
Alena Čechová
Antonín Hejtmánek
Miloslav Hroš
Ladislav Hrubý
Magda Julinová
Svatava Kalábová
Vladimíra Kamenářová
Pavel Nášel
Josef Ostrčilík
Oldřiška Pospíšilová
Vladislav Slaměna
Alois Staněk
Hana Strangmüllerová
Libuše Svatoňová
Petr Ševčík
Věra Velikovská
Svatopluk Vlček
Václav Žák
Ludmila Žáková
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

Oznamujeme, že dne 31. 5. 2019
byla spuštěna služba UtilityReport pro
území Zlínského kraje.
Tato služba umožňuje hromadné
podání žádosti o vyjádření k existenci
sítí všem územně dotčeným správcům
inženýrských sítí najednou a z jednoho
místa pomocí webové aplikace. Služba
je určena zejména občanům – stavebníkům, pro které je bezplatná.
Adresa pro vstup je
https://site.kr-zlinsky.cz.
Informační letáky jsou občanům
k dispozici na stavebních úřadech. Dovolujeme si Vás požádat o informování
občanů – stavebníků ve zpravodaji vašeho města (Fryštácké listy) o možnosti
využití služby UtilityReport při vyřizování
svých žádostí o vyjádření k existenci sítí
a umístění odkazu na tuto službu na
webových stránkách města.
Předem děkujeme za spolupráci.

VÝLET KLÁSKU
do Lanžhota
Dne 20. května se uskutečnil náš
plánovaný výlet do Lanžhota. Cílem naší
cesty byla návštěva rodinného podniku
Osičkovi – Bartošovi (hostinec a vinařství). V hostinci nás čekal program –
poslech slováckých písní v podání manželů Osičkových s doprovodem cimbálu.
Pak nám pan Osička vyprávěl o lanžhotském kroji, nářečí a zvycích při stavění
a kácení máje, o přípravách na Lanžhotské hody.
Hostinec má nadstřešené nádvoří
s pódiem. Odtud se uskutečňují televizní přenosy TV Šlágr.

Ing. Milan Štábl, MBA
ředitel krajského úřadu

Vzpomínka
Dne 2. července 2019 uplynulo
již 5 let, kdy nás navždy opustil pan
Vladislav Málek.
Vzpomínají manželka,
synové a dcera s rodinami.

HLEDÁM CHATU NEBO CHALUPU na klidném místě na rekreaci,
menší pozemek. Tel.: 604 425 928

Vystupování lidových zpěváků v tomto hostinci má dlouholetou tradici, stejně tak i vystupování Moravanky a Moravěnky. Na nádvoří jsou dlaždice s otisky
rukou, jmény zpěváků a daty vystupování.
Představili se tu např. manželé Slabákovi, Božena Šebetovská, manželé
Uhrovi, Jožka Severin a mnoho dalších.
V přilehlé místnosti hostince jsme si
prohlédli sbírku starých artefaktů dříve
používaných v domácnostech. Obdivovali jsme půvabné slovácké ornamenty,
které zdobí celý dům.
Klásek
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Terénní pečovatel/ka
vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

provádění pečovatelských úkonů bez odborného dohledu
Pracovní podmínky: HPP plný, částečný, DPP
Požadavky: odborné vzdělání (doplnění umožněno)
řidičský průkaz skupiny B, PC – uživatelská
Nabízíme: zajímavé platové podmínky, benefity, skvělý kolektiv
KONTAKT info@zlin.charita.cz • tel.: 731 459 168 • www.zlin.charita.cz

Å9ĀHUDVH9iPQDURGLORKH]NpGėőiWNR
PėORFKPìŉtQDKODYLĀFHMDNRNXŉiWNR
1ėFRKH]NpKRVHPX]Gi

çH]HVSiQNXVHXVPtYi
Několikrát do roka se děti z Mateřské školy ve Fryštáku účastní slavnostního obřadu Vítání dětí do života,
aby svými krásnými písněmi a básněmi přivítaly narozené děťátka mezi
nejmladší občánky našeho města.
Úsměvy na tvářích rodičů a ostatních
přítomných, nás přesvědčují o tom,
že tato slavnostní akce je úspěšná
a mezi rodiči oblíbená. Chtěla bych
všechny děti pochválit, jak velmi pěkně zvládly přednes, zpěv i vystupování
na veřejnosti a jejich rodičům, děkuji
za pomoc s organizací.
Přejeme všem malým občánkům,
aby vyrůstali v láskyplné náruči svých
rodičů, v hřejivém prostředí domova.
Alexandra Hochmajerová

Děti na fotograﬁi v první řadě zleva Mari Chačatrjanová, Robinek Mana, Terezka
Nováková, Verunka Sychrová; druhá řada zleva Laurka Helísková, Filípek Rak, Linduška
Helísková, Emmička Vodehnalová

Třinácté Putování pohádkou
V sobotu 15. 6. spolek Věneček připravil pro děti k jejich svátku již třináctý ročník Putování pohádkou. Sluníčko
od rána krásně svítilo, na obloze žádný
mráček, a tak jsme se s chutí pustili
do velkých příprav. Děti měly možnost
vyzkoušet si svoji zručnost, trpělivost,
i odvahu.
Po velkém putování pohádkovou říší
děti dostaly zasloužené odměny.
Chvilku odpočinku zpestřilo Divadélko Leontýnka se svou autorskou
pohádkou O zelené tůňce. Nechyběl
ani kouzelník se svými zajímavými triky a kouzly. Také jsme si zasoutěžili
a vylosovali několik vstupenek. Místní
hasiči si pro děti připravili na osvěžení
hasičskou pěnu, ve které se děti mohly
vydovádět.“

Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem sponzorům, kteří jakkoliv přispěli
či jinak pomohli s organizací celé akce.
Kdo to letos nestihl, může to zkusit
zase za rok.
Za spolek Věneček
Z.V.
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

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

Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje Jiřího Čunka
pořádají

XXIII. ROČNÍK AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
XII. ročník festivalu
SVÁTKY HUDBY V LUHAČOVICÍCH

LUHAČOVICE

VÁCLAV HUDEČEK, PAVEL SVOBODA
JIŘÍ FIŠER, GUSTAV BELÁČEK
ELIŠKA ZAJÍCOVÁ, KLÁRA LEŠKOVÁ
MICHAELA KATRÁKOVÁ
LUKÁŠ KLÁNSKÝ, KATEŘINA KREJČOVÁ
MARIE HASOŇOVÁ, RICHARD SAMEK
FESTIVALOVÝ ORCHESTR PARDUBICE

placená inzerce

29. 7. – 10. 8. 2019

KONCERTY

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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