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Připomínáme si výročí konce II. světové války
a osvobození města Fryštáku.
Foto: Pavel Nášel
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RMF č. R6/2021/VIII ze dne 1. 3. 2021
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje provoz hospodářského dvora úseku Technických služeb
Fryšták pro odběr odpadu od obyvatel
města s těmito podmínkami: v období
od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 v režimu
tzv. zimního provozu (středa 14.00h –
18.00h, sobota 8.00h – 13.00h), povinnost občana prokázat se kartičkou
s čárovým kódem, povinnost občana
bezpodmínečně uposlechnout pokynů
obsluhy dvora, povinnost občana zajistit v prostoru dvora ochranu úst a nosu
v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR,
nerealizuje se evidence odebraného
odpadu v rámci systému MESOH města
Fryšták.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták,
o zápisu do školní docházky do 1. ročníku ZŠ Fryšták pro školní rok 20212022, který se uskuteční s ohledem
na epidemiologickou situaci on-line
v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021, bez
připomínek.
RMF č. R7/2021/VIII ze dne 15. 3. 2021
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí nabídku Kinematografu bratří Čadíků, s. r. o., Mokrá, na letní filmové promítání v období
od 21. do 24. 7. 2021 ve městě Fryšták a schvaluje letní filmové promítání
ve Fryštáku v ceně 6.000 Kč/bez DPH
za jeden promítací den, v areálu FC Fryšták včetně pronájmu 2ks mobilních toalet (TOI TOI) na náklady města.
RMF v návaznosti na žádost Sdružení místních samospráv ČR, z. s.,
schvaluje podporu petice proti tranzitní
dopravě v obcích a ukládá vedoucí ÚKS
zajistit umístění petičních archů v budově Městského úřadu Fryšták a informovat občany.

Praha v ceně nájmu ve výši 1.000 Kč/
rok, za účelem umístění samoobslužného výdejního místa Z-BOX, s použitím
elektrické energie ze solárních panelů,
na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, a uzavření příslušné nájemní smlouvy.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej městského pozemku p. č. 468/7 –
trvalý travní porost, o výměře 914 m²,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadatelce
za účelem vytvoření vhodného přístupu
ke stávající zahradě.
RMF ukládá Ing. M. Drahotuské, referentce ESO, doplnit podklady ve věci
podané žádosti o výpůjčku městského
pozemku p. č. 468/7 – trvalý travní
porost, o výměře 914 m², k. ú, Vítová,
obec Fryšták.
RMF bere na vědomí návrh na výkup
pozemků p. č. 235/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 603 m²,
p. č. 932/1 – orná půda, zemědělský
půdní fond, o výměře 2496 m² a p. č.
932/3 – orná půda, zemědělský půdní
fond, o výměře 66 m², vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, od prodávající a ukládá Ing. M. Drahotuské, referentce ESO, doplnit materiál tak, aby
RMF mohla v dané věci kompetentně
rozhodnout.
RMF bere na vědomí návrh na výkup části pozemku p. č. 81/1 – ostatní
plocha, jiná plocha, k. ú. Vítová, obec
Fryšták o výměře cca 1300 m², ve vlastnictví firmy STIMOS, spol. s r. o., Vítová
a ukládá Ing. M. Drahotuské, referentce
ESO, doplnit materiál tak, aby RMF mohla v dané věci kompet. rozhodnout.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
5/2021 ze dne 8. 3. 2021.

RMF bere na vědomí informace k podané žádosti o odpuštění tří měsíčních
nájmů za rok 2020, Bc. Davida Sklenáře, Doubravy a ukládá ESO zajistit podklady ve věci čerpání kompenzací v rámci programu Covid nájemné ze strany
nájemců v objektech města Fryšták
(prostory sloužící k podnikaní).

RMF bere na vědomí informace předložené spol. HD Geo, s. r. o., ke stavbě „Fryšták, H+M 9xbyt dům, VN, TS,
NN, optika“, na kterou byla uzavřena
dne 14. 11. 2019 smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030046861/002 s tím, že s odkazem
na čl. VI – Závěrečná ujednání, odst. 4,
předmětné smlouvy nejsou pozemky
ve vlastnictví města stavbou distribuční
soustavy dotčeny a tudíž nejsou smluvní strany vázány závazky této smlouvy
(nebude uzavírána smlouva o věcném
břemeni).

RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu části městského pozemku
p. č. 128/1 – ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře 1 m², spol. Zásilkovna, s. r. o.,

RMF bere na vědomí návrh
na schválení uzavření Smlouvy č.
1030050655/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a spol. EG.D, a. s.,

Brno, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Vítová, pí Holubová,
Kab. NN“, umístěné na měst. pozemku
p. č. 113/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 5575 m², k. ú.
Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 1.000 Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů, a ukládá ESO zajistit
informace o trase vedení nízkého napětí
na pozemcích města Fryšták s odkazem
na možný zásah do tělesa místní komunikace.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ohledně studie provedení splaškové
kanalizace k RD č.p. 204, 87, 140, 9
na ul. Ke Skalce, Horní Ves, a vzhledem
k finanční náročnosti investiční akce
a nesouhlasů majitelů sousedních pozemků s vedením navrhovaných tras
ukládá OTH prověřit možnost vedení trasy splaškové kanalizace s odvedením
na ul. Ke Skalce.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zpracování projektové žádosti
o dotaci a administraci projektu „Oprava místní komunikace ve městě Fryšták“ (ul. Dr. Absolona, ul. Jiráskova,
ul. Kvapilova), z programu vyhlášeného
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pod
dotačním titulem 117D8220 Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021,
podprogram 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací, mezi městem Fryšták, a spol. Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, v ceně
39. 500 Kč.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 18/2015/VII/05a) ze dne 14.
9. 2015, kterým rada svěřila Odboru
technického hospodářství Města Fryšták působnost rozhodování o nájemních smlouvách na pronájem hrobových
míst, urnových míst a míst v kolumbáriu, pověřuje s platností od 15. 3. 2021
Ing. P. Dohnala, vedoucí Odboru technického hospodářství Městského úřadu
Fryšták, uzavíráním a podpisem nájemních smluv na pronájem hrobových míst,
urnových míst a míst v kolumbáriu.
RMF schvaluje dobrovolné testování
zaměstnanců města Fryšták v termínu
od 22. 3. 2021 prostř. externí spolupráce se způsobilou osobou – lékařem,
a to v intervalu 1x za týden a ukládá
místostarostovi města vydat Pokyn místostarosty města Fryšták k testování zaměstnanců města Fryšták.
RMF s odkazem na e-mailové vyjádření Mgr. A. Grossové, specialisty
na restaurování Národního památkové-
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ho ústavu v Kroměříži, k posunutí termínu kontrolního dne a v návaznosti
na žádost dodavatele MgA. J. Tlučhoře, schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 9.
2020, mezi městem Fryšták, a MgA. J.
Tlučhořem, akademickým restaurtátorem, Rudná, kterým se mění čl. III Doba
plnění, odst. 3.1 (termín zahájení provádění díla) a nově zní: „Termín zahájení
provádění díla je 12. 4. 2021. Nebude-li
možné započít s pracemi ani v tomto novém termínu ze stejných důvodů, které
vedly k uzavření tohoto dodatku, bude
dohodou stran stanoven nový termín započetí prací a současně i termín provedení díla, kdy je objednatel povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je
převzít. O předání a převzetí staveniště
sepíšou smluvní strany zápis.“ s tím, že
ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
RMF schvaluje využití tzv. hostinského pokoje v Domě s byty pro důchodce
ve Fryštáku, a to za účelem ubytování
zhotovitele prací spojených s restaurováním sochy sv. Jana Nepomuckého
ve Fryštáku.
RMF bere na vědomí informace předložené ESO ve věci zajištění očkování
proti onemocnění COVID-19 pro nájemce Domu s byty pro důchodce Fryšták
ze strany města Fryšták včetně pravidelného provádění dezinfekce společných prostor domu a dodání ochranných
pomůcek (respirátorů) nájemcům Domu
s byty pro důchodce Fryšták.
RMF č. R8/2021/VIII ze dne 25. 3. 2021
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje organizační změnu
Městského úřadu Fryšták, kdy s účinností od 1. 4. 2021 rada města ruší
pracovní místo administrativní pracovník – administrativně technické práce
spojené s ukončením stavebního úřadu,
zařazené v Útvaru kanceláře starosty,
a v souladu s ustanovením § 102 odst.
2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ke dni 1. 4.
2021 celkový počet zaměstnanců obce
na 22.

starosty text „úsek administrativy jednotlivých agend útvaru“,

s r. o., v ceně 1.900 Kč bez DPH, tj.
2.299 Kč vč. DPH.

- v příloze č. 1 Organizačního řádu
Městského úřadu Fryšták

RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 58/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o výměře do 15 m², žadateli za účelem vybudování parkovacího
stání, na dobu určitou 10 let, s výpovědní lhůtou dva měsíce (v případě oprávněných potřeb města s jednoměsíční výpovědní lhůtou), s provedením úprav pro
stání vozidla z rozebíratelných materiálů
např. zatravňovacích tvárnic a na náklady žadatele, bez možnosti uplatnění
nároku na úhradu nákladů během či při
skončení výpůjčky.

- Organizační struktura Městského
úřadu Fryšták se ruší pracovní místo
„úsek administrativy jednotlivých agend
útvaru“,
- v příloze č. 3 Organizačního řádu
Městského úřadu Fryšták
- Systemizace pracovních míst zaměstnanců se u bodu č. I. ruší text
„ úsek administrativy – neúředník“,
a ukládá T. Petrášové zapracovat
uvedené změny do aktualizovaného textu Organizačního řádu Městského úřadu Fryšták jakožto nového vydání tohoto
dokumentu s platností k 1. 4. 2021.
RMF bere na vědomí informace
místostarosty o povinném testování zaměstnanců města Fryšták s účinností
od 30. 3. 2021 s tím, že testování bude
zajištěno prostřednictvím poskytovatele
zdravotních služeb, a to v intervalu 1x
za týden a ukládá místostarostovi města vydat Pokyn místostarosty města
Fryšták k povinnému testování zaměstnanců města Fryšták.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí Inspekční zprávu č.j.
ČŠIZ-93/21-Z, ze dne 18. 2. 2021,
a Protokol o kontrole č.j. ČŠIZ-94/21-Z,
ze dne 18. 2. 2021, vyhotovené Českou školní inspekcí, Zlínský inspektorát, k hodnocení podmínek, průběhu
a výsledků vzdělávání poskytovaného
Mateřskou školou Fryšták, okres Zlín,
p. o., a k dodržování vybraných ustanovení školského zákona bez připomínek
a vyslovuje ředitelce MŠ Fryšták a všem
zaměstnancům mateřské školy poděkování za příkladnou práci.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Bc. I. Staňkové, ředitelky Mateřské školy Fryšták
p. o., o zápisu dětí do Mateřské školy
Fryšták, který se uskuteční ve dnech
10. 5. a 11. 5. 2021, bez připomínek.

RMF schvaluje ke dni 1. 4. 2021
změnu Organizačního řádu Městského
úřadu Fryšták v tomto znění:

RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o užití Ortofota ČR mezi městem Fryšták a Zeměměřičským úřadem, Praha,
k poskytnutí oprávnění k výkonu práva
užít data ve formě digitálního produktu
Ortofoto České republiky, snímkování
rok 2020.

- v Článku č. XIII. – struktura městského úřadu se v části „Městský úřad
má následující útvar, odbory a úseky“
se ruší u bodu č. I. – Útvar kanceláře

RMF schvaluje úplatné vložení dat
Ortofoto ČR, snímkování rok 2020,
do programového systému MISYS,
a to ze strany spol. GB -geodezie, spol.

RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi městem
Fryšták a žadatelem na výpůjčku části
městského pozemku p. č. 58/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře do 15
m², za účelem vybudování parkovacího
stání, na dobu určitou 10 let, s výpovědní lhůtou dva měsíce (v případě oprávněných potřeb města s jednoměsíční výpovědní lhůtou), s provedením úprav pro
stání vozidla z rozebíratelných materiálů
např. zatravňovacích tvárnic a na náklady žadatele, bez možnosti uplatnění
nároku na úhradu nákladů během či při
skončení výpůjčky.
RMF bere na vědomí doplněné podklady ve věci podané žádosti ve věci výpůjčky nebo nájmu městského pozemku
p. č. 468/7 – trvalý travní porost, o výměře 914 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,
a neschvaluje výpůjčku ani pronájem
městského pozemku s odkazem na aktuálně uzavřenou smlouvu o výpůjčce
předmětného pozemku.
RMF doporučuje ZMF výkup spoluvlastnického podílu 5/8 na pozemku
p. č. 4/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 363 m², tj. výměra
226,875 m², za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2733-13/2019, ze
dne 4. 4. 2019, vyhotovený Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši 400 Kč/m²,
tj. celková částka ve výši 90.750 Kč,
za účelem vybudování vodovodu a opravy místní komunikace na ul. Stolařská
s tím, že náklady související s výkupem
(znalecký posudek, geometrický plán
a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující, tj. město Fryšták.
RMF doporučuje ZMF výkup spoluvlastnického podílu 5/24 na pozemku
p. č. 4/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 363 m², tj. výměra
75,625 m², za cenu stanovenou znalec-

kým posudkem č. 2733-13/2019, ze
dne 4. 4. 2019, vyhotovený Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši 400 Kč/m²,
tj. celková částka ve výši 30.250 Kč,
za účelem vybudování vodovodu a opravy místní komunikace na ul. Stolařská
s tím, že náklady související s výkupem
(znalecký posudek, geometrický plán
a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující, tj. město Fryšták.
RMF doporučuje ZMF směnu spoluvlastnického podílu o velikosti 5/8,
k nově oddělenému pozemku p. č. 4/8
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 46 m², za spoluvlastnický
podíl 1/6 z vlastnictví města Fryšták,
k nově oddělenému pozemku p. č. 4/6
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 212 m², s uznáním shodných výměr
a cen, a s úhradou nákladů souvisejících se směnou (geometrický plán a návrh na vklad do katastru nemovitostí) ze
strany města Fryšták.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
mezi oprávněným městem Fryšták,
k části pozemku p. č. 494 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem pro vymezení
rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 1188-126/2020, vyhotovený
J. Perničkou, ověřený zeměměřičským
inženýrem Ing. L. Fryštákem dne 12. 2.
2021, bezúplatně, na dobu neurčitou,
a s úhradou nákladů souvisejících se
zřízením služebnosti ze strany oprávněného města Fryšták.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030050655/006
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a spol.
EG.D, a. s., Brno, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Vítová, pí Holubová, Kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 113/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 5575 m²,
k.ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000 Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a udělit souhlas
do situačního výkresu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a spol.
Ateliér POD VĚŽÍ, s. r. o., Frýdek-Místek,
za účelem zajištění zpracování projektové dokumentace v rozsahu realizace
stavby pro akci „Realizace energeticky
úsporných opatření v budově č.p. 386
ve Fryštáku“ z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020, priorit-

ní osa 5, vyhlášeného Ministerstvem
životního prostředí ČR, a to v ceně
125.000 Kč bez DPH, tj. 151.250 Kč vč.
DPH.
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění zpracování projektové dokumentace v rozsahu
realizace stavby pro akci „Realizace
energeticky úsporných opatření v budově č.p. 386 ve Fryštáku“ dle výzvy č. 146
vyhlášené Ministerstvem životního prostředí ČR, s cenovou nabídkou ve výši
125.000 Kč bez DPH, tj. 151.250 Kč vč.
DPH.
RMF schvaluje vydání souhlasu spol.
H+M Zlín – Štípa, a. s., na vybudování
certifikovaného dětského hřiště vč. fitness prvků a sadových úprav provedených v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou spol. Atelier Kosa, s.
r. o., Zlín projektová činnost v investiční
výstavbě, v březnu 2020, na pozemku
p. č. 930/4, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, ve vlastnictví žadatele
H+M Zlín – Štípa, a. s., na náklady žadatele, v předpokládaném rozsahu a jeho
provedení na základě odsouhlasené projektové dokumentace s certifikovanými
herními prvky ze strany města Fryšták
a schvaluje záměr úplatného převodu
stavby dětského hřiště se sadovými
úpravami pozemku za cenu 20.000 Kč
a bezúplatný převod pozemku p. č.
930/4 k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, do majetku města, s výjimkou
podzemní stavby retenční nádrže, která
je součástí liniové stavby dešťové kanalizace a není součástí pozemku.
RMF doporučuje ZMF schválit po vybudování a kolaudaci úplatný převod
stavby certifikovaného dětského hřiště vč. fitness prvků a sadových úprav
za cenu 20.000 Kč a bezúplatný převod
pozemku p. č. 930/4, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, do majetku
města Fryšták, vyjma podzemní stavby
retenční nádrže, která je součástí liniové stavby dešťové kanalizace vybudované na náklady spol. H+M Zlín – Štípa,
a. s., v rámci výstavby bytových domů
ve Fryštáku, a schválit uzavření budoucí
smlouvy kupní a o bezúplatném převodu
mezi městem Fryšták a spol. H+M Zlín
- Štípa, a. s.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č.
277/2005 ze dne 21. 2. 2005 o nájmu
a provozování vodovodu vybudovaného
v rámci investiční akce “Prodloužení
vodovodu ulice Osvobození“, mezi městem Fryšták, a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s.

RMF bere na vědomí statické posouzení podlahy posilovny v objektu sokolovny ve Fryštáku od firmy PRODI, s. r. o.
, vypracované Ing. Z. Filipem a odkládá
se své rozhodnutí umístění posilovny
v objektu Sokolovny do doby vyjasnění
situace s využitím objektu Sokolovny
jako celku.
RMF bere na vědomí informaci o průběhu projednávání poskytnutí hrobového místa v souladu s ustanovením §
16, odst. 1, zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví, v platném znění, obci
Lukoveček a sdělení starostky obce Lukoveček o nezájmu o nabídnuté hrobové
místo na hřbitově ve Fryštáku.
RMF schvaluje na základě doporučení Mgr. P. Nášela, vedoucího Městské
knihovny Fryšták, odpuštění tzv. čtenářského poplatku klientům Městské
knihovny Fryšták na rok 2021 s účinností od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021,
a to z důvodu současné pandemické situace a omezení (vyhlášená Vládou ČR
v souvislosti s tzv. nouzovým stavem),
v jejichž důsledku nemohli čtenáři plnohodnotně využívat všech služeb městské knihovny.
ZMF č. Z2/2021/VIII ze dne 31. 3. 2021
(Výpis usnesení)
ZMF bere na vědomí nesouhlas žadatele, s výší kupní ceny stanovené znaleckým posudkem č. 8295-133/20, ze
dne 7. 12. 2020, vyhotovený Ing. J. Mlčochem, znalcem, a ukládá ESO zajistit
aktuální znalecký posudek pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé přihrazeného městského pozemku p. č. 471/2
– zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 192 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, u znalce v oboru odhady nemovitostí.
ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 31. 3. 2021 bez připom.
ZMF schvaluje zprávu Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků města Fryštáku
ke dni 31. 12. 2020 bez připomínek.
ZMF v návaznosti na schválenou
zprávu Ústřední inventarizační komise
o provedení inventarizace majetku a závazků města Fryštáku ke dni 31. 12.
2020 schvaluje vyřazení opotřebeného
a zastaralého majetku města likvidací
včetně majetku zřízených přísp. organizací a organizačních složek uvedených
v jednotlivých seznamech s taxativními
výčty likvidovaného majetku.
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ZMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2021,
v návaznosti na ust. čl. č. I bod č. 1
a 3 Zásad grantové podpory nestátních
neziskových subjektů poskytovaných
městem Fryšták (schváleny usnesením zastupitelstva města Fryštáku č.
U Z 08/2017/VII/16h.b) ze dne 2. 10.
2017) a v souladu s ust. § 85 písm.
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje výše fin. podpory (výše neinvestičních dotací, jejich účel, jejich příjemci)
neziskovým organizacím v roce 2021.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy mezi městem
Fryšták a Svaz skautů a skautek ČR
– oddíl skautů/oddíl skautek Fryšták,
a to na částku 75.000 Kč na krytí částečných provozních nákladů spojených
s projektem „Celoroční činnost oddílů
fryštáckých skautů a skautek“, tj. zejména na úpravu klubovny a provozní
náklady na činnost klubovny.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy mezi městem
Fryšták a FC Fryšták, z. s., a to na částku 80.000 Kč na krytí částečných provozních nákladů spojených s projektem
„Rozvoj mládežnické kopané ve Fryštáku“, tj. zejména na cestovné, stravné,
materiálové vybavení, úhradu energií
apod.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy mezi městem
Fryšták a Z kola ven, z. s., a to na částku 75.000 Kč na krytí částečných provozních nákladů spojených s akcemi
v roce 2021: Fryštácký jarní slet, Fryštácký malý svět - letní hudební festival
a výstava Vznášejní.
ZMF schvaluje rozdělení alokované
částky ve výši 200.000 Kč z Ministerstva kultury ČR na obnovu památek
v MPZ MF mezi dvě obnovy „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“
a „Soubor vnitřních a vnějších dveří farního kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku –
2. část“ ve stejné výši, tj. pro každou
obnovu částku ve výši 100.000 Kč.
ZMF schvaluje povinný spolupodíl
na obnově kulturní památky ve výši 10%,
tj. částku ve výši 44.528 Kč z celkově
vynaložených nákladů na obnovu kulturní památky, žadateli Římskokatolické
farnosti Fryšták, za účelem částečného
krytí nákladů spojených s projektem
„Soubor vnitřních a vnějších dveří farního kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku – 2.
část“, památkově chráněného objektu
zapsaného do Ústředního seznamu kul-

turních památek ČR a jenž je součástí
Městské památk. zóny města Fryšták.
ZMF schvaluje výkup spoluvlastnického podílu 5/8 na pozemku p. č. 4/3
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 363 m², tj. výměra 226,875
m², za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2733-13/2019, ze dne 4.
4. 2019, vyhotovený Ing. J. Mlčochem,
znalcem, ve výši 400 Kč/m², tj. celková částka ve výši 90.750 Kč, za účelem
vybudování vodovodu a opravy místní
komunikace na ul. Stolařská s tím, že
náklady související s výkupem (znalecký posudek, geometrický plán a návrh
na vklad do katastru nemovitostí) hradí
kupující, tj. město Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a prodávající
na výkup spoluvlastnického podílu 5/8
na pozemku p. č. 4/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 363 m²,
tj. výměra 226,875 m², do vlastnictví
města Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2733-13/2019, ze
dne 4. 4. 2019, vyhotovený Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši 400 Kč/m², tj.
celková částka ve výši 90.750 Kč s tím,
že náklady související s výkupem (znalecký posudek, geometrický plán a návrh na vklad do katastru nemovitostí)
hradí kupující, tj. město Fryšták.
ZMF schvaluje výkup spoluvlastnického podílu 5/24 na pozemku p. č. 4/3
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 363 m², tj. výměra 75,625
m², za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2733-13/2019, ze dne 4.
4. 2019, vyhotovený Ing. J. Mlčochem,
znalcem, ve výši 400 Kč/m², tj. celková částka ve výši 30.250 Kč, za účelem
vybudování vodovodu a opravy místní
komunikace na ul. Stolařská s tím, že
náklady související s výkupem (znalecký posudek, geometrický plán a návrh
na vklad do katastru nemovitostí) hradí
kupující, tj. město Fryšták.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru
směny spoluvlastnického podílu o velikosti 5/8, z vlastnictví a spoluvlastnického podílu 5/24, nově oddělenému
pozemku p. č. 4/8 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 46 m²,
za spoluvlastnický podíl 1/6 z vlastnictví města Fryšták, k nově oddělenému
pozemku p. č. 4/6 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, o výměře 212 m², s uznáním shodných výměr a cen, a to za účelem vybudování vodovodu a opravy místní komunikace na ul. Stolařská s tím,
že náklady související se směnou (geo-

metrický plán a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí město Fryšták,
a uzavření příslušné směnné smlouvy.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a prodávající
na výkup spoluvlastnického podílu 5/24
na pozemku p. č. 4/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 363 m²,
tj. výměra 75,625 m², do vlastnictví
města Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2733-13/2019, ze
dne 4. 4. 2019, vyhotovený Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši 400 Kč/m², tj.
celková částka ve výši 30.250 Kč s tím,
že náklady související s výkupem (znalecký posudek, geometrický plán a návrh na vklad do katastru nemovitostí)
hradí kupující, tj. město Fryšták (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
ZMF schvaluje investiční priority
(předpokládané ceny před vysoutěžením v mil. Kč)
- Oprava místní komunikace a vodovod ul. Stolařská – 2,3 mil. Kč,
- Kolumbárium I. etapa – 1,5 mil. Kč
(bude soutěženo jako jedna akce),
- Oprava obslužné komunikace TS
Fryšták – 1,2 mil. Kč,
- Oprava autobusové točny Vítová –
1,4 mil. Kč,
- Oprava veřejně přístupné účelové
komunikace Vylanta – 0,5 mil. Kč.
ZMF neschvaluje prodej měst. pozemku p. č. 468/7 – trvalý travní porost,
o výměře 914 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, žadatelce za účelem vytvoření
vhodného přístupu ke stávající zahradě.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330066944/002 mezi městem
Fryšták a spol. EG.D, a.s., Brno, ke stavbě energetického zařízení – umístění
distribuční soustavy a uzemnění s názvem „Fryšták, přeložka 9xbyt dům.
VN“, umístěné na měst. pozemku p. č.
928/1 – orná půda, zemědělský půdní
fond, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č. OT-001040018403/001-MOPR
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi MF a spol. EG.D, a. s.,
Brno, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták-HV, p. Majerová, úpr.
NN“, umístěné na měst. pozemcích p. č.
144/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 192 m², p. č. 361/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 2704 m², p. č. 367/1 – ostat-
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ní plocha, ostatní komunikace a p. č.
398/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše 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, a udělení souhlasu do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330056199/001 mezi městem
Fryšták a spol. EG.D, a.s., Brno, ke stavbě energetického zařízení – umístění distribuční soustavy, kabel NN s názvem
„Fryšták, p. Tržil, Kab. NN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 28 – ost. plocha, silnice, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene 1.000 Kč bez DPH, s přip. DPH podle
platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330056199/002 mezi městem
Fryšták a spol. EG.D, a.s., Brno, ke stavbě energetického zařízení – umístění distribuční soustavy, kabel NN s názvem
„Fryšták, p. Tržil, Kab. NN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 627 – ostatní
plocha, silnice, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene 1.000 Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů.

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně
životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Fryšták může v roce 2020 pochlubit sběrem
starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 23,46 t. Na
každého obyvatele tak připadá 6,37 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního
prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2
o 279,98 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 108 ks
Nebylo nutné vytěžit 13 754,38 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství
se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici
D1 a to 515 krát.
Došlo také k úspoře 141 590,32 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 141591 krát.
Podařilo se recyklovat 13 495,05 kg železa. Toto množství recyklovaného železa
by bylo možné použít pro výrobu 554 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné
rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 476,32 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 84680 1€ mincí, nebo 588,41 kg hliníku, který by stačil na výrobu
39228 plechovek o objemu 0,33 l.
oth
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ZMF bere na vědomí vyjádření Ing. L.
Tesaře ze spol. CITYFINANCE, ze dne
26. 2. 2021, a Ing. M. Mateje, PhD.,
ředitele Odboru Financování územních
rozpočtů Ministerstva financí ČR, ze dne
26. 2. 2021, k problematice možného
zadlužení města Fryšták formou přijetí
investičního úvěru.
ZMF s odkazem na usnesení RMF
č. U R 28/2020/VIII/8 ze dne 2. 12.
2020 a usnesení ZMF č. U Z 7/2020/
VIII/12a) ze dne 9. 12. 2020 schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva města Fryštáku s účinností od 1. 4. 2021.

OMLUVA
V dubnovém čísle Fryštáckých listů došlo k nedopatření, kdy byl v informacích o přijatých usneseních (na
straně 7) chybně zařazen protinávrh,
který nakonec nebyl zastupitelstvem
schválen. Jednalo se o informaci k
jednání finančního výboru. Mohl tak
vzniknout mylný dojem, že se chce
město neúměrně zadlužit přijetím velkého úvěru.
Všem čtenářům se za tuto chybu
omlouváme.

V roce 2020 pokračovalo Město Fryšták v obnově významné fryštácké nemovité kulturní památky – sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku, rejstř. č.
33324/7-1872.
Jednalo se o stavební práce spočívající v provedení ztužujícího železobetonového věnce po obvodu schodiště, který zajistí stabilitu celého sousoší.
Město Fryšták uzavřelo v r. 2020 smlouvu o dílo s restaurátorem MgA. Jakubem Tlučhořem na dokončení restaurátorských prací na soše sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku.
Práce budou pokračovat restaurováním schodišťových stupňů a balustrády.
Zahájení prací se předpokládá v 12. – 13. týdnu r. 2021.
Pohybujte se, prosím, v okolí prostoru staveniště opatrně a dbejte písemných pokynů umístěných na staveništi.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Město Fryšták
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Dálnice D49
Ze strany politiků sílí ostrakizace
lidí, kteří podali námitky ve správním
řízení dálnice D49. Platnost závazného
stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí (výjimka z EIA) na podzim končí. A tak hrozí, že
se realizace dálnice znovu odloží.
Patřím mezi osoby, které podání námitek proti D49 podporují. Proč?
Dopravní záměr Dálnice D49 připravuje investor desítky let. Když jej skupina lidí vystavila kritice, práce investora
se zhroutila jako domeček z karet. Jakou
měl ten záměr kvalitu, když neobstál
v oponentuře? Kdo je za to odpovědný?
Skupina lidí, která odhalila pochybení?
Záměr D49 obsahuje desítky pochybení, rozporů se závaznými regulativy,
v sázce je kvalita našeho života. Nás,
co tu bydlíme v bezprostřední blízkosti
budoucí dálnice.
Chápu argumenty lidí z Holešova,
Fryštáku, dalších obcí, kteří žijí u dopravně přetížené silnice mezi Holešovem a Zlínem a volají po dálnici. Tyto
argumenty jsou silné. Ale naše argumenty jsou také silné. My jsme ti, kteří
tu budou s dálnicí žít navždy. A proto trvám na tom, aby záměr Dálnice D49 byl
perfektní, bez pochybení.
K věci jsem se nedávno vyjadřoval
pro CNN Prima NEWS, několikrát jsem
o tomto tématu psal článek ve Fryštáckých listech.

Mgr. Roman Lauterkranc
člen ZMF, 19. 4. 2021

Připomínka konce II. světové války
a osvobození města Fryštáku

Kdy skončila 2. světová válka a kdy padl poslední výstřel? Datum na Památníku
vítězství u Milína je 11. května 1945 a připomíná poslední bitvu druhé světové války na našem území. Od roku 1989 u nás slavíme konec války 8. května, jako Den
vítězství v Evropě. Předtím jsme jej slavili 9. května v souvislosti s osvobozením
Prahy (ostatně v Moskvě je tomu tak dodnes při oslavách konce Velké vlastenecké
války). Definitivní tečku za druhou světovou válkou ale představuje až kapitulace
Japonska z 2. září 1945.
Oficiálním koncem druhé světové války v Evropě byl okamžik, kdy vstoupila
v platnost německá kapitulace, to znamená půlnoc z 8. na 9. května 1945. V Evropě klid zbraní nastupoval v různé době. V Jugoslávii se například bojovalo ještě
14. května a u nás docházelo k bojům ještě 12. května. Druhá světová válka dále
probíhala v Asii a právní stav ukončení války nastal až 2. září s podpisem kapitulace
Japonska.
V okolí našeho města utichly boje dne 6. května 1945, a proto si tento den
připomínáme jako osvobození Fryštáku. Věnujeme tedy v těchto květnových dnech
alespoň krátkou vzpomínku všem těm, kteří za naši svobodu položili své životy.
Čest jejich památce.
red

Zásady, které vám pomohou zvládnout krizové situace / 4
• L ékárnička pro první pomoc
• Důležité osobní léky
• Oxytetracyklin – tablety proti průjmu a infekcím
• Tablety (DIKACID) nebo kapky
k dezinfekci vody
• Respirátory a roušky
• Chirurgické rukavice
• Dezinfekce na ruce, nástroje
a plochy
• Zapalovač nebo voděodolné
zápalky
• Pláštěnka nebo celta
• Ochranné oblečení
• Nůž
• Kompas nebo buzola
• Jehly a nitě
• Baterie
• Rádio
• Kapesní svítilna
• Pinzety
• Plynový vařič
• Svíčky

VÝBAVA PRO KRIZOVÉ SITUACE,
aneb co byste měli mít doma
ZÁSOBY
Ujistěte se, že máte doma zásobu
trvanlivých potravin a hygienických potřeb alespoň na několik dní.

•V
 lastní zavařeniny – houby, zelenina, kompoty
• Olej nebo tuky
• Rýže a / nebo těstoviny
• Čokoláda
• Cukr
• Suchary nebo křupavý chléb
• Speciální jídlo pro kojence
• Krmivo pro domácí zvířata

Trvanlivé potraviny
•P
 itná voda (alespoň 2 litry na osobu na den)
• Vývar, pepř, sůl
• Suché klobásy, sušené maso
• Sušené ovoce a luštěniny
• Jídla v konzervě
• Instantní polévky
• Ovocné a zeleninové šťávy
• Tvrdý sýr
• Káva, kakao, čaj
• Trvanlivé nebo kondenzované
mléko

Hygienciké potřeby
• Mýdlo
• Toaletní papír
• Hygienické produkty

STŘÍPKY
paměti Fryštáku

V roce 1954 jsem přišla, jako mladá slečna, učit do Fryštáku. Postupně
jsem se seznamovala s mimoškolním
životem, s lidmi. Asi si budete myslet,
že začnu o tělovýchově, ale omyl. Tentokrát to bude o panu „Lepaříkovi, to bylo
přezvisko ševcovského mistra.
Moje maminka si potrpěla na to,
abych chodila ve střevících z modelárny
firmy Baťa. Chudina nevěděla, že ve třídách je podlaha z vyšlapaných a naolejovaných fošen, mezi nimiž byly díry.
Při písemkách jimi vylézaly myši
do třídy, ale naopak v jedné z děr uvízl
můj 12 cm podpateček. Nešel vytáhnout, tak ho kluci vytrhli z boty. Přitloukli hřebíkem, abych „nešmatlala“. Tak
jsem navštívila mistra Lepaříka, ševcovského mistra, který měl domeček
s dílnou pod Pekárkovým.
„Tož si sedni, děvčico! Dodělám
tuto práci a pak se podíváme na podpateček!“ Sedím a dívám se. Motal dratev. Konopné vlákno protahoval černou
smolou. Mnul v dlaních pevnou niť, válel
ji, dokonce nějak zaplétal. Když ji umotal, tenkým prohnutým šídlem propichoval hladkou kůži svršku na kopytě. Pak
šídlo vytáhl a místo něho vjela do boty
dratev. Utahoval, poklepával.
Potom dal na koleno kámen a na
něm vyklepával podešvovou kůži (že
ho nebolí koleno?). Posléze mi ukáže
na jiné botě, jak se škrábe podpatek,
jak se do kůže přitloukají „floky“, jak
kůži leští, na co potřebuje vosk, teplé
želízko, až je vše lesklé jako zrcadlo. Je
to krásná a zajímavá práce.
Než opraví můj kramflíček, dívám se
na stoleček, co tam všechno má. Nádobka na vodou, kartáček na máčení
kůže, černidlo, krabičku s floky, kousek
mýdla, šídla, knýpy, ocilku, průbojník,
kladívko, potěh, kleště a já nevím, co
všechno. Že se v tom vyzná? (Jako u zubaře)
Ale už mám střevíček opravený,
mohu jet do Zlína. V autobuse mi přijde
na mysl, jak ten Baťa ševcům ulehčil
práci. Na vše měl stroje. Lidé kontrolovali, stroje vyráběly. Měl pravdu, ten
Baťa. Dokud budou lidé žít, budou boty
potřebovat. Přece ve 21. století nebudou chodit bosky!
Ševce budeme potřebovat stále, tak
jako obuv!
Proč jsem si na tuto historku vzpomněla po téměř 70 letech? Protože 4.
dubna by slavil Tomáš Baťa své narozeniny.
SK

• Hlavní program v kostele sv. Mikuláše:
18:15-19:05
19:05-19:10
19:10-19:40
19:40-20:00
20:00-20:40
20:40-21:00
21:00-21:40
21:40-21:50
21:50-22:00
22:00 -23:00

Mše svatá
Přivítání a duchovní slovo P. Josefa Brtníka
Komentovaná prohlídka kostela
Varhanní koncert
Život sv. Josefa
MaTrio, andělský zpěv (T. Halaštová, V. Končáková, V. Kušnírová)
Život sv. Ludmily
Varhany a housle (Johanka a Filip Krčmovi)
Závěrečné slovo a požehnání
Nikodémova noc, kostel v tichu za svitu svící

• Doprovodný program:
16:30-18:00	Poznej život sv. Josefa a sv. Ludmily– program pro děti i (kostel
a farní dvůr)
	Výstava historických ornátů z našeho kostela a oblečků pro sošku
Jezulátka
17:00-18:00 a 19:30-21:00
Prohlídka fryštáckých zvonů (věž kostela) a varhan (kostel)
17:00-21:00 Prohlídka muzea Ignáce Stuchlého (fara)
19:00-21:00 Prohlídka Kaple v DISu
Kaple sv. Antonína Paduánského na Skalce
Kaple Panny Marie Bolestné na Vítové
Kaple Panny Marie Pomocné v Lukovečku
Kaple na Vítové, na Skalce a v Lukovečku budou otevřené také v neděli 30. 5.
2021 od 15:00–17:00h.
Srdečně Vás zveme na Noc otevřených kostelů. Věříme, že bude možné Vám nabídnout program v mezích aktuálních opatření. Naslouchání, setkání, tiché zastavení
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Vzdělávání pro 21. století
V sobotu 10. dubna 2021 se v rámci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Zlín II uskutečnila
plánovaná konference pro rodiče i pedagogy Vzdělávání pro 21. století.
Fryšták je do projektu v rámci ORP
Zlín také zapojen, proto bych Vás velmi
ráda seznámila s průběhem velmi zajímavé a inspirativní konference.
Vzhledem k aktuální epidemické situaci jsme využili on-line prostředí, jak
je to dnes již běžné. Celou konferencí
provázel Mgr. Karel Opravil. Díky našim hostům a jejich příspěvkům jsme
se mohli dozvědět, jestli patří „Emoce
do školy?“, nebo jaké pozitivní dopady
on-line výuky zaznamenali na základní
škole ve Střílkách, co to je badatelsky
orientovaná výuka v DDM Astra a čím se
zabývá pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti. Bylo zajímavé
vyslechnout, jaké je uplatnění absolventů školy s Montessori programem v dalším vzdělávání, nebo se dozvědět více
o vznikajícím Centru podpory vzdělávání
při UTB i o službách Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti
seznámila účastníky se svojí činností
a projektem Knížky do lavice. V rámci
pracovní skupiny pro rovné příležitosti
proběhla pod vedením Mgr. M. Fojtáchové velice podnětná panelové diskuse.
Sešly se na ní organizace, které pracují
s rodinami a pomáhají jim při řešení různorodých situací a problémů: Unie Kompas – Poradna Logos, SPC Zlín Lazy,
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi,
o.p.s. Vsetín - Terénní asistenční služba
pro rodiny s dětmi Zlín, školní psycholožka ZŠ Mánesova Otrokovice, OSPOD
Zlín, Socioklima, s.r.o., Espediente, z.s.,
a terapeutka Dotekové terapie.
Jsme rádi, že i přes krásné slunečné
počasí si téměř 90 rodičů, pedagogů,
sociálních pracovníků a dalších účastníků konference našlo čas a mnozí se
i aktivně zapojili do diskuse. Začít věci
dělat jinak a měnit je k lepšímu je běh
na velmi dlouhou trať. Hodně výzev je
nyní před námi. A právě tato konference
by pro nás mohla být startem, jakýmsi odrazovým můstkem k tomu, abychom na nových věcech začali pracovat
a vnesli je jak do rodinného, tak do školního prostředí. Má to smysl, týká se to
především našich dětí.
Za přípravný tým konference Vzdělávání pro 21. století
Michaela Nutilová

„Jak to s tím zemědělstvím skutečně je… a jak by to
mělo být… podle Petra Marady“
On-line 14. 5. 2021 od 19:30 do 21 hod. SKYPE
Dr. Ing. Petr Marada získal z rukou Evropského komisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského vítěznou cenu v soutěži ENRD Rural Inspiration Awards
za rok 2020.
Tato ocenění získávají nejvíce inspirativní iniciativy financované Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), což dokazuje přínos politiky rozvoje venkova k podpoře opatření na podporu klimatu na venkově.
Ve svém příspěvku nás seznámí s tím, jaké problémy se pojí se zemědělskou
krajinou jihomoravských Šardic; jaká se nabízela řešení, co se v dotčeném katastru
provádělo, kdo to prováděl, financoval a co lze s ohledem na získané zkušenosti a významné skutečnosti, právě zástupcům obcí doporučit.
Nechme se i ve Fryštáku inspirovat zkušenostmi Petra Marady.
Přednáška s následnou diskusí je určena široké laické i odborné veřejnosti.
Vítáni jsou také zástupci měst a obcí, stejně jako farmáři a zemědělci.
Přihlášeným účastníkům na e-mailu vlastovky@email.cz, bude zaslán odkaz
na SKYPE link.
Do předmětu zprávy prosím pište KONFERENCE FRYŠTÁK 2021. Příspěvek dle
možností každého účastníka činí 50 - 100,- Kč. Více informací o platbě obdržíte
také e-mailem.
Pořádá Fryšták dětem z.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Fryšták, Domem
Ignáce Stuchlého Fryšták a s finanční podporou Města Fryštáku.
Michaela Nutilová, Fryšták dětem z.s.

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme
vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli
ujasnit řadu věcí, například, k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se
o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti
i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá
dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou
suchomilné, či světlomilné. To vše je při
navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti,
neměli byste zde vysazovat jedovaté
druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou
pozornost výběru druhů by měli věnovat
také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či
vrby jsou silné alergeny a na jaře by si
zahrady moc neužili. Zamyslet byste se
měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní

Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní
druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy
je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát
také na to, aby byly dodrženy všechny
zákonné povinnosti. Občanský zákoník
říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis
nebo neplyne-li z místních zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry
jako přípustná vzdálenost od společné
hranice pozemků 3 metry a pro ostatní
stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že
váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas
vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku
vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby

INFORMACE PRO OBČANY

Lidi! Lidičky!
Je mi smutno! Chodím denně
po šesté ráno do školy přes naše
náměstí. Denně vidím, jak F.P. chodí
po parku, po chodnících před Penzionem a sbírá papíry, nedopalky, pet
lahve. Mnozí z vás si myslí, že nepořádek dělají školáci. Může mi někdo
vysvětlit, když děti nechodí do školy,
kdo je „ten“, který netrefí dát papír,
pytlíky, nedopalek, krabičku apod.
do koše? Ano, jsou to dospěláci.
Svou lhostejnost k pořádku svádějí
na děti. Tomu říkám úroveň!
A co víc. Jdu ráno. Je ještě tma
nebo šero. U koše mezi Pekárkovým
a Penzionem rozsypaný koš. Udělala
to kočka nebo pes? A představte se,
že zde klidně žerou potkani! Dva potkani!! No obešla mne hrůza! Lidičky,
proč do košů odkládáte zbytky jídla?
Vždyť je to proti rozumu! Jsme ve 21.
století. Město necháváme deratizovat, abychom žili v bezpečí před hlodavci a vy (někteří) je krmíte! Dáváte
i za živý plot v parku krabičky s jídlem
– pro kočičky! Ale uvědomte si, kdo
chce mít zvířátka, ať si je krmí doma.
Ne na náměstí! Jednak to není estetické a už vůbec hygienické! Žijeme
přece ve městě!
Dík, že chápete, co jsem tím chtěla říci!
SK
obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.
cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné
manuály, jak stromy sázet a jak o ně
po výsadbě pečovat. Na webu najdete
také informace o možnostech finanční
podpory výsadeb.

Vážený pane starosto,

Poděkování

chtěla bych, abyste věděl o senzačních dobrovolných hasičích z Vaší obce.
Hasiči se stali našimi přáteli již v roce 2020. Podíleli se na různých zábavných
aktivitách pro děti, koupili dětem do domova obrovskou trampolínu, přivezli dětem
na zahradní slavnost občerstvení atd.
Nyní nám pomohli s dobročinnou akcí, kterou pořádáme každé 2 roky – sběr
železného šrotu.
Děti zajistily propagaci celé akce, roznesly plakáty po Lazech a naházely do
schránek letáky o chystané akci. Největší problém však byl, zajistit odvoz šrotu.
Oslovili jsme Vaše hasiče s prosbou o pomoc a oni s obrovskou ochotou pomohli.
Dokonce zajistil jeden z nich auto s technickou rukou. Sběr byl úspěšný a děti
sebraly s jejich pomocí šrot v hodnotě 10 000 Kč. Peníze však nikdy nezůstávají
v domově. Děti je pokaždé věnují někomu potřebnému. Tentokrát se budou předávat do ZOO Lešná.
Po drobném občerstvení se hasiči pustili do pomoci s prosekáním stromů na
naší zahradě. Jeden z nich byl tak hodný, že sedl do auta a přivezl z domu svoji
pilu. Práce s pilou byl pro děti zážitek. Tak obratného dřevorubce ještě neviděly.
Hasiči řezali a děti odnášely dříví na hromadu ke spálení. Tolik práce, co se stihlo
za jednu sobotu, to se hned tak nevidí.
Prosím, poděkujte ještě jednou Vašim hasičům za vše, co pro děti udělali.
Ať se Vám daří a práce přináší úspěchy.

Mgr. Bc. Eva Ledvinová
Ve Zlíně 7. 4. 2021 
ředitelka Dětského domova Zlín

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.
K tomu slouží centrální registr stromů
na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo
od roku 2019 vysadil stromy mimo les.
Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi
nové stromy vysazené v naší krajině
a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy.
Na celonárodní úrovni neexistují žádné
souhrnné přehledy o kácení a sázení
stromů. Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
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Distanční výuka podruhé….

Nepovinná distanční
výuka ve školce
V době uzavření mateřské školy
jsme nabízeli výukové programy a grafomotorické listy také dětem, pro které
není předškolní vzdělávání povinné.
Nejmladším z nich, paní učitelky
přinášely obálky s úkoly přímo domů,
do poštovních schránek. Děti v pondělí
dostaly v obrázkové složce úkoly na pár
dní a další týden už samy vyhlížely „poštu“.
Pro starší děti jsme pravidelně připravovali nabídku na našich webových
stránkách. Všichni jsme se učili, jak
tuto nestandardní situaci zvládnout co
nejlépe. Logopedický kroužek, který
v Mateřské škole Fryšták funguje již
několik let, fungovat nepřestal. Od září
do února, to ale bylo za zvlášť přísných
hygienických podmínek.
I po uzavření mateřské školy v březnu, byly logopedické preventistky stále
v kontaktu s rodiči dětí, které logopedickou péči potřebovaly. Pravidelně jim
posílaly materiály prostřednictvím emailů, konzultace probíhaly přes sociální
sítě. Logopedická prevence je obzvlášť
u dětí v předškolním věku velmi důležitá, a proto bylo nutné trénovat pravidelně každý den. Zpětná vazba od rodičů,
kteří nás sledovali a nabídku nepovinné distanční výuky využívali, byla velmi
pozitivní a je pro nás asi tím největším
poděkováním.
Já bych se chtěla tímto článkem k tomuto poděkování připojit. Děkuji všem
svým pedagogickým kolegyním za velmi
dobře odvedenou práci, za nepřeberné
množství nápadů a aktivit, za pozitivní
přístup a za to, že v první řadě myslely na ty „svoje“ školkové děti. Vším tím
přispěly také k prezentaci dobrého jména naší školy mezi rodičovskou veřejností. Děkuji!
Bc. Ilona Staňková
ředitelka Mateřské školy Fryšták

Sešel se rok s rokem, a my jsme byli opět přinuceni, tentokrát vládou ČR, uzavřít
naši mateřskou školu z důvodu pandemie. Jelikož jsme předškoláci a intenzivně se
od září na zápis a vstup do základní školy připravujeme, tak jsme spolu s rodiči najeli na distanční výuku, která je pro nejstarší děti povinná ze zákona. Přes emailové
adresy jsme se společně s rodiči domluvili na formě spolupráce tak, aby vyhovovala
všem. Od začátku března, tak jako vloni na jaře, jsme byli nepřetržitě v kontaktu.
Posílali jsme si navzájem informace, úkoly i náměty na práci s dětmi.
První týden distanční výuky byl docela hektický, jelikož jsme si upřesňovaly kontakty a zjišťovaly zájem rodičů o spolupráci. I přes všechny počáteční nejasnosti
jsme začaly, a to úkoly s jarní tématikou. Rodiče dostali za úkol vytisknout pro své
děti zaslané materiály (pracovní listy pro všeobecný rozvoj dětí, k procvičení matematických představ, logopedické listy, grafomotoriku k uvolnění ruky, nápady pro
výtvarnou činnost, aj.)
Spolupráce ŠKOLA – RODINA s konkrétní zpětnou vazbou od zákonných zástupců začala.
Ve druhém týdnu jsme zvolily téma „Pohádky“. Rodiče s dětmi měli za úkol přečíst si oblíbenou pohádkovou knížku a z ní potom nakreslit obrázek nejoblíbenější
postavičky. Děti se skutečně snažily, rodiče nám posílali fotografie dětských prací
a činností v rodině.
Mezitím jsme společně vymýšlely další aktivity, které by mohly děti zaujmout,
ale také vytáhnout do přírody. A tak se zrodil nápad ve třetím týdnu, který měl téma
„Jak se rodí jaro“. Kromě důležitých pracovních listů a námětů s písničkami a jarními říkankami jsme nafotily čtyři místa v našem městě, kde právě vykvetly první jarní
kytičky – sněženky. Děti společně s rodiči měly za úkol tato místa najít a vyfotit se
u nich. Bohužel počasí moc nepřálo, ale i přesto se našly rodiny, které v této akci
„Najdi sněženky“ děti podpořily a vyrazili společně ven.
Kromě toho jsme vyhlásily pro všechny děti z naší školky akci na „ozdobení plotu
školky“ nejrůznějšími obrázky a výtvory z nasbíraných barevných víček.
Čtvrtý týden jsme se naplno zaměřily s výběrem úkolů na blížící se zápis – „Ze
školky do lavic“. Tady rodiče získali informace o všeobecném přehledu znalostí
a dovedností, důležitých pro vstup svého dítěte do ZŠ a také cenné informace
o tom, co by měly děti do té doby zvládnout. A protože se blížily Velikonoce, vznikla
další akce – „Ozdob velikonoční strom“. Jelikož jsme vybraly strom na náměstí,
mohly se do ní zapojit opět i další děti. Na krásném stromě v parku tak postupně
přibývaly nejrůznější velikonoční ozdoby, kraslice a vzkazy od dětí.
V pátém týdnu se začínalo počasí pomalu zlepšovat, a tak jsme opět chtěly
vytáhnout rodiny na tentokrát větší procházku, na hru „Poznej Fryšták“. Podobně
jako při hledání sněženek, měly děti najít úkoly na deseti místech v našem městě,
vyluštit tajenku a poslat nám ji. Akce i nadále pokračuje a mohou se do ní zapojit
i ostatní.
Poslední týden distanční výuky jsme pokračovaly v duchu přípravy dětí do školy.
Všechny zaslané fotografie od dětí, výrobky i další aktivity jsme postupně přidávaly
na webové stránky naší školy. Celý měsíc byl pro nás všechny docela náročný, zvlášť
pro rodiče, kteří se aktivně našich akcí
zúčastnili. Víme, že v této době připadá
největší úloha právě rodičům, zvláště
od našich předškoláků, protože tyto děti
nejsou ještě tak samostatné a potřebují
podporu a pomoc dospělých. Děkujeme proto všem, kterým není lhostejná
příprava jejich dětí do budoucího života a také těm, kteří se aktivně zapojili
i do nepovinných akcí naší třídy a školy.
Přejeme Vám tak hodně úspěchů
do dalších měsíců. Věříme, že se situace uklidní a budeme spolupracovat už
zase běžným způsobem, společně v MŠ.
Helena Ohlídalová
a Daniela Hanačíková
učitelky třídy Sluníček

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
kám se velmi líbil. Nejen proto, že se
jednalo o nádhernou hudbu doplněnou
průvodním slovem dirigenta, ale také
proto, že si děti mohly prohlédnout jak
celý orchestr, tak i podrobné záběry na
houslisty, basisty, bubeníka, trumpetisty, atd.
Celá atmosféra koncertu byla podtržena tím, že se děti krásně oblékly, aby
jim vše připomínalo výchovný koncert.
Za všechny děti i učitelky bych chtěla všem, kteří pro děti připravili tak
krásný kulturní zážitek, ze srdce moc
poděkovat.
Za 1. stupeň

Drahomíra Krajčová

Výchovný koncert
v době COVIDu
Ve čtvrtek dne 15. dubna 2021
jsme se připojili na on-line výchovný
koncert pro děti 1. stupně ZŠ, který
uspořádala Filharmonie Bohuslava
Martinů ve Zlíně.
Umělci si pro děti připravili krásných
45 minut plných melodií z různých států
Evropy (př. vídeňský valčík Na krásném
modrém Dunaji, francouzský Cancan,
maďarský Uherský tanec č. 5 nebo český Dvořákův Slovanský tanec č. 8), ale
také hudbu z Číny – tanec Yao – kterému stačí pouhých pět tónů.
Koncertu se zúčastnilo celkem 5
tříd, které v tomto týdnu byly přítomny
ve škole. Všem dětem i jejich učitel-

Opožděný dopis.

10. 5. 2021

Maminko,
nikdy mi nebylo tak,
jako pod tvými mateřskými křídly –
a já, mladinká, jsem tolik spěchala do velkého světa.
Tehdy jsem netušila, co všechno ztrácím.
Maminko.

Tvoje Adélka
Druhou květnovou neděli si pravidelně připomínáme Den matek.
V tento den děkujeme všem maminkám i babičkám za jejich starost a lásku
a všechno, čím nás v našem životě obdarovávají. Měli bychom si to připomenout
i v této nelehké době, kdy mnozí z nás o své maminky (ale i tatínky) přišli kvůli pandemii koronaviru.
Děkujme Vám za všechno, co jste pro nás v životě obětovaly, a slibujeme, že
navždy zůstanete v našich srdcích.
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
AKTUÁLNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

Jarní zprávy z Lukovečka
Přesto všechno, že se zatím stále
probouzíme do chladného rána, jaro je
neodmyslitelně tady. Nejen to, že nás
ráno všechny probouzí švitoření místního zpěvného ptactva, že se stromy
na zahradách začínají zahalovat do bílých a růžových hávů z drobných kvítků, ale také na požární nádrž se vrátil
párek kachen divokých, nebo chcete-li
kachen březňaček. Tyto se zde objevují pravidelně již několik let. Právě tento párek je pro mnohé takovým malým
symbolem příchodu jara.
Letošní jaro je zatím stále spojené
s trvajícími omezeními z důvodu pandemie, ale i přesto všechno, se v obci
stále něco děje. Většina občanů se vrhla do práce na svých zahradách, které
zušlechťují k obrazu svému. Na odpad
ze zahrad, jsou v obci umístěny 4 kontejnery, které se pravidelně zaplňují
a které jsou vyváženy dle potřeby, někdy i 2 x za týden. Kdo má větší množ-

ství ořezaných větví, má možnost požádat na úřadu o štěpkování. Štěpkuje se
vždy po domluvě, když je připraveno větší množství materiálu. Štěpka je vhodná k dalšímu využití na zahrádce.
V obecním sadu na Pasíčkách
a u potoka pod sportovním areálem,
byly pokáceny některé suché trnky
a místo nich zasazeny nové. Před obecním úřadem byla pokácena velká thůje.
Na její místo byl vysazen okrasný převislý buk, který nahradil „slivoň lukovečskou aprílovou“, kterou do připravené
jámy vysadil neznámý vtipálek.
Za obchodem bylo zprovozněno
nové sběrné místo. Na zpevněnou plochu byly přemístěny kontejnery od úřadu. Ještě zbývá přestěhovat nádobu
na sklo, ale až po vyprázdnění. Možná jste si všimli nového kontejneru
na drobný kovový odpad, druhý stojí
pod kopcem na Horňák za bioodpadem.
Vyřizuje se kontejner na sběr použité-

pondělí 8.00–13.00 hodin
středa 12.00–17.00 hodin

ho textilu a také posílení několika novými kontejnery na papír, neboť stávající jsou zaplněny vždy v řádu několika
dnů. U budovy úřadu plánujeme místo
sběrných nádob velký květináč s okrasnou výsadbou. U kapličky připravujeme
oplocení místa s kontejnery, aby bylo
docíleno důstojného pohledu na náves.
Možná se jedná o malé střípky z činností, ale i tyto střípky přispívají k tomu,
aby byli lidé spokojení a vesnice byla
pěkná. Na těchto mnoha zdánlivých
maličkostech se podílelo více občanů,
kteří péči o naši obec věnovali svůj volný čas, za což bych jim chtěla velmi poděkovat.
Přeji Vám všem, krásný jarní čas bez
chmuru a starostí, dny plné sluneční
energie, které nás všechny jistě posílí
a povzbudí.
J. Kojecká

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Hlavu vzhůru!“ (P. Ignác Stuchlý) „Vybízel k odvaze a stále ji doporučoval.
Chtěl, abychom byli veselí a plní energie.“ (z knihy Český Don Bosco)

CO BYLO
a co nás čeká

Okénko do historie

Na Velikonoce vznikla Trasa 4, která prováděla událostmi Velikonoc. Její
účastníky zavedla na krásná duchovní
místa kolem Fryštáku. S pomocí čtečky
QR kódů se pak mohli seznámit s významem velikonočních svátků. Aktuální
trasy hledejte na facebookových stránkách: Naučné a zábavné trasy Fryšták.
Velikonoce na DISu: Prostory kaple v DISu byly ke slavení velikonočních
svátků nabídnuty mladým z Fryštáku.
Účast na mších svatých byla povolena
do zaplnění 10 % míst k sezení v místě
konání. A tak alespoň malá skupinka
vrstevníků mohla prožít a prohloubit své
znalosti na Ježíšově cestě k Velké noci.
K nahlédnutí je koláž z výtvarných dílek,
které u této příležitosti vznikly. V rámci farnosti byly přidány další mše svaté, aby bylo možno za daných opatření
navštívit na největší křesťanský svátek
náš kostel.
V této době se plánuje těžko, ale
sedět se založenýma rukama neumíme.
Proto se chystáme na prázdniny v normálním režimu a dále budeme pružně
reagovat na aktuální situaci.
Noc kostelů: V roce 2021 je plánována na 28. května. V rámci programu
bude otevřeno také Staříčkovo muzeum, DISácká kaple a bude připraveno
mnoho dalších zajímavých podnětů k vidění, slyšení i přemýšlení. Jste srdečně
zváni.

P. Josef Lepařík - třetí ředitel salesiánského ústavu ve Fryštáku
Když mezi Vatikánem a Československem došlo začátkem r. 1928
k dohodě „modus vivendi“, znamenalo
to mj., že vyšší představení řeholních
společenství musí být českoslovenští
státní příslušníci. V té době byl ředitelem fryštáckého ústavu Ital don Coggiola. A tak bylo nutné provést změnu.
Druhým ředitelem byl tedy jmenován
P. Ignác Stuchlý. O něm jsme již dříve
psali, a tak můžeme přistoupit rovnou
k třetímu řediteli domu, kterým se stal
P. Josef Lepařík.
P. Josef Lepařík se
narodil 20. 3. 1901 v Olomouci-Hodolanech. Patří
mezi první, kteří přišli r.
1923 do Itálie s úmyslem
stát se salesiány. Noviciát prožil ve Foglizzu, filosofii studoval na Valsalice
a po asistenci v Perose
věnoval rok studiu teologie
na Crocettě v Turíně. Teologii zakončil v Lublani, kde
byl 3. 7. 1932 vysvěcen
na kněze.
Po vysvěcení zamířil do Fryštáku,
kde byl zpovědníkem. V r. 1934 se otevřel druhý dům v Ostravě, jehož ředitelem se stal P. Stuchlý. Novým ředitelem
ve Fryštáku byl právě P. Josef. Ředite-

loval zde jen něco přes rok, do doby
než byl P. Ignác jmenován inspektorem. P. Lepařík byl povolán za ředitele
ostravského domu. V Ostravě působil
až do zabrání ústavu v r. 1942. Zůstal
zde i nadále, když měli salesiáni jen
kostel a zmenšenou oratoř. Teprve r.
1944 ho vystřídal P. Mrtvý a P. Josef
odešel za bohoslovci na fryštáckou
faru. Byl s nimi nějaký čas ve Dvorku,
v Mníšku pod Brdy a v Oseku. V r. 1948
byl povolán znovu za ředitele do Ostravy. Zde ho také zastihla Akce „K“ roku
1950. Z internace v Želivu ho propustili v r. 1954. Byl v té době
nejstarším rádcem inspektoriální rady, a tak podle
stanov zastupoval inspektora, který byl ve vězení.
R. 1957 byl zatčen a odsouzen na 3 roky. Po roce
jej propustili na amnestii.
Poté byl zaměstnán v ZOO
na Sv. Kopečku. V r. 1963
se stal duchovním v domově důchodců v Mlázovicích
u Jičína. V době uvolnění r.
1968 šel opět do Ostravy
jako výpomocný duchovní u salesiánského kostela sv. Josefa. V postupující normalizaci byl však nucen odejít.
V roce 1975 se dostal do ústavu sociální péče k sestrám v Nové Horce, kde
9. 12. 1988 zemřel.
P.J.

Tábory na DISu: Na našich webových stránkách je možné přihlašovat
účastníky na letní tábory. Realizovat budeme 4 příměstské (sportovní, tvořivý,
taneční, indiánský) a 2 pobytové tábory
(na Elišce, Vidče). Více informací na:
https://www.disfrystak.cz/tabory/
Prázdniny pro třídu: V sekci Orientačních dnů® vytváříme nové programy
a současně instruktoři zvažují, jak alespoň částečně třídám vynahradit ztracený čas se spolužáky. Proto vznikla
nabídka s názvem Prázdniny pro třídu.
Chtěli byste vyrazit se spolužáky na
tábor? My ho pro vás můžeme zorganizovat, více informací na: https://www.
disfrystak.cz/prazdniny-pro-tridu/


D. Z.
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VÝBĚR Z NOVINEK FRYŠTÁCKÉ KNIHOVNY
Loňský a letošní rok přinesly proměnu mnoha odvětví lidského potýkání. Jako
v Cestě do pravěku dravý tyranosaurus pandemie dlouhé měsíce drtil stegosaura
obvyklého svobodného života. S rozvíjejícím se jarem se ovšem zdá, že věk dinosaurů pomíjí. Přišla naděje v podobě vakcín a veřejný prostor se začíná otvírat. Také
omezení, jež dolehla na knihovny, jsou postupně zmírňována, a tak je konečně možno
využívat půjčovní dobu v míře, jak jsme jako čtenáři byli zvyklí. V takovou chvíli je důležité mít co nabídnout. A vzhledem k tomu, že vydávání knih nebylo v tomto období
přerušeno, je z čeho čerpat.
Nejnovější nákup Vaší knihovny přináší mimo jiné i následující tituly. Jsou připraveny k vypůjčení a třeba zrovna Vás zaujmou. Těšíme se na Vás.
my z knihovny
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Šlepikas, Alvydas –
Dán, Dominik – Sára
Jmenuji se Maryte
Detektivové
Richard
Jmenuji se Maryte –
Krauz a Jozef Fischer
věta, kterou se šestivyšetřují vraždu vlivnéletá Renata naučí liteho ředitele konsorcia
vsky a opakuje ji jako
bank. Našli ho v jeho
zaříkadlo proti všemu
pracovně s prostřelezlému. Pochází totiž
nou hlavou. Není jasné,
z městečka ve Východjak vrah překonal důním Prusku, z dnešní Kaliningradské
myslný zabezpečovací
oblasti, a má tu smůlu, že je Němka.
systém a jak je možné, že na místě činu
Krátce po válce ji dějiny odvanou do cizí
nezanechal jedinou stopu. Případ nezemě, kde dostane nové jméno a s ním
postupuje, dokud neznámý dobrodinec
novou identitu a naději na nový život.
nepošle na oddělení vražd záhadný balíRomán o fenoménu takzvaných vlčích
ček. Je v něm videokazeta s nahrávkou
dětí – wolfskinder, které dodnes žijí
vraždy. A dokonce tvář muže, který střína území Litvy, vyvolal po svém vydání
lí... A všichni ho dobře znají! Ale ten se
v roce 2012 senzaci a stal se litevskou
zatne a nechce promluvit, přestože ví,
knihou roku. Autor v něm s neobyčejnou
že mu hrozí nejtěžší trest. Je však muž
něhou i vášní odkrývá zasutý cíp evropz videokazety opravdu vrah? Případ se
ské historie a ve strohých sekvencích,
začíná komplikovat a detektivové zjišťupsaných prostým, přitom však básnicky
jí, že je nejistý nejen pachatel, ale ani
jemným jazykem, líčí, jak snadno se šlo
zavražděný nemusí být tím, kdo měl pův kruté zimě roku 1946 ztratit.
vodně zemřít...
BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hanišová, Viktorie – Dlouhá trať
Občas se stane, že v půlce závodu
Szymanowicz, Maciej
zapomenete, proč vlastně soutěžíte.
– Rok v pohádce
Život se někdy zastaví. Ať už je důvoPěkný den, moji milí!
dem vědomí smrti, osobní selhání,
Jmenuju se Ježibaba
ztracené iluze nebo prostý strach, nea mám velkou radost,
vyhnutelně pak přicházejí také úzkosti,
že jste k nám přišli
pochyby a otázky. Jsou to okamžiky, ktena návštěvu. Kouzlenré nutí promýšlet vlastní bytí v jasném
ka vám vyčaruje čaj i
světle, jehož svit často nepřeje spolevýtečnou bramboračku.
čenským konvencím a tomu „být jako
A určitě si nenechte ujít ani Bábinčiostatní“. A to, čemu přeje, se zdá tak
ny dobroty. S Dobrodouškem zažijete
děsivé, uhrančivé a lákavé zároveň…
spoustu legrace a s Vodníkem naProzaička Viktorie Hanišová po třech
hlédnete pod vodní hladinu. Ale pozor
románech ohledává subtilnější a sevřena Raráška, ať vám nevyvede nějakou
nější prostor povídky. Tematicky propojelotrovinu. Jestlipak vás někdy napadlo,
né svižné texty jsou jako dobře míněné
jak by se žilo v pohádce? Co asi dělá
facky: zabolí, ale proberou. Stejně jako
taková Karkulka, kouzelník, vlk, trpasprotagonisté povídek z Dlouhé trati se
líci, drak nebo princezna po celý rok?
i čtenář musí nejednou zastavit a sám
Vydejte se s námi na neuvěřitelnou
sebe se ptát: Jaký má tohle všechno
cestu plnou překvapení a neobyčejných
smysl? Možná to není příjemné, ale kdo
setkání s pohádkovými hrdiny: pážetem
jednou začne, už nemůže zpět. A totéž
Kratochvílem, vílou Květinkou, Chobose dá říct i o Dlouhé trati. Možná to není
tosaurem a Dráčátkem. Rok v pohádce
nic líbivého — ale číst přestat nelze.
obsahuje dvanáct dvoustran, přičemž

každá z nich vyobrazuje jeden měsíc
roku. Na začátku knihy se seznámíte
s jejími hrdiny a na konci si zahrajete
zábavnou hru. Knížku si můžete prohlížet celé hodiny. Procvičíte si při tom postřeh, vyprávění příběhů, ale hlavně se
výborně zabavíte. Pro všechny milovníky
Roku v lese. Protože není les jako les
tenhle je pohádkový!
Hawkingovi,
Lucy
a Stephen – Jirka
a modrý měsíc
Kdo by nechtěl zažít
dobrodružství ve vesmíru! Cestovat na cizí
planety, poznávat nové
přátele, prostě užívat
si ohromnou zábavu.
Jirka s Aničkou mají štěstí. Byli vybráni do vesmírného programu, který má
za úkol připravit mladé lidi na cestu
na Mars. Oba novopečení astronauti už
se nemůžou dočkat, až poletí do vesmírného tábora. Když ale dorazí na místo
určení, čeká je překvapení – na Zemi
a v přilehlých vesmírech se dějí divné
věci. Tajemné vesmírné mise probíhají
v přísném utajení a trénink nových astronautů je čím dál děsivější a děsivější…
Santiago,
Roberto
– Fotbaláci. Záhada
jestřábího oka
Představte si, že byste
si mohli ve zpomaleném záběru znovu přehrát, co jste právě udělali. Přesně tak funguje
jestřábí oko.
O Vánocích se v Malé Seville bude poprvé v dějinách města konat fotbalový
turnaj, kde se střetnou slavné týmy jako
Real Madrid, FC Barcelona, Atlético
Madrid… a Soto Alto! A poprvé v dějinách žákovského fotbalu se během zápasů bude využívat právě jestřábí oko.
Jenže někdo kreslí na zdi ve městě nápisy, které odhalují tajemství Fotbaláků.
Chce je snad před zápasy vyvést z rovnováhy? Ale kdo by toho o nich mohl
tolik vědět?
Fotbalový klub Soto Alto není jen obyčejný školní tým. My jsme mnohem víc.
Jsme Fotbaláci! Uzavřeli jsme tajnou dohodu: nikdo a nic nás za žádnou cenu
nerozdělí. Vždycky budeme hrát spolu.
Ať se děje cokoli.

K U LT U R A

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Aarsen, Cassandra – Organizace skutečného života
Naučte se, jak zorganizovat svůj domov, zjednodušit si život a mít více času
na věci, které máte rádi. Organizační expertka Cassandra Aarssen, guru
z ClutterBug kanálu na YouTube, odhaluje své tipy, triky a tajemství, které vám
zaberou jen 15 minut denně. Rady pro
všechny, kteří se chtějí zbavit nepořádku. Dozvíte se, jak zorganizovat efektivní řízení domácnosti; vstupní a výstupní
systém; organizace kuchyně, organizace domácích prací, organizace financí,
efektivní ukládání a třídění věcí atd.
Filípek, Štěpán –
Trpišovský
Patří mezi nejpopulárnější tváře české
fotbalové scény. Je
oslavovaným hrdinou,
který ze Slavie udělal
tuzemský kolos a ohromil Evropu. Zdálo by
se, že snad každý má příběh Jindřicha
Trpišovského v malíku. Ale opravdu?
Kde se vůbec český fotbalový Tarantino
vzal? Proč za něho chtěli hráči na trávníku „zemřít“? Kdo je jeho mecenášem,
jenž za ním stojí téměř celou jeho kariéru? Proč kdysi opustil Spartu a po letech se do ní nevrátil? A jak je možné, že
uspěl ve Slavii? Teprve z knihy reportérů deníku Sport Štěpána Filípka a Jana
Podroužka se čtenáři poprvé podrobně
seznámí se všemi peripetiemi, jimiž Jindřich Trpišovský na cestě od provozního
herny k titulům a Lize mistrů prošel.
Lencová, Radana
– Comenia Script –
universal
Manuál k nové psací
latince je vytvořený pro
nácvik psacího písma
Comenia Script universal. Využijí ho především učitelé, rodiče
dětí na základních školách a všichni,
kteří se zajímají o kultivaci rukopisného písma. Součástí manuálu je příloha,
sestavená z pracovních listů k písmu
Comenia Script universal. Praktický
manuál je jednou z hlavních didaktických pomůcek k písmu Comenia Script
universal. Tištěno ofsetem s certifikací uhlíkové stopy na papír s certifikací FSC. Psací písmo Comenia Script®
bylo ověřeno Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR v projektu

dvouletého
pokusného
ověřování
v letech 2010–2012 a schváleno jako
alternativní psací písmo pro použití
v českých základních školách.
Santomero, Angela C.
– Radikální laskavost
Většina z nás se chce
chovat k druhým lidem
laskavě, jen neví, že
je třeba začít u sebe.
A musí jít o laskavost
radikální. Pojem radikální je totiž odvozen
z latinského výrazu radix pro kořen, základ. Laskavost by měla být základem
a doslova u kořene všeho, co říkáme
a děláme. Je pravda, že doporučovat
laskavost k vlastní osobě může působit jako propagace sobectví. Vždyť laskavost by měla být něčím, co nabízíme
těm druhým. Leč péče o sebe sama je
nezbytnou podmínkou šťastného a účelného života. Pokud nebudeme nakládat
láskyplně sami se sebou, nebudeme ani
dostatečně vybaveni k láskyplnému jednání s druhými lidmi.
Kniha Angely Santomerové je napsána
s hlubokým vhledem. Je nejen inspirativním průvodcem po otázkách osobní
transformace, ale zejména praktickým
návodem k získání zkušenosti, kterou
bychom mohli nazvat laskavým vědomím. Bez ohledu na své náboženské či
jiné přesvědčení se čtenář vydá na pouť,
během níž zaměří pozornost na potřebu
vnitřního a vnějšího pokoje – na potřebu vést život na základě niterné shovívavosti, laskavosti a ohleduplnosti, a to
k sobě samému, ostatním lidem i světu.
To, že si laskavost osvojit lze, potvrzuje
i moderní výzkum lidského mozku, který
dokazuje, že změnou způsobu uvažování
lze do jisté míry transformovat i samotný mozek.
Sobotka, Richard –
Horské boudy a chaty
v Beskydech
Útulny, sruby, horské
boudy a chaty vznikaly
téměř
od
samého
počátku turistiky. Byla
to místa, kde turista
daleko v horách a kolikrát v krajně
nepřívětivém počasí našel v nouzi
přístřeší a mnohdy také příjemné místo
k pobytu, působící milým a klidným
dojmem. Chataři byli pověstní svou
přívětivostí a pohostinností, neváhali
v nebezpečí vyrazit na pomoc postiženému a riskovat při záchraně třeba i vlast-

UPOZORNĚNÍ
RMF na základě návrhu vedoucího
Městské knihovny Fryšták Mgr. P. Nášela schválila odpuštění tzv. čtenářského poplatku na rok 2021 všem klientům fryštácké knihovny. Jedná se o
částku 50 Kč/ rok děti a 100 Kč/ rok
dospělí. Knihovna v současné době
eviduje cca 400 čtenářů. Důvodem je
dlouhodobé uzavření knihovny na základě vyhlášeného nouzového stavu
(vládou ČR) a tím i možnost využívat
kompletních služeb knihovny. Vzhledem k tomu, že omezující opatření
platila téměř půl roku (zrušena byla
až 12. 4. 2021), jedná se o vstřícný
krok všem čtenářům knihovny, kteří
nemohli plnohodnotně využívat všech
služeb tohoto městského zařízení.
ní život. Tak, jak do hor pronikali turisté,
tak se tam za nimi stěhovaly i horské
chaty a útulny. Původně skromný přístřešek se časem proměnil v přívětivou útulnu či horskou chatu a některé z nich se
v novějších časech proměnily v horské
hotely.
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Hamer-Morton, James
– Hádanky a hlavolamy
Sherlocka Holmese
Deset
interaktivních
případů čeká na vyřešení. Připojte se
k doktoru Watsonovi
a pomozte mu se sledováním stop, které mu
zanechal jeho přítel, věhlasný detektiv
Sherlock Holmes. Abyste záhadu rozlouskli, musíte postupovat krok za krokem a zdolávat jednu nástrahu za druhou. V jednotlivých kapitolách naleznete
hádanky složené z úseků, které do sebe
navzájem zapadají a s nimiž si musíte
poradit, abyste mohli pokročit k dalšímu
úkolu. Někdy využijete znalosti, které už
máte z dřívějška, jindy na vás čeká zcela
nová úloha, při níž vám nezbývá než provětrat své mozkové závity a podívat se
na věci z netradičního úhlu. Vydejte se
za dobrodružstvím, pátrejte, využívejte
svůj důvtip a luštěte jednotlivé hlavolamy, abyste unikli z nastražené léčky.
Zdroje anotací a obálek:
booktook.cz, kosmas.cz
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Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás
i v době pandemie

V měsíci KVĚTNU 2021 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Zdeněk Buchta
Božena Černá
Zdeňka Doležalová
Lubomír Fröhlich
Svatoslav Hirš
Božena Horáková
Božena Hricová
Jana Juráňová
Marie Jurčíková
Vladimír Kamenář
Antonín Kolaja
Inocenc Konečný
Jarmila Manďoková
Jindřiška Metelová
Jana Nášelová
Miloš Navrátil
Štěpánka Novotná
Svatava Petrášová
Ludmila Pisarská
Miroslava Plšková
Zdeněk Poledňák
Marie Růčková
Hedvika Semrádová
Jana Stambolidisová
Libuše Stašová
Anna Štěpáníková
Zdeňka Uhlířová
Antonín Vaňhara
Jaroslava Žužičová

Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle 553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a milostivá, protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života

Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.

Mladý pár se zájmem o bydlení ve Fryštáku hledá za účelem koupě

Blahopřejeme!

POZEMEK VHODNÝ K VÝSTAVBĚ RODINNÉHO DOMU.
Prosím, nabídněte, a to formou SMS zprávy nebo telefonátu
na kontakt: +420 605 139 004
Děkujeme za Vaši vstřícnost.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

placená inzerce

Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Ekologická likvidace
autovraků ZDARMA
Včetně potvrzení na místě.

Vyplatíme vám za váš autovrak

500 až 1500 Kč za Váš vrak

Autovrakoviště Třebětice – Roman Kamenec

Odvoz ZDARMA.

500 až 1500 Kč

Tel.

777 550 621 ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz autovrak@centrum.cz

Dobrotice 776 719 631

placená inzerce

NAŠI JUBILANTI

Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte a možná se
ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a mění se ze dne na den,
organizace Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami neomezuje provoz
a poskytuje vysoký standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou
nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti léčby a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům,
pro které je prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní neakutní péče je značně omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem
a spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do posledního vydechnutí v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom života dbá o maximální ochranu svých pracovníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné
pacienty s podezřením nebo nemocné Covid_19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit
přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete na to sami!
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%ohumíU3ċLbylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

=DMistíme veškHU«SRKċHEQ¯DkUHPDÏQíVOXĨby.

A5

A0

JSME TU PRO VÁS

Reklamní a graﬁcké studio
Digitální tisk
Velkoformátový tisk
Výroba razítek

NE3ĊE75ħ,T6/8ħ%A

Reklamní předměty

+420 723 490 883

Potisk textilu
Výroba kalendářů

placená inzerce

Graﬁcké práce

Nabízíme také památeÏQ¯sklo!

Tvorba webových stránek

0ÛMWHsvé blízké
stále u srdce.

Tvorba loga
Řezaná fólie
Venkovní reklama
Polepy aut
Foto/video studio

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

www.macostudio.cz
placená inzerce

+420 601 252 521

info@macostudio.cz

Holešovská 166, Fryšták

ev. č. 25332813

placená inzerce

telefon
mobil
e-mail
web

daňové poradenství
vedení účetnictví
daňová evidence
mzdová agenda
daňová revize a dohled
lektorská činnost
finanční poradenství
realitní činnost
placená inzerce

+420 603 226 636
www.akonta.cz
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