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Kácení máje na Kvapilce

V pátek 4. června po poledni nezvykle ožila naše ulice malými dětmi,
které se nemohly dočkat „Kácení
máje“. Pomáhaly, kde se dalo, ale přitom i sportovaly. Potvrzovaly, že tato
akce je oslavou jara a mládí.
Konečně jsme se dočkali, že se
můžeme sejít se sousedy. Po více než
roční pauze jsme díky rodině Rafajových mohli uskutečnit kácení máje.
Přálo nám i počasí, které se konečně
umoudřilo. Rafajovi připravili posezení,
ohniště a další nezbytnosti pro hladký
průběh akce. Po společné fotograﬁi
u opentlovaného máje se naši chlapci
od nejútlejšího věku až po ty dříve narozené pustili do jejího kácení. Všichni
prezentovali svoji sílu a dovednosti za-

cházet se sekerou či pilou. Vše se podařilo a „mája“ za potlesku padla.
Pak jsme společně popřáli Evičce Gavendové k úspěšnému ukončení studia
medicíny, a aby do lékařské reality vykročila pravou nohou. Večer jsme opékali
špekáčky a ochutnávali nejrůznější dobroty, které se na stolech objevily. Bylo
pohlazením po duši pozorovat naše malošky, jak si to společně užívali, ale moc
to bavilo i ty starší děti. Rodiče i prarodiče si rádi popovídali, co prožili v době covidového omezení, co se u nich změnilo,
co je u nich nového. Nebylo toho málo.
Děkujeme Rafajovým za zabezpečení
celého setkání a věříme, že byl položen
základ pro vznik tradice těchto májových
oslav mládí a jara.
Alena Dofková, foto: J. Rafaja
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RMF č. R12/2021/VIII ze dne 21. 5. 2021
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí jednostranný právní akt, podaný vedoucím OTH
Ing. P. Dohnalem - vzdání se vedoucího
pracovního místa ke dni 31. 5. 2021.
RMF bere na vědomí žádost o skončení pracovního poměru vedoucího OTH
Ing. P. Dohnala dohodou s tím, že jeho
pracovní poměr končí sjednaným dnem
31. 5. 2021.
RMF s odkazem na doporučení Komise pro výběr vhodného kandidáta
na obsazení pracovního místa vedoucího Odboru technického hospodářství
na Městském úřadu Fryšták v rámci
výsledků výběrového řízení konaného
ve smyslu zákona o úřednících územních samosprávných celků a na návrh
starosty jmenuje s účinností od 1. 7.
2021 do funkce vedoucího Odboru
technického hospodářství MěÚ Fryšták
Ing. M. Zlámala, s tím, že jmenování
(podpis jmenovacího dekretu) provede
vedoucí úřadu.
RMF bere na vědomí žádost obce
Lukoveček ve věci uzavření nové veřejnoprávní smlouvy – dohody o vytvoření
společného školského obvodu spádové
mateřské školy, a s odkazem na vyjádření Bc. I. Staňkové, ředitelky MŠ Fryšták, neschvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy - dohody mezi městem Fryšták
a obcí Lukoveček.
RMF schvaluje účetní závěrku Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o.
RMF schvaluje zlepšený výsledek
hospodaření Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., IČ75022702, ve výši
+ 15.310,57 Kč a současně schvaluje
převedení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Fryšták, okres Zlín,
p. o., za rok 2020 dle ust. § 30 odst.
2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, v pl. znění, ve výši 12 248 Kč
do fondu odměn (80 % z výsledku hospodaření) a zbylou část ve výši 3 062,57 Kč
do rezervního fondu.
RMF bere na vědomí informace
Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy
Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace, o průběhu zápisu dětí do 1. tříd
pro školní rok 2021/2022.
RMF bere na vědomí informace
Kinematografu bratří Čadíků, s. r. o.,
k letnímu ﬁlmovému promítání a schvaluje nabídku ﬁlmových titulů, které budou v rámci letního kina ve Fryštáku
ve dnech 21. - 24. 7. 2021 promítány.

RMF bere na vědomí informace
předložené Ing. Drahotuskou, referentkou ESO, ve věci nabídky spol. D.A.S.
Rechtsschutz AG, ve věci možnosti právní ochrany vozového parku města Fryšták a schvaluje pojištění právní ochrany
těchto vozidel: celý vozový park – ﬂotila
vozidel MF a ukládá starostovi města
zajistit návrh příslušné dokumentace.
RMF bere na vědomí informace
předložené Ing. M. Drahotuskou, referentkou ESO, ve věci prodloužení pojistných smluv, a to pojistné smlouvy č.
8603269374 – pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8, a pojistné
smlouvy č. 8603506092 – pro pojištění
podnikatelských rizik – TREND 14 (pojištění majetku a odpovědnosti města),
každá vždy o jeden rok.
RMF bere na vědomí žádost spolku
TAJV, z. s., o ﬁnanční podporu projektu
„Sportovní den mládeže s TAJV ve Fryštáku“ a nereﬂektuje na tuto žádost.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč pro rok
2021 Spolku přátel lesa Ondřejovsko,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 20.000 Kč
mezi městem Fryšták, a Spolkem přátel
lesa Ondřejovsko, za účelem částečného krytí nákladů na činnost a rozvoj
spolku v roce 2021.
RMF bere na vědomí projekty zajišťované spol. Planeta Země, z. ú., a schvaluje pořízení 4 ks EDU tabule do exteriéru, rozměr 62,5 x 79 cm, cena 6.300
Kč/ks a 1 ks EDU tabule obrazová do interiéru, rozměr 49,5 x 62,5 cm, cena
3.500 Kč/ks.
RMF schvaluje žadateli Drásal Team
Holešov z. s., průjezd cyklistů městem
Fryšták dne 26. 6. 2021 v rámci konání 28. ročníku cyklistického maratónu na horských kolech „Bikemaraton
Drásal České spořitelny a ukládá Mgr.
P. Nášelovi a Mgr. I. Plškové informovat prostřednictvím místního rozhlasu
a webových stránek města občany o konání akce.
RMF bere na vědomí vyjádření Ing. J.
Pastyříka, správce Lesů České republiky, s. p., ze dne 28. 4. 2021, ve věci
objasnění důvodů trvání na původní variantě směny, tj. na směně pozemků p. č.
905 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 531 m2 a p. č. 919 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6307 m2, oba k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, ve vlastnictví města Fryšták,
za pozemek p. č. 911/1 – lesní poze-

mek, o výměře 6982 m2, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a na základě
usnesení RMF č. U R 10/2020/VIII/15
ze dne 29. 4. 2020 trvá na směně pouze výměry nezbytně nutné pro zajištění
přístupového koridoru ve smyslu původní žádosti.
RMF doporučuje ZMF schválit převzetí stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Dolní
Ves“ realizovanou na náklady ČR – Státního pozemkového úřadu, a to na základě Protokolu o předání a převzetí stavby
uzavřený mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky
a městem Fryšták, jejímž předmětem je
předání a převzetí stavby „Polní cesta
C8 v k. ú. Dolní Ves“, umístěné na pozemcích p. č. 959 – vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,
p. č. 1035 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1050 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. č. 1061- vodní
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, p. č. 1066 – vodní
plocha, koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, p. č. 1070 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, p. č. 1075 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. č. 1108 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, v účetní investiční hodnotě ve výši 8.270 704,97 Kč
vč. DPH.
RMF schvaluje spolupořádání kulturně-motoristické akce s názvem „Fryštácká Retro Rally“ dne 18. 9. 2021
v době od 6.00 do 17.00 na náměstí
ve Fryštáku společně s pobočným spolkem RALLYE AUTO KLUB v AČR, souhlasí s bezplatným využitím prostor radnice
- obřadní síň, ve kterých budou probíhat
administrativní přejímky soutěžících
před startem, rozdílení cen a předávání
pohárů vítězům, včetně malého občerstvení, a to vše na náklady žadatele.
RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku části měst. pozemku p. č. 2/1 - ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře
do 2.200 m2 - viz zákres, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za účelem pořádání kulturně-motoristické akce s názvem „Fryštácká Retro Rally“ dne 18. 9. 2021 v době
od 6.00 do 17.00 na náměstí ve Fryštáku, žadateli pobočnému spolku RALLYE
AUTO KLUB v AČR, s podmínkou, že vypůjčitel zajistí na své náklady stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na příslušném odboru Magistrátu města Zlína.
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RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták a pobočným spolkem RALLYE AUTO KLUB
v AČR, IČ49156748, na krátkodobou
výpůjčku části měst. pozemku p. č. 2/1
- ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
do 2.200 m2 - viz zákres, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, na dobu určitou 1 den –
18. 9. 2021, za účelem pořádání kulturně-motoristické akce s názvem „Fryštácká Retro Rally“ dne 18. 9. 2021 v době
od 6.00 hod do 17.00 hod na náměstí
ve Fryštáku.
RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č.
64 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře do 25 m2, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadatelce na dobu určitou
10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu (v případě oprávněných
potřeb města s jednoměsíční výpovědní lhůtou), za účelem parkovacího stání,
s tím, že zpevnění plochy bude řešeno
formou plastových zatravňovacích tvárnic a na náklady žadatelky, bez možnosti
uplatnění nároku na úhradu nákladů během a při skončení výpůjčky, a uzavření
příslušné smlouvy o výpůjčce.
RMF schvaluje výpůjčku části
městského pozemku p. č. 15 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
31 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadateli na dobu určitou dvou
let, za účelem vytvoření technického
zázemí pro zajištění bezpečné nakládky
a vykládky při stavbě rodinného domu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi městem
Fryšták, a žadatelem na výpůjčku části
městského pozemku p. č. 15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, na dobu určitou dvou let,
za účelem vytvoření techn. zázemí pro
zajištění bezpečné nakládky a vykládky
při stavbě RD.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č.
1105/2012 ze dne 21. 9. 2012 o nájmu a provozování kanalizace vybudované v rámci investiční akce “Vodovod
a kanalizace Vítová II. přístupová“, mezi
městem Fryšták, a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. Olomouc
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu
mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem, ke stavbě s názvem „Fryšták, chodník pro pěší u silnice II/490 – k Lukovskému“.

RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č.
1027/2010 ze dne 8.10.2010 o nájmu a provozování vodovodu vybudovaného v rámci investiční akce “Vodovod
a kanalizace Vítová II. přístupová“, mezi
městem Fryšták a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., Olomouc.
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
ARTENDR, s. r. o., o posunutí termínu
plnění díla – zpracování projektové dokumentace s názvem „Úprava podkroví
radnice Fryšták“ z termínu plnění 31. 3.
2021 na 31. 5. 2021, a bere na vědomí
postup města ve věci účtování penále
za nedodržení termínu plnění ve smyslu ustanovení čl. VI., bod c) příslušné
smlouvy o dílo ze dne 11. 2. 2021.
RMF bere na vědomí informace OTH
ve věci žádosti o změnu trasy vodovodu na ul. Přehradní, Dolní Ves, Fryšták,
s tím, že stavba vodovodu je již provedena a změna není možná.
RMF bere na vědomí žádost ve věci
úpravy umístění sloupu s veřejným rozhlasem z pozemku žadatele a ukládá
OTH zajistit demontáž sloupu s tím, že
nově bude hlásič umístěn na pozemku
města Fryštáku (s odkazem na přípravu
realizace investice s názvem „Varovný
informační systém města Fryšták“).
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci využití laviček vodní nádrže Horní
Ves (“Žaba“) a schvaluje demontáž laviček, jejich natření a opravu.
RMF bere na vědomí odpověď - reakci SVJ domů Komenského č. p. 229,
252, 231, 232 na usnesení RMF č. U R
9/2021/VIII/18 ze dne 15. 4. 2021
ve věci opravy příjezdových cest k výše
uvedeným nemovitostem a trvá na svém
usnesení, kterým byly schváleny opravy
komunikací až po skončení stavební činnosti v dotčené lokalitě (bytové domy).
RMF schvaluje prodej vytěžené dřevní hmoty z městských lesů napadených
kůrovcem dle sortimentu a cen v předmětné nabídce ﬁrmy MELICA NUTANS,
s. r. o., Jarcová.
RMF bere na vědomí informace OTH
o stavu památného stromu – jírovce
maďal a s odkazem na znalecký posudek zpracovaný Ing. J. Kolaříkem, PhD.,
a aktuálně provedenou prohlídku torza
stromu schvaluje podání žádosti na příslušný orgán ochrany přírody o povolení
k odstranění památného stromu – jírovce maďal, číslo štítku (RFID) 408357,
číslo dle pasportu města Fryšták - Stromy pod kontrolou, č. 408357, rostou-

cího v lokalitě u kostela sv. Mikuláše
na pozemku p. č. 2/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, a to z důvodu prevence
bezpečnosti občanů a ochrany majetku.
RMF bere na vědomí žádost ve věci
zpevnění přístupu ke svému pozemku umístěném na části pozemku p. č.
954/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
ve vlastnictví města Fryšták, který má
žadatel ve smluvním užívání – smlouva
o výpůjčce, a s odkazem na čl. IV, odst.
4, smlouvy o výpůjčce souhlasí se zpevněním vstupu na pozemek p. č. 954/1,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, formou uložení drceného kameniva, a to z důvodu,
že předmětný sjezd nezhoršuje dopravní
situaci v této lokalitě.
RMF jmenuje členy/ náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění dodavatele zakázky
„Obnova místních komunikací Fryšták
- ul. Jaroslava Kvapila, ul. Dr. Absolona, ul. Jiráskova“ ve složení: Ing. M.
Plášek / Ing. M. Drahotuská, Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, Ing. K. Kuchař /
Mgr. P. Nášel, Ing. R. Ševčík / Mgr. L.
Sovadina, P. Ševčík / A. Langer.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu na nákup víceúčelového vozidla
pro zajištění výkonu činnosti TS Fryšták
ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Plášek, Ing. P. Gálík / Ing. M. Drahotuská,
M. Dubovský /J. Najman, P. Kolajík / L.
Richter, R. Vyskup / A. Langer.
RMF bere na vědomí informaci
OTH ve věci výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rozšíření kolumbária Fryšták“, a z důvodu že žádný
uchazeč nepředložil svou nabídku, ruší
vyhlášenou veřejnou zakázku a ukládá
Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit administraci nové veřejné zakázky.
RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Gálíka, místostarosty, ve věci
přípravy zpracování návrhu nového
Územního plánu města Fryšták (dále jen
„ÚP MF“), a souhlasí se zahájením prací
souvisejících se zadáním ÚP MF s tím,
že souhlasí se zahrnutím všech podaných žádostí o změnu stávajícího ÚP MF
k dnešnímu dni, tj. 21. 5. 2021.
RMF schvaluje ke dni 21. 5. 2021
aktualizaci Provozního řádu objektu Sokolovny Fryšták.
RMF bere na vědomí informace o vypořádání nájemného souvisejícího s pronájmem prostor objektu Hrubé hospody č.p. 1 a s odkazem na ustanovení

§ 85 písm. h) zákona o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, souhlasí
s úhradou nedoplatku nájemného
formou splátkového kalendáře, a to v 11
splátkách (1. ve výši 3.658 Kč, 10 ve
výši 3.000 Kč) s termínem úhrady do 11
měsíců od uzavření dohody o splátkách.

s názvem „Modernizace cvičné kuchyňky a odborných IT učeben“, registrační
číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/
0014788, který byl předložen do „Integrovaného regionálního operačního programu“, v ceně 45.000 Kč bez DPH, tj.
54.450 Kč vč. DPH.

RMF bere na vědomí informace
doc. Ing. R. Fojtíka, Ph.D, ve věci zpracování projektové dokumentace pro opravu mostu na ul. Korábová ve Fryštáku
a souhlasí s udělením plné moci za účelem tzv. inženýringu za účelem vyřízení
příslušných povolení.

RMF v rámci administrace veřejných
zakázek souvisejících s realizací projektu „Modernizace cvičné kuchyňky a odborných IT učeben“, registrační číslo: CZ
.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0014788,
tj. v souvislosti se zakázkami s názvem:

RMF č. R13/2021/VIII ze dne 26. 5. 2021
(Výpis usnesení)
RMF s odkazem na ustanovení § 102
odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s odkazem na doporučení
Komise pro výběr vhodného kandidáta
a s odkazem na návrh starosty na obsazení pracovního místa vedoucí Ekonomicko-správního odboru na Městském
úřadu Fryšták v rámci výsledků výběrového řízení konaného ve smyslu zákona
o úřednících územních samosprávných
celků jmenuje k 1. 8. 2021 do funkce
vedoucí Ekonomicko-správního odboru
Městského úřadu Fryšták Ing. Helenu
Vackovou, s tím, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
v pl. znění, jmenování (podpis jmenovacího dekretu) provede starosta města
při výkonu funkce vedoucího úřadu.
RMF schvaluje realizaci veřejné zakázky s názvem „Modernizace cvičné
kuchyňky a odborných IT učeben“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/1
6_067/0014788, který byl předložen
do „Integrovaného regionálního operačního programu“.
RMF bere na vědomí návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
s názvem „Stavební úpravy ZŠ Fryšták
v rámci projektu Modernizace cvičné kuchyňky a odborných IT učeben“.
RMF bere na vědomí návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
s názvem „Dodávky vybavení v rámci
projektu Modernizace cvičné kuchyňky
a odborných IT učeben“.
RMF schvaluje uzavření Příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy, Zlín, za účelem provedení konzultační a poradenské služby k projektu

a)„Stavební úpravy ZŠ Fryšták v rámci projektu Modernizace cvičné kuchyňky
a odborných IT učeben“,
b)„Dodávky vybavení v rámci projektu Modernizace cvičné kuchyňky a odborných IT učeben“
jmenuje výběrovou (společnou) komisi ve složení: Mgr. T. Jurčeka/jiný zástupce delegovaný spol. RRA VM, Mgr. L. Sovadina/Mgr. H. Uhříková, Ing. P. Gálík/
Mgr. L. Doležel, Ing. M. Plášek/Ing. M.
Zlámal, P. Ševčík/Ing. R. Ševčík.
RMF bere na vědomí informace ředitelů škol ve věci zajištění protiepidemických opatření v obou zařízeních
včetně opatření související s hrozbou
útoku na tato zařízení bez připomínek,
dále bere na vědomí informace Mgr. P.
Nášela k provozu městské knihovny
a s účinnosti od 1. 6. 2021 obnovuje
na dvoře úseku Technických služeb Fryšták evidenci odpadu v systému MESOH
a do odvolání schvaluje provádění dezinfekce spol. prostor Domu s byty pro
důchodce Fryšták v intervalu 1 x týdně.
RMF schvaluje pořádání akce večerní astronomické pozorování pro občany
města Fryštáku zajištěné Hvězdárnou
Valašské Meziříčí, a to v pátek dne 6. 8.
2021 od 20.30 hodin, v ceně 2.500 Kč
a ukládá Mgr. P. Nášelovi a Mgr. I. Plškové zajistit informovanost občanů prostřednictvím dostupných informačních
prostředků města.
RMF bere na vědomí zápis ze Stavební komise při RMF č. 2/2021 ze dne
14. 5. 2021 a v rámci žádostí:
a) bere na vědomí žádost spol. LRC
partners, s. r. o., ve věci vydání souhlasu s napojením na inženýrské sítě města Fryšták ke stavbě „Obchodní centrum
Fryšták“ a ukládá místostarostovi města přednést tuto žádost k projednání
na dalším zasedání zastupitelstva,
b) bere na vědomí žádost Bydlení Fryšták, s. r. o., ve věci vydání sou-

hlasu s napojením na inženýrské sítě
města Fryšták a odkládá své rozhodnutí
do doby předložení oﬁciálního projektu
zástavby celé lokality (odsouhlasené
projektové dokumentace),
c) bere na vědomí návrh dokumentace ke stavbě dálnice D49 - II. etapa
a ukládá místostarostovi města předložit a projednat materiál na pracovním
zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
za účasti projektanta a zástupců investora stavby.
RMF schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Fryšták, chodník pro pěší u silnice II/490 – směr Lukovské“ z Integrovaného plánu rozvoje
území Zlín pro období 2014-2020 vyhlášeného v rámci 46. výzvy - REALIZACE
DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V SÍDLECH III – vazba na 51. výzvu
ŘO IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ.
RMF schvaluje do odvolání zrušení provozu místnosti posilovny v objektu Sokolovny, č.p. 78, ve Fryštáku,
a to z důvodu nevyhovujících prostor
(únosnost stropní konstrukce) a nestandardizovaného cvičebního nářadí.
RMF ukládá OTH zajistit opravu chodníků na náměstí ve Fryštáku a opravu
místních komunikací na ul. Drahová
a ul. Komenského.
ZMF č. Z3/2021/VIII ze dne 12. 5. 2021
(Výpis usnesení)
ZMF schvaluje program jednání ZMF
č. Z 3/2021/VIII dne 12. 5. 2021 v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 4.
5. 2021 a v souladu s ustanovením §
94 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zařazení do programu zasedání ZMF č. 3/2021/VIII dne 12. 5.
2021 bod č. 10d) Informace o termínu
valné hromady společnosti VaK Zlín, a.
s., a delegování zástupce města a bod
č. 10e) Návrh na zařazení investičních
akcí města do plánu investic r. 2021.
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti
na předložený výpis z jednání RMF č. R
8/2021/VIII ze dne 25. 3 2021, RMF
č. 9/2021 ze dne 15. 4. 2021, RMF č.
10/2021 ze dne 26. 4. 2021 a RMF č.
11/2021 ze dne 29. 4. 2021 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 12. 5. 2021 bez připomínek.

4|5

ZÁ PISY R M F A Z M F

ZMF v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní
ﬁnanční podpory v Programu regenerace
MPR a MPZ schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč Římskokatolické farnosti Fryšták, za účelem podpory realizace projektu „Soubor
vnitřních a vnějších dveří farního kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku – 2. část“,
a v souladu s ust. § 10a) odst. 5) zák.
č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši
100.000 Kč (původní prostředky státního rozpočtu) mezi městem Fryšták,
a Římskokatolickou farností Fryšták,
za účelem realizace projektu „Soubor
vnitřních a vnějších dveří farního kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku – 2. část“,
památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR, jenž je součástí Městské
památkové zóny města Fryštáku.
ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města
Fryštáku ve výši 44.528 Kč (povinný 10%
podíl) Římskokatolické farnosti Fryšták,
za účelem podpory realizace projektu
„Soubor vnitřních a vnějších dveří farního kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku – 2.
část“, a v souladu s ust. § 10a) odst.
5) zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová
pravidla ÚSC, v platném znění, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové
výši 44.528 Kč mezi městem Fryšták,
a Římskokatolickou farností Fryšták,
za účelem realizace projektu „Soubor
vnitřních a vnějších dveří farního kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku – 2. část“,
památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR, jenž je součástí Městské
památkové zóny města Fryštáku.
ZMF v návaznosti na schválený
rozpočet města Fryštáku na rok 2021
schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč Římskokatolické farnosti Fryšták, za účelem podpory
realizace projektu „Soubor vnitřních
a vnějších dveří farního kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku – 2. část“, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové
výši 150.000 Kč mezi městem Fryšták,
a Římskokatolickou farností Fryšták,
za účelem realizace projektu „Soubor
vnitřních a vnějších dveří farního kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku – 2. část“,
památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR, jenž je součástí Městské
památkové zóny města Fryštáku.

ZMF bere na vědomí žádost o prodej
městského pozemku p. č. 697/4 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 361 m2, za účelem vytvoření
přístupu k pozemkům ve vlastnictví žadatele, a odkládá své rozhodnutí v dané
věci v návaznosti na vyjádření žadatele
v záležitosti navrhované možné „trojsměny“ pozemků, resp. jejich částí,
ve vlastnictví osob a města Fryštáku,
a to za účelem vytvoření městského
koridoru korespondujícího s krajskou
komunikací.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 26/2020/VIII/11 ze dne 20. 11.
2020 a usnesení RMF č. U R 11/2021/
VIII/17 ze dne 29. 4. 2021 schvaluje
odkoupení pozemků p. č. 235/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
148 m2, p. č. 235/6 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 18 m2
(oba pozemky nově oddělené z pozemku p. č. 235/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace) a p. č. 235/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 603
m2, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za celkovou kupní cenu ve výši
351.400 Kč, bez připočtení DPH podle platných právních předpisů, a bude
zaplacena na účet prodávající do 4.
6. 2021, s tím, že náklady související
s výkupem (geometrický plán a návrh
na vklad do katastru nemovitostí) hradí
kupující, tj. město Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a paní Vintrlíkovou, na výkup pozemků p. č. 235/5
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 148 m2, p. č. 235/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2 (oba pozemky nově oddělené
z pozemku p. č. 235/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace) a p. č. 235/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 603 m2, vše k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za celkovou
kupní cenu ve výši 351.400 Kč, bez připočtení DPH podle platných právních
předpisů, a bude zaplacena na účet prodávající do 4. 6. 2021, s tím, že náklady
související s výkupem (geometrický plán
a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující, tj. město Fryšták.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 26/2020/VIII/11 ze dne 20. 11.
2020 a usnesení RMF č. U R 11/2021/
VIII/17 ze dne 29. 4. 2021 schvaluje
odkoupení pozemků 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,
oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu ve výši 500 Kč/m2, tj. celková kupní cena ve výši 1.281.000 Kč, bez

připočtení DPH podle platných právních
předpisů, která bude zaplacena na účet
prodávající ve dvou splátkách nejpozději
do 30. 4. 2023, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, s tím, že náklady
související s výkupem (návrh na vklad
do katastru nemovitostí) hradí kupující,
tj. město Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, paní Vintrlíkovou, na výkup pozemků 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, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu ve výši 500
Kč/m2, tj. celková kupní cena ve výši
1.281.000 Kč, bez připočtení DPH podle
platných právních předpisů, která bude
zaplacena na účet prodávající ve dvou
splátkách nejpozději do 30. 4. 2023,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, s tím, že náklady související s výkupem (návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující, tj. město Fryšták.
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF
č. U Z 1/2021/VIII/8a) ze dne 17. 2.
2021 schvaluje prodej městského pozemku p. č. 471/2 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 192 m2,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem č.
8295-133/20, ze dne 7. 12. 2020, vyhotoveným Ing. J. Mlčochem, znalcem,
ve výši 200 Kč/m2, tj. za kupní cenu
ve výši 38.400 Kč bez připočtení DPH
(dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha).
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a panem Petříkem, na prodej městského pozemku
p. č. 471/2 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 192 m2, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem č. 8295-133/20,
ze dne 7. 12. 2020, vyhotoveným Ing. J.
Mlčochem, znalcem, ve výši 200 Kč/m2,
tj. za kupní cenu ve výši 38.400 Kč bez
připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), a s podmínkou úhrady nákladů spojených s prodejem pozemku (znalecký posudek a návrh
na vklad) ze strany žadatele.
ZMF schvaluje směnu spoluvlastnického podílu o velikosti 5/8, z vlastnictví, a spoluvlastnického podílu 5/24,
z vlastnictví, nově odděleného pozemku p. č. 4/8 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 46 m2, za spoluvlastnický podíl 1/6 z vlastnictví města Fryšták, nově odděleného pozemku
p. č. 4/6 – ostatní plocha, ostatní ko-

munikace, 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 (geometrický plán
a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí město Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření směnné
smlouvy mezi MF, a paní Baďurovou,
a paní Doležalovou, na směnu spoluvlastnického podílu o velikosti 5/8
z vlastnictví paní Baďurové a spoluvlastnického podílu 5/24 z vlastnictví paní
Doležalové nově odděleného pozemku p. č. 4/8 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 46 m2, za spoluvlastnický podíl 1/6 z vlastnictví města Fryšták nově odděleného 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 s tím, že náklady související se směnou (geometrický plán a návrh
na vklad do katastru nemovitostí) hradí
město Fryšták.
ZMF bere na vědomí návrh na výkup
pozemku p. č. 76/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 119 m2,
a 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 souhlasí se záměrem výkupu
mezi městem Fryšták a ﬁrmou STIMOS,
spol. s r. o., za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1205-02/2020,
ze dne 20. 5. 2020, vyhotovený znalcem Ing. J. Husovským, ve výši 300
Kč/m2, za účelem vytvoření koridoru
pro zpřístupnění městského pozemku
p. č. 423/21 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, a s podmínkou úhrady nákladů
spojených s výkupem (geometrický plán,
znalecký posudek a návrh na vklad) ze
strany města Fryšták, a ukládá ESO
zajistit neprodleně geometrický plán pro
rozdělení pozemku.
ZMF deleguje jako zástupce města
Fryštáku na zasedání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., starostu města Fryštáku
Mgr. L. Doležela.
ZMF schvaluje 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 udělení souhlasu
do situačního výkresu
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č. OT-001030067881/001-EMGR
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a spol.
EG.D, a. s., Brno, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Vítová,
K/286, p. Baťa, Smyčka NN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 283 – ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře
4803 m2, k. ú. Vítová, obec Fryšták, za
cenu věcného břemene v celkové výši
1.170 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a
udělení souhlasu do situačního výkresu.
ZMF bere na vědomí žádost projekční kanceláře Projekce rybníky – Ing. T.
Borkovce, o prodej částí městských pozemků dotčených v rámci akce „Hornoveský potok – oprava a rekonstrukce“,
a odkládá své rozhodnutí do doby doručení návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní s investorem akce Lesy České republiky, s. p., na jejíchž základě by Lesy
České republiky, s. p., nabyly stavbou
dotčenou část pozemků ve vlastnictví
města Fryšták.
ZMF bere na vědomí návrh spol.
H+M Zlín – Štípa, a. s., na předání certiﬁkovaného dětského hřiště vč. ﬁtness
prvků a sadových úprav na pozemku
p. č. 930/4 – orná půda, zemědělský
půdní fond, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a s odkazem na skutečnost, že spol. H+M Zlín – Štípa, a. s.,
nedodala návrh předmětné smlouvy,
odkládá své rozhodnutí do doby dodání
a projednání této smlouvy.
ZMF schvaluje zařazení do plánu investic města Fryštáku na r. 2021 akci
„Obnova místních komunikací Fryšták ul. Jaroslava Kvapila, ul. Dr. Absolona,
ul. Jiráskova“ s tím, že realizace této
akce je vázána na splnění podmínky
spočívající v poskytnutí dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
ČR v rámci dotačního titulu 117D8220A
Podpora obnovy místních komunikací,
přičemž doﬁnancování této akce bude
zajištěno využitím volných ﬁnančních
prostředků města Fryštáku (z přebytku
hospodaření města z minulých let).
ZMF schvaluje záměr uzavřít smlouvu o převodu investorství mezi městem
Fryšták, a spol. Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s., k akci „Vodovod Fryšták, Lukovské – Suché“, projektová dokumentace zpracována projekční kanceláří

PROKO, spol. s r. o., Zlín, předpokládané náklady dle rozpočtu projektanta před vysoutěžením v celkové výši
5 142 310 Kč bez DPH, přičemž vlastníkem díla včetně projektové dokumentace a související agendy se stává investor (termín realizace r. 2022).
ZMF schvaluje záměr uzavřít smlouvu o převodu investorství (smlouvu
o společném postupu a ﬁnancování
mezi městem Fryšták, a spol. Vodovody
a kanalizace Zlín, a. s., k akci „Napojení
kanalizace Přehradní“, projektová dokumentace zpracována projekční kanceláří
KANINGA, s. r. o., Zlín, (předpokládané
náklady dle rozpočtu projektanta před
vysoutěžením ve výši 7 823 440,24 Kč
bez DPH), a k akci „Napojení kanalizace Přehradní – odvedení povrchových
vod“, projektová dokumentace zpracována projekční kanceláří KANINGA, s.
r. o., Zlín, (předpokládané náklady dle
rozpočtu projektanta před vysoutěžením
ve výši 9 911 386,80 Kč bez DPH), a to
za těchto podmínek:
- investorství celé akce přechází
na společnost VaK Zlín,
- město Fryšták vkládá do projektu
projektovou dokumentace včetně rozhodnutí,
- veřejnou zakázku za účelem zajištění dodavatele obou staveb, tj. „Napojení
kanalizace Přehradní“ a „Napojení kanalizace Přehradní – odvedení povrchových
vod“ komplexně zajišťuje společnost
VaK Zlín, a to s povinností konzultace
zadávací dokumentace zástupcem MF
- město Fryšták zajišťuje svého zástupce ve výběrové komisi ustanovené
za účelem výběru dodavatele obou děl,
- město Fryšták hradí veškeré náklady spojené s realizací akce vyjma nákladů spojených s realizací stavby „Napojení kanalizace Přehradní“,
- obě díla včetně projektové dokumentace a související agendy se následně stávají majetkem společnosti
VaK Zlín,
- termín realizace: zahájení v 2. polovině r. 2021 (dokončení 1. polovina r.
2022),
- faktury budou vystaveny dodavatelem stavby „Napojení kanalizace Přehradní – odvedení povrchových vod“ přímo na město Fryšták (možnost úhrady
v r. 2022)
- doﬁnancování této akce bude zajištěno využitím volných ﬁnančních prostředků města Fryštáku (z přebytku hospodaření města z minulých let).
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Dne 6. 6. 2021 ve Zlíně zemřela bývalá matrikářka Městského úřadu Fryšták paní Eva Kovářová.
Narodila se ve Fryštáku 17. 4. 1938
rodičům Jaroslavovi Ševčíkovi a Marii
Ševčíkové rozené Dubové. Vyrůstala
s pěti sourozenci – Jaroslavem, Martou, Marií, Eliškou a Hanou. Vystudovala střední školu a nastoupila jako
administrativní úřednice na tehdejší
Městský národní výbor. Pracovala zde
po celý svůj aktivní život pro blaho města Fryštáku. Po odchodu do důchodu

matrikářky paní Vlasty Vachutové, vykonávala dvacet let funkci matrikářky.
Nelze snad již ani spočítat, kolik svateb
zařizovala jako matrikářka, kolik dětí
přivítala mezi občany našeho města,
kolik slavnostních akcí připravovala,
kolik různých seznamů musela vyhotovovat, kolika zemřelým zapisovala
poslední údaj jejich bytí… Vše zvládala bravurně, s profesionální jistotou,
s přehledem. Paní Kovářová byla známa svou nesmírnou pracovitostí, pečlivostí a spolehlivostí. Byla to osobnost,
na kterou se nedá zapomenout. Zápisy
v matričních knihách i v evidenčních
kartách ji budou navždy připomínat.
Já osobně jsem přebírala v roce 1993
po paní Kovářové matriční agendu. Její
dobrou práci jsem měla stále na očích
a jsem ráda, že to byla právě ona, která
mě zasvětila do tajů paragrafů, zákonů
a složitostí matriky - této pěkné, ale velmi složité administrativy.
Ještě po odchodu na zasloužený
odpočinek paní Kovářová ochotně
pracovala ve prospěch našeho města Fryštáku jako členka Komise pro
občanské záležitosti.

Spolupracovníci i občané ji měli rádi
také pro její seriózní a milý přístup. Byla
to obdivuhodná žena, vzorná manželka,
hodná maminka, babička a prababička.
Uměla prožít krásu života a rozdávala
radost.
S manželem Karlem spolu žili ve
vzorném manželství přes 60 let. Vychovali dvě dcery Evu a Renatu. Radovali
se ze čtyř vnoučat a dvou pravnoučat.
Za všechny bývalé spolupracovníky
i za současné vedení fryštácké radnice, za Zastupitelstvo města Fryštáku,
za Komisi pro občanské záležitosti
i za všechny občany našeho města chci
paní Kovářové mnohokrát poděkovat
za chvíle prožité s ní, za přátelskou, příjemnou atmosféru na fryštáckém úřadě, za pěkný vztah ke kolektivu.
Děkuji mnohokrát paní Evě Kovářové
za vše, co vykonala pro naše město
i pro rodinu. Odevzdala všechno, co
bylo v jejich silách. Měli jsme ji moc
rádi.
Nezapomeneme na ni.
Dana Konečná,
matrikářka MěÚ Fryšták
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D49 – dálnice podle neplatných norem
Reaguji na žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, ředitele správy Zlín, Ing. Karla
Chudárka, abych obhájil ve Fryštáckých listech toto své tvrzení o připravované stavbě
dálnice D49: “… 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.“
Z textu Ing. Karla Chudárka pro Fryštácké listy č. 6/2021: Dálnice D4901 je připravena již desítky let a nekonkrétní kritika spolků a osob zaštiťujících se ochranou
životního prostředí jen zneužívá legislativy ke spoustě nekonkrétních námitek bez
argumentace s podnětů ke konkrétní diskuzi… “ Dále z textu Ing. Karla Chudárka:
„Ve vztahu k desítkám pochybení bychom rádi slyšeli alespoň některá, zatím žádná
konkrétní nebyla uvedena, tato rétorika je shodná s nekonkrétností desítek stran
námitek zasílaných ke všem správním řízením vedeným ve vztahu k dálnici D4901
Hulín-Fryšták.“
Na základě souhlasu odvolatele, kterého v řízení zastupuji, cituji námitku odvolatele (proti rozhodnutí ze dne 22.12.2020, č. j. 269/2017):
„Odvolatel v 18. bodu svého podání ze dne
ϮϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ ŶĂŵşƚĂů͕ ǎĞ ƉŽĚŵşŶŬĂ ē͘ ϰ ƉƌŝŽƌŝƚŶşŚŽ ǌĄǀĂǌŶĠŚŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ ƵŬůĄĚĄ ƉŽƵǎşƚ
ŶĂŵŽƐƚĢƉƎĞƐ,ŽƌŶŽǀĞƐŬǉƉŽƚŽŬϮϮϱŶşǌŬŽŚůƵēŶǉ ĂƐĨĂůƚ͘ WƌŽũĞŬƚŽǀĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ
ŵŽƐƚƵϮϮϱƚĞŶƚŽƉŽǎĂĚĂǀĞŬŶĞƉůŶş͕ŶĞďŽƛ
ŶĞƵǀĄĚşƉŽƵǎŝơŶşǌŬŽŚůƵēŶĠŚŽĂƐĨĂůƚƵ͘
DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽƚƵƚŽŶĄŵŝƚŬƵŶĂƐƚƌ͘ϮϯϳǀǇƉŽƎĄĚĂůŽŶĄƐůĞĚƵũşĐşƷǀĂŚŽƵ͗
ͣ^ƉƌĄǀŶş ŽƌŐĄŶ ŬŽŶƐƚĂƚƵũĞ͕ ǎĞ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ
ǌĄǀĂǌŶĠŚŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ / ƉƎĞǀǌĂů ĚŽ ƉŽĚŵşŶŬǇē͘ϯϲǀǉƌŽŬŽǀĠēĄƐƟ͘WůŶĢŶşƉŽĚŵşŶĞŬ
ƐƉƌĄǀŶşŚŽƌŽǌŚŽĚŶƵơƉĂƚƎşŵĞǌŝǌĄŬůĂĚŶşƉŽǀŝŶŶŽƐƟ ƐƚĂǀĞďŶşŬĂ͕ ŬƚĞƌǉ ďǇ ƐĞ ǀ ŽƉĂēŶĠŵ
ƉƎşƉĂĚĢ ǀǇƐƚĂǀŽǀĂů ƌŝǌŝŬƵ ƐĂŶŬĐş͘ ^ƚĂǀĞďŶşŬ
ŵĞǌŝ ƉŽĚŬůĂĚǇ ƐǀĠ ǎĄĚŽƐƟ ĚŽůŽǎŝů ǀ ēĄƐƟ
ͣ'͞Ͳ^ŽƵǀŝƐĞũşĐşĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝ
ŽǌŶĂēĞŶŽƵ ũĂŬŽ ͣŶĂůǉǌĂ ƉůŶĢŶş ƉŽĚŵşŶĞŬ
ŽƌŐĄŶƽ ǎŝǀŽƚŶşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕͞ ŬƚĞƌĄ ĚĂŶǉ ƉŽǎĂĚĂǀĞŬ ũĞĚŶŽǌŶĂēŶĢ ǌŽŚůĞĚŸƵũĞ͘ ^ƚĂǀĞďŶşŬ ĚĄůĞ ŬŽŶƐƚĂƚŽǀĂů͕ ǎĞ ƉŽƵǎŝơ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ
ŽƉĂƚƎĞŶşŬĞƐŶşǎĞŶşŚůƵēŶŽƐƟ;ƚĞĚǇŶĞũĞŶƉŽƵǎŝơ ŶşǌŬŽŚůƵēŶĠŚŽ ǀŽǌŽǀŬŽǀĠŚŽ ŬƌǇƚƵ͕ ĂůĞ
ŝ ƉŽƵǎŝơ ŶşǌŬŽŚůƵēŶǉĐŚ ĚŝůĂƚĂēŶşĐŚ ǌĄǀĢƌƽ
ŵŽƐƚƵ͕ ŬƌǇĐşĐŚ ƉƌǀŬƽ͕ ĂƉŽĚ͘Ϳ͕ ũĞ ǌ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ŽďũĞŬƚƵ  ϮϮϱ
ƉĂƚƌŶĠ͘  ǀǉƓĞ ƵǀĞĚĞŶĠŚŽ ĚƽǀŽĚƵ ƐƉƌĄǀŶş
ŽƌŐĄŶŶĄŵŝƚŬƵϭϴͿƉŽĚĂƚĞůĞƉŽƐŽƵĚŝůƚĂŬ͕ǎĞ
ĐŝƚŽǀĂŶĄ ŶĄŵŝƚŬĂ ũĞ ŶĞĚƽǀŽĚŶĄ͕ Ă ƉƌŽƚŽ ũŝ
ũĂŬŽŶĞĚƽǀŽĚŶŽƵǌĂŵşƚů͘͞
ϲ͘ϭͿ KĚǀŽůĂƚĞů Ɛ ơŵƚŽ ǀǇƉŽƎĄĚĄŶşŵ ŶĞƐŽƵŚůĂƐş͕ŶĞďŽƛŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽƉŽĚŵşŶŬƵē͘ϰƉƌŝŽƌŝƚŶşŚŽǌĄǀĂǌŶĠŚŽƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂƉŽƵǌĞƉƎĞǀǌĂůŽ
ĚŽ ǀǉƌŽŬŽǀĠ ēĄƐƟ ŶĂƉĂĚĞŶĠŚŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵơ͕
ŵşƐƚŽƚŽŚŽ͕ĂďǇƉƎĞǌŬŽƵŵĂƚĞůŶĢŽǀĢƎŝůŽǌĚĂ
ũĞƐŬƵƚĞēŶĢǀǌĄǀĂǌŶĠēĄƐƟƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ;ƚǌŶ͘ǀēĄƐƚĂǎͿƉůŶĢŶĂ͘ĂďĞǌƉĞēĞŶş ƚĠƚŽ ƉŽĚŵşŶŬǇ ũĞ ŶƵƚŶĠ ƉƌŽǀĠƐƚ ũŝǎ
ǀƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝ͕ŶĞďŽƛƉŽĚŵşŶŬĂ
ƐĞǀǌƚĂŚƵũĞŬƉƌŽǀĞĚĞŶşƐƚĂǀďǇ͘
ϲ͘ϮͿ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ ŽƉşƌĄ ƐǀŽƵ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝ
Ž ƉŽũŵǇ ũĂŬŽ ͣŶĂůǉǌĂ͕͞ ͣ^ŽƵǀŝƐĞũşĐş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͞ ēĄƐƚ ͣ'͘͞  ŽĚƽǀŽĚŶĢŶş ŶĂƉĂĚĞŶĠŚŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵơ ǀƓĂŬ ŶĞŶş ǌƎĞũŵĠ͕ ŬĚŽ
ƚǇƚŽ ƉŽĚŬůĂĚǇ ǀǇƉƌĂĐŽǀĂů͕ ŬĚǇ Ă Ŭǉŵ ďǇůǇ
ĚŽ ƐƉƌĄǀŶşŚŽ ƐƉŝƐƵ ǌĂůŽǎĞŶǇ͘ ^ŽƵƉŝƐ ǀƓĞĐŚ

ƐŽƵēĄƐơ ƐƉŝƐƵ ĂŶŝ ǀǉēĞƚ ƉŽĚŬůĂĚƽ ŶĂƉĂĚĞŶĠŚŽƌŽǌŚŽĚŶƵơŶĂ Ɛƚƌ͘ϯϮʹϱϬƚǇƚŽƉŽũŵǇ
ŶĞŽďƐĂŚƵũĞ͘ KĚƽǀŽĚŶĢŶş ŶĂƉĂĚĞŶĠŚŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵơƐĞƉƌŽƚŽŽƉşƌĄŽƉŽĚŬůĂĚǇ͕ƐĞŬƚĞƌǉŵŝ ƐĞ ŽĚǀŽůĂƚĞů ŶĞŵŽŚů ƐĞǌŶĄŵŝƚ Ă ǀǇũĄĚƎŝƚ
ƐĞŬũĞũŝĐŚŽďƐĂŚƵ͘
ϲ͘ϯͿ  ŶĂƉĂĚĞŶĠŚŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵơ ŶĞŶş ǌƎĞũŵĠ
ĐŽ ŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ ŵşŶş ƐŽƵƐůŽǀşŵ ƉŽĚŬůĂĚ ǎĄĚŽƐƟǀēĄƐƟͣ'͘͞ĄĚŽƐƚŽƐƚĂǀĞďŶşƉŽǀŽůĞŶş
ƉƎĞĐĞŶĞŽďƐĂŚƵũĞƉŽĚŬůĂĚǇ͕ĂůĞŶĂŶĞũǀǉƓƉƎşůŽŚǇ͘ ĄĚŶĄ ƉƎşůŽŚĂ ǎĄĚŽƐƟ ŶĞŵĄ ŽǌŶĂēĞŶş
ͣ'͕͞ ĂůĞƐƉŽŸ ŶĞ ƚĂ ēĄƐƚ͕ ŬƚĞƌĄ ďǇůĂ ƉŽĚůĞ Α
ϵďŽĚƐƚ͘ϭƉşƐŵ͘ĂͿǌĄŬŽŶĂŽƉŽƐƵǌŽǀĄŶşǀůŝǀƽŶĂǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚşǌǀĞƎĞũŶĢŶĂŶĂƷƎĞĚŶş
ĚĞƐĐĞ͘ ĄůĞ ŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ ŬŽŶƐƚĂƚƵũĞ͕ ǎĞ ũĚĞ
Ž ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝ͕ ǌĚĞ ŶĞŶş ƐƌŽǌƵŵŝƚĞůŶĠ͕ĐŽƐĞơŵŵǇƐůş͕ƉƌŽƚŽǎĞũĞĚŝŶŽƵƉŽǀŝŶŶŽƵ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐş ũĞ ǀĞ ƐƚĂǀĞďŶşŵ ƎşǌĞŶş
ƉƌŽũĞŬƚŽǀĄ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ Ă ƚĂ ǎĄĚŶŽƵ ēĄƐƚ
' ŽďƐĂŚŽǀĂƚ ŶĞŵĄ Ă ǀ ĚĂŶĠŵ ƉƎşƉĂĚĢ ĂŶŝ
ŶĞŽďƐĂŚƵũĞ͘
ϲ͘ϰͿ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ ŬŽŶƐƚĂƚŽǀĂůŽ͕ ǎĞ ŶĂůǉǌĂ
ƉŽǎĂĚĂǀĞŬ ũĞĚŶŽǌŶĂēŶĢ ǌŽŚůĞĚŸƵũĞ͘  ƚŽŚŽƚŽŚŽůĠŚŽŬŽŶƐƚĂƚŽǀĄŶşǀƓĂŬŶĞŶşǌƎĞũŵĠ͕
ũĂŬǉŵǌƉƽƐŽďĞŵŶĂůǉǌĂƉŽǎĂĚĂǀĞŬǌŽŚůĞĚŸƵũĞ Ă ũĂŬŽƵ ƷǀĂŚŽƵ ŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ ĚŽƐƉĢůŽ
Ŭ ƉƎĞƐǀĢĚēĞŶş͕ ǎĞ ĐŝƚŽǀĂŶĄ ƉƌŽďůĞŵĂƟŬĂ ũĞ
ŶĂůǉǌŽƵĚŽƐƚĂƚĞēŶĢŽƓĞƚƎĞŶĂ͘KĚǀŽůĂƚĞůƐĞ
ĚŽŵŶşǀĄ͕ǎĞũĞͲůŝƐƚĂǀĞďŶşŬŽǀŝƵůŽǎĞŶŽƌĞĂůŝǌŽǀĂƚŶĂŵŽƐƚĢϮϮϱŶşǌŬŽŚůƵēŶǉĂƐĨĂůƚ͕ƉŽƚŽŵƉƌŽũĞĚŶĄǀĂŶĄƐƚĂǀďĂŬĚĞƚĂŬŽǀǉƉŽǀƌĐŚ
ĐŚǇďş͕ũĞǀƌŽǌƉŽƌƵƐĞǌĄǀĂǌŶǉŵƐƚĂŶŽǀŝƐŬĞŵ
ĂĂŶĂůǉǌĂŶĂƚŽŵŶĞŵƽǎĞŶŝĐǌŵĢŶŝƚ͘
ϲ͘ϱͿDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽƉŽƵŬĂǌƵũĞŶĂƷĚĂũŶĠƚǀƌǌĞŶşƐƚĂǀĞďŶşŬĂ͕ǎĞƉŽƵǎŝơŶşǌŬŽŚůƵēŶĠŚŽĂƐĨĂůƚƵ͕ũĞǌƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞƐƚĂǀĞďŶşŚŽ
ŽďũĞŬƚƵϮϮϱƉĂƚƌŶĠ͘KĚǀŽůĂƚĞůŶĂŵşƚĄ͕ǎĞ
ǌ ŶĂƉĂĚĞŶĠŚŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵơ ŶĞŶş ƉĂƚƌŶĠ͕ ŬĚǇ
ƚŽƚŽƚǀƌǌĞŶşƐƚĂǀĞďŶşŬƵēŝŶŝůĂǀŬƚĞƌĠŵƉŽĚŬůĂĚƵ ƐƉƌĄǀŶşŚŽ ƐƉŝƐƵ ũĞ ǌĂĐŚǇĐĞŶŽ͘ ĄůĞ
ŶĂƉĂĚĞŶĠƌŽǌŚŽĚŶƵơƉŽƐƚƌĄĚĄƷǀĂŚƵŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂŽĚƽǀŽĚŸƵũşĐş͕ƉƌŽēƐĞƐƚǀƌǌĞŶşŵƐƚĂǀĞďŶşŬĂǌƚŽƚŽǎŶŝůŽĂŽƉĂēŶǉŶĄǌŽƌŽĚǀŽůĂƚĞůĞ
ǌĂŵşƚůŽ͘ŚǇďşǀǇǀƌĂƟƚĞůŶĠƚǀƌǌĞŶş͕ŬĚĞƉƎĞƐŶĢ ũĞ ǀ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ǀ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ŽďũĞŬƚƵ  ϮϮϱ ƵǀĞĚĞŶŽ͕ ǎĞ ďƵĚĞ ƉŽƵǎŝƚ
ŶşǌŬŽŚůƵēŶǉ ĂƐĨĂůƚ͘ DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽ ŶĞǌũŝƐƟůŽ

ƐƚĂǀ ǀĢĐŝ͕ Ž ŶĢŵǎ ďǇ ŶĞďǇůŽ ĚƽǀŽĚŶǉĐŚ ƉŽĐŚǇďŶŽƐơĂŶĂƉĂĚĞŶĠƌŽǌŚŽĚŶƵơũĞƚĠǎŶĞƉƎĞǌŬŽƵŵĂƚĞůŶĠ͘
ϲ͘ϲͿKĚǀŽůĂƚĞůĚŽĚĄǀĄ͕ǎĞǀdĞĐŚŶŝĐŬĠǌƉƌĄǀĢ ŵŽƐƚƵ ƉƎĞƐ ,ŽƌŶŽǀĞƐŬǉ ƉŽƚŽŬ  ϮϮϱ ƐĞ
ŬĞƐŬůĂĚďĢǀŽǌŽǀŬǇƵǀĄĚşƚŽƚŽ͗ͣ^ŬůĂĚďĂǀŽǌŽǀŬǇŶĂŵŽƐƚĞĐŚũĞŶĄƐůĞĚƵũşĐş͗
KďƌƵƐŶĄǀƌƐƚǀĂ͗ĂƐĨĂůƚŽǀǉŬŽďĞƌĞĐŵĂƐƟǆŽǀǉ
^Dϭϭ^͙ϰϬŵŵ^EEϭϯϭϬϴͲϱ
ŶĂƐƉŽũŽǀĂĐşƉŽƐƚƎŝŬĚůĞ͘ϯ͘ϭd<W
ĂƐĨĂůƚŽǀǉ ďĞƚŽŶ ƉƌŽ ůŽǎŶş ǀƌƐƚǀǇ > ϭϲ
^͙ϲϬŵŵ^EEϭϯϭϬϴͲϭ
ŶĂƐƉŽũŽǀĂĐşƉŽƐƚƎŝŬĚůĞ͘ϯ͘ϭd<W
KďƌƵƐŶĄǀƌƐƚǀĂ͗ůŝƚǉĂƐĨĂůƚŵŽĚŝĮŬŽǀĂŶǉD
ϭϭ/s͙ϯϱŵŵ^EEϭϯϭϬϴͲϲ
;ƐƉŽƐǇƉĞŵƉƎĞĚŽďĂůĞŶŽƵĚƌơϰͬϴͿ
/ǌŽůĂēŶşǀƌƐƚǀĂ͙͗ϱŵŵ
WĞŶĞƚƌĂĐĞ͗ƉĞēĞơĐşǀƌƐƚǀĂƐƉĞĐŝĄůŶşĞƉŽǆŝĚŽǀŽƵƉƌǇƐŬǇƎŝĐş
sŽǌŽǀŬĂĐĞůŬĞŵ͙͗ϭϰϬŵŵ
WŽĚŬůĂĚ͗ƉŽǀƌĐŚŵƵƐşďǉƚŽēŝƓƚĢŶ͕ƉŽǀƌĐŚŽǀĄ
ǀƌƐƚǀĂŵƵƐşǀǇŬĂǌŽǀĂƚƉĞǀŶŽƐƚǀŽĚƚƌŚƵŵŝŶ
ϭ͕ϱDWĂ͘͞
DŽƐƚŶşƐǀƌƓĞŬũĞƵŵŽƐƚƵϮϮϱƎĞƓĞŶƷƉůŶĢ
ƐƚĞũŶĢ ũĂŬŽ ŶĂ ũŝŶǉĐŚ ŵŽƐƚĞĐŚ ;ŶĂƉƎ͘  ϮϮϯ͕
ŶĞďŽ  ϮϮϰͿ Ă ŶşǌŬŽŚůƵēŶǉ ĂƐĨĂůƚ ǌĚĞ ŶĞŶş
ǌŵşŶĢŶ͘ EĂǀşĐ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŶŽƌŵǇ͕ ƉŽĚůĞ ŬƚĞƌǉĐŚ ďǇ ƐĞ ŵĢůĂ ƐŬůĂĚďĂ ǀŽǌŽǀŬǇ ƉƌŽǀĄĚĢƚ
;^EEϭϯϭϬϴͲϱ͕^EEϭϯϭϬϴͲϭ͕^EE
ϭϯϭϬϴͲϲͿũƐŽƵũŝǎǌƌƵƓĞŶĠ͘“ Konec citace.

Tvrzení Ing. Karla Chudárka uveřejněné ve Fryštáckých listech č. 6/2021,
že námitky odvolatele jsou nekonkrétní,
není pravdivé. Naopak se domnívám,
že námitky odvolatele jsou dostatečně
konkrétní. Vysvětlují rozpor navrhované
stavby se závazným regulativem, poukazují na neplatnost norem.
Projekt dálnice D49, tedy osvědčené předvolební téma, je dle mého
názoru sporný z hlediska kvality projektu, vlivu na životní prostředí. Díky
nepromyšlenému režimu etapizace
přesouvá dopravní problém z jedné části
města Fryštáku do druhé části města
Fryštáku, a z jedné části města Zlína do
druhé části města Zlína. Etapizace zablokuje na dlouho nejen automobilovou,
ale i cyklistickou dopravu Fryšták – Zlín
(s cyklistickou vůbec nepočítá, bezpečnost cyklistů neřeší). To, že se stavba
odkládá tolik let, je důsledkem špatné
přípravy stavby (citace vybrané námitky
byla uveřejněna na výslovný požadavek
Ing. Karla Chudárka, věc aktuálně běží
v zákonném režimu správního řízení.)
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku
ve Fryštáku 21. 6. 2021
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Práce je zábava
Při vycházkách naším městem chodíme ulicemi, uličkami, mnohdy poznáváme místa, kde naše děti ještě nebyly,
a o to víc je to překvapení a zároveň
dobrodružství. Cestou zdravíme kolemjdoucí a s úsměvem navozujeme řeč
a zase zdravíme.
Snad to těm naším dětem vydrží až
do dospělosti.
Všímáme si, kdo co dělá, jak to dělá
a proč – v zahrádce, u cesty, kolem
domů.
Nejoblíbenější vycházka je „ke kozičkám do hájku.“ Nejlepší pohled
na vepříka a kozy je z mostku, vidíme
dobře, jak se pasou ve stráni a kolem
krásně vyčištěného potůčku, který protéká „Dolů přes Fryštáček.“ Jen most
se nám zdá trochu smutný, zapomenutý,
i když slouží nám všem v Horní Vsi.

A nápad byl tady! Kýblíky, lopatky,
metličky a i my nejmladší si jdeme hrát
a přitom pracovat. Nebylo to vůbec těžké a ještě nás to moc bavilo.
Už teď se těšíme na další „příště.“
Děti a učitelky třídy Kuřátek
Mgr. L. Jasenská a Z. Vidlařová

... a „příště“ je tady!
Na školní zahradě naší mateřské
školy se pro nás děti připravuje nová lozící věž. Hlavní kůl a upínací řetězy jsou
zapuštěné v zemi a „zrají“. Hromada hlíny se stává pro nás, všechny děti MŠ,
výzvou. Kolečka, auta, lopatky a hrábě.
Konečně si hrajeme „doopravdy“
a rozvážíme hlínu, kde je potřeba, pak
zasejeme trávu a budeme kropit. Už se
těšíme na naši vylepšenou školní zahradu. Přece „práce je legrace“ a děkujeme
za novou lozící lanovou věž.
Všechny děti
a učitelky mateřské školy
PS: Hurá, už máme tu novou lozící věž….

VĚNEČEK

Otvírání studánky
Z důvodu covidového opatření jsme
nemohli uspořádat velkou řadu naplánovaných akcí, a tak nás velmi potěšilo,
že nám bylo umožněno připravit pro děti
z mateřské školy akci Otvírání studánek.
Procházku do Horní Vsi k rybníku
na „Žabě“ a pak dále ke studánce se
mohli účastnit pouze předškoláci a několik dětí rodičů vybraných profesí, které
v tu dobu mohli MŠ navštěvovat. Počasí
nám velmi přálo, a tak o zábavu nebyla
nouze. Plněním různých úkolů a hádanek cesta rychle ubíhala a děti s nadšením vyhledávaly další fáborky směřující
k cíli. O to větší překvapení bylo, když
u studánky čekaly víly, se kterými ji pak
společně vyčistily a slavnostně otevřely. Odměnou pak bylo hledání ukrytého
pokladu, ze kterého děti měly velkou
radost.
Za Věneček z.s. Z.V.

UPOZORNĚNÍ: Z důvodů nejasných rozvolňovacích opatření bylo
zrušeno plánované červnové Putování
pohádkou, náhradou pro vás připravujeme 4. 9. 2021 – Loučení s prázdninami.

Pěšky do školy

Píši, píši patnáct…
Jistě znáte říkanku, kterou jste užívali při prvotním uchopení tužky, pastelky, pera,
abyste uvolnili zápěstí při nácviku psaní.
Jsou prázdniny!
Dovolte dětem, aby kreslily křídami na chodníku (déšť to smyje), dovolte, aby skákaly přes švihadlo, házely a chytaly míč. Aby běhaly, poskakovaly. Ať dělají kotrmelce,
hvězdice, přemety stranou. Dovolte, aby se záchranou lozily po stromech, aby při
hudbě „trsaly“. Zpívejte s nimi i vám bude veselo a milo!
Doporučuji rodičům, aby o prázdninách s dětmi četli. Doporučuji dětem, aby četly
i samostatně. Určitě by to pro žádnou stranu nebyla velká zátěž! Děti by si rozšířily
obzory, slovní zásobu, naučily by se konverzovat bez „vycpávkových“ slov (typu vole
apod.) Naučily by se soustřeďovat. Rodiče, můžete je žádat, aby vám, třeba večer při
rodinném posezení, vyprávěly o tom, co četly.
V důsledku by vznikaly pěkné rodinné vztahy, na které budou všichni časem vzpomínat. Touto bohulibou činností pomůžete zacelit i „rány“ vzniklé coronavirovou absencí přímého vyučování ve škole.
SK

Součástí Evropského týdne mobility bude i v České republice akce –
Pěšky do školy.
Proč o tomto projektu píši?
Měli bychom se do projektu zapojit i my - všichni! Děti mateřských
škol, děti základní školy, studenti
středních škol i mnozí dospěláci. Byla
by to vzpruha po dlouhém období distanční výuky.
Pěšky!
Je to nejlepší forma cvičení pro
zdraví. Distanční výuka trvala dlouho. Její důsledky se dostavily a ještě
dostaví. Zvýšila riziko obezity! Doba
strávená doma u počítače od začátku lockdownu bude mít těžké dopady
na všechny ještě hodně dlouho. Proto
pohyb, chůze, integrace do sociální
skupiny hraje velkou roli. Není možné,
aby jídlo představovalo antidepresivum.
Zvykli jsme si zůstávat doma, vyhýbat se lidem, báli jsme se jezdit veřejnou dopravou. Proto si myslím, že
cesty pěšky do školy, ze školy, usnadní návrat do normálního života. Taky
si po cestě mohu srovnat myšlenky,
přemýšlet, pozorovat okolí atd.
Člověk se díky chůzi stává tvůrcem svého života! Ať žije chůze! Ať je
jí v našem životě co nejvíc!
SK
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TECHNICKÝ JARMARK VE ZLÍNĚ
Po dlouhé odmlce přichází první společná akce, hurá, vracíme se zpátky do
školního života.
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje uspořádala 3. června 2021
pro žáky 8. tříd Technický jarmark. Tato
velmi zdařilá a oblíbená akce pomáhá
žákům základních škol při volbě budoucího povolání.
Tak jako minulé ročníky proběhl jarmark formou exkurzí ve ﬁrmách sídlících
v bývalém baťovském areálu. Naši žáci
byli rozděleni do dvou skupin. První skupina navštívila ﬁrmy ZPS – FRÉZOVACÍ
NÁSTROJE a.s., Kovárnu VIVA a.s. Druhá skupina kromě Kovárny VIVA a.s. poznala ﬁrmu KONFORM – Plastic, s. r. o.
Celá akce byla výborně připravena.
Krajská hospodářská komora (dále
KHK) zajistila dopravu žáků z Fryštáku
do Zlína a zpět. Po baťovském areálu
nás provázel pověřený pracovní KHK,
který dbal o naši bezpečnost.
Ve ﬁrmách exkurze zahrnovala teoretickou a praktickou část. Žáci se nejdříve prostřednictvím prezentací seznámili
s historií, výrobou a úspěšností dané
společnosti. Podle vlajek zjišťovali, kde
se vyváží jejich výrobky a z grafů četli
hospodaření za uplynulá léta. Nechyběly
informace o profesích, které mají v daném podniku uplatnění, požadavky na
vzdělání a znalost cizích jazyků. Během
diskuze se žáci nejčastěji zajímali o výši
průměrného výdělku a o možnost práce
v zahraničí. Praktická část zahrnovala
komentovanou prohlídku provozů.

Během návštěvy největšího výrobce
frézovacích nástrojů v ČR se žáci seznámili s výrobou fréz, obráběním kovů,
broušením, programováním CNC soustruhů. Ve společnosti KONFORM viděli
výrobu vstřikovacích forem na plasty a
následnou výrobu plastových dílů pro
automobilový a elektrotechnický průmysl.
Největším zážitkem byla návštěva
kovárny. Žáci si oblékli reﬂexní vesty,
nasadili ochranné přilby s brýlemi a
do uší vložili ušní zátky. Takto zahaleni
v ochranných prostředcích vstoupili do
dílen vyhřátých výhněmi, vybavenými kovacími lisy a dalšími nejmodernějšími

technologiemi. S nadšením sledovali
plně automatizované linky, které vyráběly zápustkové výkovky z oceli pro různé
průmyslové obory.
Součástí Technického jarmarku byla
prezentace SPŠ polytechnické COP Zlín.
Žáci získali informace o možnostech
studia na této škole a obdrželi drobné
propagační předměty vyrobené v dílná
SPŠ polytechnické COP Zlín.
Celá akce se nám moc líbila, vůbec
nám nevadily roušky, ani předkládání
potvrzení o negativním výsledku antigenních testů. Děkujeme KHK Zlín a už se
těšíme se na další setkání.
MŠ

Co o Technickém jarmarku Zlín napsali žáci...
Dne 3. června se konal Technický
jarmark známých zlínských ﬁrem. Naše
škola měla to štěstí, že nám paní učitelka Šafářová zařídila účast na této velmi
zajímavé a poučné akci.

Navštívili jsme ﬁrmy: Kovárnu VIVA
a.s., KONFORM-Plastic s. r. o., ZPS – Frézovací nástroje a.s.
Po druhé vyučovací hodině jsme se dopravili do Zlína. Naše první zastávka byla

Kovárna VIVA. Zde nás přivítali a pustili
nám krátkou prezentaci o fungování ﬁrmy.
Poté jsme se přesunuli zpět na recepci,
kde nám poskytli ochranné vybavení. Následně jsme se vydali do provozu kovárny.
Průvodce nás provedl skladem kovárny,
dále výrobou, kde jsme se mohli podívat
na práci se žhavým kovem. Když jsme
prošli výrobu a vyšli z kovárny, čekala na
nás druhá exkurze v KONFORM-Plasticu.
Po prezentaci, díky které jsme získali základní informace o výrobě plastů, jsme se
přesunuli do výroby. I zde jsme načerpali
mnoho poučení.
Technický jarmark se mi velmi líbil.
Z návštěvy úspěšných zlínských ﬁrem
jsem si odvezl spoustu poučení a zážitků. Stala se pro mě i pro ostatní spolužáky inspirací. Mnozí z nás již uvažují
o tom, kam budou směřovat jejich kroky
po složení přijímacích zkoušek.
Vojtěch Zuzaník, VIII. B

ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
PO 8.00–12:00 13.00–17.00
ST 8.00–12:00 13.00–17.00

Noc kostelů také v Lukovečku
V pátek 28. května se po delší odmlce způsobené protikoronavirovými opatřeními, konala v naší obci menší kulturní akce.
Otevřením místní kapličky pro veřejnost, jsme se připojili jako součást fryštácké
farnosti k celorepublikové Noci kostelů. Kaplička byla krásně vyzdobená a byla v ní
nainstalována výstava fotograﬁí, které dokumentovaly historii kaple a její postupné
opravy. Kaplička byla také otevřena v neděli odpoledne, kdy ji navštívily zejména
rodiny s dětmi. My „domácí“ kapli známe, protože bývá otevřena při různých příležitostech, ale pro mnohé přespolní návštěvníky byla velkým překvapením. Dětem
se zejména líbila výmalba historického stropu, kterou přirovnávali ke klenbě na sv.
Hostýnku. Sváteční nedělní odpoledne bylo zakončeno Májovou mší, kterou sloužil
P. Josef Brtník. Ani vrtkavé počasí neodradilo věřící z účasti na této mši a přineslo
netradiční pěvecký a hudební zážitek, který si připravilo několik místních žen a dětí.
Všem, kdo se na této akci podíleli, patří velké poděkování.
J. Kojecká

Poděkování paní Kateřině Formánkové,
asistentce pedagoga, za práci, kterou pro naše děti v 5.B po dobu jejího působení na naší škole udělala. Je mi líto, že odchází učit na jinou školu. Vzhledem k jejím
znalostem a zkušenostem bude učit matematiku děti na druhém stupni a zároveň se
věnovat i speciální pedagogice. Je mi líto, že nemůže dál „ukázat co v ní je“ také jako
pedagog u nás ve Fryštáku a bude své znalosti předávat dětem jiné školy. Troufám si
říct, že tak přijdeme nejen o kvalitního pedagoga, ale také o citlivého člověka, který
dětem naslouchá a vždy pomůže. Navíc je to vzdělaná paní inženýrka ekonomie,
dálkově studuje pedagogickou fakultu a stále se aktivně vzdělává, např. v šachové
pedagogice, kterou by mohla zpestřit našim dětem běžnou výuku matematiky. Vyjádření a poděkování dalších rodičů níže.
Eva Rektoříková
• Je nám nesmírně líto, ze odchází tak dobrý pedagog (asistent), vždy dokáže
poradit, podpořit a děti ji mají moc rády... za nás obrovský dík
Kristýna Jadrníčková a Pavla Hurtová
• Velmi děkuji paní asistence Formánkové za super doučování angličtiny v době,
kdy probíhalo vyučování na dálku přes počítač.
Hrnčiříková
• Paní Formánková má velmi silné sociální cítění, dokáže se vžít do dětí, které
mají problémy s učením i chováním. Děti se na ni s důvěrou obracely a ona jim ráda
pomáhala jak s učením, tak i svým vlídným přístupem. Moc jí děkujeme.
rodič dítěte

Vzpomínka
na P. Cyrila Jurošku SDB
Letos by 29. června oslavil salesián
P. Cyril Juroška 100 let.
Jeho život byl naplněný, nicméně jeho
cesta k řeholnímu životu nebyla snadná.
Chudý valašský chlapec ze samoty přišel
do salesiánského ústavu ve Fryštáku až
ve svých 17 letech. Dům byl plný smíchu, veselí, pohybu a radosti.
Celý život se Cyril potýkal s tím, že
všude chodil „pozdě“. Ne podle hodin,
ale podle okolností: Všichni měli zkoušky – on ne, jako jeden z posledních
z ročníku dělal maturitu, teologii studoval opět sám – jeho spolužáci byli o 2
roky před ním. Do Fryštáku přišel poprvé
roku 1938, vrátil se v roce 2004, když
se přestěhoval, v pokročilém věku, ze
své farnosti Domaželic. Vydal svědectví
o naplněném salesiánském životě. Jeho
radost při dětských návštěvách na jeho
pokoji byla nefalšovaná a pravá. Cyrilek,
jak se ho spolubratři a mnoho dalších
lidí naučili jmenovat, byl oblíbený, vlídný,
pohádkový dědeček. V neposlední řadě
kouzelník, který svá kouzla dále učil
a předával. Taktéž jeho smysl pro humor
a vyprávění vtipů a žertíčků bavilo všechny lidi kolem něj.
Fryštačané na Cyrilka Jurošku jistě
rádi vzpomínají a protože je pohřben
ve Fryštáku, mohou jej navštěvovat.
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Bůh nehledí na vznešenost zaměstnání, ale na cíl, se kterým ho kdo vykonává. Všechna povolání jsou stejně
vznešená, protože jsou stejně záslužná v Božích očích.“ (Don Bosco)

Okénko do historie

P. Oldřich Med
Šestým ředitelem fryštáckého
ústavu (pátým byl opět krátce P. Josef Lepařík) se stal P. Oldřich Med.
Medailonek této skutečně velké
salesiánské osobnosti by byl velice
dlouhý, a tak jej musíme zestručnit.
Narodil se 31. 7. 1914. Do Fryštáku
přišel r. 1928 a po dostudování IV.
třídy nastoupil do noviciátu na Radně v Jugoslávii. Vrátil se do Fryštáku a pokračoval ve studiích. Pátou
a šestou třídu nastudoval v jednom
roce a gymnázium dokončil maturitou
v Kroměříži. Po asistenci ve Fryštáku
byl poslán studovat teologii do Turína
na Crocettu. Kněžské svěcení přijal
20. 7. 1939.
Vrátil se do vlasti a šel do Ostravy.
Přišla okupace. Po záboru ostravského
domu r. 1942 zůstal P. Med nějakou
dobu v Ostravě, pak byl poslán do Fryštáku. V r. 1943 byl zabrán i fryštácký
dům. Byla ohrožena formace budoucích salesiánů. Tehdy se ukázala neohroženost P. Oldřicha: Shromáždil roz-

prchlé aspiranty ve Dvorku u Přibyslavi
a pokračoval v jejich formaci až do konce války. Poté ve Fryštáku vybudoval
salesiánský aspirantát, který posílal
noviciátu každý rok kolem 30 kvintánů
rozhodnutých stát se salesiány.
Sotva se české salesiánské dílo
trochu vzpamatovalo, přišel únor
1948. Pro církev nastaly zlé časy. Jako
první byl uvězněn v říjnu 1948 právě
P. Med, a to na 10 měsíců za šíření letáku, v němž bylo popsáno, jak hodlají
komunisté likvidovat církev. Po návratu
z vězení žil P. Med krátkou dobu v Hodoňovicích. Při Akci K r. 1950 byl internován v Oseku. Za své aktivity při
snaze o záchranu povolání spolubratří
byl poslán do přísnější internace v Želivi. Tam byl 6 let. Po propuštění byl
vyzván, aby šel do duchovní správy. O.
Med souhlasil. Jeho působišti se staly
Měřín, Jihlava, Slavonice a nakonec Rosice u Brna. Tento kraj byl považován
za nábožensky vlažný, ale to, co se zde
P. Medovi podařilo vytvořit, je až neuvěřitelné. V krátké době se už zase pravidelně učilo náboženství a kolik duchovních cvičení, obnov, porad a přednášek
slyšela za léta jeho působení rosická
fara, by nikdo nespočítal.
Don Med byl také spisovatelem.
Sepsal třídílný katechismus, česky převyprávěl 14 dílů životopisu Dona Boska
„Memorie biograﬁche“, napsal své
osobní vzpomínky, dvě knihy o historii
českého salesiánského díla a třídílný
životopis P. Ignáce Stuchlého. K tomu
celou řadu článků a příspěvků do nejrůznějších publikací.
V závěru života byl sužován různými
nepříjemnými příznaky stáří. P. Oldřich
zemřel 23. 9. 1991
P.J.

Co bylo a co nás čeká
Náš Dům opět pulsuje životem. Je to
nádherná změna a pocit radosti z nadšené atmosféry, když k nám přijedou
mladí žáci a studenti.
Střapec: Víkendová akce pro 20 mladých z daleka i blízka proběhla v květnu.
Mladí se zhostili role reportérů a během
her a aktivit se nenechali odradit ani
chladným květnovým počasím.
Orientační dny®: Od června k nám
konečně mohly přijet školy. Studenti
gymnázií během maturit mívají ředitelské volno a tak přijeli k nám utužit
kolektiv. Vnímáme na nich jednu velkou
změnu – a to, že si moc rádi povídají.
Diskuzní aktivity byly dříve vnímány spíše za ty méně zábavné a teď mají prim.
Vodácká Žaba: Jakub Švanda (za
pomoci týmu z horokroužku) připravil
pro širokou veřejnost vodáckou akci na
Žabě. K dispozici bylo připraveno veškeré DISácké vodácké vybavení. Počasí
nám přálo (ve stínu bylo přes 30 stupňů), a tak jsme se „žabili“ celé jedno
červnové nedělní odpoledne.
Tábory: Během léta 2021 realizujeme sedm pobytových a příměstských
táborů.
Na nový školní rok připravujeme
volnočasové kroužky (horostěna, stolní
tenis, breakdance, posilovna, motokroužek). Více informací a možnost přihlašování bude spuštěno od srpna na našich
webových stránkách: www.disfrystak.cz.
D. Z.

K U LT U R A

Fryštácké kulturní léto začíná
Jak už jsme vás informovali v minulých Fryštáckých listech, letos o prázdninách vyraší na náměstí Míru ve Fryštáku FRKULE. Nebo chcete-li Fryštácké
kulturní léto - čtyři prázdninové sobotní podvečery plné zábavy, hudby a bohatého
občerstvení.
te setkávat na webu Novinky.cz a v DeZahájíme v sobotu 10. 7. 2021 proníku Právo. Po skončení programu bude
gramem nazvaným Na lidovou notu.
výstava přenesena do obřadní síně
V průběhu odpoledne se ve 14.30 hodin nejprve představí fryštácký soubor
radnice a bude přístupná veřejnosti po
ve dnech 2. – 6. 8. 2021 v provozním
Prameny v celé své sestavě. Soubor
pod vedením paní Vlasty Kunstové si
čase Městského úřadu Fryšták. A protože Miroslav Kemel je nejen úspěšný
pro své příznivce připravil po roční vynukarikaturista, ale i písničkář a muzikant
cené přestávce zcela nový premiérový
program. Prameny vystřídá v 16.15 hopředstaví se od 16.00 i v koncertu se
svou skupinou. Podvečer pak uzavře od
din cimbálová muzika Paléska. V 17.30
přijde na scénu lidový vypravěč Franta
18.00 vystoupení sólisty Hudebního diUher z Lanžhota s trochou lidového humoru a povídáním o životě, to vše doplněné populárními lidovými písničkami.
O závěr prvního podvečera Fryštáckého
kulturního léta se pak postará od 19.00
hodin populární dechovka Miklovci.
Druhý podvečer se uskuteční v sobotu 31. 7. 2021. Tento program bude
věnován následkům covidové pandemie. Program má název „Svět se zbláznil, držme se“ a pořádáme jej za spolupráce s pivovarem Bernard. Ve 14.15
jej zahájí svým vystoupením Fryštácké
mažoretky. Ve 14.30 hodin bude mít na
náměstí vernisáž výstava kresleného
humoru karikaturisty úspěšného Miroslava Kemela, s jehož obrázky se může-

vadla Karlín Jiřího Březíka, který si přiveze zajímavého hosta.
Fryštácké kulturní léto bude pokračovat i v měsíci srpnu a to v sobotu 7.
8. 2021 koncertem Fryštácké folkoviny a v sobotu 28. 8. 2021 Promenádou
v rytmu swingu.
Přijměte prosím naše pozvání na
tato krátká setkání s dobrou náladou.
Věřme, že to zlé je už za námi a my se
zase s chutí a radostí budeme moci
společně vídat, scházet, a co hlavního
od srdce se bavit. Na shledanou se těší
pořadatelé.
FOFR
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Pololetní vysvědčení Erika Caise
Erikova letošní sezóna začala již
v době, kdy se naše země vypořádávala
s přívaly sněhu. Tým kolem našeho rodáka se totiž vypravil do obce Moravský
Karlov, kde byl připraven test na sněhu. Dva dny zde Erik sbíral zkušenosti
v ovládání jeho Fordu Fiesta Rally2, který byl vybaven speciálními pneumatikami s hřeby, které se používají například
při Švédské Rally. Několikrát jsem se
s Erikem, jako závaží, svezl i já a mohu
říci, že mne ani auto vůbec nešetřil.
Na klikatící se trati, která byla prohrnuta přesně na šířku jednoho auta, klesla rychlost jen zřídka pod stovku. Je to
neskutečný adrenalin a velká zábava.
Ale testování slouží především pro sběr
dat a nastavování vozu pro dané podmínky. Věřím, že z tohoto testu, který byl
vkladem především do budoucnosti, na-

sbíral týmový inženýr Honza Chovanec
mnoho poznatků, které pomohou Erikovi
dosáhnout nejvyšších příček.
Testy jsou jedna věc, ale tou druhou
a mnohem důležitější jsou vlastní soutěže a dosažené výsledky. Bohužel tuto
část jeho cesty k vysněnému cíli přibrzdily velmi vážné zdravotní potíže. Erik je
ale neskutečným bojovníkem, který se
jen tak nevzdává. Tuto vlastnost má společnou s mistrem světa v rally 1995, Colinem McRaem. Erika i Colina totiž pojí
stejné datum narození 5. 8. Za sebe
mohu říci, že tým pracuje i na tom, abychom Erika v nejvyšší lize motorsportu
pravidelně vídali, stejně, jako jsem já
kdysi koukal právě na Colina.
První soutěží letošního roku byla 44.
Rally Il Cioco e Valle del Serchio. Rally
se odehrává na úzkých klikatých silnič-

kách, které jsou pro Itálii typické. Yacco
ACCR Team, který Erik s Jindřiškou Žákovou v letošní sezóně reprezentují, se
zde prezentoval velmi kvalitní 11. příčkou. Zároveň se Erikovi podařilo vyhrát
souboj českých posádek, když za sebou
nechali Filipa Mareše na Škodě Fabii
Rally2 evo.
Díky odložení startu Mistrovství Evropy se do Erikova kalendáře dostala domácí Valašská Rally. V okolí Valašskéo
Meziříčí Erik bojoval nejen s českou
špičkou, ale také sám se sebou. Projevil se u něj postcovidový syndrom, který
jej značně limitoval. Přesto to nezabalil
a předvedl neskutečný ﬁniš. Poslední
čtyři rychlostní zkoušky se prokousával
pořadím stále výše a svou oddanost
sportu i svému týmu korunoval druhým
místem v poslední rychlostní zkoušce,
když nestačil pouze na Nikolaye Gryazina, což je jezdec se zkušenostmi
z mistrovství světa. Z Valašské Rally si
nakonec odvezl 5. místo absolutní klasiﬁkace a 3. v rámci hodnocení FIA Central Rally Trophy.
Italská Rally Camunia znamenala
první letošní odstoupení pro technickou závadu na jeho Fordu Fiesta Rally2.
Avšak následující soutěž Erikovi a Jindřišce vše vynahradila. Erik s Jindřiškou
si totiž nenechali ujít domácí rallyový
přebor v podobě 26. Rallysprintu Kopná, jež má své centrum v nedalekých
Slušovicích. Vy, kteří aktivně sportujete,
určitě znáte ten svazující pocit a tlak,
který zažíváte na domácích soutěžích,
který je navíc umocněn znalostí kvalit
soupeře. Na Kopné totiž nechyběl například čtyřnásobný vítěz Tomáš Kostka,
úřadující šampion rallysprintů Petr Semerád, či dravec z Lukova Adam Březík.
Již tak náročnou soutěž ještě přikořenil
déšť, který se snesl na místní tratě. Erik
však nic nepodcenil a do soutěže vtrhl
nejrychlejším časem na úvodním Kameňáku. Ze sedmi měřených úseků se
jeho jméno skvělo nejvýše hned v pěti,
což znamenalo také jeho první vítězství
v tomto roce. Zároveň se stal jediným
jezdcem, který dokázal vyhrát Kopnou
jak v rallyovém autě, tak i na sjezdovém
kole, když zde závodil v rámci populární
Wood Bike Series.
Litevská Rally Žemaitija posloužila
jako ostrý šotolinový test před startem
FIA Mistrovství Evropy v rally (FIA ERC),
které je prioritou našeho fryštáckého
jezdce. Na soutěži v Litvě se Erik s Jindřiškou ukázali vůbec poprvé. V průběhu
soutěže naše posádka postupně zrychlovala a dařilo se jí stoupat výsledkovou

listinou. V cíli to znamenalo osmou příčku absolutně a třetí v kategorii 2.
Z Litvy se tým přesunul do Polska,
kde se odehrála úvodní soutěž FIA ERC
77. Rally Poland. Do této soutěže Erik
s Jindřiškou vstupovali nejen v pozici
reprezentantů Yacco ACCR Teamu, ale
poprvé se také prezentovali jako ambasadoři Barum Czech Rally Zlín. Do této
funkce byl Erik vybrán právě díky jeho
lidským hodnotám a oddanosti motorsportu. V Polsku jej čekala velmi rychlá
šotolinová trať s mnoha skoky a davy
přihlížejících fanoušků, pro které je rally životním stylem. Soutěž si nenechala
ujít ani kompletní evropská špička v čele
s úřadujícím mistrem Alexeyem Lukyanukem na Citroënu C3 Rally2, z mistrovství světa si odskočili například Andreas
Mikkelsen a Craig Breen. Konkurence
byla opravdu vysoká, ale pro Erika hrály
zkušenosti, které nasbíral právě v Litvě
a opora v kvalitním zázemí, které mu
poskytuje tým Jarka Orsáka. Erik s Jindřiškou se na konkurenty vytasili šes-

ZPRÁVY
Z KOPANÉ

tým časem v úvodní divácké speciálce
a dali jasně najevo, že se s nimi musí
počítat. Avšak Polská Rally je hodně
složitou soutěží, kde se na první pokus
jen výjimečně podaří bojovat o příčky
na bedně. Druhá RZ totiž znamenala až
13. čas a propad na průběžné 12. místo. Avšak Erik se postupně přizpůsobil
trati a začal opět zrychlovat, což mělo
za následek postup absolutním pořadím
až na konečné deváté místo.

Pokud chcete vědět více a mít vždy
informace z první ruky, můžete sledovat
Erika na jeho instagramovém účtu nebo
také prostřednictvím proﬁlu na facebooku. Pravidelně zde publikuje zajímavé informace a snímky z trati i zákulisí
týmu.
Text: Martin Bill
Foto: Martin Husár, Vandraq Studio,
Josef Petrů, Jiří Pernica.
kategorie představí na hřišti v přátelských utkáních svým fanouškům.
Zlatým hřebem programu bude
turnaj za účasti staré gardy Fryštáku,
mužstva družební obce Muráň a mužstva Zlínských legend.
Nedílnou součástí oslav bude vystoupení veleúspěšných mažoretek
Fryštáku, dětské atrakce, tombola a samozřejmostí bude bohaté občerstvení
po celý den oslavy.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST
PŘI OSLAVĚ
90. VÝROČÍ KOPANÉ
VE FRYŠTÁKU!

Těžké období, které zastavilo amatérské sportovní dění v České republice
je snad u konce a můžeme se postupně
vracet na sportoviště.
Fotbalový klub z Fryštáku oslaví 90.
výročí od založení.
Srdečně Vás zveme v sobotu 17.
července na oslavu tohoto výročí do
areálu fotbalového oddílu.
Stránky kroniky jsou popsány bohatou historií, úspěchy, ale taky nezdary
fotbalistů, neúnavnou prací mnoha členů, pocitů hrdosti nosit na prsou znak
fotbalového oddílu z Fryštáku. Jen málo
klubů ze Zlínského kraje se může pochlubit tím, že dlouhodobě obsazuje soutěže
všech věkových kategorií. Rozhodli jsme
se, že v rámci oslavy se všechny věkové
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Střípky fryštácké paměti

V měsíci ČERVNU 2021 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Alena Čalová
Zdeněk Fišer
František Fridrich
Alena Chudárková
Jan Jakeš
Zdeněk Kamenář
Pavel Karlík
Bronislav Konečný
Jana Lachnitová
Jana Málková
Marie Paštěková
Marie Pečeňová
Aloisie Poulíčková
Jiří Spour
Marie Sušilová
Anna Vyskupová
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.

***
ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření manželství slaví
manželé
Bohumír a Miroslava URBÁNKOVI
z Fryštáku.

Blahopřejeme!

Uvedu několik vypsaných příkladů:
Na každý den v měsíci byl určen učitel, který na dané téma prováděl předvolební agitaci rozhlasem
Každý učitel musel vést nějaký kroužek, pracovat v pionýru, mít odpoledne
dozor v družině
Učitel, který měl malou účast rodičů
na třídní schůzce, musel si zvát rodiče
k individuálnímu pohovoru
Museli jsme provádět pohovory s rodiči, jejichž dítě navštěvovalo náboženství
Učitel ručil, že děti přinesly určité kg sběru papíru, železa, kostí, bylin atd.
Učitel měl povinnost účastnit se průvodů oslav VŘSR, Mírové pouti na Žabárně,
s určitým počtem dětí účastnit se prvomájového průvodu v Gottwaldově
V každé vyučovací hodině musel mít na tabuli napsán politickovýchovný cíl, jehož
musel v hodině dosáhnout
Museli jsme chodit na noční brigády do začínajícího zemědělského družstva jednak okrajovat řepu, na žně - podávání na mlátičku, dávání do mlátičky, pytlování apod.
A tak bych mohla (doloženo zápisy z r 1954/55) pokračovat ve výčtu příkazů
strany a vlády.
Kdo odmítal plnit, musel odejít.
O takové „šikaně“ se dnešním mladým lidem ani nesní.
SK

Prosím nabídněte ke koupi byt.
Hledám nejlépe 2+1 nebo 3+1.
Děkuji. Tel.: 737 671 881.

2'92=$(.2/2*,&.È
/,.9,'$&($87295$.ģ
Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu
HNROLNYLGDFH9DãHKRDXWRYUDNX1$0Ë67ċ
9\SODWtPHYiP]DYiãDXWRYUDN
placená inzerce

Då.þ
$XWRYUDNRYLãWČ7ĜHEČWLFH±5RPDQ.DPHQHF
Tel.

777 550 6212'92=95$.ģ='$50$

ZZZDXWRYUDNRYLVWHWUHEHWLFHF] DXWRYUDN#FHQWUXPF]

Hledám rodinný dům,
může být i k rekonstrukci. Zahrada výhodou.
Děkuji za nabídky.
Tel.: 737 436 102.

Ekologická likvidace
DXWRYUDNĮ='$50$
9ÌHWQÚSRWYU]HQ¬QDP¬VWÚ

500 DĽ.Ì]D9

ĠYUDN

2GYR]='$50$

'REURWLFH

placená inzerce

NAŠI JUBILANTI

Celý život jsem mezi dětmi ve škole. Bez jejich smíchu, brebentení, smíchu, ruchu
jsem „nemocná“. Schází mi to! A nejen mně! To ticho ve škole (při koronavirové uzávěrce škol) leze na nervy. Učitelé sice nezahálejí. Z kabinetů je slyšet vyučující, jak
„hustí“ přes počítače do svých svěřenců vědomosti.
Díky iniciativě pana ředitele, který využil nepřítomnost dětí k výmalbě kabinetů,
opravám a výměně nábytku, podlahových krytin, máme plné ruce stěhování, přebírání, ukládání, vyřazování apod.
No a při jedné úklidové akci jsme objevili téměř úřední zápisový deník z roku
1954-55 (tedy v roce, kdy jsem byla přeřazena do fryštácké školy). Proto mne čtení
historického análu zaujalo. Před očima se mi odvíjel retrospektivní ﬁlm, deﬁlovali
bývalí žáci II. stupně – zvláště 8. B třídy, kde jsem byla třídní (kolegové již nejsou
mezi námi).
Dnes, s odstupem téměř 68 let se usmívám nad tím, co všechno jsme museli
dělat, protože strana a vláda nám poručila a „bděla“!

Základní umělecká škola MORAVA

+Yď]GiUQD9DODåVNp0H]LĢtĀtSRSRĢiGiSUR9DåHPďVWR

školní rok 2021/22

9(ÿ(51Ì

NABÍZÍME PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
DĚTEM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
(OD 5 LET)

$6752120,&.e32=2529É1Ì
VSRSXOiUQďRGERUQìPYìNODGHP

HUDEBNĚ-POHYBOVÁ PRŮPRAVA
Obsahem předmětu Hudebně-pohybové průpravy jsou
hravé hudební činnosti s využitím zpěvu, tance a bicích
nástrojů. Budeme zpívat dětské písně, zapracujeme na
správné artikulaci a přednesu pomocí jednoduchých básní.
Naučíme se jednoduché tanečky ve spojení se zpěvem,
správně ovládat doprovodné bicí nástroje a prostřednictvím
poslechu se budeme učit naslouchat a porozumět hudbě.

9HĀHUQtDVWURQRPLFNpSR]RURYiQtYHYDåHPPďVWď
SURYiGtPH SRPRFt YìNRQQìFK SĢHQRVQìFK
GDOHNRKOHGĪ
9 MDUQtFK D OHWQtFK PďVtFtFK QDEt]t YHĀHUQt
REORKD ĢDGX ]DMtPDYìFK REMHNWĪ N SR]RURYiQt 6SROHĀQď VH PĪçHPH SRGtYDW QD SODQHW\KYď]G\KYď]GRNXS\POKRYLQ\JDOD[LH
LNRPHW\

Skupinová výuka (5–10 žáků) bude probíhat v budově
ZUŠ MORAVA, Holešovská 271, Fryšták.
(Paní učitelka si děti vyzvedne v MŠ a odvede na pobočku ZUŠ MORAVA, kde proběhne výuka)

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

7HUPtQDĀDVNRQiQt pátek 6. 8. 2021 od 20:30 hodin
0tVWRNRQiQt na Skalce v Horní Vsi

KONTAKTY
+Yď]GiUQD9DODåVNp0H]LĢtĀtSR
9VHWtQVNi9DODåVNp0H]LĢtĀt
(PDLOWSHFLYD#DVWURYPF]WHOHIRQ

TĚŠÍME SE NA VÁS!

)5.8/(

0ČVWR)U\ãWiN

)U\åWiFNpNXOWXUQtOpWR
0tVWRNRQiQt)U\åWiNQiP0tUX
1DOLGRYRXQRWX
VRXERU3UDPHQ\)U\åWiN
FLPEiORYiPX]LND3DOpVND
OLGRYìY\SUDYHĀ)UDQWD8KHU]/DQçKRWD
GHFKRYìVRXERU0LNORYFL

(T[īV¶EMÃHQNMQXKP[
)U\åWiFNpPDçRUHWN\'\QDPLN
NDSHOD0ROHNXOD=OtQ
)U\åWiFNpPDçRUHWN\'\QDPLN
3DYHO.DĀHV+XViU#.RFKWDEDQG
NDSHOD+267%DQG

Ōœ5XüVUG\DN¶\PKNFTŀOGUGő
2TQOGP¶FCXT[VOWUYKPIW
XGURQNWRT¶EKURKXQXCTGO$GTPCTF
)U\åWiFNpPDçRUHWN\'\QDPLN
)U\åWiFNpPDçRUHWN\
NDSHOD0$&+
YHUQLViçYìVWDY\NUHVOHQpKRKXPRUX
)U\åWiFNpPDçRUHWN\'\QDPLN
NDULNDWXULVW\0LURVODYD.HPHOD
NDSHOD-D]]ERRN
)U\åWiFNpPDçRUHWN\
NRQFHUW0LURVODYD.HPHODVHVYRXVNXSLQRX
)U\åWiFNpPDçRUHWN\
NRQFHUWVyOLVW\+XGHEQtKRGLYDGOD.DUOtQ
-LUtKR%UH]tNDDMHKRKRVWD

<OüPCRTQITCOWX[JTC\GPC
8RĥÈRCFüFGīVKXÃJQRQìCUÈUGRTQITCO
WUMWVGìPÈXMWNVWTPÈOU¶NG<&8(T[īV¶M
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32+ĊE%16LUħ%A
%ohumíU3ċLbylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

JSME TU PRO VÁS

=DMistíme veškHU«SRKċHEQ¯DkUHPDÏQíVOXĨby.

&Zzad<Ͳ&Kd>Ks,\/ad 
NE3ĊE75ħ,T6/8ħ%A

Ϯϭ͘ͲϮϰ͘ϳ͘ϮϬϮϭ͕ǀǎĚǇŽĚϮϭ͘ϬϬŚŽĚŝŶ


+420 723 490 883

^ĞǌŶĂŵĨŝůŵƽ͗
D<zͲĚŽŬƵŵĞŶƚĄƌŶşͬǎŝǀŽƚŽƉŝƐŶǉ

Nabízíme také památeÏQ¯sklo!

,s>ͲĚƌĂŵĂͬǎŝǀŽƚŽƉŝƐŶǉ

0ÛMWHsvé blízké
stále u srdce.

ϯKh>ʹŬŽŵĞĚŝĞ;ƐŽĐŚƵƚŶĄǀŬŽƵǀşŶǌǀŝŶĂƎƐƚǀşs/EͿ
D>^EDs 1W\1 ,zͲĂŶŝŵŽǀĂŶǉ



ϯϬůĞƚ<ŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨƵ;ϯϬŵŝŶ͘ͿͲĚŽŬƵŵĞŶƚ
KďēĞƌƐƚǀĞŶşǌĂũŝƓƚĢŶŽ͘ĞŬǇƐƐĞďŽƵ͘
telefon
mobil
e-mail
web

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

sƐƚƵƉŶĠĚŽďƌŽǀŽůŶĠŶĂĐŚĂƌŝƚĂƚŝǀŶşƷēĞůǇ͘

placená inzerce

dĢƓşŵĞƐĞŶĂǀĄƐ͊



7*&1.?&(*

placená inzerce
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