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ZÁ PISY R M F A Z M F

RMF č. R 15/2019/VIII z 3. 6. 2019
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí návrh RO č.
7/2019 (možnosti ﬁnančního krytí výdajů určených na pořízení PD – vodovod ul.
Přehradní a Souhrady a PD a IČ chodník
ul. Ke Skalce) a odkládá rozhodnutí v návaznosti na úpravu rozpočtu projednanou
zastupitelstvem.
RMF bere na vědomí návrh RO č.
8/2019 (možnosti ﬁnančního krytí výdajů
určených na pořízení PD a zaměření oprava
MK ul. Jiráskova a PD a IČ chodník ul. Přehradní) a odkládá rozhodnutí v návaznosti
na úpravu rozpočtu proj. zastupitelstvem.
RMF bere na vědomí žádost Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o poskytnutí dotace či ﬁnančního daru
na částečnou úhradu nákladů spojených
s vybavením novostavby centrální požární stanice Zlín (tzv. špinavé šatny) novým
nábytkem a doporučuje ZMF s odkazem
na ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schválit poskytnutí
dotace ve výši 160.000 Kč a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace za účelem částečné
úhrady nákladů spojených s vybavením novostavby centrální požární stanice Zlín (tzv.
špinavé šatny) novým nábytkem.
RMF bere na vědomí společné prohlášení Svazu města a obcí České republiky
a Sdružení místních samospráv České republiky ve věci vyjádření soustrasti rodině
tragicky zemřelého místostarosty obce
Dražůvky včetně oznámení přípravy vyhlášení veřejné sbírky a neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvek za MF do veřejné
sbírky s tím, že MF vyjadřuje politování nad
touto událostí a nechává rozhodnutí o zapojení se do veřejné sbírky na rozhodnutí
každého zastupitele či občana.
RMF schvaluje ukončení nájemního
vztahu mezi městem Fryšták, a žadatelkou
k nájmu bytu č. D/311, nacházejícímu se
v budově DBD Fryšták, a to dohodou ke dni
5. 6. 2019, a schvaluje uzavření příslušné
dohody.
RMF schvaluje vyřazení uchazečů z pořadníku žadatelů o přidělení bytu v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, a to z důvodu
nesplnění podmínky čl. III, odst. 4, Pravidel
pro pronajímání bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták (neoznámení trvání zájmu
o přidělení bytu) nebo na vlastní žádost.
RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 931/3 – orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 20m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelům na dobu určitou 5ti let, s možností
předčasného ukončení výpůjčky z důvodu
oprávněných potřeb půjčitele, a to za účelem parkovacího stání.

RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták,
a manžely Kučerovými, Fryšták na výpůjčku části městského pozemku p. č. 931/3
– orná půda, zemědělský půdní fond,
o výměře 20m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, na dobu určitou 5ti let,
s možností předčasného ukončení výpůjčky z důvodu oprávněných potřeb půjčitele,
a to za účelem parkovacího stání.
RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku, p. č.
436/1 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře do 180 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,
na dobu určitou do dokončení výstavby
kaple sv. Antonína Paduánského s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem skladování stavebního materiálu a zařízení staveniště výstavby kaple
s tím, že po ukončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
části měst. pozemku p. č. 383/1 – ostatní
plocha, manipulační plocha, o vým. 85 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli z důvodu, že v dané situaci nepovažuje prodej za vhodný a koncepční.
RMF schvaluje smlouvu o podmínkách
zřízení stavby (smlouvu o právu provést
stavbu, vstupu na nemovitost a o podmínkách zřízení stavby) mezi městem Fryšták,
a obcí Lukoveček, ke stavbě s názvem
„Lukoveček - kanalizace“, dle projektové
dokumentace zpracované Ing. M. Machalou, PhD., společnost SMV Projekt, s. r. o.,
Brno, která bude umístěna i na měst. pozemku p. č. 336/59 – ost. plocha, silnice,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
RMF doporučuje ZMF schválit smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služební inženýrské sítě mezi městem Fryšták, a obcí
Lukoveček, a to služebnosti inženýrské
sítě – právo přístupu a příjezdu pro údržbu,
opravu, rekonstrukci na nemovitosti – pozemku p. č. 336/59, ost. plocha, silnice,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ke stavbě s názvem „Lukoveček - kanalizace“, dle projektové dokumentace zpracované Ing. M. Machalou, PhD., společnost SMV Projekt, s. r.
o., Brno, za cenu věcného břemene ve výši
10,- Kč/bm uložení kanalizační sítě, s připočtením sazby DPH dle platné legislativy.
RMF bere na vědomí informaci OTH
k provedení údržby a oprav prvků na Andrýskově naučné stezce ze strany pracovníků TS Fryšták a schvaluje zajištění oprav
dle předloženého návrhu ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, v celkové výši 21.550 Kč
a pov. OTH objednáním provedení oprav
u ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, Zlín.
RMF bere na vědomí žádost ze dne
14. 5. 2019, ve věci označení parkovacího
místa za zdravotním střediskem vyhrazené-

ho pro ordinaci MUDr. Gergela druhou RZ,
nereﬂektuje na předmětnou žádost a ukládá OTH zajistit dodatkovou tabuli s vyznačením vyhrazeného stání pro vozidlo
MUDr. Gergela v provozní době ordinace,
tj. „jen úterý“.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Prodloužení vodovodu ulice Přehradní SO 01 a ulice
Souhrady SO 02 – projekční práce a inženýrská činnost“, a to ﬁrmu Kaninga, s. r. o,
Zlín, bez připomínek, a odkládá rozhodnutí
v návaznosti na úpravu rozpočtu projednanou zastupitelstvem s tím, že o ﬁnancování předmětné akce rozhodne RMF v návaznosti na rozhodnutí o změnách rozpočtu
zastupitelstva.
RMF bere na vědomí předloženou cenovou nabídku úklidu objektu Sokolovny
a ukládá OTH prověřit možnosti ﬁn. formou
dohody konané mimo pracovní poměr.
RMF bere na vědomí předložený návrh
OTH provozních záležitostí objektu Sokolovny, ukládá ESO zpracovat přílohu provozního řádu – ceník za pronájem objektu Sokolovny a ukládá OTH upřesnit provozní řád.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu formou koncertu Pavel Dobeš + Tomáš Kotrba mezi
městem Fryšták, a spol. Pavel Dobeš, s.
r. o., Hradec Králové, na koncert v sobotu
dne 8. 6. 2019 na nám. Míru ve Fryštáku v rámci Letních fryštáckých trhů, a to
v ceně 28.000 Kč.
RMF souhlasí se stavebně technickým
návrhem oprav přístavku objektu 391 ze
strany nájemce D. Bittnerové.
RMF schvaluje uzavření dohody o budoucích majetkových vztazích mezi městem Fryšták, a D. Bittnerovou, Fryšták,
na stavební opravu přístavku budovy, čp.
391, na ul. Hutky, nacházející se na pozemcích p. č. 957/2, 957/4 a 957/5, vše
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí č. 9551872909
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Energie, a. s., České Budějovice, na dodávku
elektřiny k odběrnému místu: ul. Sportovní,
K/921, 763 16 Fryšták.
RMF schvaluje s účinností ke dni 3.
června 2019 udělení Pověření dispozičním
právem města Fryštáku Ing. M. Zlámalovi,
vedoucímu Odboru výstavby – Stavebního
úřadu Fryšták MěÚ Fryšták, a Ing. M. Pláškovi, referentu Odboru technického hospodářství MěÚ Fryšták, kterým se zmocňují
rozhodovat o použití ﬁnančních prostředků
vyhrazených ve schváleném rozpočtu města Fryštáku deﬁnovaných v tomto Pověření,
a to do výše 30 tis. Kč bez DPH na jednotlivou operaci v rámci jednoho rozpočtového roku, nebo v případě neplátců DPH
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do výše součinu částky 30.000 a platné
sazby DPH.
RMF schvaluje instalaci klimatizační
jednotky do komerčních prostor města
Fryštáku v objektu, čp. 383, nám. Miru, nacházejících se na poz. p.č. 19/1, k.ú. i obec
Fryšták, v 1. podlaží – viz platně uzavřená
smlouva o nájmu prostor ze dne 22.03.
2019 mezi městem Fryšták a P. Kozojedem, a to ve smyslu předloženého záměru
(v předpokládané ceně do 50 tis Kč bez
DPH) a s podmínkou realizace na náklady
žadatele - nájemce, P. Kozojeda, a ukládá
ESO připravit návrh příslušné dohody o budoucích majetkových vztazích mezi městem Fryšták a P. Kozojedem.
RMF č. R 16/2019/VIII z 24. 6. 2019
(Výpis usnesení)
RMF při výkonu funkce zřizovatele bere
na vědomí informace Bc. I. Staňkové, ředitelky Mateřské školy Fryšták, p. o., o výsledku správního řízení pro přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na školní
rok 2019-2020 do Mateřské školy Fryšták
s tím, že 8 žadatelům nebylo možné vyhovět.
RMF při výkonu funkce zřizovatele bere
na vědomí informace Bc. I. Staňkové, ředitelky Mateřské školy Fryšták, p. o., o výsledku zápisu do MŠ Fryšták na školní rok
2019-2020 a v souladu s ustanovením
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje výjimku
z počtu dětí ve třídě, a to tak, že stanovuje
počet dětí na 28.
RMF schvaluje poskytnutí peněž. daru
ve výši 5.000 Kč spolku V Lukovečku na kopečku, z. s., Lukoveček, za účelem částečné úhrady nákladů spojených s organizací
festivalu „Festiválek na Kopečku 2019“,
pořádaný ve dnech 26. - 27. 7. 2019.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč
mezi městem Fryšták, a spolkem V Lukovečku na kopečku, z. s., Lukoveček,
za účelem částečné úhrady nákladů spojených s organizací hudebního festivalu „Festiválek na kopečku 2019“.
RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1/2019 k obchodní smlouvě č. P/0803175
o aktualizaci licence programového vybavení PERM 3 mezi městem Fryšták, a spol.
KVASAR, spol. s r.o., Zlín, za cenu doplatku
licence ve výši 6.800 Kč bez DPH a zvýšené tech. podpory od 2. pololetí roku 2019
za cenu 6.200 Kč bez DPH.
RMF schvaluje za účelem realizace
nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno, uzavření
Smlouvy o centralizovaném zadávání po-

ptávky po komoditě elektřina, kterou se
centrální zadavatel - město Fryšták, a veřejní zadavatelé – Základní škola Fryšták,
Mateřská škola Fryšták, FC Fryšták, z. s.,
a TJ Fryšták, z. s., dohodli na centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejichž
předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na Českomoravské komoditní burze
Kladno (nákup elektřiny pro rok 2020).
RMF za účelem realizace nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní
burze Kladno, schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání poptávky
po komoditě zemní plyn, kterou se centrální zadavatel - Město Fryšták, Základní
škola Fryšták, Mateřská škola Fryšták a TJ
Fryšták, dohodli na centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem
jsou dodávky nabízené a kupované na Českomoravské komoditní burze Kladno (nákup zemního plynu pro rok 2020).
RMF schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 14. 5. 2009
na vytvoření webových stránek města
- www.frystak.cz a provádění servisních
služeb mezi městem Fryšták, a Ing. Bc. Petrem Chvatíkem, Zlín, ke dni 15. 8. 2019.
RMF schvaluje ukončení rámcové dohody č. O2OP/694038 ze dne 15. 8. 2017
o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací, uzavřené
mezi spol. O2 Czech Republic, a.s., Praha
a městem Fryšták, výpovědí, a to v souladu s podmínkami této dohody.
RMF pověřuje ESO vypsáním výběrového řízení na poskytování mobilních telekomunikačních služeb na další období, a to
s podmínkou předložení zadávací dokumentace na RMF.
RMF bere na vědomí návrh smlouvy
o narovnání škody způsobené provozní činností a smlouvy o budoucím převzetím staveb. objektů v rámci výstavby D49, 4901
Hulín-Fryšták, předložený Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Prahaa ukládá OTH zajistit
fyzickou kontrolu objektů včetně fotodokumentace objektů, příp. míst, kde budou
stavby umístěny, a zajistit právní stanovisko ze strany AK JUDr. Bc. Březovjáka.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. ZS-05-05-2019
mezi MF, a ﬁrmou Galileo Corporation, s.
r. o., Chomutov, k provozu nových internetových stránek města v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 8.000,- Kč pro rok 2019 spolku
Podané ruce – osobní asistence, Frýdek-Místek, a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 8.000,- Kč
mezi městem Fryšták, a spolkem Podané
ruce – osobní asistence, Frýdek-Místek,

za účelem podpory úhrady mzdových nákladů pracovníků v přímé péči zajišťujících
služby osobní asistence občanům MF.
RMF bere na vědomí, že v rámci pořádání ankety „Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje“ pro rok 2019 MF
nenominuje žádného kandidáta.
RMF schvaluje, že v rámci pořádání ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského
kraje“ pro rok 2019 budou za město Fryšták nominováni manželé Görigovi, Fryšták,
a manželé Němcovi, Fryšták, a to z důvodu
dlouholeté pěstounské péče.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 2.000,- Kč pro rok 2019 spolku
Linka bezpečí, z. s., Praha, a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru ve výši 2.000,- Kč mezi městem Fryšták, a spolkem Linka bezpečí, z. s., Praha,
za účelem podpory úhrady mzdových nákladů pracovníků v přímé péči zajišťujících
služby osobní asistence občanům MF.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 5.000,- Kč pro rok 2019 spolku
NADĚJE, Praha, pobočka Zlín, a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000,- Kč mezi městem Fryšták, a spolkem NADĚJE, za účelem částečného ﬁnancování nákladů souvisejících
s poskytování ambulantní sociální služby
pro občana města Fryštáku.
RMF schvaluje pronájem bytové jednotky v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadateli panu Odstrčilovi, Fryšták.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták, a panem Odstrčilem, Fryšták, jejímž předmětem je nájem
bytu na dobu určitou od 1. 8. 2019 do 31.
12. 2019, s možností prolongace vždy o 1
kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků, za cenu 80,- Kč/m²/
měsíc a služby spojené s užíváním bytu.
RMF ruší svá usnesení č. U R
14/2019/VIII/4a) a U R 14/2019/VIII/4b)
ze dne 27. 5. 2019 a schvaluje uzavření
dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu
mezi městem Fryšták, a panem Odstrčilem, Fryšták, k nájmu bytu v budově čp.
43, na adrese nám. Míru 43, Fryšták, a to
dohodou ke dni 31. 7. 2019.
RMF v návaznosti na usnesení RMF č.
U R 15/2019/VIII/20 ze dne 3. 6. 2019
schvaluje uzavření dohody o úpravě budoucích majetkových vztahů k nově pořízenému majetku nájemníkem mezi městem Fryšták, a P. Kozojedem, na instalaci
a montáž klimatizační jednotky v pronajatých prostorách objektu, č.p. 383, nám.
Míru, Fryšták, nacházejících se v 1. podlaží, na pozemku p. č. 19/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 15/2019/VIII/8 ze dne 3. 6. 2019
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schvaluje výpůjčku části měst. pozemku
p. č. 436/1 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře do 180m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli Ing. Zátopkovi, Zlín, na dobu
určitou do dokončení výstavby kaple sv.
Antonína Paduánského, s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem skladování stavebního materiálu a zařízení staveniště výstavby kaple s tím, že
po ukončení stavby bude pozemek uveden
do původního stavu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták
a Ing. Zátopkem, Zlín, na výpůjčku části
měst. pozemku p. č. 436/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře do 180m², k.
ú. Vítová, obec Fryšták, na dobu určitou
do dokončení výstavby kaple sv. Antonína
Paduánského, s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem
skladování stavebního materiálu a zařízení staveniště výstavby kaple s tím, že
po ukončení stavby bude pozemek uveden
do původního stavu.
RMF v návaznosti na usnesení RMF č.
U R 13/2019/VIII/13 ze dne 17. 5. 2019
schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 89/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře do 50m², k. ú. Dolní
Ves obec Fryšták, žadateli Ing. Ševčíkovi,
Fryšták, na dobu určitou 10ti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
za účelem zřízení parkovacího stání s tím,
že zpevnění plochy bude řešeno zčásti formou zámkové dlažby a zčásti drtí.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták
a Ing. Ševčíkem, Fryšták, na výpůjčku části
městského pozemku p. č. 89/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
do 50 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
na dobu určitou 10ti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem
zřízení parkovacího stání s tím, že zpevnění
plochy bude řešeno zčásti formou zámkové
dlažby a zčásti drtí.
RMF jménem města Fryštáku schvaluje:
a) převzetí záštity nad akcí Dny města
Fryštáku, konané ve dnech 13. – 15. 9.
2019,
b) výpůjčku části pozemku p. č. 2/1, k.
ú i obec Fryšták, a to spol. ZUŠ Morava Zlín
a uzavření smlouvy o výpůjčce,
c) podání žádosti o poskytnutí dotace
na akci Dny města Fryštáku na základě
partnerství se spol. ZUŠ Morava, detašované pracoviště Zlín, zast. M. Noskovou,
kdy předpokládané rozpočtové náklady činí
celkem 120.000,- Kč.
RMF bere na vědomí oznámení spol.
PRAGOPROJEKT, a. s., Ateliér Praha, o záměru provedení geotechnického průzkumu v trase projektovaných komunikací
ve smyslu § 9a zákona č. 66/2001 Sb.,

o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, na území působnosti města
Zlín, v katastrálním území Fryšták, Horní
Ves u Fryštáku a Dolní Ves, pro akci „D49,
4902.2 Fryšták – Lípa, 2. etapa, Podrobný
geotechnický průzkum“.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
místostarosty, vedoucího OTH a Ing. Starého ze dne 12. 6. 2019 ve věci možností
optimalizace dopravy ve městě Fryštáku a ukládá OTH na příští zasedání RMF
předložit stávající návrhy řešení dopravy
ve městě Fryšták (zpracované projektantem ing. J. Matúšem).
RMF bere na vědomí informace o možném zabezpečení přechodů pro chodce
pořízením interaktivního signalizačního
zařízení, jehož smyslem je aktivně zapojit
chodce do dění na přechodu, bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny ze dne
10. 6. 2019 za účelem zhodnocení aktuální dopravní situace na místních komunikacích města Fryštáku a ukládá ÚKS zajistit
ﬁnanční nabídku na možnost zpracování
analýzy bezpečnosti chodců na území města Fryštáku.
RMF bere na vědomí znalecký posudek
č. 1200-03/19, vypracovaný Ing. J. Husovským, znalcem v oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady nemovitostí, Zlín, za účelem
zjištění ceny pozemků podle platného cenového předpisu a ceny v místě a čase obvyklé v předmětné lokalitě BI 25, a ukládá
starostovi zajistit stanovisko majitelů pozemků k možnému výkupu dotčených poz.
k zástavbě RD v ceně 1.000,- Kč/m².
RMF bere na vědomí zápis ze Stavební
komise při RMF č. 3/2019 ze dne 22. 5.
2019 a v rámci žádosti o opravu části příjezdové cesty v ul. Štípská schvaluje:
a) rekonstrukci povrchu komunikace ul.
Štípská u posledních dvou domů, včetně
obratiště pro automobily a svozovou techniku, a rekonstrukci a rozšíření nájezdu
na ulici (provedení podkladních a asfaltových vrstev), a ukládá OTH zajistit cenovou
nabídku,
b) zadání technického posouzení dopravní situace na ulici Štípská s ohledem
na bezpečnost chodců (možnost zjednosměrnění ulice, vybudování chodníku,
veřejné osvětlení atd.).
RMF bere na vědomí negativní stanovisko Stavební komise při RMF ve věci
spoluúčasti města Fryštáku na ﬁnancování
výstavby infrastruktury pro stavbu rodinných domů v lokalitě Fryšták, Ke Skalce,
a to z důvodu zachování rovnosti přístupu
vůči soukromým investorům, kteří zajišťují
individuální či bytovou výstavbu ve městě
Fryšták vč. doporučení projednání v ZMF
systém podpory výstavby soukromých investorů pomocí příspěvků na bytovou jednotku či rodinný dům s tím, že daná záleži-

tost bude řešena s odkazem na stanovisko
ﬁnančního výboru.
RMF bere na vědomí opakované negativní stanovisko Stavební komise při RMF
ve věci poskytnutí příspěvku společnosti
H+M Zlín, a. s., s tím, že daná záležitost
bude řešena s odkazem na stanovisko ﬁnančního výboru.
RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise pro školství, mládeže a tělovýchovy č.
4/2019 ze dne 3. 6. 2019 s tím, že žádá
všechny zastupitele, aby v termínu do 31.
7. 2019 zaslali své konkretizované připomínky (konkrétní znění) možného doplnění
předmětného materiálu jakožto podklad
pro ﬁnální dopracování dokumentu Plán
rozvoje sportu města Fryštáku.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro občanské záležitosti při RMF č.
2/2019 ze dne 30. 5. 2019.
RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, uděluje mimořádnou
odměnu Bc. I. Staňkové, ředitelce Mateřské školy Fryšták, za podmínek ve smyslu
přílohy č. 13 tohoto zápisu uložené ve spisu ve mzdové účtárně města Fryšták u T.
Petrášové.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou NELL PROJEKT, s. r. o., Zlín, na realizaci akce „Fryšták, chodník na ul. Ke Skalce“ – projekční
práce a inženýrská činnost, a to v ceně
202. 000,- Kč bez DPH, tj. 244.420,- Kč
vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou NELL PROJEKT, s. r. o., Zlín, na realizaci akce „Fryšták, chodník na ul. Přehradní“ – projekční
práce a inženýrská činnost, a to v ceně
180.000 Kč bez DPH, tj. 217.800 Kč vč.
DPH.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Kaninga,
s. r. o, Zlín, na realizaci akce „Prodloužení vodovodu ulice Přehradní SO 01 a ulice
Souhrady SO 02 – projekční práce a inženýrská činnost“, a to v ceně 199 600,- Kč
bez DPH, 241 516,- Kč vč. DPH.
RMF ukládá vedoucímu OTH zajistit
zpracování vyhledávací studie možností
odkanalizování ulice Přehradní (úsek Prášilovo až statek).
RMF ukládá vedoucímu OTH zajistit
výběrové řízení na zajištění dodavatele
projektové dokumentace akce „Relaxačně
sportovní areál Vítová“.
RMF ukládá Ing. P. Kučerové vyzvat
jednotlivé uchazeče o umístění do DBD
Fryšták o doložení případných žádostí
uplatněných u vedení tehdejšího Domova –
penzionu pro důchodce Fryšták, p. o., příp.
Krajského úřadu Zlínského kraje.
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ZMF č. Z 4/2019/VIII z 19. 6. 2019
(Výpis usnesení)
ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 19. 6. 2019 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku ke dni 31. 5. 2019 bez připomínek.
ZMF schvaluje celoroční hospodaření - Závěrečný účet města Fryštáku za rok
2018, a to včetně Zprávy č. 113/2018/
EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Fryšták za rok 2018, bez výhrad.
ZMF schvaluje Účetní závěrku města Fryštáku ke dni 31. 12. 2018 včetně
výsledku hospodaření před zdaněním
(+ 20.441.378,84 Kč) s tím, že v souladu
s ustanovením § 12 odst. 2 vyhlášky č.
220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, žádný ze členů ZMF
neuplatnil právo uvést v záznamu o hlasování (usnesení zápisu ZMF), zda hlasoval
pro schválení či neschválení nebo se zdržel, a nebyl uplatněn žádným členem ZMF
požadavek na písemné odůvodnění člena
ZMF k hlasování o účetní závěrce.
ZMF schvaluje pořízení elektrické energie a zemního plynu pro rok 2020, a to pro
město Fryšták a jeho zřízené příspěvkové
organizace včetně FC Fryšták, z. s., a TJ
Fryšták, z. s., na Českomoravské komoditní burze Kladno a pověřuje dalšími administrativními úkony Radu města Fryštáku.
ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 230.000 Kč spolku Fryštácké mažoretky, z. s., na ﬁnancování účasti
na mistr. Evropy v mažoretkovém sportu
ve Francii ve dnech 28. 8. - 2. 9. 2019.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 230.000 Kč mezi městem Fryšták,
a z. s. Fryštácké mažoretky, na ﬁnancování
účasti na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu ve Francii ve dnech 28. 8. - 2.
9. 2019.
ZMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 160.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, na pořízení nového nábytku do nové centrální
požární stanice Zlín.
ZMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi městem Fryšták, a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje,
na peněžitý dar ve výši 160.000 Kč na ﬁnancování pořízení nového nábytku.
ZMF neschvaluje prodej městského
pozemku p. č. 551 - zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadatelům, a to z důvodu možného budoucího využití plochy jako veřejné prostranství.
ZMF neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 383/1 – ostatní plocha,

manipulační plocha, o výměře 85 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli, a to z důvodu, že v dané situaci nepovažuje prodej za vhodný a koncepční.
ZMF bere na vědomí žádost o prodej
části měst. pozemku p. č. 902/18 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře do 50
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a souhlasí se záměrem prodeje mezi
městem Fryšták a žadatelem za cenu ne
nižší, než je cena znaleckého posudku,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku, geometrického plánu
a návrhu na vklad žadatelem, a s tím, že
k pozemku bude bezúplatně zřízeno věcné
břemeno vedení vodovodu ve prospěch
města jako vlastníka vodovodu, a ukládá
ESO zajistit neprodleně geometrický plán
a znalecký posudek za účelem stanovení
ceny v místě a čase obvyklé.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 477 – jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 99 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, panu Janečkovi, Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 300,- Kč/m² bez
připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a panem Janečkou,
Fryšták, na prodej městského pozemku
p.č. 477 – jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 99 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
300,- Kč/m², tj. celkem za částku ve výši
29.700,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej nově vzniklého
pozemku p. č. 205/18 - ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 50 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, který vznikl rozdělením části
městských pozemků p. č. 205/11 – ost.
plocha, ost. komunikace, a p. č. 205/1
– ost. plocha, ost. komunikace, vše k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, paní Bečicové,
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši
200,- Kč/m², bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a paní Bečicovou,
Fryšták, na prodej nově vzniklého pozemku
p. č. 205/18 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 50 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
200,- Kč/m², tj. celkem za částku ve výši
10.000,- Kč bez připočtení DPH, s podmín-

kou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej nově vzniklého
pozemku p.č. 205/17 - ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 55 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, který vznikl rozdělením části
městského pozemku p. č. 205/11 – ost.
plocha, ost. komunikace a p. č. 205/1 –
ost. plocha, ost. komunikace, vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, manželům Drábkovým, bytem Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení
DPH (dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a manžely Drábkovými, Fryšták, na prodej nově vzniklého pozemku p.č. 205/17 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 55 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou,
ve výši 200,- Kč/m², tj. celkem za částku
ve výši 11.000,- Kč bez připočtení DPH,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklého pozemku p. č. 205/16
– ost. plocha, jiná plocha, o výměře 64 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, který vznikl
rozdělením části městského pozemku p. č.
205/11 – ost. plocha, ost. komunikace,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, panu Hřebačkovi a paní Polákové, oba bytem Fryšták
(podílové spoluvlastnictví) za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení
DPH (dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č.
U Z 3/2019/VIII/8.5 ze dne 24. 4. 2019
schvaluje prodej nově vzniklého pozemku
p. č. 205/15 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 68 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, který vznikl rozdělením části městského pozemku p. č. 205/11 – ost. plocha,
ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, panu Gavendovi, a paní Gavendové,
všichni bytem Fryšták (podílové spoluvlastnictví), za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43,
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763 16 Fryšták, IČ00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
města, a panem Gavendou, a paní Gavendovou, bytem Fryšták, na prodej nově
vzniklého pozemku p. č. 205/15 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 68 m², k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m², tj.
celkem za částku ve výši 13.600,- Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 764 – ost. plocha, neplodná
půda, o výměře 62 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, paní Frankové, Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 300,- Kč/m² bez
připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a paní Frankovou,
Fryšták, na prodej pozemku p. č. 764 – ost.
plocha, neplodná půda, o výměře 62 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 300,- Kč/m²,
tj. celkem za částku ve výši 18.600,- Kč
bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku
a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 758 – zahrada, způsob ochrany
zemědělský půdní fond, o výměře 99 m², k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, panu Sehnalovi,
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši
300,- Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták a panem Sehnalem,
Fryšták na prodej pozemku p. č. 758 – zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní
fond, o výměře 99 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou,
ve výši 300,- Kč/m², tj. celkem za částku
ve výši 29.700,- Kč bez připočtení DPH,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 471/2 – zahrada, zemědělský
půdní fond, o výměře 192 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, paní Petříkové, Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem,
ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení DPH
(dle vyjádření daňového poradce pana

Ing. P. Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a paní Petříkovou,
Fryšták na prodej 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,
ve výši 200,- Kč/m², tj. celkem za částku
ve výši 38.400,- Kč bez připočtení DPH,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej pozemku p. č.
1001 – zahrada, zemědělský půdní fond,
o výměře 151 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, paní Urbanové, Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným
znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 150,Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření
daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták a paní Urbanovou,
Fryšták, na prodej pozemku p. č. 1001 –
zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře
151 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou,
ve výši 150,- Kč/m², tj. celkem za částku
ve výši 22.650,- Kč bez připočtení DPH,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej části městských
pozemků, a to dílu „a“ pozemku p. č.
902/2 – orná půda, zemědělský půdní
fond, a dílu „b“ pozemku p. č. 902/18 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 110 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, panu Kovářovi, , za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m² bez
připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a panem Kovářem,
Fryšták, na prodej části městských pozemků, a to dílu „a“ pozemku p. č. 902/2 –
orná půda, zemědělský půdní fond, a dílu
„b“ pozemku p. č. 902/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 110 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou, ve výši 200,- Kč/m², tj. celkem
za částku ve výši 22.000,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.

ZMF schvaluje prodej části městských
pozemků, a to dílu „c“ pozemku p. č.
902/2 – orná půda, zemědělský půdní
fond, a dílu „d“ pozemku p. č. 902/18 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 28 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, manželům Nášelovým,
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a manžely Nášelovými, Fryšták, na prodej části městských pozemků, a to dílu „c“ pozemku p. č. 902/2
– orná půda, zemědělský půdní fond, a dílu
„d“ pozemku p. č. 902/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře
28 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou,
ve výši 200,- Kč/m², tj. celkem za částku
ve výši 5.600,- Kč bez připočtení DPH,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej části městských
pozemků, a to dílu „a“ pozemku p. č.
600/2 – ost. plocha, ost. komunikace,
a dílu „b“ pozemku p. č. 600/3 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 57 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, manželům Bačůvkovým,
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a manžely Bačůvkovými, Fryšták, na prodej části městských
pozemků, , a to dílu „a“ pozemku p. č.
600/2 – ost. plocha, ost. komunikace,
a dílu „b“ pozemku p. č. 600/3 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 57 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou, ve výši 200,- Kč/m², tj. celkem
za částku ve výši 11.400,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 902/52 – orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 200m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, manželům Černým, Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčo-
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chem, ve výši 500,- Kč/m² bez připočtení
DPH (dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a manžely Černými,
Fryšták, na prodej městského pozemku
p. č. 902/52 – orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 200 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou, ve výši 500,- Kč/m², tj.
celkem za částku ve výši 100.000,- Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej části městských
pozemků, a to dílu „b“ pozemku p. č. 192
– zahrada, zemědělský půdní fond, a dílu
„c“ pozemku p.č. 170 – ostatní plocha, silice, o celkové výměře 208 m², oba k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, paní
Batíkové, Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 300,- Kč/m² bez připočtení
DPH (dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a paní Batíkovou,
Fryšták, na prodej části městských pozemků, a to dílu „b“ pozemku p. č. 192
– zahrada, zemědělský půdní fond, a dílu
„c“ pozemku p. č. 170 – ostatní plocha,
silnice, o celkové výměře 208 m², oba
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši
300,- Kč/m², tj. celkem za částku ve výši
62.400,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej části městského
pozemku, a to dílu „a“ pozemku p. č. 192 –
zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře
26 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, Ing. Krajčovi, Olomouc, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 300,- Kč/m²
s připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), a s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a Ing. Krajčou, Olomouc, na prodej části městského pozemku,
a to dílu „a“ pozemku p. č. 192 – zahrada,
zemědělský půdní fond, o výměře 26 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši
300,- Kč/m², tj. celkem za částku ve výši
7.800,- Kč s připočtením DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého

posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 209/2 – ost. plocha, silnice,
o výměře 26 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, paní Kojecké, Fryšták a paní
Pospíchalové, Fryšták (podílové spoluvlastnictví), za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši
200,- Kč/m² s připočtením DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a paní Kojeckou,
Fryšták a paní Pospíchalovou, Fryšták,
na prodej městského pozemku p. č. 209/2
– ost. plocha, silnice, o výměře 26 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši
200,- Kč/m², tj. celkem za částku ve výši
5.200,- Kč s připočtením DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej části městského pozemku, a to dílu „a“ pozemku p. č.
209/1 – ost. plocha, silnice, o výměře 101
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, manželům Žákovým, Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m² bez
připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a manžely Žákovými, Fryšták, na prodej části městského pozemku, a to dílu „a“ pozemku p. č. 209/1
– ost. plocha, silnice, o výměře 101 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši
200,- Kč/m², tj. celkem za částku ve výši
20.200,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej části městského
pozemku p. č. 209/1 – ost. plocha, silnice, o výměře 97 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, paní Jaškové a paní
Matulové, Fryšták (podílové spoluvlastnictví), za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a paní Jaškovou
a paní Matulovou, Fryšták (podílové spo-

luvlastnictví), na prodej části městského
pozemku p. č. 209/1 – ost. plocha, silnice,
o výměře 97 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou, ve výši 200,- Kč/m², tj. celkem
za částku ve výši 19.400,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej části městského
pozemku, a to dílu „a“ pozemku p. č. 247/1
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
96 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, paní Gregorové a panu Sovadinovi,
Fryšták (podílové spoluvlastnictví), za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m² bez
připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a paní Gregorovou
a panem Sovadinou, Fryšták, na prodej
části městského pozemku, a to dílu „a“
pozemku p. č. 247/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 96 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m², tj.
celkem za částku ve výši 19.200,- Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 209/6 – ost. plocha, silnice,
o výměře 146 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, Ing. Baďurovi, Ing. Diežkové a panu Diežkovi, Fryšták (podílové
spoluvlastnictví), za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 100,- Kč/m² bez připočtení
DPH (dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a Ing. Baďurou,
Ing. Diežkovou a panem Diežkou, Fryšták,
na prodej městského pozemku p. č. 209/6
– ost. plocha, silnice, o výměře 146 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši
100,- Kč/m², tj. celkem za částku ve výši
14.600,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 470 – ost. plocha, zeleň, o výměře 37 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
manželům Kasalovým, Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m² bez
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připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a manžely Kasalovými, Fryšták, na prodej městského pozemku
p. č. 470 – ost. plocha, zeleň, o výměře 37
m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/
m², tj. celkem za částku ve výši 7.400,- Kč
bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku
a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městských pozemků p. č. 410 – zahrada, zemědělský
půdní fond, o výměře 87 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, a p. č. 409/2 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 83 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, panu Hillerovi, Zlín, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a panem Hillerem,
Zlín, na prodej městských pozemků p. č.
410 – zahrada, zemědělský půdní fond,
o výměře 87 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a p. č. 409/2 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 83 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou,
ve výši 200,- Kč/m², tj. celkem za částku
ve výši 34.000,- Kč bez připočtení DPH,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 361 – zahrada, o výměře 213
m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, panu Slaměnovi, Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení
DPH (dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a panem Slaměnou,
Fryšták, na prodej městského pozemku
p. č. 361 – zahrada, o výměře 213 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m²,
tj. celkem za částku ve výši 42.600,- Kč
bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku
a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městských pozemků p. č. 176 – zahrada, zemědělský

půdní fond, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
a dílu „a“ pozemku p. č. 180/32 – trvalý
travní porost, zemědělský půdní fond, o celkové výměře 71 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, panu Albertovi, Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m² bez
připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a panem Albertem,
Fryšták, na prodej městských pozemků
p. č. 176 – zahrada, zemědělský půdní
fond, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a dílu
„a“ pozemku p.č. 180/32 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o celkové výměře 71 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši
200,- Kč/m², tj. celkem za částku ve výši
14.200,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 350 – zahrada, zemědělský
půdní fond, o výměře 282 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, paní Bátrlové, Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným
znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření
daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a paní Bátrlovou,
Fryšták, na prodej městského pozemku
p. č. 350 – zahrada, zemědělský půdní
fond, o výměře 282 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m², tj. celkem
za částku ve výši 56.400,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej měst. pozemku
p. č. 330 – zahrada, zemědělský půdní
fond, o výměře 125 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, panu Volfovi, Zlín, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m² bez
připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a panem Volfem,
Zlín, na prodej městského pozemku p. č.
330 – zahrada, zemědělský půdní fond,
o výměře 125 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou,

ve výši 200,- Kč/m², tj. celkem za částku
ve výši 25.000,- Kč bez připočtení DPH,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 281/3 – zahrada, zemědělský
půdní fond, o výměře 34 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, manželům Polákovým,
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši
150,- Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a manžely Polákovými, Fryšták, na prodej městského pozemku
p. č. 281/3 – zahrada, zemědělský půdní
fond, o výměře 34 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou,
ve výši 150,- Kč/m², tj. celkem za částku
ve výši 5.100,- Kč bez připočtení DPH,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městských pozemků, a to dílu „a“ pozemku p. č. 108/6
– ost. plocha, jiná plocha, o výměře 58 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a p. č. 95/2 –
ost. plocha, jiná plocha, o výměře 42 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, Ing. Hamrlíkovi,
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši
200,- Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a Ing. Hamrlíkem,
Fryšták, na prodej městských pozemků,
a to dílu „a“ pozemku p. č. 108/6 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 58 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, a p. č. 95/2 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 42 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m², tj.
celkem za částku ve výši 20.000,- Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 26/1 – zahrada, o výměře 29 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, paní Köhlerové, Ostrava, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem
Ing. J. Mlčochem, ve výši 150,- Kč/m²
s připočtením DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. P. Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého po-
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sudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
a uzavření přísl. kupní smlouvy.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 26/2 – zahrada, o výměře 13
m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, panu
Tomanovi, Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 150,- Kč/m² bez připočtení
DPH (dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a panem Tomanem,
Fryšták, na prodej městského pozemku
p. č. 26/2 – zahrada, o výměře 13 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou, ve výši 150,- Kč/m², tj.
celkem za částku ve výši 1.950,- Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF bere na vědomí vyjádření k výši
kupní ceny měst. pozemku p. č. 12 – zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní
fond, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, , k výši kupní ceny měst. pozemku p.č.
263/1 – zahrada, k. ú. Vítová, obec Fryšták, a ukládá Fin. výboru při ZMF zpracovat stanovisko k dalšímu možnému postupu z pohledu legislativně-ekonomického
s tím, že ZMF doporučuje ﬁnančnímu výboru vyzvat zástupce politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu ke spolupráci.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 205/11
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
64 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, který
vznikl oddělením od pozemku pův. p. č.
205/11, *za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znalcem panem Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m² bez připočtení
DPH (dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha), s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50%.
ZMF bere na vědomí nově zpracovaný
znalecký posudek č. 7995-89/19 – 11 ze
dne 15. 4. 2019 ve věci stanovení ceny
v místě a čase obvyklé k městského pozemku p. č. 468/2 – zahrada, zemědělský
půdní fond, o výměře 154 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a ukládá Finančnímu výboru při ZMF zpracovat stanovisko k návrhu ceny předmětného pozemku
v návaznosti na dvě rozdílně stanovené
ceny jednoho a téhož pozemku, zpracované týmž znalcem v oboru s tím, že ZMF
doporučuje ﬁnančnímu výboru vyzvat zástupce politických subjektů zastoupených
v zastupitelstvu ke spolupráci.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene mezi městem Fryš-

ták, a paní Frankovou, Fryšták, na zrušení
věcného břemene zřízeného na městském
pozemku p. č. 205/1, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, jako pozemku povinném, ve prospěch pozemku p. č. 763, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, jako pozemku oprávněném,
jehož vlastníkem je paní Franková s tím, že
náklady související se zápisem do katastru
nemovitostí uhradí město Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi MF, a obcí Lukoveček,
a to služebnosti inženýrské sítě – právo
přístupu a příjezdu pro údržbu, opravu, rekonstrukci na nemovitosti – pozemku p. č.
336/59, ost. plocha, silnice, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, ke stavbě s názvem „Lukoveček - kanalizace“, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Machalou,
PhD., společnost SMV Projekt, s. r. o., se
sídlem Štolcova 41, 618 00 Brno, za cenu
věcného břemene ve výši 10,- Kč/bm uložení kanalizační sítě, s připočtením sazby
DPH dle platné legislativy.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
ke stavbě pod označením 16010-050814
RVDSL2002_M_Z_FTAK2301-FTAK1HR_
MET mezi městem Fryšták, a společností
CETIN, a. s., Praha, ke stavbě vybudování
sestavy rozvaděče ve Fryštáku u křižovatky ulic Ke Skalce a Osvobození umístěné
na měst. pozemcích p. č. 600/1 – ost. plocha, ost. komunikace, a p. č. 741 – orná
půda, způsob ochrany zemědělský půdní
fond, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
ke stavbě pod označením 16010-050820
RVDSL2002_M_Z_FTAK2302-FTAK1HR_
MET mezi městem Fryšták, a společností
CETIN, a.s., Praha, ke stavbě vybudování
sestavy rozvaděče ve Fryštáku u domu
č.p. 195 na ulici Osvobození, umístěné
na měst. pozemcích p. č. 648 – ost. plocha, neplodná půda, a p.č. 690 – orná
půda, neplodná půda, oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH, s přip.
DPH podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030050655/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Vítová, Khalus, Příp. NN“,
umístěné na měst. pozemku p. č. 113/1 –
ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
v celk. výši 1.300,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů,
a udělit souhlas do situačního výkresu.

ZMF bere na vědomí sdělení advokátní
kanceláře JUDr. Bc. Michala Březovjáka,
ze dne 20. 5. 2019, ve věci zhodnocení
připomínek vlastníků domů, čp. 231, 232
a 252, ul. Komenského, Horní Ves, Fryšták, ve věci možnosti vybudování parkovacích míst u bytových domů a bezúplatného
převodu pozemků ve vlastnictví společenství s jejich požadavkem na zřízení věcných
břemen na předmětná městem nově vybudovaná stání a nesouhlasí se záměrem
uzavření předmětné darovací smlouvy obsahující zatížení převáděných nemovitostí
služebnostmi (věcnými břemeny) v neprospěch města
ZMF bere na vědomí žádost Moravské
národní obce o vyvěšení moravské zemské
vlajky dne 5. 7. 2019 při příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu a nereﬂektuje na tuto žádost.
ZMF iniciuje sestavení pracovní skupiny za účelem přípravy vzniku nového politického orgánu samosprávy – Výboru pro
životní prostředí při ZMF a pověřuje sestavením a vedením pracovní skupiny členku
ZMF paní Michaelu Nutilovou, DiS.
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15c.a)
nevzniklo.
Michaela Nutilová, DiS., zorganizuje
pracovní skupinu složenou z kandidátů volebních stran tak, aby každá volební strana
byla v pracovní skupině zastoupena personálně rovným dílem.
Pracovní skupina projedná a společně
navrhne pracovní program, jednací řád, seznam členů a jméno předsedy budoucího
Výboru pro životní prostředí při ZMF pro
období 2019-2022, a návrh předloží ZMF
ke schválení.
ZMF bere na vědomí sdělení pana
Hovadíka a paní Kunstové s tím, že je připravována pracovní schůzka k objasnění
celého investičního záměru revitalizace
náměstí, přičemž zástupci města připraví
výstup z této schůzky pro potřeby zastupitelstva.
ZMF souhlasí se zřízením pracovní
skupiny ve věci návrhu stanoviska města
Fryštáku k ﬁnancování (spoluﬁnancování)
infrastruktury v rámci soukromých a developerských projektů, a vyzývá zástupce
jednotlivých politických subjektů, zastoupených v zastupitelstvu, aby navrhli dva
své zástupce (člen+náhradník - nemusí být
členy zastupitelstva) jako členy této pracovní skupiny, kterou najmenuje Rada města
Fryštáku.
ZMF bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru při ZMF č. 3/2019 ze dne
15. 5. 2019.
ZMF bere na vědomí zápis z jednání
Kontrolního výboru č. 4/2019 ze dne 5. 6.
2019.
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SVOZ
nebezpečných odpadů

Podněty Radě města Fryštáku
Členové Zastupitelstva za volební stranu PFS předali 19. 6. 2019 Radě města
Fryštáku dva podněty. První inicioval, aby se zřizovatel ZŠ Fryšták (Rada města)
dál zabýval podněty rodičů žáků, které byly uveřejněny v zápisu SRPŠ ze dne 5. 3.
2019. Druhý žádal ověření legitimity (zákonnosti) Školské rady při ZŠ Fryšták ke
dni 31. 1. 2019 a v období 31. 1. 2019 – 30. 4. 2019.
Oba podněty jsou vč. příloh dostupné z: <WWW.PROFRYSTAKSPOLECNE.CZ>
Rada města měla 30denní zákonný termín na odpověď, který vypršel 19. 7.
2019. Nikdo dosud nereagoval.
PODNĚT
Rodiče žáků vyjádřili v březnu 2019 své podněty k činnosti základní školy.
Zřizovatel (osobně starosta) přislíbil, že se bude podněty rodičů zabývat. Následně rada města vyjádřila názor, že připomínky SRPŠ nepovažuje za koncepčně
relevantní.
Veřejný příslib starosty není splněný, to lze stále napravit.
PODNĚT
Školský zákon vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při
vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, se při
základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je nejvyšší orgán školy, s řadou zákonných (i kontrolních) pravomocí. Umožňuje zákonným zástupcům
nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy.
Rodiče žáků základní školy oznámili na veřejném shromáždění v březnu 2019
řediteli základní školy, členům rady města, starostovi, že neexistují důkazy o konání řádných voleb zákonných zástupců a ostatních členů do Školské rady při
Základní škole ve Fryštáku. Nikdo z odpovědných zástupců zřizovatele ani ředitel
ZŠ na tento podnět od rodičů nereagoval.
Problém jsme se rozhodli řádně analyzovat.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku, 22. 7. 2019

Reakce na článek
„Podněty Radě města Fryštáku“
Ve svém článku se pan Roman Lauterkranc zmiňuje o dvou
podnětech, které předali na zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku jeho tři členové Pan Mgr. Roman Lauterkranc, paní
Michaela Nutilová, DiS a pan Alois Langer.
1. Podnět – 40 podnětů SRPŠ při ZŠ Fryšták
Tyto podněty byly sepsány na schůzce SRPŠ dne 5. 3. 2019
jako podklad pro společnou schůzku rodičovské veřejnosti
s vedením školy a zřizovatelem školy. O tuto schůzku požádala
na jednání školské komise tehdejší předsedkyně SRPŠ. Společné schůzky konané 26. 3. 2019 se zúčastnilo vedení školy, všichni členové rady města Fryštáku, výchovná poradkyně,
školní psycholožka, školní metodička prevence, vyučující anglického jazyka a správní zaměstnanci školy. Na schůzce byly
projednány podněty sepsané zástupci SRPŠ. Všichni účastníci
měli možnost své další připomínky a dotazy předložit v diskuzi a bylo jim na ně odpovězeno. Já jako ředitel školy jsem
slíbil se i písemně vyjádřit ke všem 40 podnětům, což jsem
ve lhůtě 30 dnů udělal. Moje reakce byla zveřejněna na webu
školy (www.zsfrystak.cz) a předložena na jednání RMF. Tudíž
nemá pan Lauterkranc pravdu, když píše, že nikdo dosud nereagoval. Moji reakci má k dispozici i pan Lauterkranc, který
ji použil jako přílohu k podnětu podanému na jednání zastupitelstva. Od doby konání společné schůzky nikdo z rodičovské
veřejnosti nepodal žádnou další připomínku k fungování školy,

v sobotu 31. 8. 2019
pouze na hospodářském dvoře TS
od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Můžete přivézt autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, krytinu
obsahující azbest, syntetické barvy,
lepidla, pryskyřice, mastné hadry,
oleje, tuky, mazadla apod.
Ostatní nebezpečný odpad, jako
jsou chladničky, televizory, rádia, zářivky, výbojky, je možné bezplatně
odevzdat každou středu a sobotu na
hospodářském dvoře TS. Prošlé léky
je nutno odevzdat v lékárně.
Firmy a organizace mají ze zákona povinnost likvidovat veškeré druhy
odpadů na vlastní náklady – ﬁremní
nebezpečný odpad tedy nebude odebrán do sběrného vozu.

společné schůzce nebo mé reakci na 40 podnětů předložených SRPŠ. Jen pro doplnění uvádím, že počet rodičů z řad
rodičovské veřejnosti na společné schůzce nepřesáhl počet
30 osob. Schůzky se zúčastnili všichni tři výše zmiňovaní členové zastupitelstva a žádnou připomínku na schůzce ani nikdy
později nesdělili.
2. podnět – Volby do školské rady
Školská rada funguje v ZŠ Fryšták od roku 2011. Tvoří ji
devět členů. Tři zastupují zřizovatele školy, tři pedagogy školy
a tři rodiče nezletilých žáků. Zástupce rodičů vždy navrhovalo
SRPŠ. Funkční období členů školské rady je tři roky a současné období končí ke dni 9. 10. 2019. Průběh voleb byl i součástí kontroly České školní inspekce, která se dostavila v polovině
června na základě oznámení, které obdržela. Výstupem kontroly je úkol vykonat volby do školské rady na funkční období
2019 – 2022 do 30. 9. 2019. Na tento popud byli zákonní
zástupci žáků informováni o přípravě konání voleb do školské
rady před koncem školního roku 2018/2019 formou zápisu
do žákovských knížek a deníčků a upozorněni, že všechny další informace budou k dispozici na webu školy 20 dnů před
konáním voleb. Česká školní inspekce neuvedla, že by dosavadní školská rada jakkoli chybně fungovala, případně že by
její výstupy byly neplatné. Není tedy pravda, že bych jako ředitel školy, nereagoval ve věci voleb do školské rady. Informace
o přípravě voleb byly rovněž předmětem jednání Rady města
Fryštáku.
Mgr. Libor Sovadina
ředitel školy
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Adopce na dálku

Povzdech
Je špatné počasí. Jsem sentimentální. Probírám se retrospektivou
vzpomínek
Už je to dávno. Po maturitě si mne
vybrali režiséři Otto Hoffmann, Láďa
Malík jako vedoucí dětského ﬁlmového tábora.
Po šestašedesáti letech jsem
měla možnost podívat se do míst,
kde se u nás v ČSR točil první barevný ﬁlm. Bylo to údolí Stanovnice
u Karolínky.
Zachvátila mne radost z kouzla
hor, kopců, přírody člověkem nezměněné. Očekávala jsem, že uvidím „Orlí
hnízdo“, starou dřevěnici, kde stařenka stloukala máslo od kraviček, které
se zde pásly. Nic takového.
Dnes, krajina opracovaná rukama lidí, postavené domy rekreantů,
romantické údolí zaplnila přehrada,
místo prošlapané cestičky – asfaltová silnice. Tehdejší přívlastek –
zapomenutý kus panenského světa
– je v nenávratnu. Během půlstoletí
uhnětl člověk novou historii. Zlikvidoval nedotčenou krásu přírody houževnatých horalů, zkušenosti pastevců,
lesníků, volnost zvěře. Zajistil však
lidem zdroj pitné vody, což je důležité, ale necitlivě stavěl mezi dřevěnice
činžáky (proboha, kam a kudy ještě
výstavba půjde?)
Když už jsme přišli do míst, kde
se pásly krávy, byla na kopci vybudovaná motokrosová dráha. Mám dojem, že technika nás brzy „převálcuje“. Zapomínáme, že lidé po povrchu
země chodí, dotýkají se jí, splývají
s ní a jsou s určitými místy bytostně
spjati. Potřebují přírodu pro zklidnění rychlého života. Setkávají se však
s výkřiky betonové invaze. V horách!
A tak je mi velmi smutno. Za několik let nebudou mít naši potomci
ani zdání o krásné přírodě. Važme
si každého kousku zeleně, každého
stromu, keře, každé rostlinky! To platí
i u nás ve Fryštáku.
SK

Vážení adoptivní rodiče,
dovolte nám krátké ohlédnutí za dobou, která uplynula od konce minulého
roku. Do poslední sbírky na podporu adopce dětí na dálku v listopadu
roku 2018 jsme vstupovali s částkou
18.806,- Kč zůstatku, vaše dary byly celkově 19.550,- Kč, pro platby jsme tedy
měli celkem k dispozici 37.356,- Kč.
V měsících únoru a červenci jsme odeslali celkem 19.600,- Kč což je částka
pokrývající potřeby čtyř indických dětí.
Jsou to: devítiletá Marati Sanja (podporujeme od roku 2016), jedenáctiletá
Achari Bhoomika (podporujeme od roku
2015), čtrnáctiletý Fernandes Sohan
(podporujeme od roku 2015) a devatenáctiletá Naik Prema (podporujeme
od roku 2010). Nový zůstatek úspěšné
sbírky z minulého roku činí 17.756,- Kč.
Své dary jste předávali do rukou
osvědčených, obětavých organizátorů sbírky: paní Marušce Chudožilové
ve školní jídelně a dále v jednotlivých
částech města těmto občanům: Márii Urbáškové, Marii Kršákové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi. Celkem jsme evidovali 44 dárců
(nejvíce na Kvapilově a Holešovské ulici)
a z tohoto počtu si nepřeje jeden své
zveřejnění a je zařazen jako anonymní
dárce. Nejštědřejší jsou dárci z Lukovečka, kteří přispěli celkem částkou 6.600,Kč. Svou podporou nám velmi pomáhal
na poli propagace v městském rozhlase
i FL vždy ochotný a obětavý Mgr. Pavel
Nášel. O průběhu sbírky na adopci dětí
na dálku ve Fryštáku budeme veřejnost
informovat i prostřednictvím informační
skříňky na náměstí a na stránkách fryštáckého Farníčku. Všem ochotným lidem
širokého srdce, kteří se zapojili do této
prospěšné akce, patří náš srdečný dík.
organizátoři sbírky

Víte, že...
V rámci letošního letního jarmarku a 3. ročníku Fryštáckého řezbování vznikly
další dřevěné „sochy“, které nyní zkrášlují některé městské části.
Novou „Žabu“ najdete – kde jinde než u přehrady v Horní Vsi a další artefakt
nazvaný „Skřítek lesní???“ najdete zase v Dolní Vsi nedaleko dětského hřiště.
Informujeme také, že ve Fryštáku nám přibylo další „dětské hřiště s herními
prvky“.
Na přání občanů město nechalo vyrobit a osadit nový herní prvek na ulici
Holešovská mezi domy č. p. 322 – 323. Město Fryšták každým rokem investuje
do obnovy i do výstavby zcela nových certiﬁkovaných dětských hřišť. Investice na
ulici Holešovská se pohybuje kolem 100 tisíc korun a realizovala ji ﬁrma….
Věříme, že si naše děti nových herních prvků patřičně užjí (a doufáme, že je
vandalové dřív nepoškodí nebo nezničí).
oth

Z VA Š I C H D O P I S Ů

OLYMPIÁDA NA KVAPILCE
Jak se stalo na naší ulici již tradicí, vítáme prázdniny dětskou olympiádou. Nebylo tomu jinak ani letos. Pozvánka na 12. ročník této akce napověděla, v jakém
duchu se vítání prázdnin uskuteční. Ten letošní ročník byl ve znamení Hippies
na Kvapilce. Pozvánka nás seznámila s ideologií Hippies a také s tím, čím se
odlišovali od jiných. Tyto informace přispěly k tomu, abychom se na tuto akci
dobře připravili. Každý chtěl co nejlépe uspět v soutěži o nejlepší masku. Někteří
přípravě oblečků věnovali i týdenní úsilí.
V sobotu 29. června v 16:30 akce
vypukla. Z domů se začali trousit obyvatelé naší ulice, kdybychom nevěděli,
odkud vyšli, ani bychom je nepoznali.
Byli úžasní a jejich příchod doprovázely
zajímavé komentáře i salvy smíchu.
Tomáš Prusenovský vtipně zahájil
celou akci, seznámil přítomné s programem a organizací večera. Následovalo
nezbytné fotografování. Stanoviště soutěží i zodpovědní vedoucí jednotlivých
disciplín byli na svých místech. Děti
se rozběhly k nachystaným kláním.
Byly připraveny soutěže všeho druhu,
přes kreslení, střílení ze vzduchovky
až po rychlostní soutěže. Disciplín bylo
celkem deset. Za nachystání soutěží
a výzdobu ulice děkujeme rodině Ivy Růžičkové a Alici Prusenovské. Na každém
stanovišti byl alespoň jeden Hippies.
Poté co všechny Hippies děti dokončily zadané úkoly, začaly se rozdávat odměny. Tyto okamžiky si děti odměněné
diplomem, medailí a balíčkem užily.
V soutěži o nejlepší masku nebyl výběr
jednoduchý. Tajným hlasováním zvítězilo Trio Orsavových ve složení Zdeněk,
Verunka a Karel Orsavovi. pro velmi originální vlastnoručně vyrobené oblečky.
Vyvrcholením dětské olympiády byl společný přípitek na úspěch všech. Večer
se usedlo k táboráku. Opékaly se špekáčky anebo se využilo bohaté občerstvení od našich hospodyněk. Ani ten-

tokrát nechyběla myslivecká specialita
z kuchyně Emila Drábka. Když jsme byli
všichni nasyceni, tak děti přichystaly
rodičům dlouhou a strachuplnou stezku
odvahy. Samozřejmě pak následovala
zase stezka pro děti, kterou připravili
dospělí. Po stezce se u ohně začalo zpívat a lidé začali vypravovat své historky
ze života. Tentokrát nám chyběl doprovod s kytarou. Z písniček si největší
pozornost opět získala Pusinka, někteří
mají velký zájem se ji naučit, a tak před
Liduškou Konečnou stojí nelehký úkol.
Uvidíme, zda budou do příštího setkání
nějaké pokroky.
Celý večer byl plný soutěží, smíchu
a dobré zábavy. Přejeme našim dětem,
aby v stejném duchu prožily celé dva
měsíce prázdnin.
Alena Dofková

KDYŽ UČITEL NEUMÍ
aneb kdo je tady zamrzlík?
Znáte hru na zamrzlíka? Stojícím žákům jsou panem učitelem/paní učitelkou
postupně zadávány příklady a nejrychlejší řešitel má právo si sednout. Stojících
žáků postupně ubývá a ten, kdo zůstane
stát jako poslední, je zamrzlík. Výborná
hra! Pokud ovšem umíte rychle počítat.
Učitelům, kteří takovouto „hru“ zařazují do své výuky, bych chtěl vzkázat
následující: Odejděte ze školství. Nemáte mu, tj. našim dětem, co nabídnout.
Zní to drsně, ale je to tak. Neboť takový učitel nerozumí tomu, že každý žák
má jiné pracovní tempo. Takový učitel
v sobě nemá špetky empatie, která by
mu napověděla, že tímto způsobem jsou
pomalejší žáci (zpravidla stále ti stejní) ponižováni před třídním kolektivem,
a jsou jim tak vrývány stále hlubší rýhy
do jejich sebevědomí. Takový učitel nechápe, že budoucnost naší společnosti
tkví ve spolupráci, nikoliv v soutěživosti. Takový učitel je tím opravdovým vítězem hry na zamrzlíka, neboť sám zamrzl
v čase, nic nepochopil a nikam se (z nekompetentnosti či pohodlnosti) od dob
své vlastní školní docházky neposunul.
V tomto textu nejde ani tak o tu didaktickou zvrhlost jménem „zamrzlík“.
Jde o to, že dětská duše je křehký a drahocenný klenot. Učitelé by ji měli opatrovat s maximální úctou a pokorou, měli
by mít své žáky a svoji práci rádi. A připojím taky malý vzkaz pro rodiče: Milí rodiče, máte právo žádat po učitelích, aby
se k vašim dětem chovali s respektem.
Mluvte se svými dětmi o tom, co a jak
se ve škole učí, ptejte se učitelů svých
dětí na význam zařazení toho či onoho
přístupu nebo učiva do výuky. A nenechte se opít rohlíkem…
Ale abychom končili pozitivně: Třikrát
hurá každému učiteli, který není zamrzlík!
Marián Končák

Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat
paní kadeřnici Magdě Dubovské, která
přestože byla v časové tísni se velmi
ochotně dostavila upravit vlasy mamince, která je upoutána na lůžko.
Velmi oceňuji milý a empatický přístup. Vzhledem ke zdravotnímu stavu
maminky paní M. Dubovská odmítla honorář za odvedenou práci.
Ještě jednou děkuji za ojedinělý lidský přístup.
Jarmila Kopřivová
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Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z
V 6. ročníku je součástí výuky zeměpisu osvojení vědomostí o vesmíru
a Sluneční soustavě. Proto jsme se
rozhodli navštívit planetárium jako jedinečné vzdělávací pomůcky. Exkurzi
ve hvězdárně a planetáriu v Brně zahájila komentovaná výstava velkoformátových fotograﬁí z vesmíru s názvem
Říše mlhovin. Základní podstatu světla
vysvětlily názorné experimenty z geometrické optiky a na závěr
proběhlo představení ve 3D
Hvězdný cirkus, díky kterému
jsme letěli do minulosti a zažili
zrození Sluneční soustavy i života na planetě Zemi.
Po ukončení programu
v planetáriu jsme se vydali
do centra moravské metropole
s cílem seznámit naše šesťáky
s nejvýznamnějšími budovami
v okolí náměstí Svobody. Při
prohlídce osmimetrové sochy
Jošta Lucemburského na Moravském náměstí za námi přiběhli pracovníci Zdravotnické
záchranné služby Jihomorav-

Planetárium
a záchrana života
ského kraje s prosbou o pomoc. Bylo to
velké překvapení, netušili jsme, že tento den se konala celorepubliková akce
„Den linky 155“ během které probíhala
soutěž o nejdelší nepřetržitou resuscitaci poskytovanou dětmi. A právě naše
děti byly požádány o účast. Jenže v ob-

ličejích našich šesťáků byla čitelná touha po rozchodu. Nakonec, po kratičkém
vysvětlení významu resuscitace, se zcela dobrovolně 58 Fryštačanů odebralo
do velkého stanu, kde po kratičké instruktáži začali stlačovat hrudník na ﬁguríně, jak nejlépe uměli. Z původního
úmyslu symbolické účasti se nakonec
stal boj o rekord. Byl to právě Jakub
Vodák, který vytvořil nový rekord, když
vydržel nepřetržitě stlačovat
hrudník 20 minut. Z děvčat si
nejlépe vedla Karolína Knedlová, která zvládla provádět
resuscitaci 13 minut. Byli jsme
na naše žáky pyšní, ne proto,
že je natáčela televize a fotili novináři, ale proto, že dali
přednost záchraně života před
volným časem na rozchod. Děkujeme, že jste to tak skvěle
zvládli.
Poděkování patří i SRPŠ,
které nám uhradilo náklady
na dopravu.
Miluše Šafářová

Atletický trojboj 2019
Ve čtvrtek 13. června 2019 jsme na hřišti u naší školy uspořádali atletické závody pro žáky 1. stupně ZŠ.
Sportovního klání se zúčastnili vybraní sportovci ze ZŠ Martinice, ZŠ Přílepy a
ZŠ Fryšták. Závodníci si mezi sebou změřili síly v běhu na 50 m, skoku do dálky a
hodu kriketovým míčkem.

Výtah

Výsledky jednotlivců podle kategorií:
I. kategorie: 1. třídy
Chlapci 1. Rektořík J., Fryšták
2. Doležal P., Fryšták
3. Kučera F., Fryšták

Děvčata 1. Halašková D., Přílepy
2. Dvořáková K., Fryšták
3. Chupíková N., Fryšták

II. kategorie: 2. a 3. třídy
Chlapci 1. Pavelka M., Fryšták
2. Polášek R., Přílepy
3. Fuksa A., Přílepy

Děvčata 1. Nečekalová L., Fryšták
2. Klezlová A., Přílepy
3. Odstrčilíková L., Přílepy

III. kategorie: 4. a 5. třídy
Chlapci 1. Hlavica A., Fryšták
2. Pavel J., Fryšták
3. Bárta J., Přílepy

Děvčata 1. Folknerová N., Přílepy
2. Janošová J., Přílepy
3. Mlčochová A., Fryšták

Zlatý pohár za nejúspěšnější školu si vybojovali sportovci ze ZŠ Fryšták.
Všem závodníkům patří pochvala za vynikající sportovní výkony, rozhodčím poděkování za pomoc a férové hodnocení výkonů a ostatním zúčastněným díky za pomoc
při organizaci závodu a podporu sportovců.
MH

Pokud jste měli možnost nahlédnout v těchto dnech na školní dvůr,
mohli jste zjistit, že se proměnil ve staveniště a usilovně se zde buduje výtah
pro zajištění bezbariérového přístupu
do staré školní budovy. Tento výtah je
ﬁnancován z projektu Evropské unie
v rámci modernizace učebny fyziky
a chemie, která je již hotová a od dubna využívána žáky školy při výuce jak
chemie a fyziky, tak i matematiky a dalších předmětů. Výtah, který má být
dokončen v polovině srpna tohoto roku
bude sloužit jak žákům se zdravotním
hendikepem, tak i žákům, kteří chodí
o berlích v důsledku úrazu. Naší škole se tak otevírá možnost i přijetí žáků
s tělesným postižením, což do této
doby byl problém. Velká pochvala patří
ﬁrmě Rapos, která stavbu výtahu realizuje a vše zvládá bez problémů a také
rodičům, kteří zvládli omezení vstupu
do školní budovy a prostor detašovaného pracoviště mateřské školy.
Libor Sovadina

Výlet do Brna
Ve středu 15. 5. 2019 se všechny tři šesté třídy vydaly do
brněnského planetária. Ráno v 7:25 jsme se sešli před školou
a poté náš výlet začal. Nastoupili jsme do autobusu a ten, kdo
chtěl, nastoupil do minibusu (je nás 58 a do 1 autobusu se
nevejdeme). Do Brna jsme jeli asi 2 hodiny, které jsme strávili
povídáním a sledovali jsme pohádku, kterou nám pan řidič v
autobusu pustil. Cesta nám rychle uběhla a už nás v dáli vítalo Brno společně s místním planetáriem. Je to hezká a dlouhá budova, do které jsme vstoupili. V budově planetária jsme
mohli posvačit, ale místo vychutnání svačiny jsme si vychutnávali dlouhou řadu na suvenýr. Zanedlouho začal program.
1. skupina šla na program „Geometrická optika“ a 2. šla na
„Říši mlhoviny“. V „Říši mlhoviny“ jsme se dozvěděli něco víc
o hvězdách, ale za chvíli jsme byli rozděleni a hráli vědomostní
kvíz ve skupinách. Po tomto programu jsme se „nachomýtli“
na „Hvězdném cirkuse“. A co to ten „Hvězdný cirkus“ vlastně

je? Usedli jsme ve velkém sálu s 3D brýlemi. V místnosti se
zhasnula světla a nad hlavami diváků se rozsvítilo velké plátno, na kterém je vidět 3D obloha, na něm se promítají hvězdy,
planety, Měsíc a vlastně všechno, co je na obloze. Poté jsme
opustili Hvězdárnu a planetárium Brno. Sestoupili jsme z Kraví
hory a nastoupili do minibusu a autobusu, ve kterém jsme se
svezli k náměstí Svobody. V doprovodu našich učitelek jsme
prošli náměstí a seznámili se s významnými budovami města
Brna. Měli jsme i 30 minutový rozchod a taky jsme se zúčastnili soutěže v nejdelší resuscitaci. Pak jsme se přesunuli do autobusu, který nás zavezl k naší škole. U školy jsme se pomalu
rozešli domů a pro některé přijeli rodiče.
Chtěla bych poděkovat paním učitelkám za skvělou organizaci výletu, protože se mi výlet moc líbil a domů jsme přijeli
plní zážitků.
K. Švajdová, 6. A
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Vesmírem a nebem křtěné prázdniny v Lukovečku
Prázdniny nám letí jako vystřelená
raketa a v té rychlosti tak tak vybraly
zatáčku na cestě do své druhé poloviny.
Bude to asi tím, že jsme je odstartovali
se sloganem „Vzhůru do vesmíru“. Ten
start byl skutečně raketový a velkolepý. Jako každý rok se odehrával za hojné účasti nejen dětí s rodiči, ale také
našich letitých přátel ze slovenských
Kocuran. Začalo se sportovně společným utkáním v kopané na hřišti ve Fryštáku. Pod žhavým sluncem se zápolilo
ze všech sil a po lítém boji všem notně vytrávilo, proto přišel vhod výborný
oběd již v Lukovečku v Obecním domě.
A pak již začala dlouhá šňůra her, radovánek, zajímavostí, soutěží a taškařic.
Balónková show Tomáše Okurka chrlila
pro děti nejroztodivnější tvary balónků.
Holešovská skupina moderního tance
se skladbou Mimoni také nezůstala nic
dlužna svému názvu a předvedla sehranou vesmírnou choregraﬁi s vtipnými
vstupy. Nevím, zda oni protrhli svým příletem do naší obce slunečnou oblohu
a kropili nás vydatným deštěm, ale zato
vím, že to vůbec nikomu nevadilo a na radosti z vydařeného odpoledne to neubralo
ani kousíček. Divadlo
Kejkle se svou pohádkou „Kometa je popleta“ si s deštěm snadno poradilo a vtáhlo
do
děje
nadšené
dětské obecenstvo.
Dešťové kapky běhaly kolem, aby všechny osvěžily v parném
letním dni. Po vodním
osvěžení z nebe přišlo
osvěžování na hladině
vodní nádrže. Od břehu se odráželi nebojácní pokořitelé paddleboardu, někteří skončili ve vlnách až po uši, někteří
proplavali v suchém tričku i kraťasech.
Úspěšné byly děti, muži a dokonce
i ženy se svými ratolestmi na palubě.
Zábava to byla pro samotné aktéry
i početné obecenstvo. Obdivuhodné
byly také kostýmy na kosmické přehlídce i s vesmírným vehiklem a nadšený
potlesk vzbudilo oblíbené taneční trio
z Lukovečka – Sára, Lucka Týna. Nebe
nad areálem se ale znovu začalo hemžit
podivnými bytostmi s vrčícími motorky
a na děti se snášely tentokrát sladké
kapky v podobě bonbónů s barevně se
točícími fábory. Děti měly zkrátka svůj
den naplněný po okraj. Na každém

kousku je čekalo něco zajímavého, výtvarné tvoření, vědecké pokusy, skládání elektrických obvodů s roztočením
vrtulek, chůze po „Měsíci“, překonávání
překážek, házení, skákací kosmický raketoplán, mobilní planetárium, vesmírné kadeřnictví. Vidíte sami, že výčet je
dlouhý a to nemluvím o bohatém menu
vesmírné občerstvovací stanice. Tak
vydařená akce se nemohla obejít bez
dlouhých důkladných příprav organizátorů a obrovského nasazení spousty
dobrovolníků, kteří se na Vítání prázdnin v Lukovečku podíleli. Všem patří
obdiv a velké poděkování. Odměnou
jim byl dětský úsměv a vydařený den,
ukončený tancem s hudební skupinou
Traverz.
Prázdniny utíkají, ale je jich ještě
kus na to, abychom si je užili, ať již koupáním v naší blankytně modré nádrži,
nebo na dovolené v dálavách. Čeká nás
další společně strávený den 3. srpna
na Dejštopánbů dni dobrých súsedů
a děti spolu stráví 2 dny při výtvarném
tvoření.
Ik

Bovec 2019
Na přelomu června a července
odjela téměř desetina obyvatel Lukovečka na tradiční vodáckou výpravu
do Slovinska. K „Lukovečákům“ se
již mnoho let připojují přátelé ze Zlína a Otrokovic, takže naše skupina
zabrala téměř čtvrtinu kempu. Příjemné zázemí poskytl již tradičně Kajak
Camp Toni v Bovci. Majitelé Vesna
a Bojan se o naši výpravu jako vždy
dokonale starali.
Pobytu se zúčastnili vodáci od tří
do sedmdesáti let. Nestorem a duší
akce je již téměř třicet let pan Jaroslav Bouček. Program byl volný a zahrnoval zdolání řek Koritnica, Soča
ale i raftování na rakouské řece Moll.
Mnozí z nás trávili část pobytu turistikou, cyklovýlety, pobytem u moře či
zájezdy na mnohé zajímavosti v okolí
jak ve Slovinsku, tak v sousední Itálii. Výjimkou nebyl ani pobyt s dětmi
u moře v oblasti Terstu. Okolí nabízí
opravdu nepřeberné množství aktivit
a krásných míst.
Večery pak účastníci zájezdu trávili při společných posezeních. Náladu
nezkazila ani bouře, která zlikvidovala
společný stan nad naším pivním zázemím.
Těšíme se na příští ročník a bohatou účast vodáků i nevodáků z Lukovečka a okolí.
rm

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Nenazývejte zábavným takový den, který zanechává výčitky svědomí a strach z Božího soudu.“
Don Bosco

V Domě Ignáce Stuchlého jsou
prázdniny také časem rodinných dovolených a tábory jsou u nás v plném
proudu. V dnešním příspěvku bych vám
ráda představila dobrovolníky, kteří tento školní rok žili a pracovali společně
s námi na DISu.
Co to znamená stát se dobrovolníkem? Mladí, kteří se po ukončení střední školy nemohou ihned rozhodnout,
kam chtějí směřovat dál nebo se nedostanou na vysokou školu podle svého
výběru, věnují rok svého života jako
dobrovolníci na nějakém potřebném
místě. Dobrovolník nepobírá plat – pomáhá, kde je potřeba, věnuje svůj čas
a nasazuje síly, jak mu stačí. Díky přesvědčení, že dobrovolnictví má smysl,
jsme mohli počítat se dvěma posilami:
Zuzana SLUKOVÁ
Zuzka se narodila v Brně a maturovala na brněnském Biskupském gymnáziu. Od září 2019 zahájila novou etapu
dobrovolníka v salesiánském zařízení
ve Fryštáku. DIS znala již z akcí, kterých
se účastnila dříve.

Naučila ses i něco praktického pro
život?
„Ano, ujasnila jsem si spoustu běžných věcí z praxe, jak se musí plánovat, řešila jsem reálné problémy (ne jen
projekty ve škole), o spoustě běžných
pojmů jako např. pracovní doba mám
reálnou představu. Není to jako když
se ve škole šprtáte nazpaměť, kolik hodin má pracovní týden. Mohla jsem nahlédnout do marketingu – jak to někde
opravdu funguje.“
Mohu vám na Zuzku prozradit, že neměla problém vypomoci jak v baru, tak
při úklidu, v kuchyni a nejvíce času jí zabraly Orientační dny®. Všechny úkoly plnila svědomitě a s úsměvem. A k tomu
všemu stíhala dálkově studovat v Olomouci. Je to člověk, který se zajímá
o dění kolem sebe a aktivně se do něj
zapojuje. Je skautka a na čekatelském
kurzu vzdělává mladé skautské vedoucí. Má ráda nabité víkendy a neodolá
nabídce „vypadnout s kamarády“, zpívat u ohně a potom si povídat do noci.
Přestože Zuzka končí jako dobrovolník, těší nás, že s ní můžeme počítat
i nadále, jako s instruktorkou.
Stanislav ZALUBIL
Narodil se v Kyjově, pochází z Kozojídek a maturoval na Stojanově gymnáziu Velehrad. Stejně jako Zuzka od září
2019 nastoupil do roční služby u nás
na DISu.

Co nás na DISu čeká
Během července se na DISu otřásaly zdi. V baru jsme nastolili ekologičtější přístup. Znamená to ku příkladu,
že jsme se zbavili plastových lahví,
a tak Vás můžeme pozvat na točenou
limonádu. Přijďte se k nám osvěžit!
Koncem srpna a začátkem září bude
uzavřena horolezecká stěna, jelikož
budeme rozšiřovat lezecký prostor
o další plochu. Prosím, sledujte aktuální informace na našem webu:
https://www.disfrystak.cz/.

Zuzce jsem položila několik otázek:
Proč se mladý člověk rozhodne stát
dobrovolníkem?
„Asi taky proto, že neví, co dělat.
A dost možná také proto, že potkáte
někoho, kdo má s dobrovolnictvím zkušenost a on vám potvrdí, že se tak něco
naučíte o sobě a že se vám v tom čase
ujasní hodně věcí v životě. A je to pravda. Nedovedu si představit, co lepšího
bych dělala.“

Jak se to stalo, že ses rozhodl stát
dobrovolníkem?
„Možná i proto, že mě to nebavilo
ve škole,“ přiznává na sebe Staňa. Raději, než biﬂování, vidí za sebou kus odvedené práce. Účastnil se vzdělávacího
programu oDISea, kde mu Thomas dobrovolnictví nabídl. Nakonec se rozhodl,
že je to dobrá přestupní stanice. Dělá,
co ho baví, v dobře známém prostředí
a v kolektivu lidí, které zná. Bere to jako
roční pracovní praxi.
Když se ohlédneš zpět, nebyl to
ztracený rok?
„Určitě ne, přineslo mi to hodně
pozitiv. Zkušenosti do osobního i pracovního života. Člověk má možnost vylepšovat vystupování před lidmi (především v programech OD), naučil jsem se
instalovat počítače a spoustu praktických věcí, např. malovat pokoje.“
Staňa zastal, co bylo potřeba a žádné práce se nebál. Je to skromný člověk
a takových je jako šafránu. Hraje na kytaru a na klavír. Rád sportuje. Čas nejraději tráví se svojí přítelkyní a to láme
srdce nejedné účastnici kurzů Orientačních dnů®. Při práci na DISu také dálkově studoval a momentálně je na stáži
v USA. Přesto věříme, že si zase najde
cestu zpět přes velkou louži až k nám
do Fryštáku.
dz

KROUŽKY na DISu

Položila jsem Staňovi podobné otázky.

Od září pro vás bude opět otevřený DISklub plný lákavých akcí, výletů
a setkání. Už teď se na Vás těší Katka
Vyoralová (Jakub Švanda a Eda Kotikov). Opět plánujeme nabídku kroužků:
horolezecký, motokroužek, breakdance
a možná nám přibude i jeden nový. Aktuální informace najdete koncem srpna
a v září na našich stránkách.
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Ve stopách Odysseových...
(Na cigárko s Mistrem Gogo u nebeských bran)
Bolestně rozechvěn splnil jsem jedno z posledních přání architekta, malíře, sochaře, pedagoga, věčného tuláka po hvězdách a kamaráda Stanislava Gogo Novotného, našeho spoluobčana z místní části Vítové, úlitbou osudu spjatého s věhlasným rodem hrabat Kinských. Tváří v tvář zarmoucené Mistrově rodině, včetně synů
Jiřího, Václava a Jana, jeho přátelům z uměleckých kruhů, bývalým spolupracovníkům, studentům, účastníkům výtvarných kurzů, kolektivu GEM, a početným smutečním hostům v čele s panem starostou města Fryštáku Mgr. Lubomírem Doleželem s chotí, dovolil jsem si po sugestivním přednesu herce Pavla Majkuse navázat
verši českého básníka Václava Renče, dokreslujícími dramatickou cestu i svébytnou povahu předčasně zesnulého umělce Stanislava Novotného (1959-2019), který
poslední léta pobýval a tvořil na Fryštácku.
Narodil se v jihočeském Pacově,
Nezapomenu na jeho chlapeckou
dětství prožíval v Sokolově a v Poříně
radost, když s knížkou fryštátských pou Tábora. Cosi divokého a nezkrotnévěstí a výkřikem „To je vono!!!“ uháněl
ho, čím na sklonku středověku proslul
svlažit motivaci k Návratům do Hrubé
tento kraj, jako by jej provázelo po celý
hospody…Když z místa bývalé Matuloživot. S rodinou na svém putování dovy hospody spatřil fryštácké Hradčany,
spěl do Holešova, na výběrové SPŠ dřekdyž jako mladík křepčil a zpíval s rockovou partou místní základní školy při
vařské patřil ke studentům architekta
vernisáži v přízemí sokolovny, když “válRyby. V 17 letech byl přijat na Akademii
čil“ v provizorním „ateliéru“ bývalé kovýtvarných umění v Praze, studium přetelny v sokolovně, pár dnů snil v oáze tirušil.
cha na faře a střádal své vize uprostřed
Za působení v DRUEXPO Zlín se
bezesných nocí ve skromném příbytku
podílel na výstavách doma i v zahravitovském….
ničí (Maďarsko), pracoval ve Fotograﬁi
Při jedné z vernisáží absolventek GoZlín a založil architektonický a reklamní
gova večerního kurzu ve farní stodole,
Ateliér GOGO (inspirováno ﬁlmem Čtyři
zachytil můj šestý smysl na zdi zvláštní
vraždy stačí drahoušku).
podobiznu. Zůstal jsem bez sebe a neZ dlouhého seznamu akcí doma
mohl chytit dech: žár tisíciletí, prýštící
i v zahraničí, na nichž zanechal svůj
z důlků incké lebky mě na okamžik přeosobitý výtvarný rukopis, jsem připonesl do jiných dimenzí, v nichž se lecmněl alespoň některé: rodinné domy
cos z vezdejších malostí neodpouští...
a přestavby domů, např. v Tupesích,
kostel v Provodově na Maleniskách,
Náprstkovo muzeum v Praze – expozice Austrálie, Oceánie, Muzeum Jana
Ámose Komenského v Uherském Brodě
(titul ak. Arch.), restaurace a pizzerie
Continent ve Fryštáku, sousoší Návraty, symbolizující motivy mytologické
(Freya), věk křesťanský (Mikuláš), současnost a budoucnost kraje (Andrýsek) – dílo je inspirováno knihou pověstí
Slávka Zapletala Fryštácká brázda vypráví. Do české Guinessovy knihy rekordů se Stanislav Gogo Novotný zapsal
plátnem, vytvořeným spolu se svými
studenty z Večerní akademie (najdete
je v sále Evropa v Masarykově muzeu
v Hodoníně (2006).
Náš Gogo – bohém každým coulem,
někdy příliš divoký, zmítán vášněmi
a krutostmi soudobého světa, jako Odysseus zoufale toužil po troše pohlazení
a rodné Ithace.
V rozevlátém pracovním plášti, hýřícím všemi barvami, nabitý nepokojem,
nápady i bolem, vzápětí jako gentleman vystřižený ze žurnálu, šarmantní,
laskavý, vznešený... Takoví lidé to mají
v nepřívětivých pozemských končinách
těžké...

První díl knížky vzpomínek jeho maminky Naděždy mi mnohé napověděl:
ve společenství souznících duší ve fryštáckém chrámu (mši celebroval otec Josef Brtník) jsem přijal za své citát z Mistrova smutečního oznámení:
„Člověk musí párkrát umřít,
než se naučí doopravdy žít,
Tak jdeme do dalšího kola.“
Na pozvánce k slavnostnímu odhalení a svěcení Gogova díla Návraty
na Potokách (za účasti přátel z družební slovenské obce a školy v Muráni),
v místech, kde podle tradice začínalo
původní osídlení Fryštáku a kdysi vedla
stezka směrem k Lukovu a do bývalé
země hornouherské jsem našel citát
z velkého Homéra...
„Je nešťastný chudák,
který již příliš zkusil.
Na ovčině a kůži hovězí
chtěl v předsíni ležet,
neb dáno mu ani toto nebylo…“
My tě ale, Gogošku, bez ohledu
na bídu času tak snadno neopustíme,
ještě nás čeká plastika „Velkému Homérovi“ a spousta plánů. A dobré cigárko a decinka se také najdou…
Tak jdeme do dalšího kola!
Slávek Zapletal

K U LT U R A

Fryštácký malý svět slaví dvacet let!
Zdá se to téměř neuvěřitelné, že
se hudební festival Fryštácký malý
svět bude letos konat již podvacáté...
Z malé, spíše komunitní akce konané na dvorku za bývalou fryštáckou
čajovnou se festival vyšvihl do akce,
která své hosty každoročně přiláká ze
všech koutů České republiky a jejíž
program se vždy pyšní známými jmény
alternativní hudební scény.
I letos je pro kvalitní hudební zážitek rezervován předposlední prázdninový víkend. V pátek 23. srpna a sobotu 24. srpna 2019 se dvůr DISu naplní
nejen tóny výborné hudby, ale především přátelskou a pohodovou atmosférou, která je našemu festivalu vlastní.
V pátek se festivaloví hosté mohou
těšit na stálice alternativní scény -123
min. nebo na nevšední Silent Stream
Of Godless Elegy, kteří kombinují metalové tóny s moravským folklórem.
Pozornost (ale i tělo k pohybu) zcela
jistě strhne také neuvěřitelný Ventolin,
současná hvězda elektronické scény.
Program doplní vsetínská folková Noca
a Greynbownes, rockový nářez z Olomouce s fryštáckým bubeníkem.
Sobotní program odpálí trojice kapel spřízněných se zlínským regionem
- Jitunk Kampeny, Listolet a legendární fryštácké Tři tuny. Večerní program
ovládnou další oblíbenci našeho festivalového publika, Jarda Svoboda z Trabandu s písněmi z alba Přítel člověka
a brněnské Květy. Vrchol hudebního
večera bude patřit jedné z nejvýraznějších kapel současné alternativní scény, kapele Zrní.
Fryštácký malý svět tradičně myslí
také na děti - nejenže bude opět připraven oblíbený dětský koutek ve spolupráci s fryštáckým klubem maminek,
nebude však chybět ani oblíbená divadelní pohádka. V sobotu ve 13:00
vystoupí ve fryštáckém kině Divadelní
soubor Zdeňka Štěpánka z Napajedel
s pohádkou Vrabci a Rýma.
Festival se uskuteční s laskavou
podporou města Fryštáku a Zlínského kraje, děkujeme také Domu Ignáce
Stuchlého, v jehož prostorách se hudební svátek odehraje.
Kompletní program festivalu je
k dispozici na webových stránkách
www.malysvet.info.
Těšíme se na vás!
Z kola ven, z.s.
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Stalo se již tradicí, že některé z členek fryštáckého oddílu tai-či se zhruba
jednou za dva roky přidávají ke skupině cvičenců, která jede své znalosti a dovednosti tradičních čínských
cvičení prohlubovat přímo do Číny.
Olomoucká lektorka tai-či Světluše
Kostrunková zorganizovala na přelomu
května a června výpravu do Číny, které
se zúčastnily také tři Fryštačanky.
Na rozdíl od minulých let, kdy jsme
navštěvovali taoistické klášterní školy ve wudangských horách, byla výuka
tai-či letos dohodnuta v jiné oblasti,
a to v Traditional tai chi school v městě Yangshuo. Vzhledem k poloze tohoto
města na jihu Číny jsme se rozhodli navštívit i některou další zem jihovýchodní Asie. Naše zvědavost nás vedla
do Kambodži, kterou zatím nikdo z nás
neznal a která nás skutečně nezklamala. Máme nádherné zážitky z návštěvy
bývalého královského města Khmerské říše s neuvěřitelně rozlehlým komplexem chrámů Angkor z 12. století.
Kromě nejznámějšího a nejnavštěvovanějšího Angkor Watu na nás mocně
zapůsobil mystický chrám Ta Prohm,
zarostlý v džungli, obří reliéfy obličejů
v chrámu Bayon a také další vzácné
stavby. Kromě historických památek
nás ale zaujal i život současných obyvatel Kambodži, příjemných, usměvavých
a pohostinných Khmérů. Všichni jsme
se shodli na tom, že do této země bychom se klidně jednou znovu vrátili.
Po týdnu v Kambodži jsme se přesunuli do již zmíněného Yangshua, což je
oblast považovaná za jednu z nejkrásnějších v Číně. Řeka Li a krasové hory
ve tvaru homolí vytváří nádherné scenérie, které se jistě ne neprávem sta-

Fryštácké taičistky
v Asii

ly objektem mnoha malířů a fotografů
a jsou vyobrazeny dokonce i na čínské
bankovce. Týden cvičení pod vedením
Mistra Ping Wu byl náročný, učitel byl
svědomitý, ale i přátelský a příjemný.
Ovládal angličtinu, takže komunikace s ním byla jednoduchá. Věnoval se
nám i mimo cvičení a zprostředkoval
nám např. návštěvu čajové plantáže,
výlet na východ slunce v horách, plavbu
po řece Li a další nádherné zážitky.
Naše další zastávka ve Žlutých horách byla poznamenaná skutečností,
že jde o půvabnou, ale velice oblíbenou
krajinu, kterou hojně navštěvují jak Číňané, tak zahraniční turisté. Bohužel,
my jsme ji navštívili o víkendu, kdy mělo
stejný záměr mnoho různých výprav
a skupin. Čínské výpravy jsou nepříjemné tím, že jejich průvodci hlasitě křičí
do mikrofonů a v okamžiku, kdy jsme

se dostali do skrumáže mezi 3 nebo 4
takové skupiny a z křiku čínských průvodců nám drnčela hlava, jsme vzdali
další výstup a vrátili se zpět, aniž bychom dosáhli vrcholů těchto krásných
hor. Další den jsme si užili klidu a pohody v turisty méně vyhledávané, nicméně
velice krásné části Žlutých hor.
Poslední zastávkou našeho putování byla Šanghaj, kterou jsme při minulých výpravách poněkud opomíjeli
v přesvědčení, že toto nejlidnatější čínské velkoměsto nám taičistům nemá
co nabídnout. Ve skutečnosti se nám
však v městě, které je směsí kultur tradičních i moderních, západních i orientálních, moc líbilo. Měli jsme možnost
projít se po promenádě Bund s krásnými koloniálními stavbami, viděli jsme
dílo Čechoslováka Hudce – Park Hotel,
Lidové náměstí, dále např. starou čínskou čtvrť. Město jako na dlani jsme si
prohlédli z nadhledu nedávno dokončené druhé nejvyšší budovy světa – Shanghai Tower.
Třítýdenní asijské putování moravských taičistů bylo náročné fyzicky i psychicky, ale proběhlo bez
větších zádrhelů, bez ponorkových nemocí, zdravotních potíží atd.
Budeme na něj
všichni rádi vzpomínat
a z asijských zážitků
budeme ještě dlouho
čerpat energii do dalších dnů.
mk
Více fotograﬁí na:
http://www.taicifrystak.estranky.
cz/

Knihovna: Fandíme Forest Green Rovers
S kamarádem a synovcem jsme nejenom čtenáři fryštácké
knihovny, patříme také mezi do různé míry aktivní fotbalové fanoušky. Každý z nás zaměřuje svou přízeň na jiný klub, případně kluby
(pomineme-li náš samozřejmý vztah k FC Fryšták). Standa je slávista,
Filda nedá dopustit na Real Madrid a mně jsou blízcí Bohemians Praha
1905.
Na sklonku roku 2018 jsme se Standou začali hledat klub, jemuž bychom mohli
fandit společně. Nastavili jsme si následující kritéria: Klub by měl být v některé ze špičkových fotbalových zemí a měl by hrát nepříliš vysokou soutěž. Zkrátka takové fandění
s nadhledem. A také místo, kam bychom si třeba mohli časem bez problémů se sháněním lístků zajet na zápas. Standa, protože mě zná, v okamžiku, kdy objevil Forest Green
Rovers z anglického Nailsworthu, věděl, že když je zvolíme, mé stromové nitro zajásá.
Slova do pranice mi odeslal v sms 12. listopadu 2018 čtyřicet pět minut po půlnoci (a 43
vteřin k tomu). Měla podobu: „Tobě by se asi líbilo fandit Forest Green Rovers.“ Tak to
všechno začalo.
***
Vsuvka: Co jsou ti FGR vlastně zač?

Fryštačan zdolal nejvyšší
vrchol Evropy a Ruska
Dne 25. 6. 2019 odletěla z Vídně
do Moskvy tříčlenná expediční výprava v čele s Fryštačanem Petrem Dlabajou a jeho švagrem Janem Novákem
ze Zlína a kamarádem Viktorem Grossmannem z Ostravy. Po krátké návštěvě
hlavního města Ruska následoval druhý
den odlet do Minerálních vod a odtud
několikahodinová jízda autem do základního tábora u vesničky Elbrus.
Po sedmi dnech nutných aklimatizačních výstupů po kavkazských horách, započali Petr a Jan dne 4. 7. 2019 v 01:00
místního času výstup na nejvyšší vrchol
Evropy a Ruska. Po deseti hodinách
fyzicky i psychicky náročného výstupu
s převýšením 1442 m, který není možné
zvládnout bez důkladné tělesné přípravy a profesionálního sportovního vybavení, dosáhli v 11:13 západního vrcholu
Elbrusu s úctyhodnou výškou 5642 m.
Viktor Grossmann zdolal úspěšně vrchol o den později, jelikož ho postihla
velmi nepříjemná výšková nemoc z nedostatečné aklimatizace.
jn

Nailsworth, kde FGR sídlí, má 5800 obyvatel, tedy zhruba jako Mníšek pod Brdy.
Stadion nese název The New Lawn. Klub byl založen roku 1889, tři roky před nejstarším
českým, kterým je již zmíněný, našemu Standovi milý řečnický a literární spolek. Pro úplnost je třeba uvést, že FC Fryšták, jehož logo má právě Standa na svědomí, si se svým
založením počkal na rok 1931. The New Lawn se vyznačuje trávníkem, který si neužívá
nejrůznějších chemických lázní a jejž upravují mašinky čerpající energii ze solárních panelů umístěných na střeše stadionu (ostatně všechnu provozní energii mají z obnovitelných
zdrojů). A tím se dostáváme k jádru věci. FGR se snaží být nejzelenějším klubem světa.
V měřítku profesionálních klubů se jim to určitě daří. Mají proto naše máúcta, klobouk
dolů a jiné obdobné idiomy.
New Lawnem to nekončí. FGR jej mají v plánu nahradit novým stadionem, který ponese název Eco Park, bude převážně ze dřeva a jemuž vtiskl podobu ateliér Zahy Hadid.
Jak název nastávající základny napovídá, měla by tělem i duchem naplňovat ekologické
vize FGR (a jejich vlastníka Dala Vince).
Ještě stojí za to dodat, že jde o první veganský klub na světě. Ha, ha, tato informace
rozesmála našeho Standu, který se (s nadsázkou; je to velký humorista) šklebil při představě, že si na zápase dáme veggie burger, ale hned nato konstatoval, že „skutečné“
párky mají možná stejné složení.
***
Něco jako ustavující večírek
Další fáze naší přízně k FGR se zaměřila na získání vysněného klubového dresu. To
bylo v únoru 2019. V následujících větách popsanou patálií s dobrým koncem si nás FGR
deﬁnitivně získali. Standa v klubovém e-shopu zadal a odeslal objednávku. Vloudila se
do ní ovšem jedna chybka – dvě ze tří zvolených velikostí byly chybné. Tak! Objednávka
byla odeslána. Teď už to někdo zpracuje, zabalí, odešle a dva z nás budou v dresu vypadat poněkud nepatřičně... Ještě je tu ale jedno stéblo. Je možné tamějcům napsat, že
došlo k omylu, požádat je o změnu v objednávce a potvrzující zprávu. Nuže Standa nelenil a obratem to udělal. Čekaná na potvrzení o změně byla ale bezúspěšná. Za nemnoho
dní je tu zásilková společnost s balíčkem. Bude to v pořádku, nebo ne?
Bylo! Teď už jen najít vhodnou příležitost pro slavnostní ustavení snad prvního domácího fanklubu eFGéeRek. Jednoznačně El Clásico, které vyšlo na 27. února, šlo o druhé
semiﬁnále Copy del Rey. Výsledek sice Fildu moc nepotěšil (po pravdě uvedeno vůbec,
Real totiž prohrál 3:0), ale premiéra v zeleno-černých dresech byla tu! Něčím jsme si asi
připili, dali k tomu pár krówek a bylo to.
A co dál?
Od té doby jsme sledovali výsledky svého klubu a potěšilo nás, že sezóna 2018/2019
se vyvedla. Možný postup do 3. ligy skončil až v semiﬁnále na kopačkách Tranmere, pozdějšího novopečeného třetiligisty.
Chcete-li se k nám v zatím dálkovém fandění přidat, dejte vědět. Bude nás víc a nebudem se bát Vlkanic (tedy zaniklé vsi nedaleko Prahy).
Za Honzu, Standu a Fildu Honza Krčma, knihovník
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ŽENA REGIONU
pro Zlínský kraj
MUDr. Dagmar Kovaříková
region Zlínský kraj
Profese: lékařka

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

Milan Bačůvka
Miroslav Batík
Danislava Čalová
Alena Drobná
Lubomír Dubovský
Dagmar Fridrichová
Alexandra Hochmajerová
Marie Horáková
Marta Hřebačková
Marie Chudárková
Jiří Jurčík
Alena Končáková
Jarmila Konečná
Ludvík Košák
Jitka Malinová
Ludvík Matula
Ladislav Michalčík
Vladimíra Navrátilová
Pavel Novák
Jaroslav Sovadina
Dagmar Švajdová
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství – slaví manželé
VÁCLAV a MARIE ZACHOVI.

Blahopřejeme!

Blahopřání
Jeden ze zakládajících členů Klásku, Pepa Ohlídal, oslavil v červnu své
osmdesátiny. Pepa je důkazem toho,
že věk je jenom číslo. Je aktivní sportovec, věnuje se cyklistice, lyžování
a plavání. Vychoval dvě úspěšné děti
dceru a syna, kteří připravili oslavu jeho
kulatin i s programem. Zmapovali život
svého otce – tablo z mládí a publikaci
ze současnosti a složili stejnojmennou
báseň s názvem: „Docela běžný rok 80
ti letého důchodce“. Po absolvování
bezchybné jízdy na kole po obvodu sálu
obdržel od své vnučky, která pracuje
u Policie ČR „Osvědčení k obsluze elektrického kola“.
Milý Pepo, my z Klásku Ti přejeme
vše nejlepší, hodně zdraví a děkujeme
ti za Tvoji práci pro nás, především
za Tvé fotograﬁe, které mapují naši pestrou činnost.
Klásek
• INZERCE •
Hledám chatu nebo chalupu na klidném místě na rekreaci, menší pozemek.
Za nabídky děkuji. Tel.: 604 425 928.
Sháním ke koupi dům, za nabídky
děkuji. Tel.: 605 894 650.
Hledám k pronájmu garáž ve Fryštáku (s elektřinou). Tel: 731 100 911

Paní doktorka Dagmar Kovaříková
celý život pracuje s miminky. Největší část své profesní kariéry strávila
na novorozeneckém oddělení Perinatologického centra Baťovy nemocnice
ve Zlíně. Na konci letošního roku naše
pracoviště opustí, protože se rozhodla
v 65 letech odejít z intenzivní medicíny
do důchodu. Nemá jméno ověnčené tituly před anebo za jménem, nepřednáší
v cizích jazycích na kongresech doma či
ve světě, ale vychovala řadu kolegů, lékařů a sester, a vždycky prohlašovala,
že dělat neonatologii je to nejkrásnější
povolání na světe, jaké jsme si mohli
zvolit. A podle toho se vždycky ke všem
chovala. Je to zkušený neonatolog, má
„oko“ na novorozence. Sama babička
dvou vnoučat dokáže velmi dobře pochopit nálady a obavy maminek. Je to
člověk na svém místě. Kromě neonatologie se věnovala a stále věnuje prenatální diagnostice (zabývá se vyšetřením
plodu ve 20. týdnu těhotenství) a každá
maminka, která si o to může a troufne
říci, chce jít na toto vyšetření právě k ní.
I přes osobní životní tragédii nikdy
neztratila smysl pro humor. Nezkazí
žádnou legraci. Šíří kolem sebe pohodu. Je jako sluníčko, které hřeje u srdce, zahání chmury a pomáhá tam, kde
se nedaří.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
$87295$.ģ
Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
DXWRYUDNX1$0Ë67ċ
=DNRPSOHWQtQHERWpPČĜNRPSOHWQtDXWRYUDN
vyplatíme Då.þ

$XWRYUDNRYLãWČ7ĜHEČWLFH
Tel. 777 550 621, 608 749 219

Nominaci MUDr. Dagmar Kovaříkové
můžete podpořit i Vy na tomto webovém
odkazu.
h t t p ://w w w. z e n a r e g i o n u . c z/
zena/1058/dagmar-kovarikova

PRODEJ PŘÍMO OD DEVELOPERA!
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

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

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

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

LUHAČOVICE
29. 7. – 10. 8. 2019

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

KONCERTY

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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