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Vážení zákazníci,
v neděli 14. dubna jsme otevřeli

ZREKONSTRUOVANOU ČERPACÍ STANICI
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Zemědělského družstva vlastníků Fryšták.
Otevírací doba je NON-STOP.
Sortiment je rozšířen o nabídku
rozpékaného pečiva.
Pohonné hmoty byly doplněny o AdBlue.

placená inzerce
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Prostory jsou vybaveny sociálním zařízením
a posezením jak vnitřním, tak i venkovním.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se
na vaši návštěvu.
Kolektiv čerpací stanice ZDV Fryšták
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Základní umělecká škola Morava

ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Zápis žáků do hudebního a výtvarného oboru
proběhne ve Fryštáku ve dnech:
• Fryšták, budova ZUŠ, Holešovská ulice
pondělí 3. června 2019 12:30 - 16:30 hod.
středa 5. června 2019 12:30 - 16:30 hod.
čtvrtek 6. června 2019 12:30 - 16:30 hod.
pátek 7. června 2019 12:30 - 16:30 hod
• Fryšták, budova základní školy
pondělí 3. června 2019 12:30 - 16:30 hod.
úterý 4. června 2019 12:30 - 16:30 hod.
v učebně č. 117, přístavba ZŠ, paní učitelka Jaroslava Tesková
Zápis žáků do výtvarného oboru proběhne ve dnech:
pondělí 3. června 2019 13:00 – 16:30 hod.
čtvrtek 6. června 2019 13:00 – 15:00 hod.
učebna výtvarné výchovy v základní škole, paní učitelka Lenka Truhlářová
Zápis žáků do sborového zpěvu proběhne ve dnech:
čtvrtek 6. června 2019 15:00 – 16:30 hod.
učebna hudební výchovy v základní škole, pan učitel Josef Surovík
V hudebním oboru nabízíme výuku hry na tyto nástroje: klavír, akordeon, elektronické klávesy, zobcová ﬂétna,
příčná ﬂétna, hoboj, trubka, tenor, baryton, kytara, housle, sborový zpěv a sólový zpěv.
V případě zájmu o přihlášení dítěte mimo dobu zápisu nás informujte na těchto kontaktech:
Základní umělecká škola MORAVA, Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail: info@zusmorava.cz tel: 797 972 421

Vítání dětí
Poděkování

Hlavní cenu za čin FAIR PLAY Českého olympijského výboru za rok 2018
převzala 1. 4. 2019 z rukou ministra školství Roberta Plagy rodačka z Fryštáku
Martina Kocháňová.
Na trase Bikemaratonu Drásal došlo k těžkému zranění závodníka, u kterého
Martina spolu s Radimem Vrbou zastavili a do příjezdu záchranné služby mu poskytovali první pomoc.
Poté pokračovali v závodě a do cíle dojeli společně, bez ambicí na umístění.
Udělování cen proběhlo v Praze a přítomny byly významné osobnosti českého
sportu. Například pětibojař David Svoboda, kardiochirurg a běžec Jan Pirk, Štěpánka Hilgertová nebo Antonín Panenka.
Český olympijský výbor vyhlašuje osoby z řad veřejnosti a sportovce, kteří
pomohli soupeři v závodě nebo se jinak čestně zachovali. Heslo FAIR PLAY zní:
„Závodit ano, ale ne za každou cenu.“
red

Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku připravuje na čtvrtek
30. 5. 2019 v 15 hodin do obřadní síně
MěÚ Fryšták vítání dětí do života.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem
uvítat své dítě v tomto termínu, aby se
přihlásili na matrice MěÚ Fryšták do
6. 5. 2019 – přihláška je na webových
stránkách města – www.frystak.cz, popřípadě si ji mohou vyzvednout přímo
na matrice nebo nechat si ji poslat na
požádání e-mailem. Podepsaný originál, prosím, doručte do kanceláře matriky – detašované pracoviště, náměstí
Míru 383 – po bývalé České spořitelně.
Bez přihlášky Vás nemůžeme pozvat.
Další termíny zatím stanoveny nejsou. Děkujeme.
Dana Konečná
matrikářka MěÚ Fryšták
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RMF č. R 6/2019/VIII z 18. 3. 2019
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,- Kč Českému
svazu bojovníků za svobodu, Okresní výbor ve Zlíně, na částečné krytí nákladů
na ﬁnancování vzpomínkových setkání
a činnosti sekretariátu.
RMF schvaluje uzavření Darovací
smlouvy mezi MF, a Českým svazem bojovníků za svobodu, ve výši 3.000 Kč,
a to za účelem částečné úhrady nákladů
na ﬁnancování vzpomínkových setkání
a chodu sekretariátu.
RMF schvaluje uzavření dodatku č.
7 ke Smlouvě o převodu licencí programového vybavení Radnice VERA® číslo
SWR/08/174 ze dne 27. 5. 2008 mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou VERA, spol.
s r. o., Praha na dodání a udělení licence k užití dalších rozšiřujících agend programového vybavení IS VERA Radnice
(JOSoptim), a to v ceně 28.350,- Kč bez
DPH, tj. 34.305,50 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření dodatku č.
8 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití IS VERA Radnice číslo STP/08/09 ze
dne 27. 5. 2008 mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou VERA, spol. s r. o., Praha na poskytování základní technické podpory
agendy JOSoptim, a to v ceně 5.670,- Kč
bez DPH, tj. 6.861 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce členů Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku za období od 6.
10. 2018 do 31. 12. 2018 v celkové výši
250,- Kč za úkon na osobu, a to dle přiloženého soupisu úkonů s tím, že ostatní
komise v daném období nezasedaly.
RMF schvaluje bezúplatný převod
movitého majetku - Mobilní interaktivní
tabule - z majetku města Fryštáku, vedené na evidenční kartě majetku města
Fryšták jako DHM², evid. č. 400288, inv.
č. 310001, do majetku zřízené příspěvkové organizace Základní školy Fryšták,
která ji v rámci své účetní a daňové evidence, a to vč. odpisového plánu, převezme do své majetkové evidence k 1.
4. 2019.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o vystoupení skupiny Fleret mezi městem Fryšták, a Fleret music, Lhotsko –
Vizovice na vystoupení v sobotu dne 2.
11. 2019 v sále ZDV Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo na poskytování technické podpory geograﬁckého informačního systému

MISYS-Fryšták mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou GEPRO spol. s r. o., Praha
na dobu neurčitou a s cenou poplatku
za poskytování technické podpory dodaného programového vybavení 4.400 Kč/
rok s připočtením sazby DPH dle platné
legislativy.
RMF bere na vědomí nabídku Kinematografu bratří Čadíků, s. r. o., Mokrá na letní ﬁlmové promítání a schvaluje letní ﬁlmové promítání ve Fryštáku
ve dnech 21. – 24. 7. 2019, v ceně
3.000 Kč/bez DPH za jeden promítací
den, v areálu FC Fryšták včetně pronájmu 2ks mobilních toalet (TOI TOI) na náklady města a ukládá G. Najmanové,
MBA prověřit možnost zrušení promítání
v případě nepříznivého počasí a doložit
seznam ﬁlmů k promítání.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o užití Ortofota ČR mezi městem Fryšták, a Zeměměřičským úřadem, Praha
k oprávnění k výkonu práva užít data
ve formě digitálního produktu Ortofoto
České republiky, snímkování rok 2018.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták,
o zápisu do školní docházky do 1. ročníku ZŠ Fryšták, který se uskuteční dne 9.
4. 2019, bez připomínek.
RMF bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru
územního plánování a stavebního řádu,
odd. územního plánování, č.j. KUZL
15930/2019, ze dne 5. 3. 2019, ve věci
podnětu k provedení přezkumného řízení
závazného stanoviska vydaného Magistrátem města Zlína, odd. prostorového
plánování, střediskem územního plánování pod č.j. MMZl 003338/2019
k posouzení stavby „Obchodní centrum
Fryšták“ s tím, že na základě platné legislativy krajský úřad napadené závazné
stanovisko nemůže přezkoumat samostatně bez rozhodnutí ve věci.
RMF bere na vědomí zprávu advokátky JUDr. P. Plašilové ve věci výzvy Okresního soudu ve Zlíně k návrhu setkání
s mediátorem v řízení o určení neexistence provozně smluvního vztahu (dříve
neplatnosti smlouvy nájmu a provozování) a neplatnosti smlouvy o prodeji části podniku, vedené u Okresního soudu
ve Zlíně pod sp. zn. 38 C 186/2008
žalobci městy Otrokovice a Fryšták proti
žalovaným Vodovody a kanalizace, a. s.,
a Moravská vodárenská, a. s., schvaluje
setkání s mediátorem s podmínkou, že
žalovaná strana zajistí přerušení obou
souvisejících řízení, tedy jak u Okresního soudu ve Zlíně, tak řízení vedeného

u Okresního soudu v Olomouci na obdobná období (primárně na 3 měsíce)
a pověřuje advokátku JUDr. P. Plašilovou
zajištěním kroků k předání informací
o souhlasu k mediaci a k přípravě podkladů pro mediační jednání.
RMF zmocňuje zastupitele Mgr. R.
Lauterkrance, Fryšták, k jednání ve věci
strategického rozvoje cyklostezek organizovaných Zlínským krajem, a to s podmínkou povinnosti průběžného informování RMF o výstupech z předmětných
jednání a odsouhlasení výstupů za město Fryšták.
RMF schvaluje změnu předmětu nájmu – rozšíření prostor nájmu o místnost
č. 136 o výměře 10,89 m², tj. nově celkem nájemní prostory o výměře 62,64
m², při částce nájemného pro rok 2019
ve výši 827,- Kč/ m² /rok, činí částka
ročního nájemného pro rok 2019 částku
ve výši 51.803,28 Kč/rok, tj. 4.316,94
Kč/měsíc s tím, že ostatní ujednání
smlouvy se nemění.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání ze dne 2. 5. 2017, mezi městem Fryšták, a P. Kozojedem, Fryšták,
kterým se mění rozsah předmětu nájmu
o místnost č. 136 o výměře 10,89 m²,
tj. nově celkem nájemní prostory o výměře 62,64 m², při částce nájemného
pro rok 2019 ve výši 827,- Kč/ m² /rok,
činí částka ročního nájemného pro rok
2019 částku ve výši 51.803,28 Kč/rok,
tj. 4.316,94 Kč/měsíc, s tím, že ostatní
ujednání smlouvy se nemění.
RMF schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v Domě s byty
pro důchodce Fryšták, nám. Míru 383,
o celkové výměře 100,8 m², v ceně nájmu ve výši 827,- Kč/m²/rok, na dobu
neurčitou od 1. 5. 2019, s šestiměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
a s právem pronajímatele na zvýšení
ceny nájmu o inﬂaci.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o nájmu prostor sloužících k podnikání
mezi městem Fryšták, s P. Kozojedem,
Fryšták, v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, nám. Míru 383, o celkové výměře 100,8 m², v ceně nájmu ve výši 827,Kč/m²/rok, na dobu neurčitou od 1. 5.
2019, s šestiměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a s právem pronajímatele na zvýšení ceny nájmu o inﬂaci.
RMF č. R 7/2019/VIII z 27. 3. 2019
(Výpis usnesení)
RMF s odkazem na ustanovení čl. II
bod 5 zákona č. 472/2011 Sb., kterým
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se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
s odkazem na hodnocení práce ředitele školy ve smyslu dokumentu Kritéria
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, vydaného Českou školní
inspekcí v červenci 2018, s odkazem
na výsledky šetření České školní inspekce – Zlínský inspektorát, stanovisko Školské rady při ZŠ Fryšták a Komise školství, mládeže a tělovýchovy při
RMF a v návaznosti na koncepci dalšího
rozvoje základní školy (viz příloha č. 2
tohoto zápisu), předloženou Mgr. L. Sovadinou, ředitelem školy, nevyhlašuje
konkurz na obsazení místa ředitele Základní školy Fryšták.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
Základní školy Fryšták, potvrzuje Mgr. L.
Sovadinu, Fryšták, stávajícího ředitele
školy, pro další 6i leté funkční období
s platností k 1. 8. 2019 ve funkci ředitele Zákl. školy Fryšták, okres Zlín, p. o.
RMF bere na vědomí zprávu Výběrové komise ve věci obsazení pracovního
místa vedoucího Odboru výstavby – Stavebního úřadu Fryšták ze dne 26. 3.
2019 bere na vědomí výsledky tohoto
řízení a s odkazem na tuto předloženou
zprávu ukládá starostovi zajistit veškeré podklady pro jmenování vybraného
uchazeče do funkce.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o krátkodobém připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 12501916 mezi městem Fryšták, a společností E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, na připojení zařízení
k distribuční soustavě – podpěrnému
bodu č. 236 umístěnému na parcele
č. 921, k. ú. Fryšták, obec Fryšták (ul.
Sportovní - areál FC Fryšták).
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 3.
2019, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1
b) Zásad č. 1/2016, schvaluje vyřazení
nabídky ﬁrmy Lukáše Bočana, která byla
podána v rozporu s výzvou ze dne 20.
3. 2019.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování a výroba designu oﬁciálních webových stránek města Fryštáku (redakční
systém)“, a to ﬁrmu Galileo Corporation,
s. r. o., Chomutov, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o vytvoření internetových stránek mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou Galileo Corporation, s. r. o., Chomutov, na realizaci
akce „Zpracování a výroba designu oﬁ-

ciálních webových stránek města Fryštáku (redakční systém)“, za cenu ve výši
78.400,- Kč bez DPH, tj. 94.864,- Kč
s DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o provozu internetových stránek mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou Galileo Corporation, s. r. o., Chomutov, na technickou pomoc k realizaci akce „Zpracování
a výroba designu oﬁciálních webových
stránek MF (redakční systém)“, za cenu
ročního provozu ve výši 20.350,- Kč bez
DPH, tj. 24.623,50 Kč s DPH.
RMF č. R 8/2019/VIII z 1. 4. 2019
(Výpis usnesení)
RMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok schvaluje
výši ﬁnanční podpory (výši neinvestičních dotací, jejich účel, jejich příjemce - neziskové organizace v roce 2019
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci:
Valašský soubor Kašava, z. s / soubor Fryštáček
40.000 Kč
Fryštácký divadelní soubor
12.000 Kč
Základní organizace Českého svazu
včelařů Fryšták, z. s.
33.000 Kč
1. fryštácký spolek motocyklistický
5.000 Kč
World Association of Karate Jutsu,
z. s.
8.000 Kč
Fair play Fryšták, z. s. (přednášky
a festival Sound)
50.000 Kč
Speedbike Team Fryšták 18.000 Kč
Karpatský kynologický klub, z. s.
10.000 Kč
Motokáry - Ondřej Januška, Fryšták
15.000 Kč
Motokáry - Zbyněk Sedlář, Fryšták
10.000 Kč
FoS Prameny Fryšták
30.000 Kč
Fryštácké mažoretky, z. s. 40.000 Kč
Oddíl tai-či Fryšták (seminář + výjezdní seminář)
12.000 Kč
Klub důchodců Fryšták, z. s.
30.000 Kč
Aprílové škobrtání - Vladimír Bačůvka, Fryšták
6.000 Kč
Kapela Szkrat - Michal Kučný, Fryšták
10.000 Kč
Auto sport – Lukáš Nášel, Fryšták
25.000 Kč
Společnost přátel ZUŠ Morava, z. s.
40.000 Kč
SRPŠ při ZŠ Fryšták, z. s. 20.000 Kč
Fryšták dětem, z. s.
15.000 Kč
Římskokatolická farnost Fryšták
(Staříčkova pouť 2019)
7.000 Kč
RMF v návaznosti na doporučení Tiskové komise při RMF schvaluje:

a) téma kalendáře na rok 2020 „Co
se nám ve Fryštáku podařilo“ (úspěšné
investiční a kulturní aktivity města),
b) schvaluje realizaci vydání (reedici)
knihy Františka Fryšáka „Buchlovského“
- „Na Tesáku“ (300 ks)
Cenová kalkulace:
Příprava tisku (sken, přepis, graﬁka)
30.000,- Kč vč. DPH
Tisk (pevná vazba, laminát. obal)
90.000,- Kč vč. DPH
Celkem
120.000,- Kč vč. DPH
c) schvaluje pořízení propagačních
materiálů města Fryštáku:
- pohlednice (2.000 ks)
15.000,- Kč vč. DPH
- magnetky (500 ks) 20,- Kč/ks
10.000,- Kč vč. DPH
- pexesa (500 ks) 20,-Kč/ks
10.000,- Kč vč. DPH
- textilní vlajky se znakem MF (100 ks)
99,-Kč/ks 9.900,- Kč vč. DPH
- hrníčky, skleničky, motiv - znak Fryštáku (100 ks) 47,- Kč/ks
4.700,- Kč vč. DPH
- termohrnek (100 ks) 80,- Kč/ks
8.000,- Kč vč. DPH
- ﬂash disk se znakem města 16 GB
(100 ks) 110,-Kč/ks
11.000,- Kč vč. DPH
- deštníky se znakem města
(100 ks) 110,- Kč/ks
11.000,- Kč vč. DPH,
a to vše v ceně dle schváleného rozpočtu.
RMF schvaluje žadateli D. Unzeitigové, Fryšták, úlevu na nájemném z bytu
č. C/322 ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného pro měsíce květen, červen
a červenec roku 2019 s tím, že nájemce
je pro dané období povinen hradit zálohy
na služby vyplývající z evidenčního listu.
RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č.
205/1 – ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 45 m², k. ú. Fryšták, 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
formou zatravňovacích tvárnic, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu části městského pozemku
p. č. 19/1 – zast. plocha a nádvoří, o výměře do 28 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na dobu neurčitou od 1. 5. 2019,
s šestiměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, za účelem zajištění zásobování přilehlé prodejny IT a výpočetní
techniky, za cenu 22,- Kč/m²/rok, tj. při
výměře 28 m² činí nájemné části pozem-
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ku částku ve výši 616,- Kč/rok, s povolením úpravy povrchu pozemku na náklady
žadatele (vysypání pozemku hrubozrnným kamenivem), a uzavření příslušné
nájemní smlouvy.
RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky městského pozemku p. č. 396/1
– zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 225 m², k. ú. Horní ves u Fryštáku, obec Fryšták, na dobu určitou 5ti
let s možností předčasného ukončení
ze strany pronajímatele z důvodu oprávněných potřeb pronajímatele (stavební
záměr města, rekonstrukce, dotace,
změna způsobu užívání atp.), s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem užívání jako zahrada, a to
z důvodu dlouhodobého zaužívaného
stavu řádného užívání pozemku aktuálně nevyužitelného pro účely města s důrazem na maximální efektivitu v rámci
hospodaření města, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
RMF bere na vědomí žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, o prodej části městského
pozemku p. č. 251 – orná půda, zemědělský půdní fond, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře do 35 m²,
za účelem výstavby nové kioskové trafostanice Betonbau UF 3054, a zřízení
věcného břemene přístupu, a nesouhlasí s umístěním předmětné kioskové trafostanice na městském pozemku a doporučuje ﬁrmě E.ON jednat o umístění
nové trafostanice s vlastníkem pozemku
parc. č. 928/5, k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták,
a společností E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě umístění
distribuční soustavy s názvem „Vítová,
paní Brázdilová, Kab. NN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 382 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.300,- Kč bez DPH, s připočtením DPH dle platných práv. předpisů.
RMF bere na vědomí žádost M.
Knedly, Fryšták, o poskytnutí dotace
na částečnou úhradu nákladů spojených
s účastí K. Knedlové, za město Fryšták
na mezinárodním mistrovství Švýcarska ve sportovním aerobiku konaném
ve dnech 6.-7.4.2019 ve švýcarském
městě Pfäfﬁkon a schvaluje i z důvodu
reprezentace města, poskytnutí dotace
ve výši 13.000,- Kč.
RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční do-

tace mezi městem Fryšták, a M. Knedlou, garantem účasti Karolíny Knedlové,
za účelem částečné úhrady nákladů
(ubytování, doprava, startovné, dresy
a strava) spojených s účastí dcery K.
Knedlové, za město Fryšták na mezinárodním mistrovství Švýcarska ve sportovním aerobiku konaném ve dnech
6.-7.4.2019 ve švýcarském městě Pfäfﬁkon, ve výši 13.000,- Kč, s povinností
zveřejnění informativního článku o průběhu mistrovství ve Fryštáckých listech.
RMF schvaluje vyhlášení výběrového
řízení na zajištění nejvhodnější nabídky
na provozování objektu prostor sloužících k podnikání – budovy, čp. 391,
na ulici Hutky, nacházející se na pozemcích p. č. 957/2, 957/4 a 957/5, vše k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za účelem hostinské činnosti, o celkové
výměře 101,4 m² včetně části venkovních prostor na pozemku p. č. 384/2, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
na dobu neurčitou od 3. 6. 2019, a to
s podmínkami užívání objektu:
otevírací doba provozovny max.
do 22.00 hodin vč. prostor u provozovny
(posezení pod pergolou a v bezprostřední blízkosti provozovny)
hodnotící kritérium – cena nájmu.
Součástí nabídky bude návrh otevírací doby provozovny (zavírací doba vždy
ve 22.00 hod) s termínem podání nabídek do 24. 4. 2019 do 11.30 hod.
RMF bere na vědomí doplnění materiálu OTH na projekt „Rozšíření projektu
květinového města“ a ukládá OTH zajistit k návrhu ﬁrmy Maco technickou speciﬁkaci k předloženým návrhům.
RMF bere na vědomí předložený zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 19.
2. 2019 a ukládá OTH předložit všechny
materiály - aktualizované podklady k problematice stání na místních komunikacích (ulici Na Hrádku, Dr. Absolona).
RMF s odkazem na doporučení Komise pro výběr vhodného kandidáta na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru výstavby – Stavebního úřadu Fryšták
v rámci výsledků výběrového řízení konaného ve smyslu zákona o úřednících
územní samosprávných celků a na návrh starosty jmenuje s účinností od 1.
6. 2019 do funkce vedoucího Odboru
výstavby – Stavebního úřadu Fryšták
Ing. M. Zlámala, Zlín s tím, že v souladu
s ust. § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jmenování (podpis
jmenovacího dekretu) provede vedoucí
úřadu.

RMF bere na vědomí informace
o stížnostech občanů ve věci dlouhodobého parkování na parkovišti u hřbitova
a narušování veřejného pořádku při pořádání zábav a souhlasí s podáním písemných výzev:
ZDV Fryšták ve věci zajištění pořadatelské služby i mimo vnitřní prostory sálu
kulturního domu
PČR, OO Fryšták, ve věci zajištění
dodržování veřejného pořádku a pravidel
občanského soužití v době pořádání zábav, a to v rámci celého města a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH,
zajistit kontrolu parkování na parkovišti
u hřbitova včetně prověření majitelů vozidel a zajištění umístění dopravního značení vymezující účel a dobu stání (pouze
pro návštěvníky hřbitova a maximální
doba).

Stručně?
Naši zastupitelé, pro FRYŠTÁK společně, podali v prosinci 2018 Radě
města Fryštáku podnět, a Komisi
školství, mládeže a tělovýchovy města Fryštáku návrh, aby v rámci konce
šestiletého funkčního období ředitele
základní školy Fryšták vyhlásila konkurz na obsazení tohoto místa. Komise konkurz nedoporučila, rada konkurz
nevyhlásila. Školská komise navrhla
rodičům a zástupcům SRPŠ, aby sdělili
své podněty a námitky (ke škole).
Sdružení rodičů a přátel školy
(SRPŠ) se sešlo v březnu, rodiče sepsali celkem 40 podnětů (přesné znění je dostupné z: <www.http://srpsfrystak.cz/>) a doručili je řediteli školy.
Podněty obsahovaly věcné, místy
kritičtější otázky, doporučení a věci
k projednání. Ten nejkritičtější bod číslo 9 kritizoval jednoho pedagoga za komunikaci s dětmi, demotivaci, pejorativní označování, snižování důstojnosti
žáků.1
Následně proběhlo setkání rodičů,
SRPŠ, učitelů, ředitele školy, starosty,
radních, nepedagogických zaměstnanců školy. Zástupci za SRPŠ vedli věcnou argumentaci, v chvílemi, ne úplně
příjemné atmosféře ze strany zástupců
školy.
Pan starosta projevil určitý nadhled,
a přislíbil, že se bude podněty dál zabývat. Ředitel školy přislíbil, že se škola
k podnětům SRPŠ stručně vyjádří.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen ZMF, 17. 4. 2019
1) Informaci jsem jako autor článku ověřil
z pěti nezávislých zdrojů
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Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu se konají na území ČR v pátek 24. května
2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Volič
může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky
Podmínkou výkonu volebního práva
ve volbách do Evropského parlamentu je
zápis voliče, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad,
úřad městyse, magistrát statutárního
města, které není územně členěno, úřad
městské části nebo městského obvodu
(dále jen „obecní úřad“) pro každé volby do Evropského parlamentu postupem
daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. dubna 2019) zanese
obecní úřad do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem
je každý občan ČR, který má právo volit
ve volbách do Evropského parlamentu
a má na území České republiky trvalý
pobyt, zapsán automaticky do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve stálém seznamu voličů
pro všechny druhy voleb na území České republiky nebo později (po 14. dubnu
2019) svůj zápis přímo v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu.
Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu se lze, pokud žádosti o opravu nevyhoví sám obecní úřad, do 30 dnů
přede dnem voleb (do 24. dubna 2019)
domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí soudu o provedení
opravy nebo doplnění seznamu.
Jak postupovat, když se volič přestěhuje?
Pokud volič změní obec trvalého
pobytu v rámci území České republiky
po zápisu do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu (tj. po 14.
dubnu 2019) bude na obecním úřadě
v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič

volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.
3) Volič může hlasovat v jakékoli
volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební místnosti
(kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz (viz níže).

mohl ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého
pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu
v místě předchozího trvalého pobytu
požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto
potvrzení je nutné předložit obecnímu
úřadu v místě nového bydliště nejpozději
do 22. května 2019 nebo ve dny voleb
okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň
musí volič prokázat své právo hlasovat
ve volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením
o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními
údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci
území ČR před 14. dubnem 2019, nemusí činit žádný úkon; stejně tak volič, který
se přestěhuje v rámci téže obce, resp.
městské části nebo městského obvodu.
Kde lze hlasovat?
1) Volič hlasuje ve volební místnosti
na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více
volebních okrsků, hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle místa svého
bydliště patří. Starosta obce zveřejní
nejpozději do 9. května 2019 způsobem
v místě obvyklým (většinou na úřední
desce obce), které části obce náležejí
do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností.
2) Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb svoji okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise
však může vysílat své členy s přenosnou
volební schránkou pouze v rámci svého

Jak si může volič opatřit voličský
průkaz?
Volič, který nemůže nebo nehodlá
volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv
volebním okrsku na území ČR. Voličský
průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého
je volič zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz
ode dne vyhlášení voleb, a to
- osobně nejpozději 22. května 2019
do 16:00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické
podobě prostřednictvím datové schránky
(nestačí pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď
voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Co učiní volič po příchodu do volební
místnosti?
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči
na adresu trvalého pobytu nejpozději 21.
května 2019. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Volič musí ve volební
místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR
anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství,
nebude mu hlasování umožněno. Po-
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kud volič hlasuje na voličský průkaz, je
povinen ho odevzdat okrskové volební
komisi. Volič obdrží od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu
komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Voliči, který není zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního
sezamu voličů vedeného zastupitelským
úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Jak volič hlasuje?
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího
subjektu, pro který chce hlasovat.
Na vybraném hlasovacím lístku může
volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit
preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič
zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku
nemají na jeho posuzování vliv.
Poté vloží volič tento hlasovací lístek
do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil
do úřední obálky (např. z důvodu slepení)
více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas
voliče.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku
s vybraným hlasovacím lístkem vloží
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou
vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky, a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky.
Další informace, vč. informací pro občany jiných států EU o hlasování v úředních jazycích (AJ, NJ, FJ) najdete na webu
Ministerstva vnitra ČR:
www.mvcr.cz
Odp. osoba: Mgr. Ivana Plšková
tel. 702 182 606
e-mail: i.plskova@frystak.cz

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB
– sídla volebních okrsků ve Fryštáku
pro voliče podle místa trvalého pobytu:
• Volební okrsek č. 1. FRYŠTÁK
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 209, tel. 601 574 748
Místní část Fryšták – všechna č.p. na ulicích 6. května, B. Bakaly, Dr. Absolona, Holešovská, J. Kvapila, Jiráskova, Lúčky, Na Hrádku, nám. Míru, Nová, Osvobození IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární,
Zlínská, ulice Komenského - místní část Fryšták č.p. 78, 80, 177, 178, 179, 183,
184, 190, 192, 206, 208, 209, 225, 231, 234, 251, 265, 280, 281, 292, 344,
364, 365, 366, 381, 391, 452, ulice Osvobození místní část Fryšták č.p. 94,
95, 96, 149, 168, 195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367, 431, 434,
445, ulice Potoky celá mimo č.p. 4 místní část Dolní Ves, ulice Přehradní místní
část Fryšták č.p. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372,
388, 393, 411, 412, 414, 432, 433, 448, Pekárkova č.p. 379, 436, 446, Spojovací místní část Fryšták č.p. 437 a ulice Dolnoveská č. p. 456.
• Volební okrsek č. 2. DOLNÍ VES
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 210, tel. 601 574 749
Ulice Potoky místní část Dolní Ves č.p. 4, ulice Přehradní místní část Dolní
Ves č.p. 26, 36, 37, 38, 65, 88, 98, 112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193,
194, 195, 196, 199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233, 238,
241, 242, 243, 244, všechna č.p. na ulicích Dolnoveská mimo č. p. 456, Příčná,
Stolařská, Strž, Vylanta.
• Volební okrsek č. 3. HORNÍ VES
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 220, tel. 601 574 755
Všechna č.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna
II, Humna III, Hutky, Korábová, Lesní čtvrť, Mexiko, Osvobození I, Osvobození II,
Osvobození III, Parková, Spojovací, Úvoz. Ulice Komenského místní část Horní
Ves č.p. 38, 47, 103, 117, 118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181,
182, 183, 184, 185, 188, 189, 200, 212, 213, 214, 216, 219, 225, 226, 227,
229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 240, 246, 250, 251, 252, 255, 263, 266,
267, 271, 272, 274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 298,
299, 300, 301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352, 390, 396, 408, 423, 432,
ulice Osvobození místní část Horní Ves č.p. 3, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 97,
99, 122, 124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 222, 223, 224, 282,
315, 316, 376, 415, 416, 417, ulice Ke Skalce místní část Horní Ves všechna
č.p., mimo č.p. ulice Ke Skalce místní část Vítová 105, 106, ulice J. Kvapila místní část Horní Ves č.p. 395, 439.
• Volební okrsek č. 4. VÍTOVÁ
Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100, tel. 601 574 759
Všechna č.p. místní část Vítová, ulice Ke Skalce místní část Vítová č.p. 105,
106, ulice Vítovská místní část Horní Ves č.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243,
273, 276, 279, 283, 296, 311, 364, 377, 380, 412, 414, 418, 420, 422, 434.
Ev. č. 109.
• Volební okrsek č. 5. ŽABÁRNA
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 225, tel. 601 574 764
Všechna č.p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché,
místní část Fryšták ulice Žabárna č.p. 214, 371, 453.
Odpovědná osoba:
Mgr. Ivana Plšková, tel. 702 182 606
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Vážení spoluobčané!
Skotačivý rej doslova rozdováděných čarodějnic z poslední dubnové noci nás –
obrazně řečeno – přenesl do již pátého měsíce roku. Květen je mimo jiné ve znamení
hned několika významných dnů. Nepřipomínáme si jen např. Svátek práce či v týž
den také 1. máj (máchovsky zvaný časem lásky), ale také vzdáváme úctu všem
těm, kdož bojovali a umírali za svobodu a mír ve vřavách posledního celosvětového
válečného konﬂiktu (a samozřejmě ani ve Fryštáku nezapomeneme s úctou položit
kytici na hrob padlým vojákům na místním hřbitově či pietní věnce k pomníkům připomínajících jména hrdinů i událostí, které formovaly novodobou historii evropského
kontinentu, jakož tedy i tu naši – česko-slovenskou). Nepochybně se asi shodneme,
že i dnes, kdy se nám může zdát válečné běsnění snad dostatečně vzdálené (a to
tak říkajíc časově i místně), nikomu neuškodí právě v počátečních májových dnech
(v kalendáři upozorňujících na výročí osvobození našeho národa od fašistického teroru) věnovat několik chvil zamyšlení nad tím, kam směřuje dnešní společnost (třeba
tím, jaké hodnoty či vzory gloriﬁkuje)…
Tím spíše si pak – s odkazem na jakési permanentní tápání současné generace
v oblasti vnímání skutečných hodnot soudobého světa – vážím skutečnosti, že mnozí
z nás stále druhou neděli v tomto měsíci slaví jako Den matek. Rád se i já touto cestou připojuji ke všem gratulantům, kteří v těchto dnech přicházejí našim maminkám
k jejich svátku ze srdce přát. Přeji jim kromě pevného zdraví, neutuchající energie,
nadhledu, pochopení či lásky také úctu a pokoru, což jsou hodnoty, které by maminkám jejich děti, synové a dcery, měli velkou měrou projevovat… Maminky, za vše, co
pro své děti a blízké dnes a denně děláte, upřímně děkujeme!
A poděkování přidám ještě dvě.
První adresuji všem nadšencům, kteří se i ve Fryštáku připojili k celonárodní akci
Ukliďme Česko. Domnívám se totiž, že tato aktivita není jen bezprostředním projevem nefalšovaného zájmu o přírodu, o čistotu prostředí, v němž žijeme, ale že se
také jistě jedná o výrazný signál celé naší společnosti, která si musí uvědomit, že bez
ekologického myšlení, a pak samozřejmě hlavně i chování v běžném životě každého
z nás, nemá lidstvo další perspektivu.
Druhé poděkování pak patří mým kolegům, kteří svou kvalitní prací přispěli k pozitivnímu výsledku přezkumu hospodaření našeho města za r. 2018. Zpráva hovoří
o tom, že i vloni město hospodařilo řádně (dříve se psalo ve výroku „bez výhrad“,
nyní tuto úroveň hodnocení popisuje složitější paragrafové znění). Celý text auditu je
samozřejmě volně k dispozici komukoliv k nastudování (v tištěné podobě je materiál
uložen u ekonoma města, popř. jej naleznete v elektronické podobě na webu města),
přičemž bude součástí projednávání závěrečného účtu města za rok 2018. Jsem
přesvědčen, že daný trend úřad udrží i v následujících letech, a to tím spíše, kdy
v řadách zaměstnanců města postupně dochází k významné obměně.
Vážení spoluobčané,
přeji všem příjemně prožitý máj!
Lubomír Doležel
Starosta města

Maminka,
největší zázrak
Maminčiny oči.
Ty oči, ach!
Ty se dovedou tak mile
a upřímně podívat,
že srdce radostně poskočí.
Jsou to nejkrásnější pomněnky,
které kdy vykvetly
na břehu stříbrného potůčku
z pohádky.
Oči jasné, zářivé
Maminčiny ruce upracované,
ty dovedou tak hebce pohladit,
jak to nedovede nikdo
na tom božím světě.
Ve dne pracují,
v noci se chvějí úzkostí,
aby se dítě neodkopalo,
nenastydlo,
V noci k němu vstává,
nosí mu pití, vaří čaje,
hladí ho po čele,
když má horečku.
Kolébá, houpá, chová, hýčká.
A přece se stále usmívá!
Povzbudí, umí pomoci,
povědět něco hezkého.
Zazpívat, rozplašit smutek,
či starost.
Mámino srdce je největší zázrak
s nejpodivuhodnějším tajemstvím
na tom božím světě,
Máma se zlatým srdcem,
které by měl být postaven
ten nejkrásnější oltář.
SK

ČISTÝ FRYŠTÁK NA KORÁBU
aneb SOUSEDSKÁ VÝZVA PRVNÍ
V sobotu 6. 4. jsme se v rámci akce Ukliďme Česko s vervou pustili do úklidu lokality, která si nekompromisně zaslouží být místem čistým a příjemným. Jde o místo, které je docela blízko centra našeho městečka Fryštáku a musím přiznat, že tam
moc nechodím. Vlastně jsem toto místo zažila takhle „zblízka“ v podstatě prvně.
Měla jsem možnost ho díky této akci poznat jinak a jeho „genius loci“ na mne
dýchnul neopakovatelnou atmosférou. Vždyť se jedná, jak jsme se dozvěděli, o VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK.
Z technických služeb nám přivezli dohodnutý kontejner, ale množství nasbíraného biologického odpadu bylo tak velké, že jsme požádali ještě o další. Za tři hodiny
jsme naplnili dva kontejnery a posbírali další odpad (suť, plasty, kovy) a stále je
tam co uklízet! Nejen naše děti, ale i my dospělí, jsme prožili pracovní dopoledne
špinaví od bláta až za ušima. Naše přesvědčení, že to má smysl, bylo a stále je
nezlomné. Příjemná atmosféra, která panovala, jednoznačně potvrdila, že příznivé
sousedské vztahy mohou kladně ovlivnit a přispět ke vzájemnému porozumění mezi
lidmi a k respektování daných pravidel ve společnosti a na konkrétním místě.
Není snadné změnit způsob myšlení, když několik let je člověk zvyklý dělat věci
po svém a nikdo ho v nich neomezuje. Ale jednou nastane čas, kdy je třeba z různých důvodů přehodnotit své chování a hledat nové cesty, VÝZVY ke změně, ke zlepšení stávající situace.
PRVNÍ SOUSEDSKÁ VÝZVA je tady – odvážejme svůj biologický odpad na technický dvůr ve Fryštáku. Kompostujme (inspirace zde http://www.kompostuj.cz/)
nebo hledejme další cesty jak předejít ČERNÝM SKLÁDKÁM nejen na KORÁBU. Nacházejme důvody a motivaci k tomu, abychom vytvořili z tak překrásného a atraktivního místa nejen pro naše děti, u zurčícího potůčku, jako KORÁB bezesporu je,
oázu klidu a pohody.
Děkujeme všem, kdo přišli, pomohli a hodlají pokračovat ve vyčištění dané lokality.
Michaela Nutilová
zastupitelka Města Fryštáku a účastník akce ČISTÝ FRYŠTÁK

POZVÁNKA
Rádi trávíte jako rodiče či prarodiče
s dětmi čas venku a zásobárnu činností
a her jste již vyčerpali? Chtěli byste jako
učitelé trávit s dětmi více času venku
a zjistit jak může vypadat výuka mimo
školní třídu?
Pokud ANO, jste srdečně zváni na
seminář „HRAJEME SI A UČÍME SE
VENKU“, který se uskuteční v úterý
14. 5. 2019 od 17 hod. v sále restaurace U Žáků. Seminář povedou zkušené lektorky LÍSKY, z.s. ze Vsetína,
www.liska-evvo.cz.
V první části semináře se dozvíte
proč pobývat s dětmi venku, jaké jsou
přínosy i překážky, jak začít a kde čerpat náměty. Druhou část strávíme venku na zahradě s praktickými ukázkami
(doporučujeme vhodnou obuv a oděv).
Seminář potrvá minimálně 2 hodiny, dle
zájmu a možností účastníků a je vhodný
pro rodiče, prarodiče, pedagogy, studenty učitelství i zájemce z řad široké
veřejnosti.
Akci pořádá Fair Play Fryšták z.s. ve
spolupráci s Fryšták dětem z.s. a vstupné je dobrovolné díky grantové podpoře
města Fryštáku.

FRYŠTÁK DĚTEM z.s.
Vás zve na kurz UMĚNÍ PEČENÍ
KVÁSKOVÉHO CHLEBA v prostorách
herny u Vlaštovek. Kurz proběhne
v sobotu 25. května od 11 do 13:3014 hod. Délka kurzu je 2 – 2,5 hod.,
min. počet účastníci jsou 4 a cena
390,- Kč, při 5 a více lidech 350,Kč. Přihlásit se můžete do 22. května a uhradit zálohu ve výši 180,- Kč
na e-mailu vlastovky@email.cz.
Na prakticky vedeném kurzu se
seznámíte s vlastnostmi kváskového
chleba, naučíte se jak založit žitný
kvásek, vedení kvásku a základní postup při pečení. Bude zajištěna ochutnávka kváskových chlebů, sladkého
i slaného pečiva a domů si odnesete
skleničku s žitným kváskem, recepty
na kváskový chléb, slané i sladké pečivo z kvásku. Těší se na Vás lektorka
kurzu Alena Koscelníková.
PŘÍMĚSTSKÝ KLUB Fryšták dětem se letos uskuteční v termínu
od 22. do 26. července v Dolní Vsi
a Vaše děti ve věku od 5 do 10 let
jím provedou stejně jako vloni Lucka
Svačinová a Šimon Kinc.
Přihlašovat své děti můžete již
nyní na e-mailu vlastovky@email.cz.
Do předmětu prosím napište PŘÍMĚSTSKÝ KLUB 2019.
Těšíme se na setkání s Vámi
Michaela Nutilová
a Renáta Šafková

LÍSKA, z.s. je nevládní neziskovou organizací, která od roku 2007 působí
v našem regionu v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.
Její společnou vizí je občanská společnost, ve které lidé mají rádi přírodu
a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a přispívají k jeho zachování pro další
generace.
Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu
ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.
Pomáhá lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního a kulturního dědictví.
Líska poskytuje školám, organizacím, obcím, rodinám s dětmi i veřejnosti informace, vzdělávací, výukové a osvětové programy, metodickou pomoc a poradenství. Vydává informační a osvětové materiály, koordinuje a propaguje aktivity
a rozvíjí užitečné místní a regionální partnerství. Zpracovává a realizuje řadu projektů regionálního významu na podporu EVVO ve Zlínském kraji v úzké spolupráci
s členskými středisky a partnery ze státní, podnikatelské i neziskové sféry.
Další informace a nabídku programů můžete najít na webových stránkách
http://www.liska-evvo.cz/.
Na setkání s Vámi se těší

Michaela Nutilová a Tomáš Černý
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Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2019/2020

Noc s Andersenem

Ředitelka Mateřské školy Fryšták vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb.
§ 34 odst. 2, přijímání Žádostí k předškolnímu vzdělávání

na úterý 7. května 2019 od 13.00 do 16.00 hod.
Upozornění: Pro provedení Žádosti k předškolnímu vzdělávání je třeba si přinést rodný list dítěte.
Bc. Ilona Staňková, ředitelka Mateřské školy Fryšták

Zápis k předškolnímu vzdělávání
Již třetím rokem je právě květen měsícem, ve kterém musí proběhnout přijímací řízení do mateřských škol v celé republice. Podle školského zákona je nutné
jej uskutečnit v termínu od 2. do 16. května. V naší školce je letos termín zápisu
stanoven na úterý 7. května 2019. Pro mnohé rodiče budou následující informace
známé, ale určitě není na škodu připomenout několik kritérií, podle kterých vedení
školy rozhoduje o přijetí dítěte do předškolního zařízení.
Přednost mají děti, pro které je naše mateřská škola školou spádovou, což znamená, že dítě má trvalý pobyt ve Fryštáku a Lukovečku. Až po naplnění kapacity můžeme přijímat i děti z jiných obcí a měst. Kritéria, která máme nastavena, zohledňují
také věk dítěte a přítomnost sourozence v mateřské škole. Samozřejmě nehraje roli
pořadí přijetí žádosti, zaměstnanost rodičů, ani zdravotní stav dítěte. V posledních
letech se v naší školce objevují i děti s alergiemi, dietami a různými podpůrnými
opatřeními. Takže nejvyšší prioritou při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání je spádovost ve školském obvodu.
Další samostatnou kapitolou je povinné předškolní vzdělávání, které bylo legislativně upraveno od. 1. 1. 2017. Pro zákonné zástupce tak vznikla povinnost,
přivést k zápisu do mateřské školy všechny děti, které dovrší v následujícím školním roce 6 let. Letos se tedy jedná o ročník dětí, narozených v době od 1. 9. 2013
do 31. 8. 2014. Povinností zákonného zástupce je, podat si žádost k předškolnímu
vzdělávání ve spádové mateřské škole, ale existuje také možnost, zvolit si i jiné
předškolní zařízení, zapsané do školského rejstříku. Rodiče ale mohou pro své dítě
v odůvodněných případech zvolit tzv. individuální vzdělávání, bez docházky do mateřské školy (většinou tak děti navštěvují jiná zařízení nespadající do rejstříku škol).
Tato skutečnost musí být písemně oznámena zákonným zástupcem ve spádové
mateřské škole nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku – tedy do konce
května 2019. V tomto případě ředitelka školy doporučí rodičům oblasti, v nichž má
být dítě vzděláváno a v určeném termínu dojde k ověření školní zralosti a připravenosti mateřskou školou. Všechno je podrobněji ošetřeno ve Školním řádu Mateřské
školy Fryšták, který je k nahlédnutí i na webových stránkách školy. Tam budou také
včas zveřejněny všechny informace a tiskopisy, potřebné k avizovanému zápisu
2019.
Do první třídy nám letos odchází přibližně 34 dětí a přesně tolik nových dětí
budeme moci přijmout na další školní rok. Už teď je jisté, že školka bude i v příštím
školním roce naplněna na nejvyšší možný počet dětí na třídě.
Bc. Ilona Staňková, ředitelka MŠ

Naše základní škola se v pátek
v noci z 5. na 6. dubna neponořila
do ticha. Už odpoledne se na školním
dvoře sešlo 20 třeťáků se spacími
pytli a karimatkami. Konal se totiž
celorepublikový projekt Noc s Andersenem, který chce přiblížit dětem
svět knih v době počítačových her
a ﬁlmů. Do organizace literární noci
jsme se pustili už podeváté.
Tématem letošní Noci s Andersenem v Česku byl nejen H. Ch. Andersen, ale hlavně tvorba spisovatele
a ilustrátora Petra Síse. Na tvorbu Petra Síse jsme zaměřili všechny aktivity, ať už to byla literární hra, soutěž,
křížovka nebo tvorba plakátu. Zajímavé činnosti pro nás nachystal i pan
knihovník Jan Krčma.
Vyvrcholením večera bylo hledání
klíčů v potemnělém Fryštáku, které
odemkly cestu k pokladu. Po desáté hodině večerní začalo ukládání
ke spánku, ale spát se ještě nikomu nechtělo, tak si děti poslechly
od pana Krčmy a pana Krumla pohádky na dobrou noc, chvilku si povídaly
a hodně jsme se nasmáli při polštářové válce. Ráno nás čekala výborná
snídaně – čerstvé rohlíky, máslo a domácí marmeláda.
Tím skončilo setkání s panem Andersenem a panem Sísem.
H. Uhříková
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PANGEA

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
V úterý 9. dubna 2019 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy pro školní rok
2019/2020 v budově přístavby Základní školy ve Fryštáku. Budoucí prvňáčky přivítaly v prostorách školy žákyně 9. tříd, které pomáhaly rodičům a paním učitelkám z prvního stupně s organizací zápisu. Nastávající prvňáčci absolvovali rozhovor s paní učitelkou, při kterém prokázali, že už mají všechny předpoklady stát
se úspěšnými žáky školy v příštím školním roce. Při odchodu dostal každý žáček
na památku drobnou odměnu, dáreček, pamětní list a omalovánku. Všechny děti
byly moc šikovné a zvládly tento důležitý životní krok na jedničku. Za to patří poděkování paním učitelkám z Mateřské školy ve Fryštáku, které je na zápis do 1. třídy
svědomitě připravily a při zápisu je svou přítomností podpořily. Celkem se dostavilo
k zápisu 49 dětí, z toho 44 z Fryštáku a okolí a 5 dětí z Lukovečka.
Na budoucí prvňáčky se moc těšíme a chceme jim popřát hodně úspěchů při
zdolávání školních povinností.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták

McDonald´s Cup
V letošním roce se naše škola opět
zúčastnila již 22. ročníku celostátního
fotbalového turnaje McDonald´s Cupu.
Žáci 1. stupně bývají rozděleni do
dvou kategorií – A: žáci 1. – 3. třídy, B:
žáci 4. – 5. třídy.
U nás ve Fryštáku se odehrálo okrskové kolo. Zúčastnily se ho tyto základní školy ZŠ Slušovice, ZŠ Lukov, ZŠ Zlín
– Okružní a ZŠ Fryšták.
Naši fotbalisté v kategorii A prokazovali během celého turnaje velkou bojovnost, přesto to stačilo na 4. místo.
Musím je velmi pochválit, protože většina chlapců byla z prvních a druhých tříd.
Starší chlapci v kategorii B se umístili
na krásném 2. místě.
Za mladší žáky hráli: Patrik Doležal,
Štěpán Truong Chi Thank, Radim Janošek, Matěj Knap, Nikolas Šimo, Tadeáš
Doležal, Alex Drobný, Jakub Kostřica,
Jakub Záhora, Vašek Ihaz, Dan Němec,
Míša Slaměnová a Tom Růčka.
Ve starší kategorii bojovali: Tommy
Chudárek, Marek Juráň, Patrik Kolář,
Ondřej Halaška, Tomáš Kostřica, Ja-

kub Petřík, Bohuslav Martynek, Simon
Stainer a Daniel Doležal.
Všem děkuji za dobrou reprezentaci
naší školy a za vzorné chování na turnaji. Těším se na další ročník McDonald´s
Cupu.
Eliška Galíková

Stejně jako v loňském školním
roce se i letos vybraní žáci šestého až
devátého ročníku zúčastnili evropské
matematické soutěže PANGEA. Zadané úkoly rozvíjejí představivost a logické myšlení dětí, jsou z praktického
života a letos byly zaměřeny na ekologii, hudbu a přírodu kolem nás. Z šestého ročníku úkoly řešilo zaokrouhleně 8 500 žáků, přesné číslo není
k dispozici. Nejlepší z naší školy byla
Karolína Faksová ze 6. C, v kraji skončila na čtvrtém místě. Sedmý ročník
měl kolem 7 000 účastníků, naším
nejlepším se stal Tomáš Novák ze 7.
A, v kraji byl jako třetí. Z osmáckých
řešitelů, kterých bylo v celé republice
také asi 7 000, skončily jako nejlepší shodným výkonem Nela Pekařová
a Sabina Brázdová z 8. A, kterým
patří v kraji čtvrté a v republikovém
srovnání sedmdesáté osmé místo,
což považujeme za velký úspěch.
Úplně nejlépe ale skončil v kategorii
devátých tříd Matěj Vaškovič, jehož
umístění v kraji na čtvrtém a v celé
naší zemi na padesátém druhém místě znamená skvělý výkon, celostátní
ﬁnále mu uniklo o pouhá dvě místa.
Žáků devátých tříd soutěžilo zhruba
5 000, menší účast proti ostatním
ročníkům je dána jejich přípravou
na testy přijímacího řízení na střední školy, které je letos čeká. O to
cennější jsou výtečné výkony všech
účastníků a jejich umístění dokládá
výbornou úroveň výuky matematiky,
ale i jiných předmětů na naší škole.
Soutěžící a jejich vyučující si zasluhují
plné uznání za jejich práci.
Mgr. Jan Skopal
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Základní škola Fryšták

BENEFIČNÍ AKADEMIE
KE DNI MATEK

Nakupujte u Baťů
Při výuce ﬁnanční gramotnosti mne žáci požádali, abych
jim vyprávěla o Baťovi. Dověděli se nejen o jeho rukodělných
schopnostech, ale i o jeho touze po vědění. Vyprávěla jsem
jim třeba o tom, jak šel prodávat svoje výrobky do Vídně a neuspěl. Nevzdal se a přemýšlel, jaké boty by se dobře prodávaly.
No a propojili jsme návaznost hodin a paní učitelka Lenka
Truhlářová, výtvarnice, se chopila nápadu ve výtvarné výchově, začala kreslit, navrhovat, modelovat se žáky ZUŠ Morava návrhy obuvi pro všechny věkové kategorie. Velmi precizní
vzorky, vyrobené z keramické hlíny, žáci nabarvili, glazovali
a vypálili v peci.
Že se jim dílo podařilo, vidíte na přiložené fotograﬁi výstavky, kterou děti základní školy nazvaly „Nakupujte u Baťů“.
SK

pátek 10. 5. 2019 v 17:00 hod.
kulturní sál zdv fryšták
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OBRÁZKY Z ČECH A MORAVY
Každým rokem se velmi rádi zapojujeme do výtvarné soutěže, kterou pořádá
4. ZŠ Zlín pod názvem Okno do kraje a do které se zapojují školy zlínského kraje.
Letos se malovalo, kreslilo, vystřihovalo i lepilo na téma Obrázky z Čech a Moravy.
Ve školním kole se nám sešlo nepřeberné množství nádherných obrázků hradů,
zámků, vod, skal, dvorečků a také pohledů na zlínský kraj, ve kterém jsme doma.
Vybírat ta nejlepší výtvarná díla je vždycky velmi těžké a neradi to děláme. Přesto,
soutěž je soutěž, a tak jsme nakonec vybrali ty nejlepší z nejlepších z každého ročníku a pak z jednotlivých kategorií a ty poslali opět do boje s ostatními obrázky dětí
z jiných škol a budeme držet palce!
A jak to tedy na naší škole dopadlo?
1. ročník: 1. Daniel Michalík, a Kryštof Kučera, 2. Patrik Doležal, 3. Natálie
Chupíková
2. ročník: 1. Tereza Štefeková, 2.
Jan Fuksa, 3. Matyáš Krajča
3. ročník: 1. Magdaléna Hurtová, 2.
Eliška Musilová, 3. Zdeněk Dlabaja
4. ročník: 1. Karel Fuksa, 2. Veronika Čechová, 3. Lucie Jašková
5. ročník: 1. Diana Pavlíková a Eliška Truhlaříková, 2. Lucie Orsavová, 3.
Adéla Mlčochová a Aneta Baďurová
6. ročník: 1. Eliška Krajčová, 2.
Karolína Sovadinová, 3. Marek Klapil
a Kristýna Vařáková
7. ročník: 1. Hana Glacnerová, 2.
Aneta Zmeškalová, 3. Marek Zálešák

8. ročník: 1. Michaela Nohová, 2. Nicol Trnčáková, 3. Terezie Jasenská
9. ročník: 1. Sára Uvízlová, 2. Nikola
Zatloukalová, 3. Matěj Vaškovič
S pozdravem Lenka Truhlářová

NOC
KOSTELŮ

VE FRYŠTÁKU

KOSTEL
SV. MIKULÁŠE

24. 5. 2019
Noc má magickou silu. S potemnělou oblohou pomalu odchází
ruch, shon i starosti všedního dne.
Nastává čas zklidnění. Vše ozařuje
jen světlo pouličních lamp, měsíce
a hvězd. Svým kouzlem a tajemností
nabízí noc prostor pro myšlenky, pro
ztišení, pro otevření duše podobně
jako prostor křesťanského chrámu.
S nápadem spojit oba tyto prostory v jeden celek a otevřít tak brány
kostelů uprostřed noci široké veřejnosti, přišli v roce 2005 ve Vídni, kde
také pod názvem „Lange Nacht der
Kirchen“ proběhla první Noc kostelů.

Hned v roce následujícím se jako řeka
rozlila tato akce po celé Evropě.
V jednom termínu se otevírají brány
jak největších chrámů, tak i těch nejmenších venkovských kostelíků, či kaplí. Autorkou již charakteristického vizuálního
stylu je rakouská graﬁčka Vera Rieder.
Mottem večera je každý rok jiný biblický
verš, jehož součástí je právě slovo „noc“.
V letošním roce je to verš: „Dáte se
do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje
svátek.“ (srov. Iz. 30,29).
V roce 2009 zaujal tento nápad
i pořadatele v České republice. Zájem
veřejnosti předčil hned napoprvé očekávání. A tak se Noc kostelů postupně
rozběhla do dalších a dalších farnosti.
V roce 2012 se součástí společenství
Noci kostelů stal i kostel sv. Mikuláše
ve Fryštáku. Noc kostelů má být možností nezávazného přiblížení a setkání
s křesťanstvím, prostorem pro netradiční
setkávaní a rozjímaní lidí, nocí plnou lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti
a hloubky. Noc kostelů je určena pro nejširší veřejnost, kdy se kostely prezentuji
jako významná a nedílná součást společenského života všech obyvatel daného
regionu. Ve zvláštní atmosféře, kterou
Noc kostelů vytváří, se spojují tradiční
hodnoty křesťanství prostřednictvím mluveného slova, hudby, umění, zážitku.

N O C KO S T E L Ů – P R O G R A M V E Č E R A
16,30 – 18,00

Kostel očima detektiva – napínavé pátrání rodinných detektivních
týmů po tajemství magického prostoru kostela sv. Mikuláše ve
Fryštáku

18,15 – 19,05

Mše svatá

19,05 – 19,10

Přivítání duchovního správce p. Josefa Brtníka

19,10 – 20,00

Prohlídka věže kostela, prostoru zvonů a varhan

20,00 – 22,00

Prohlídka muzea P. Ignáce Stuchlého a kaple v prostorách budovy
DIS ve Fryštáku. Souběžně možnost malého občerstvení v prostorách učebny na faře a možnost osobního pohovoru s duchovním správcem

19,15 – 19,50

Za tajemstvím archívu – historie kostela sv. Mikuláše, farnosti
a města Fryšták ve světle nejnovějších poznatků – přednáší Mgr.
Vítek Němec

20,00 – 21,00

Tóny pro potěchu duše – účinkuje: fryštácká Scholla, Komorní
smyčcový orchestr ZUŠ Morava pod vedením pana Ladislava Doliny, Nela Nedomová – klavír a Veronika Nedomová – zobcová
ﬂétna

21,00 – 21,45

Modlitba chval

V pátek dne 24. 5. 2019 se pod
klenbou kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku sejdeme už po osmé a společně
otevřeme magickou bránu tajemství
chrámu. V letošním roce je připravena premiéra a to zábavné odpoledne
pro rodiny s dětmi, kdy děti budou
moci se svými rodiči zábavnou a hravou formou poznávat jednotlivé části
našeho kostela. Na celý páteční večer
potom je připraven zajímavý kulturní
program, pásmo hudby i mluveného
slova, v němž vystoupí řada účinkujících. V průběhu večera bude možnost
v prostorách farního úřadu k pohovoru
s duchovním správcem.
Vás všechny, kteří přemýšlíte, zda
se letos vydat na Noc kostelů, zveme co nejsrdečněji, abyste našli čas
a chuť zakusit něco z mohutnosti, kterou víra křesťanů nese. Buďte vítáni,
ať vstoupíte do kteréhokoli chrámu,
kaple či modlitebny. A pokud to jen trochu půjde, zkuste si chvilku sednout
a jen tiše naslouchat, zkuste pootevřít
tajemnou bránu chrámu – nechť magická noc ve svitu hvězd vydá opět svá
tajemství a vnímat to, co bylo v minulosti inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
FOFR

ŠKOLA VENKU
Věděli jste, že květen je mezinárodní
MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD? Na www.
mesicskolnichzahrad.cz se v tiskové
zprávě dočtete, že „České školy se mohou letos v květnu již podruhé připojit
k celosvětové kampani Měsíc školních zahrad, která chce upoutat širší pozornost
ke školním zahradám, hřištím a dvorkům.
Záměrem této iniciativy je, aby se prostředí venku – za okny školy – stalo nedílnou
součástí života pedagogů i jejich žáků.
Chceme povzbudit školy a učitele, aby
s dětmi aktivně trávili čas venku a objevili
pestré možnosti, které jim venkovní prostředí nabízí k výuce, odpočinku i setkávání, vzkazují Nadace Proměny Karla Komárka, vzdělávací centrum Tereza a střediska
ekologické výchovy Chaloupky a Lipka,
partneři Měsíce školních zahrad v ČR.“
Velmi inspirativní je také web pro hry
a učení venku Učíme se venku, kterým se
může inspirovat každý https://ucimesevenku.cz/. A jak už například název knihy
TAJEMSTVÍ ŠKOLY ZA ŠKOLOU od Petra
Daniše napovídá, děti se určitě nudit nebudou. Knihu lze stáhnout na uvedených
webových stránkách zdarma.
MN
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Apelování na všímavost
občanů

Jarní úklid v Lukovečku
Určitě se všichni shodneme na tom, že naši krásnou planetu neobydlujeme a neužíváme s takovou úctou, jakou by si zasloužila. Nejen sami sobě ničíme podmínky
pro život, proto každá kapka, která se snaží něco zlepšit, je víc než vítána. Zvlášť
když vzejde od dětí. Celorepubliková akce „Ukliďme Česko“ byla tím nejlepším důvodem pro iniciativu Jitušky Ticháčkové, která již druhý rok vyzvala děti i dospělé, aby
se k ní přidali a uklidili společně arboretum s potokem v Lukovečku. Přes opravdu
nevlídné počasí se to dětmi v arboretu hemžilo a pár dospělých se také přidalo.
Zprvu to vypadalo, že snad ani nebude moc co sbírat, ale pytle odpadků se plnily
velmi rychle. Došlo i na příjezdové cesty k Lukovečku, z kterých si někteří lidé dělají
sběrný dvůr a přes již několikeré uklizení zde znovu a znovu navážejí stavební suť.
Chtěli bychom touto cestou požádat dotyčné, aby nám zachovali naši obec čistou
bez odpadků. Naši občané si ji udržují a nestává se, že bychom si ji sami sobě ničili. Je zde spousta dobrovolníků, kteří se starají po celý rok, abychom tu měli stále
hezky. Ať už je to úklid u autobusové zastávky, kolem kapličky, ve sportovním areálu
a na dalších místech. Záleží nám na našem domově, tak nám to, prosíme, nekazte.
K jaru nepatří jen velký úklid, ale také Velikonoce. V muzeu se sešly děti s rodiči
k malování kraslic a vyrábění velikonočních obrázků z různých materiálů. Bylo to
příjemně strávené nedělní odpoledne. Tvořivé ruce nezahálely a každý si odnášel
domů něco ze svého umu. Jaro už je v plné kráse všude kolem nás, využijme je
ke zkrášlování nejen našich zahrádek, ale i svého okolí, aby ta naše dědinka byla
stále hezčí jak pro nás, tak pro naše děti a vnuky. U kapličky nám začíná rašit
nově zasazená lípa, jelikož je skutečně stále velké sucho, když budete mít možnost
a vzpomenete si, určitě jí prospěje, když jí pomůžeme k růstu konví vody, aby opět
vzrostla do hrdého znaku naší obce.
ik

Ukázka domácí kuchyně: téma TĚSTOVINY
12. ročník již tradiční akce pořádané Místní skupinou ČČK se tentokráte nesl
ve znamení těstovin. Oblíbená ingredience byla představena v mnoha různých
variantách a podobách, všechny však náramně potěšily naše chuťové pohárky.
Příjemně strávené sobotní odpoledne jen potvrdilo, že se máme zase za rok na
co těšit.
A.H.

Jarní příroda se probouzí do své
krásy a bohužel se najdou takoví
lidé, kterým to je jedno, hlavně když
se zbaví zatěžujícího odpadu ze své
domácnosti. Nešvar, vyhazovat pytle
se stavební sutí a komunálním odpadem někde na polní cestě, nebo
u lesa, není v souladu ani s chováním
řádného občana, ani s legislativou.
K ukládání odpadů slouží popelnice,
nebo kontejnery. Náš katastr je velký a nejde uhlídat. Přesto Vás prosím
o všímavost a spolupráci, aby kvalitní
životní prostředí zůstalo zachované
pro budoucí generace.
J. Kojecká

Duben v Lukovečku
Zapojení obce do Hodiny Země –
vypnutím veřejného osvětlení na jednu
hodinu.
Ukliďme Zemi – navázání na loňskou tradici, kterou zavedly děti K. Vařáková, J. Ticháčková. Letos úklid arboreta a dalších veřejných prostor.
Členky ČČK provedly úklid na návsi
a u kapličky.
Promítání historických dokumentů
na OD ze života občanů Lukovečka .
Velikonoční tvoření v muzeu.
Úklid černých skládek podél cest,
v lesích, četou pracovníků Lesů ČR.
Všem, kdo se na akcích podíleli, patří velký dík.

Co se chystá?
2. května – Burza rostlin
17. května – Beseda o protifašistickém odboji v naší obci a jejím okolí
18. května – Komu straší ve věži
19. května – Májová mše u kapličky
24. a 25. května – Volby do europarlamentu
1. června – Kácení máje

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Člověk se narodil pro práci. Ale jen ten, kdo pracuje s láskou
a vytrvalostí, shledává svou námahu lehkou.“ Don Bosco
Seznamování se zaměstnanci DISu pokračuje
V dnešním příspěvku bych vám ráda
představila zaměstnance DISu, kteří
pracují v pedagogické sekci zvané Orientační dny ® (dále jen OD).
Orientační dny ® jsou známé nejen
v našem kraji, ale svým dobrým jménem oslovují školy ze širokého okolí.
Kvalitu OD zajišťuje tým zkušených pedagogických pracovníků:

Monika se nebojí změn. Neustále vymýšlí jak něco vylepšit nebo posunout
někam dál. Ráda přijímá výzvy, které
ji v životě nabídnou vybočení z osobní
komfortní zóny. Nejspíš i proto tráví volný čas na různých výpravách například
v horách, pod stanem či jen tak pod širákem - a to za jakéhokoliv počasí.

konečně podařilo naplnit svou práci
tím, co ho opravdu baví. František nejvíce oceňuje různorodost, kterou aktivity
se studenty přinášejí. „Každý kurz má
nezaměnitelnou atmosféru, baví mě
společné objevování témat, která jsou
pro mládež lákavá i těžká současně.“
Věnuje se také komunikaci se školami,
rozvíjením obsahové náplně tématu Média a letním pobytovým táborům.
Co vám na něj můžu prozradit je
to, že se s ním nebudete nikdy nudit,
protože František má dobrý smysl pro
humor a vtipem nešetří. Také se objevil
v pásmu Cimrmanových her u salesiánů na Jižních svazích. Svůj volný čas
nejraději tráví s manželkou a v kruhu
svých přátel nebo také prací na zahradě, případně si s oblibou zahraje nohejbal či fotbal.

Co je na DISu za námi
a co nás čeká

Ing. Monika PETRUCHOVÁ
Monika pochází ze Vnorov. Absolvovala střední školu oděvní. Dále vystudovala UTB ve Zlíně Fakultu technologickou. Následně si dodělala pedagogické
minimum a tím se přesměrovala z technického zaměření na práci s mládeží,
která ji naplňuje. Rok a půl žila v Itálii
a další rok věnovala svůj čas jako dobrovolnice v bulharské Staré Zagoře,
kde v salesiánském středisku pomáhala s doučováním, vedla kroužky apod.
Do Bulharska byla vyslána přes salesiánský dobrovolnický program zvaný
Cagliero (https://www.sadba.org/projekty/). Víte, že čeští salesiáni působí
v Bulharsku již od roku 1994? Více se
dočtete na stránkách: https://www.
sdb.cz/bulharsko/.
V březnu 2015 ji cesty Páně přivedly
k nám do DISu, kde se stala instruktorkou OD a také vzala na svá bedra
organizaci letních pobytových táborů.
Na otázku, co se jí na práci instruktora
nejvíce líbí, odpovídá: „Práce s dětmi
a mládeží je velmi inspirující a obohacující. Když se nám s děckama podaří
naladit na společnou vlnu, úplně cítím
novou energii, která mě dobíjí.“

František HORSÁK
František se narodil v Gottwaldově.
Studoval ISŠT – COP ve Zlíně. Prošel
různé pracovní příležitosti, ale stále ho
to táhlo k práci s mládeží, které se věnoval ve volném čase u salesiánů ve Zlíně.
V roce 2017 přišel k nám do DISu
pracovat jako instruktor OD, kde se mu

V dubnu proběhla Postní duchovní
obnova a Velikonoce na DISu. Ústřední téma jejich setkání bylo … církev
jako svědectví, společenství, služba
a slavení. Účastníky duchovní obnovy
jste mimo jiné mohli vidět v minulých
dnech sbírat odpadky na území města Fryštáku.
V květnu proběhne 2x Střapec –
zážitkový a seznamovací víkend pro
mladé dospělé starší 15ti let.
V příměstských a pobytových táborech zbývají poslední volná místa.
V následujícím půlroce nás čeká
rekonstrukce kotelny. Bude to náročná operace a po nějaký čas v letních
měsících bude z těchto důvodů DIS
mimo provoz. Podrobnější informace
včas upřesníme.
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Rozloučení s fryštáckým butikem
Časy se mění! A mění se i obchody
ve Fryštáku. Téměř čtvrt století patřil
k fryštáckému koloritu butik – obchod
s oděvy – GEM – paní Marcely Štěpánkové. Nejdříve malý obchůdek vedle zlatnictví, posléze již velký obchod ve vedlejším
vchodu fryštáckého Penziónu. Zde se
paní Marcela se svou ﬁrmou přestěhovala do prostor po kanceláři SOLAR TECHNIK a potom po cukrárně. Své podnikatelské aktivity dokázala přetvořit a přenést
i do kulturního života nejen ve Fryštáku.
Oděvy vyhlášených – především českých
značek – si zde mohly koupit ženy místní,
ale jezdily sem zákaznice i z velké dálky.
Paní Marcela dokázala vždy fundovaně
poradit a obléct každou ženu! Získala si
klienty svým příjemným vystupováním,
estetickým cítěním. Vždy sladila oblečení s doplňky – bižutérií, kabelkami, šátky,
šálami, kloboučky… Každá žena se mohla cítit jako obletovaná modelka.
A právě z obyčejných žen všech věkových a váhových kategorií Marcelka
udělala opravdové manekýnky. Se svými kamarádkami uměla vytvořit módní
show jako na přehlídkách světových značek. A že jsme toho pojezdily a předvedly - snad tisíce modelů!!! Připomenu, že
první přehlídka ﬁrmy GEM ODĚVY Fryšták
se konala 8. 2. 2000, a to při otevírání
Čajovny ve Fryštáku. Zajímavostí bylo, že
zde vystupovaly pouze čtyři manekýnky –
Anna Zapletalová, Eva Hanačíková, Dana
Konečná a Karine Jeremjanová. Postupně se kolektiv modelek rozšiřoval a přibývaly ženy a dívky nejen z Fryštáku, ale
i ze Zlína, Olomouce a jiných obcí. Jen
od tohoto data po 22. 6. 2001 se uskutečnilo 10 přehlídek! – ještě opět v Čajovně, čtyři přehlídky na náměstí ve Fryštáku, dvě v Hotelu Lázně Kostelec,
v DISu ve Fryštáku, dvakrát ve staré so-

kolovně ve Vizovicích. Následovalo velmi
úspěšné fotografování modelek v ateliéru v Olomouci – krásné fotograﬁe máme
uschované na památku. V září 2001 se
konala další velmi úspěšná módní přehlídka v DISu, poté ve VICTORIA CLUBU
ve Zlíně, další již třináctá přehlídka v Hotelu Lázně Kostelec a v květnu 2002
velká přehlídka ke Svátku matek před
butikem na náměstí ve Fryštáku. Poté
následovala podzimní velká přehlídka –
již patnáctá oﬁciální – před Penziónem
na náměstí a v prosinci 2002 pro vizovické ženy předvánoční i módní show. Dále
se už nebudu tak podrobně rozepisovat,
neboť by mi nestačilo místo – budu jen
jmenovat, kde jsme jezdily a kde mohly
především ženy obdivovat a inspirovat
se modely z ateliéru GEM – mnohokrát
ještě na náměstí ve Fryštáku, ve velkém
sále kulturního domu ZDV Fryšták, v Holešově v kinosále, v restauraci u Taclů,
na Hvozdné, v Olomouci v hotelu Flóra,
na výstavišti, v Lázních Slatinice, v Uherském Hradišti, v Havířově, ve srubu
v Mostech u Jablůnkova, v divadle ve Zlíně, na bývalých Pozemních stavbách…
No už se to nedá ani spočítat! Vždy jsme

sklidily aplaus a obdiv, že paní Marcela umí obléci každou ženu a udělat z ní
dámu!
Kolektiv modelek se velmi rozšířil
a zdravé jádro vydrželo až do posledních
dnů. Scházely jsme se nejen na přehlídky, ale i na narozeniny. Vyhlášené byly
Silvestry a Posilvestry v butiku. Bohužel
jsme se účastnily i smutných událostí – rozloučily jsme s babičkou Silovou
– maminkou paní Marcelky – která byla
úspěšnou moderátorkou módních přehlídek a pravou rukou své dcery. A velmi
smutné bylo loučení s Andrejkou Kohoutkovou, která s námi dlouhá léta předváděla modely.
A také při posledním setkání v butiku
letos v březnu ukápla i slzička smutku
nad dlouhou érou módních show. A poslední akcí už byly jen brigády při vyklízení pronajatých prostor. Ještě se zamyslím nad jedním problémem současné
doby. Proč končí kamenné obchody?
Doba se změnila! Lidé nakupují přes
e-shopy, ve velkých super a hypermarketech, ve velkých obchodních centrech.
Malé obchody nemají šanci proti této
konkurenci.

Kolikrát seděla Marcelka celý den
v obchodě a nikdo nakupovat nepřišel…
Dovolím si za všechny spokojené zákaznice, za modelky, kterým se rozšířil
módní rozhled, za všechny bych chtěla
poděkovat paní Marcelce Štěpánkové
za to, že tu byla, podnikala, věnovala
se všem, za její vlídnost, ochotu a přátelství. Milá Marcelko, do dalších let Ti
přejeme hodně rodinné pohody, radosti
z vnoučátek, moc štěstí a zdraví. A doufáme, že se aspoň někdy sejdeme – jen
tak, na kus řeči. Butik nám bude chybět!
Dana Konečná

K U LT U R A

DNY POKORY A OSLAVY ŽIVOTA
(Vzpomínka i díkůvzdání – 6. květen 1945)
Dny pokory a oslavy života, spjaté
s počátkem jara a poselstvím Velikonoc, splývají také se vzpomínkou na ty,
kdo i na Fryštácku, v odboji, na frontách a koncentračních táborech obětovali v krušných letech okupace a druhé
světové války (1939-1945) své životy
za svobodu národa, svých domovů
a bližních. Právem jim každoročně náleží naše vzpomínka, úcta i kytice a věnce jménem všech spoluobčanů.
Dovolte mi, vážení přátelé i mladí
lidé, abych se spolu s vámi a vedením
našeho města poklonil památce všech,
jejichž pozemskou pouť, sny i lásky
zmařila chapadla uměle vyvolaného válečného běsnění a nesvobody:
jsou to Margita Běláková, Bohumil
Brázda, Vladimír Čapák, Miroslav Doležal, Eduard Hrnčiřík, Michael Holz, Karel
Huňa, Rudolf Jasenský, Ladislav Košut,
Josef Konečný, Josef Kresta, Jaroslav
Odstrčil, Antonín Páleníček, Vladimír Plšek, František Šimík a Jaroslav Žůrek.
Již na prahu okupace 15. března
1939 byl na Frýdku Místecku zákeřně
zavražděn jmenovaný František Šimík.
Příslušníkem vojenské jednotky, která
se bez ohledu na rozkazy jako jediná postavila přijíždějící přesile Wehrmachtu
na odpor byl i Fryštačan Karel Kutra.
V souvislosti se 75. výročím Slovenského národního povstání (léto a podzim 1944), posíláme pozdravy našim
věrným přátelům v družební slovenské
obci Muráň, s nimiž se rádi v rámci
slavných jubuileí navzájem setkáváme.
K účastníkům akcí k osvobození Fryštáku patřil i představitel Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov bratr
Jozef Kubaško s chotí Zuzanou (vloni se
podílel také na zdařilé výstavě ke 100.
výročí společného státu Čechů a Slováků v obřadní síni fryštácké radnice).
V rámci Slovenského národního povstání padl v Nitře Fryštačan Eduard
Hrnčiřík, v bojích na Dukle padl Horňan
Karel Huňa.
V nerovném boji proti okupantům
na Žabárně spáchaly v beznadějném
obklíčení sebevraždu dvě mladé sovětské radistky, příslušnice štábu l. čs.
partyzánské brigády Jana Žižky Janina
Dunajskaja a Naděžda Kolbina. Nešťastnou náhodou zahynula v Lukovečku mladičká Irena Veselková a ve Fryštáku chlapec František Raška.

Naši spoluobčané Oldřich Doležal
z Vítové a učitel Vojtěch Bubílek bojovali
jako letci 311. bombardovací peruti RAF
proti německé Luftwaffe ve Velké Británii. Na památníku bitvy u Dunkerque
najdete i jméno Bedřicha Blumenthala,
potomka rodiny někdejšího fryštáckého
obchodníka. Ve Francii, Anglii a v Africe
bojoval Jaromír Jadrníček, u letectva
působil Mojmír Jadrníček (členové proslulé podnikatelské rodiny fryštáckých
Jadrníčků).
Při osvobozování Fryštácka Holešovska položili své životy mladí slovenští
chlapci, příslušníci I. čs. armádního
sboru v SSSR – Štefan Zavada, Ilko Toudek a Ján Katreniak, a také Vladislav
Sršeň z Čech.
V nové informační publikaci Města
Fryšták (1915, s. 15, 16) uvádím:
„Řada našich spoluobčanů pomáhala v odboji v rámci Zelených kádrů
a Tajné vojenské a civilní organizace při
štábu Brigády J. Žižky, operující v Lukovečku, na Fryštácku a v přilehlých
Hostýnských vrších pod velením majora Dajana Bajanoviče Murzina, po boku
ruských a ukrajinských spolubojovníků
(Stěpanova, Grečina, Zimina, Kulikova, Bašmanova, Nastěnka a dalších).
Připomínám např. Jana Kršáka, hajné
Svačinu a Ruska, Miroslava Ticháčka
z Lukovečka, vyznamenaného prezidentem ČSR E. Benešem, Františka Šmída,
Františka Huňu (vězněn ve Steinu aj.)
a jeho choť Anastázii, Františka Foukala a Rudolfa Dlabaju ze Žabárny, Josefa Lamoše z Dolní Vsi, MVDr. Václava
Hájka, Karla Kutru, rodinu Jadrníčkovu,
Pekárkovu, Machačkovu, mlynáře Ig-

náce Pagáče a Jaroslava Caise, Marii
Čapákovou, Mirka Čapáka, Františka
Matulu, Martina Pospíšila, Ferdinanda
Machačku, Ladislava Fuksu, Josefa
Škrábala, Kazimíru Zapletalovou, starosty Dujku a Konečného, rodinu Silovu
a další. Příslušník odboje Jan Mlčoch,
pocházející z Fryštáku, který působil
jako řídící učitel na Uničovsku, byl jako
partyzán umučen gestapem.“
Některé další zajímavosti se coby
rodák a písmák dovídám díky pamětníkům postupně. Tak přibyla k přehledu
účastníků domácího odboje např. paní
Juráňková z Dolní Vsi a jíné osoby. Ze
skromnosti si obvykle nepřáli žádnou
popularitu. Přesto se s odstupem doby
rád s těmito zajímavostmi příležitostně
podělím i na stránkách Fryštáckých listů.
Fryšták s okolními obcemi byl osvobozen 6. května 1945 vojsky Československého armádního sboru v čele
s generálem ing. Karlem Klapálkem,
hrdinou ČSR a SSSR (jeho manželkou
byla spisovatelka Olga Košutová, příbuzná rodiny Machačkovy a slavné rodiny Košutovy). Pan generál se zastavil
u Machačků na kafe.
K shromážděným občanům, vítajícím osvoboditele na fryštáckém rynku,
promluvil osvětový důstojník Rudolf
Bejkovský (viz foto, autor MVDr. Václav
Hájek).
Zdraví, jarní pohodu i trochu té boží
rosičky
přeje Slávek Zapletal
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Z VAŠICH DO PISŮ

Co vám mohu slíbit...

Nadějný muzikant
z Kvapilky
Na naší ulici máme mimořádně
hudebně nadaného desetiletého
chlapce Filipa STUDENKU.
Když mu byly čtyři roky, tak obohatil náš kulturní program na uliční
akci a ohromil nás hrou na harmoniku. Aniž by znal noty, tak jako zkušený
muzikant vystřihl písničku Naše slípka kropenatá. Pak často zpestřoval
různé rodinné oslavy a jeho repertoár
tvořily další melodie Proč ta sova tolik
houkala, Co jste hasiči, co jste dělali
atd. Už tehdy sklízel obdiv od všech
posluchačů, ale i zkušených muzikantů.
Od šesti let chodí do Základní
umělecké školy Morava k paní učitelce Jaroslavě Teskové, která má
na jeho úspěších velké zásluhy.
Každé léto se Filip zúčastňuje
srazu harmonikářů pod oﬁciálním názvem Divnické heligonky.
Letošní rok začal prvním místem
v okresním kole akordeonové soutěže v Napajedlích, což ho nominovalo
do krajského kola v Uherském Brodě,
kde zase nedal nikomu šanci. Teď už
ho čeká v polovině května celostátní
kolo v Plzni.
Všichni mu přejeme, aby všem
ukázal, jak se hraje na Kvapilce a samozřejmě i ve Fryštáku.
Filípku, všichni Ti držíme palce!
Alena Dofková

Mlád svoboden, pln síly a elánu do víru života nadcházejícího, vracejíce se k domovu svému rodnému, krokem trochu nejistým, nad ránem všedním úterním, na
sklonku měsíce devátého, roku devětaosmdesátého, století minulého, v dešti podzimním z druhého konce republiky, z tehdy naposledy dvouleté základní služby vojenské prezenční ještě, bláhového dojmu nabyl jsem, že mi patří svět.
Život, žel, facku nejednu uštědřil však, dál šel, dnem i nocí, i jednoho krásného
rána sobotního, nemohouce dospat již déle, vstanu podstatně dříve, než obvykle,
s pohledem na oblohou vymetenou, naslouchajíce zpěvu ptactva okolního, a s konstatováním, že dneska by to tedy šlo, odhodlal jsem se poprvé v životě k volbám jít...
Nevím sám již, co tehdy mladého synka popadlo mě to, na slunci skvrny nejspíš
snad důvodem toho byly, úplňku vliv snad zapříčinit to mohl, nicméně však hladce
oholen, svátečně oblečen i naladěn, ale s trémou či pocitem očekávání něčeho výjimečného, v duchu dodávajíc si sám sobě odvahy vyrazil jsem. Den výjimečný to dokreslovala i atmosféra samotná na náměstí, zaplněno jež automobily bylo mnohem
více, než kdykoliv jindy a lidmi, kterých nepotkáte řádku let...
Poměrů neznaje však místních, odloučen od domova, netušil jsem, že za dveřmi
učebny, léta mou třídní, která byla, do kteréž přicházíte v exponovaném čase, vystojíce si frontu, jako za časů minulých před prodejnou masa a uzenin, bude čekat
volební komise, čítající 7 (slovy sedm) členů, nejspíše bych nikam nešel. Vzpomněl
jsem si totiž na podobný, nepříjemný pocit o iks let dříve, kdy poníženě předstupujete
v rouše Adamově před komisi OVS v sále hotelu Družba v Gottwaldově, abyste byli
poctěni vykonáním již zmíněné dvouleté dovolené. Nu, život šel dál, přicházíte k volbám dalším, o pár let později, o pár let starší, nedá se však vůbec říci, že moudřejší,
nicméně již neoholen, bohužel však se stejně naivní to představou, že váš hlas přeci
jen něco málo snad změní. A hle, apoštolů je již 9 (slovy 9). Pohledy všech přísedících přítomných vás prosvítí již ve dveřích skrznaskrz jako rentgen. Polije vás horko…
Hluboký nádech, levou nohou statečně vpřed...
První vás zdvořile pozdraví, druhý si vyžádá průkaz totožnosti, třetí jej zapíše,
čtvrtý to stvrdí podpisem, co na tom, že je již pár týdnů neplatný – časově propadlý...
Světe div se! Čím víc hlav… Pátý vám s klidem sobě vlastním, vydá úřední obálku,
šestý to stvrdí podpisem. Sedmým statečným je sám dobrosrdečný a usmívající se
předseda volební komise. Osmý vás poučí o právech a povinnostech voliče, potažmo
o GDPR, devátý, (ne Stanislav) se stará o catering komise, (česky občerstvení a věci
s tím spojené).
Pak už Vám absolutně nic nebrání odebrat se s onou vzácnou tiskovinou za
„plentu“, nebo jí alespoň projít, podobně jako bezpečnostní zónou na letištích světových destinací, a slavnostně a hrdě jsouc občanem svrchované a „nezávislé“ České
republiky, odvolit svého kandidáta či stranu, která Vás „dostala“ dokonale promyšlenou a naprosto cílenou reklamní kampaní, samozřejmě za vaše peníze, vhozením
obálky do volební urny před zraky všech přítomných, budete-li mít to štěstí, případně
i za cvakotu fotoaparátů, či objektivů kamer…
Tak... A je hotovo, vymalováno, konec humbuku... Ticho po pěšině... Spadla klec
na kanára...
Dušička je v peří... Vracíte se domů s poněkud SMÍŠENÝM pocitem, jako když
se Vám zabije tchýně ve Vašem zbrusu novém autě... (omlouvám se za přirovnání
hrubé…)
Sečteno a podtrženo, suma sumárum, jak pravil klasik:
„Slečno, co já Vám mohu slíbit, to Vám nemůže nikdo na světě splnit…“
A... Vo tom to je...
Jar. Maňásek st.

S PORT

Další mezinárodní úspěch MV TEAM UTB Zlín
Ze Švýcarska si Karolína Knedlová veze 2 zlaté medaile, Emma Michlovská zlato a bronz.
13 nominovaných závodníků MV TEAM Univerzity Tomáše Bati Zlín se pod
vedením trenérek Mgr. Moniky Váňové a Kateřiny Rožkové zúčastnilo ve dnech
6.–7. 4. 2018 mezinárodních závodů ve sportovním aerobiku a ﬁtness týmů FISAF
ve Švýcarsku.

Ve švýcarském Pffaﬁkonu se prezentovali závodníci momentálně nejlepšího
českého klubu závodního aerobiku, který sídlí ve Zlíně na fakultě UTB U5 na
Jižních Svazích, ul. Nad Stráněmi 4511.
Těchto závodů se klub účastní již tradičně spolu s dalšími závodníky z Belgie,
Francie, Německa, Švýcarska a ČR.
Atmosféra v hale byla strhující. A mezinárodní porota, složená z rozhodčích,
kteří budou rozhodovat i na evropském
a světovém šampionátu, se rozhodla
sportovcům zlínského klubu MV TEAM
UTB udělit hned několik medailí.
Stejně jako vloni si zlatou medaili
ze švýcarského šampionátu v kategorii
jednotlivců dovezla juniorská mistryně
světa pro rok 2018 (14–16 let) Vanda
Šimková. Zlatou medaili obhájila i v kategorií dua s Erikou Ševců, ve stejné
kategorii závodil i Jáchym Hanák s Terezou Sečkařovou, kteří si odváží stříbrnou medaili. V kategorii Performance
si zlatou medaili odváží skladba Charlie
Chaplin ve složení Erika Ševců, Jáchym
Hanák, Tereza Sečkařová, Sabina Vrágová a Soﬁe Šimková.
V kategorii kadetek (11–13 let) jednotlivci se z MV TEAM UTB Zlín nejlépe umístila závodnice Alena Březinová,
která si ze Švýcarska odváží stříbrnou
medaili, bronz získala Veronika Nováková. V kategorii tria kadet získaly zlatou
medaili Alena Březinová, Veronika Nová-

ková a Karolína Knedlová, stříbrnou medaili si z Pffaﬁkonu odváží Sarnai Antantuul, Elena Smetanová a Ema Gábová.
V kategorii dua kadet získaly zlatou medaili Soﬁe Šimková a Karolína Knedlová.
Podobné schéma bylo i v kategorii 8–10 let jednotlivci, kde zlatou medaili získala Ema Gábová a bronzovou
medaili Emma Michlovská, která byla
nováčkem na švýcarském šampionátu
2019.

V kategorii dua si odvezlo zlatou medaili duo ve složení Emma Michlovská a
Emma Gábová.
Úspěšná účast na 11. ročníku na
švýcarském mistrovství byla pro klub
ctí a zároveň další zkouškou před nominačními závody v ČR. Samozřejmě
bez kvalitní přípravy od všech trenérek
MV TEAM UTB Zlín a podpory rodičů by
nebylo možné tak skvěle reprezentovat
město Zlín, Zlínský kraj a Českou republiku.
Mgr. Monika Váňová
MV TEAM UTB Zlín

POZVÁNKA

TJ FRYŠTÁK, oddíl volejbalu,
Vás srdečně zve na
14. ročník

TURNAJE OSVOBOZENÍ
ve volejbale smíšených družstev
o pohár starosty města Fryštáku.
Koná se v sobotu
dne 4. 5. 2017 od 9 hodin
ve Fryštáku u sokolovny
na hřištích sportovního areálu.
Prezence mezi 8-8.30 hodin
losování v 8.45 hodin.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
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SENIOŘI

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

Zdeněk Adamík
Stanislav Čada
Petr Ernest
Jan Gargulák
Blažena Janušková
Lenka Jasenská
Jiří Končák
Inocenc Konečný
Vilém Matela
Jindřiška Metelová
Miroslav Nečekal
Štěpánka Novotná
Eva Polozová
Ludvík Rektořík
Josef Slováček
Drahomíra Ščuglíková
Zbyněk Ticháček
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Univerzita třetího věku ve Fryštáku
Rada města Fryštáku ve spolupráci s Fakultou veřejnoprávních a ekonomických
studií v Uherském Hradišti a za přispění Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájka, Ph.D, MBA,
děkana fakulty, připravila v roce 2019 kontinuální výukový cyklus v konceptu nazvaném „Univerzita třetího věku ve městě Fryšták“.
První výukový cyklus proběhl v úterý dne 26. března 2019 od 16 hodin v prostorách obřadní síně radnice s názvem přednášky „Migrace jako největší výzva Evropy
pro 21. století“.
Dalšími termíny výukových cyklů jsou dny: 30. dubna, 28. května, 25. června,
24. září, 22. října, 26. listopadu a 17. prosince vždy od 16. hodin.
Těšíme se na Vaši účast.
G. Najmanová, MBA
vedoucí útvaru kanceláře starosty

***
ZLATOU SVATBU
50 let od uzavření manželství
slaví manželé
WILLIBALD a JARMILA GETTLEROVI
a manželé
ANTONÍN a MARIE KOLAJOVI.

Blahopřejeme!

Bylinky...
Nejen o bylinkách, ale i o životním stylu a zdravé výživě byla beseda v Klásku
26. 3. 2019. Již podruhé přijal naše pozvání pan Josef Bednařík ze Hvozdné.
Kromě mluveného slova přivezl i ukázky doplňků stravy z prodejen zdravé výživy a také poživatin z domácí výroby (některé byly i k ochutnání). Nakonec jsme si
i trošku zacvičili. Pan Bednařík je také masér, takže jeho doporučení k osobnímu
cvičení je z letitých zkušeností. Moc si vážíme toho, že nám náš host věnoval svůj
čas - vždyť mimo tohoto „koníčka“ má ještě i jiné zájmy. Například jezdí dlouhé trasy
na kole. Zkrátka dává nám příklad aktivního života seniorského věku – je to totiž můj
spolužák. Jožko, ještě jednou srdečné díky!
A. Bačůvková

PRO RODINU HLEDÁM DŮM,
možno i se zahradou.
Prosím volejte: 604 517 862

vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

MÁM ZÁJEM KOUPIT BYT
2+1 nebo 3+1.
Tel. 703 128 423
HLEDÁM GARÁŽ K PRONÁJMU
ve Fryštáku.
Tel. 608 846 606
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placená inzerce

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

ZVEME VÁS NA
LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
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Sobota 1. 6. 2019
od 15 hod. do 22 hod.

V AREÁLU SOKOLOVNY V LÍPĚ
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WHISKEY BEFORE BREAKFAST
GYMPLEŘI
TAVERNA
PTAČOROKO
JACK’S BAND
VODOPÁD (SK)

placená inzerce

K poslechu i tanci vám zahrají kapely:

placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

Vstupné: 200 Kč | Děti zdarma
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO | Akce se koná za každého počasí
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