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Andrýskovou stezkou od Vítové
Foto Pavel Nášel
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Letos zima přijde zkrátka,
děti myslí na zvířátka.
Nebojí se metelice,
nesou mrkev pro zajíce,
ptáčkům zrní do hrnku,
trochu sena pro srnku.

Člověk je od narození spjatý s přírodou. V každém ročním období v ní najdeme něco, co nás překvapí, obohatí.
V mateřské škole vedeme děti k vnímání přírody, vztahu ke všemu živému,
úctě k životu. Poznání přírody spojujeme s citovým prožitkem, a proto v průběhu roku zařazujeme řadu vycházek
do nejbližšího okolí našeho města.
V zimním období vedeme děti k péči
o zvířátka, a to nejenom pravidelným plněním krmítka pro ptáčky, ale i my děti
se snažíme pomoci myslivcům s péčí
o lesní zvěř v tomto období.
Společně s rodiči jsme si do batůžků připravili pro zvěř různé pochoutky

a s nadšením se vypravili do lesa ke krmelci v Dolní Vsi na Baďuře. Prožili jsme
krásné zimní dopoledne a těšili jsme
se, jak zvířátka najdou naši nadílku.
Prostřednictvím takovýchto zážitků
si děti budují vztah k přírodě, učí se ji
mít rády a být k ní ohleduplní. Poznávají,
jak můžeme přírodě pomoci, co pro ni
můžeme jako lidé udělat.
Děti ze třídy Delfíni,
pí. uč. A. Hochmajerová
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RMF č. R1/2021/VIII ze dne 20. 1. 2021
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí Zápis z jednání
Rady města Fryštáku č. R 29/2020/VIII
ze dne 18. 12. 2020 bez připomínek
a v souladu s elektronicky obdrženou
pozvánkou schvaluje program zasedání RMF číslo R 1/2021/VIII dne 20. 1.
2021 – viz výše, způsob diskuse a hlasování ke každému bodu ihned, zapisovatelku G. Najmanovou, MBA, a ověřovatele radního Mgr. L. Sovadinu.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez
DPH, pro realizaci zakázky na projektovou a inženýrskou činnost na stavbu „Oprava a úprava půdních prostor
objektu radnice - Fryšták “ ve složení: Ing. P. Dohnal / Mgr. L. Sovadina,
Ing. M. Plášek / G. Najmanová MBA,
Ing. P. Gálík / P. Ševčík
RMF č. R2/2021/VIII ze dne 26. 1. 2021
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje zveřejnění návrhu
rozpočtu města Fryštáku na rok 2020
s tím, že očekávané příjmy budou
ve výši 73.356,80 tis. Kč, očekávané
výdaje 82.332 tis. Kč, deﬁcit (schodek) ve výši 8.975,20 tis. Kč bude kryt
ﬁnančními prostředky z let minulých
na bankovních účtech.
RMF schvaluje rozpočet Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok
2021 s plánovanými náklady ve výši
6.806 tis. Kč a plánovanými výnosy
ve výši 6.806 tis. Kč, a to včetně provozního příspěvku ve výši 4.660 tis. Kč,
a pověřuje vedoucí ESO zapracováním
této částky do rozpočtu města Fryštáku
na rok 2021
RMF schvaluje rozpočet Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok
2021 s plánovanými náklady ve výši
2.406 tis. Kč a plánovanými výnosy
ve výši 2.406 tis. Kč, a to včetně provozního příspěvku 1.160 tis. Kč, a pověřuje vedoucí ESO zapracováním této
částky do rozpočtu města Fryštáku
na rok 2021.
RMF doporučuje ZMF schválit zrušení dokumentu „Pravidla pro pronajímání bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták“ schválené usnesením ZMF
č. U Z 07/2017/VI/05b) ze dne 26. 7.
2017 a doporučuje ZMF vyhradit pravomoc pro schválení nových pravidel pro
pronajímání bytů v DBD Fryšták RMF

(tzv. zbytková pravomoc - věc není ze
zákona zastupitelstvu vyhrazena).
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
3 Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně Městskou
knihovnou Fryšták pro místní knihovny
Držková, Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Vlčková, kterým se
řeší změna přílohy č. 1 smlouvy – rozsah poskytovaných služeb v roce 2021,
a to za podmínek celkové hodinové sazby ve výši 215 Kč při maximální možné
fakturované částce ve výši 103.200 Kč
za rok 2021 (max. 480 hodin), mezi
městem Fryšták a Krajskou knihovnou
Františka Bartoše Zlín.
RMF bere na vědomí vyrozumění
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Zlín, č.j.
V-10613/2020-705, ze dne 12. 1. 2021,
o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-10613/2020705, podle listiny Rozhodnutí o vyvlastnění - HOL-33557/2018 /SÚ/Sa
a HOL-29993/2020 /SÚ/Sa, vydané
Městským úřadem Holešov, odborem
územního plánování a stavebního řádu,
pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve věci odnětí
vlastnického práva k pozemkům z důvodu uskutečnění veřejně prospěšné
stavby: Dálnice D49.
RMF bere na vědomí informace o pokračování vyvlastňovacího řízení a nařízení ústního jednání dne 4. 3. 2021
ve věci řízení pro odejmutí vlastnického
práva k části pozemku p. č. 4/3, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, ve prospěch
města Fryšták.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
1/2021 ze dne 7. 1. 2021.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták,
a žadatelem, jejímž předmětem je nájem bytu na dobu určitou od 1. 2. 2021
do 31. 12. 2021, s možností prolongace vždy o 1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků,
za cenu 70 Kč/m²/měsíc a služby spojené s užíváním bytu.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
2/2021 ze dne 18. 1. 2021.
RMF doporučuje v rozpočtu města
Fryšták pro rok 2021 vyčlenit celkovou
částku ve výši 120.000 Kč pro posky-

tování příspěvků a dotací na provozy
a služby sociálních a zdravotnických
zařízení, které poskytují, popř. mohou
poskytnout sociální nebo zdravotní péči
občanům města Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7. 3.
2016 mezi městem Fryšták a spol. CETIN, a. s., jejímž předmětem nájmu je:
a) prostor sloužící k podnikání –
technologická místnost o velikosti
14,96 m² (dále jen „Budovy“)
b) prostor sloužící k podnikání, a to
část střechy Budovy o vým. 24,63 m²,
c) prostory v/na Budově, které jsou
potřebné na kabelová propojení, tj.
na vedení kabelů mezi
o technologií Nájemce a existujícím
rozvaděčem nízkého napětí Budovy,
o technologií Nájemce a zásuvkou
pro záložní dieselagregát umístěnou
na Budově,
o technologií Nájemce a datovým
(telefonním, resp. optickým) rozvaděčem Budovy,
kterým se mění následující ustanovení smlouvy:
V Článku VI. Doba nájmu, Smlouvy
se zcela ruší odst. 1 a nahrazuje se
novým odst. 1 následujícího znění: „1.
Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.“
V Článku VII. Nájemné, odst. 4
Smlouvy se mění fakturační adresa Nájemce takto: „CETIN, a.s., PODATELNA,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9.“
RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městských pozemků p. č.
468/2 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond a p. č. 468/21 – trvalý
travní porost, zemědělský půdní fond,
oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře do 40 m², na dobu určitou 10 let,
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, za účelem využití pozemku jako
oploceného parkoviště v zahrádkářské
osadě a sjezdu, žadateli Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Vítová – Fryšták a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
RMF bere na vědomí žádost Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Vítová – Fryšták, o výpůjčku části
měst. pozemku p. č. 258 – zahrada, zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za účelem umístění vodoměru
a napojení kanalizační přípojky a s odkazem na uzavřenou smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti mezi
městem Fryšták a Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu Víto-
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vá – Fryšták, nereﬂektuje na výpůjčku
předmětné části pozemku (práva oprávněného, tj, ZO ČZS Vítová – Fryšták jsou
v souladu s touto smlouvou ošetřena).
RMF bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor v I. NP
v objektu Sokolovny a ukládá Ing. M.
Drahotuské, referentce ESO, zajistit informace od žadatele ve věci požadavku
na prostory, cenu nájmu, případné stavební úpravy, termín zahájení činnosti
a potvrzený návrh smlouvy.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej městských pozemků p. č. 468/7 –
trvalý travní porost, o výměře 914 m²
a p. č. 468/8 – trvalý travní porost,
o výměře 1431 m², oba k. ú. Vítová,
obec Fryšták, žadatelce za účelem výstavby rekreačního objektu a zahrady.
RMF bere na vědomí informace ESO
a OTH ve věci jednání o možné směně
části měst. pozemku p. č. 433/1, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za část pozemku p. č. 445, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, ve vlastnictví žadatelky a ukládá
OTH a ESO zajistit jednání ve věci úpravy požadované plochy městského pozemku v souladu se stávajícím vedením
kanalizační přípojky pro RD č. p. 108,
ul. Dolnoveská.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě pod
označením “Přeložka plynovodní přípojky, Fryšták – Dolnoveská 21, číslo stavby: 8800100832“ mezi městem Fryšták a spol. GasNet Služby, s. r. o., Brno,
ke stavbě umístění přeložky plynárenského zařízení umístěné na městském
pozemku p. č. 95/3 – ostatní plocha,
jiná plocha, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 443 m², za cenu věcného břemene v celkové výši 500 Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.

du s doporučeními Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a schvaluje provedení těchto ošetření ﬁrmou
Maco studio, s. r. o., Fryšták, v ceně
65.000 Kč bez DPH, tj. 78.650 Kč vč.
DPH, a pověřuje OTH zabezpečit kácení
v době vegetačního klidu.
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Údržba
městské zeleně 2021“, a to ﬁrmu Maco
studio, s. r. o, Fryšták, s cenou ve výši
191.200 Kč bez DPH, tj. 231.352 Kč vč.
DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Maco studio s.r.o, Fryšták, na realizaci
akce „Údržba městské zeleně 2021“,
a to v ceně 191.200 Kč bez DPH, t.j.
231.352 Kč vč. DPH s tím, že k podpisu smlouvy dojde po schválení rozpočtu
města Fryšták na r. 2021.
RMF bere na vědomí návrh přílohy č.
3 Sazebník odměn a koeﬁcientů bonusových složek a standardy složení komunálních odpadů a podílů obalové složky ke Smlouvě č. OS201420000245
o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů mezi městem Fryšták,
a spol. EKO-KOM, a. s., Praha, kterou
se mění odměny za zajištění míst zpětného odběru, za obsluhu míst zpětného odběru a za zajištění využití odpadů
z obalů, a to s účinností od 1. 1. 2021.
RMF bere na vědomí návrh OTH
na umístění vyhřívaného dopravního zrcadla na křižovatce v ul. Komenského
při výjezdu z ul. Nová a na ul. Souhrady,
a pověřuje OTH realizací výměny stávajících dopravních zrcadel za vyhřívaná
v souladu s cenovou nabídkou spol.
Výdoz, s. r. o., Kvasice, ze dne 3. 12.
2020, a to z důvodu zajištění zlepšení
viditelnosti a bezpečnosti na úsecích
s omezenou viditelností.

RMF bere na vědomí vyjádření žadatelů, ke stanovisku ve věci zákonnosti
umístění dětského hřiště (instalace herních prvků) v těsné blízkosti pozemku/
stavby ve vlastnictví jejich domu, bere
na vědomí návrh odpovědi připravené
OTH a ukládá OTH zajistit osazení lanové dráhy tlumícími prvky v souladu s doporučeními odborné ﬁrmy.

RMF souhlasí s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích a s povolením zvláštního užívání
pozemní komunikace na silnici III/4915
v úseku Fryšták – Štípa, č. úseku 1,
název úseku Lešná, uzlové staničení
0,350 – 2,511 mezi obcemi Zlín, Štípa
a Fryšták, a to v případě naplnění maximální kapacity stávajících parkovacích
ploch u ZOO Zlín Lešná.

RMF bere na vědomí nabídku spol.
Maco studio, s. r. o., na zajištění rizikového kácení stromů, odstranění suchých větví, keřů a odstranění náletového porostu na městském pozemku p. č.
383/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, které bude provedeno v soula-

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zpracování projektové žádosti o dotaci a administraci projektu
„Fryšták - rekonstrukce veřejných budov“ – kinosál, z programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR pod dotačním titulem 117D8220

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro
rok 2021, podprogram 117D8220E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov, mezi městem Fryšták a spol.
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín, v ceně 10.000 Kč bez
DPH, tj. 12.100 Kč vč. DPH (zpracování
žádosti) a v ceně 40.000 Kč bez DPH,
tj. 48.400 Kč vč. DPH (doplatek po zisku dotace).
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č.
233/2005 ze dne 21. 2. 2005 o nájmu
a provozování vodovodu, k vodnímu dílu
s názvem “Prodloužení vodovodu ulice
Souhrady“, a to mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.
s., Olomouc.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí č.
5100011090 mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou E.ON Energie, a. s., České Budějovice, na dodávku elektřiny k odběrnému místu: kaple sv. Antonína Paduánského, Vítová.
RMF č. R3/2021/VIII ze dne 4. 2. 2021
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí odpověď Statutárního města o zřízení detašovaného
pracoviště Stavebního úřadu Statutárního města Zlína na Městském úřadě
ve Fryštáku s tím, že Statutární město
Zlín nebude v současné době zahajovat
žádné úkony k možnému zřízení tohoto
detašovaného pracoviště.
RMF schvaluje uzavření Dohody
o zajištění praxe žáků 3. ročníku Obchodní akademie mezi městem Fryšták, a Obchodní akademií Tomáše Bati
a Vyšší odbornou školou ekonomickou
Zlín, na absolvování bezplatné čtyřtýdenní praxe pro jejího studenta v termínu od 31. 5. 2021 do 25. 6. 2021.
RMF schvaluje udělení Plné moci
spol. Technické služby Zlínsko, s. r. o.,
ve věci uplatnění nároku na zahrnutí
komunálního odpadu do dílčího základu poplatku za ukládání zbytkového
komunálního odpadu dle Přílohy č. 9
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znění, včetně Návrhu města
na uplatnění na zahrnutí kom.odpadu
do dílčího základu poplatku za ukládání
komunálního odpadu v roce 2021.
RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města pořádání minifestivalu s názvem
„Sounds of Kotelna“, a to v části pro-

stor bývalé kotelny (uhelny) u Sokolovny
ve Fryštáku a na přilehlém prostranství
před kotelnou, a to v termínu dne 25. 6.
2021 v době od 12.00 hodin do 22.00
hodin (od 22.00 hodin do 24:00 hodin
povolen výlučně úklid prostor za předpokladu splnění závazné podmínky - dodržení nočního klidu), schvaluje hudební produkci a součinnost města v části
zapůjčení prostor uhelny, pódia a plastových židlí, žadateli Fair Play Fryšták z.
s. a ukládá vedoucímu OTH Ing. P. Dohnalovi zajistit součinnost města v rozsahu požadavků žadatele.
RMF bere na vědomí doporučení R.
Kučery, ze dne 20. 1. 2021, na dodatečnou změnu ošetření památného stromu jírovec maďal rostoucí na pozemku
p. č. 2/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
a to s ohledem na zjištění, že sesazené kosterní větve jsou duté, napadeny dřevokaznou houbou a mají nízkou
zbytkovou stěnu a jejich zakrácením
bude sníženo riziko vylomení, a ukládá
OTH podat žádost na Magistrát města
Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. ochrany přírody a zemědělství, v souladu s ustanovením §
56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v plat. znění, na vydání
souhlasu s plánovaným zásahem a zajistit realizaci zásahu kvaliﬁkovaným arboristou s požadovanou certiﬁkací.
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Úprava podkroví radnice Fryšták“ – projekční práce
a inženýrská činnost, a to ﬁrmu ARTENDR, s. r. o., Velký Osek, s cenovou nabídkou ve výši 180.000 Kč bez DPH, tj.
217.800 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
ARTENDR, s. r. o., Velký Osek, za účelem zajištění zpracování projektové
dokumentace a inženýrské činnosti
na akci „Úprava podkroví radnice Fryšták“, a to v ceně 180.000 Kč bez DPH,
tj. 217.800 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí informaci OTH
o zajištění zpracování statického posouzení stropní konstrukce pod prostorem
posilovny v objektu Sokolovny s termínem předání ke dni 1. 3. 2021.
RMF bere na vědomí žádost Ing. R.
Ševčíka, projektanta, ve věci vydání
souhlasu s kácením ovocných stromů
na pozemku p. č. 268, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, ve vlastnictví města Fryšták, za účelem přípravy podkladů pro
projekt novostavby RD na pozemcích
p. č. 269/1 a p. č. 270, oba k. ú. Fryš-

ták, obec Fryšták, a nesouhlasí s kácením ovocných stromů na městském
pozemku a doporučuje žadateli provést
inženýrské sítě pro novostavbu RD pod
stávající panelovou cestou a co nejblíže
sousedního pozemku p. č. 267/1, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, a tak, aby nebyl
narušen kořenový systém stromů.
RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při RMF k navrhované
směně pozemků s Lesy ČR, s. p. (lokalita Horní Ves – propojení ulic Humna
a Ke Skalce) a doporučení jednat s Lesy
ČR, s. p., o směně pozemků ve vlastnictví města Fryšták p. č. 875, p. č. 815/9
a p. č. 887, vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, a ukládá Ing. M. Drahotuské,
referentce ESO, zahájit jednání s Lesy
ČR, s. p., o navrhované směně výše
uvedených pozemků.
RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při RMF k návrhu ﬁrmy
H+M Zlín – Štípa, a. s., K Farmě 495,
763 14 Zlín – Štípa, ve věci výstavby
dětského hřiště u nově budovaných bytových domů v Horní Vsi a:
- souhlasí s výstavbou dětského hřiště na pozemku p. č. 930/4, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví žadatele H+M Zlín – Štípa, a. s.,
na náklady žadatele, v předpokládaném
rozsahu a jeho provedení na základě
odsouhlasené projektové dokumentace
s certiﬁkovanými herními prvky ze strany města Fryšták,
- doporučuje ZMF schválit bezúplatný převod nově vybudovaného certiﬁkovaného dětského hřiště vč. části
pozemku p. č. 930/4, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, pod dětským
hřištěm do vlastnictví města, vyjma části pozemku p. č. 930/4, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, kde je umístěna stavba retenční nádrže ve vlastnictví
žadatele H+M Zlín – Štípa, a. s.
RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při RMF ve věci přípravy
proj. dokumentace na bezbariérový
přístup do budovy radnice a na rekonstrukci původní vestavby budovy radnice, a ukládá OTH zajistit v rámci projektových dokumentací podmínky města:
- provedení výtahu v souladu se studií z 11/2020,
- úpravy podkroví v rozsahu: provedení nového krovu, nové střešní krytiny
a nové skladby podlah.
RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při RMF ve věci přípravy
investičních akcí města – výstavby
a opravy chodníků a opravy místních
komunikací s tím, že projektové doku-

mentace jednotlivých úseků nově navrhovaných chodníků na ul. Ke Skalce, m.
č. Vítová a ul. Přehradní budu provedeny v souladu s původními podmínkami
uvedenými ve smlouvách o dílo.
RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při RMF ve věci zpracování projektové dokumentace pro
celkovou rekonstrukci objektu Hrubé
hospody a schvaluje projednání podkladů před zahájením projekčních prací
na prováděcí dokumentaci včetně vyjádření dotčených orgánů v rámci zasedání stavební komise.
RMF bere na vědomí informaci místostarosty města o vypsané veřejné
výzvě na obsazení pracovního místa referentky Odboru technického hospodářství s tím, že na návrh výběrové komise místostarosta obsazuje s účinností
od 1. 3. 2021 do funkce referentky Odboru technického hospodářství Bc. Z.
Solařovou.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Poděkování
HLEDÁME HOLČIČKU, KTERÁ V ÚTERÝ 26. LEDNA KOLEM 16. HODINY
U MASNY KOŠAŘ, ZAVOLALA RYCHLOU ZÁCHRANOU POMOC NAŠEMU TATÍNKOVI.
PROSÍME JI NEBO JEJÍ RODIČE, ABY NÁS KONTAKTOVALI NA TEL 605…
CHCEME JIM OSOBNĚ PODĚKOVAT.
Tato krátká zpráva se před časem objevila na FB stránce města Fryštáku.
Bohužel nevíme, kolik lidí si ji skutečně přečetlo, nicméně nakonec se dostala
i k adresátovi („holčičce“ a jejím rodičům).
Sice se nejednalo o malé děvčátko, ale téměř 14letou slečnu, i tak jí však
patří uznání a velké poděkování. Za to, že dokázala v této kritické situaci, kterou
záchrana lidského života bezpochyby je, zachovat chladnou hlavu a přivolat odbornou pomoc.
Mnoho z nás by to asi nedokázalo.
O to více potěší, že tato mladá slečna to bere jako samozřejmost a nevidí
na svém činu nic mimořádného. Nestojí ani o nějakou publicitu a skromně chce
zůstat v anonymitě.
Často kolem sebe slýcháme, jak je ta dnešní mladá generace hrozná, ničeho
si neváží atd… Osobně si myslím, že to zdaleka není tak špatné. Pořád jsou mezi
námi mladí lidé, kteří zasluhují naše uznání.
Proto jménem Rady města Fryštáku vyslovujeme velké poděkování za tento
obdivuhodný čin, který dokazuje, že jsou mezi námi (ve Fryštáku) stále lidé,
kteří myslí i na druhé a neváhají jim v případě potřeby pomoci.
Za Radu města Fryštáku
Mgr. Pavel Nášel

Úřední hodiny Městského úřadu
Fryšták s účinností od 15. 2. 2021
V souladu s vydaným Usnesením
vlády ČR č. 128 ze dne 14. 2. 2021
a rozhodnutím Krizového štábu města
Fryštáku ze dne 15. 2. 2021 stanovuje město Fryšták úřední hodiny:
PONDĚLÍ a STŘEDA
7.00–11.30 a 12.00 – 17.00 hod.
(v rámci režimu zavřených dveří).
Mimo úřední hodiny budou budovy
MěÚ Fryšták veřejnosti uzavřeny.
K osobnímu kontaktu s klienty
bude docházet jen v nutných případech, upřednostňována je písemná,
elektronická či telefonická komunikace a pouze v rámci stanovených
úředních hodin.
Vstup na obě pracoviště je podmíněn dodržováním zvýšených hygienických opatření – ochrana úst a nosu,
dezinfekce rukou při vstupu do budov.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Ing. Pavel Gálík, v. r.,
místostarosta města

Zásady, které vám pomohou zvládnout krizové situace /2
Přírodní pohromy
Příroda umí překvapit a udeřit v podobě ničivých povodní, silných větrů, zemětřesení, extrémního sucha i divokých
požárů, v zimě si přidejme silné mrazy
nebo sněhové kalamity.
Jaderná havárie
Jaderná (radiační) havárie znamená
únik radioaktivních látek z jaderné elektrárny do životního prostředí. V důsledku toho dochází ke kontaminaci země,
povrchové vody, budov, rostlin atd.
Únik chemických látek
K úniku nebezpečných chemických
látek dochází zpravidla v důsledku havárie v příslušném výrobním provozu, ale
i v důsledku působení přírodních vlivů
(např. silný vítr nebo povodeň). Nejčastěji dochází k únikům čpavku a chloru.
Blackout
Jedná se o rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území,
který může trvat desítky hodin i více dnů.
Blackout zpravidla postihne velké množ-

CO VŠECHNO SE MŮŽE
STÁT
ství obyvatel a jeho důsledky se mohou
projevit v mnoha směrech (nefunkčnost
domácích spotřebičů, nefunkčnost bankomatů, v delším horizontu výpadky dodávek tepla, snížení bezpečnosti v lokalitě, nefunkčnost internetu atp.).
Nakažlivé nemoci
Nakažlivé nemoci mohou být virového i bakteriálního původu. V našem
civilizačním okruhu se daří díky dobré
hygieně a očkování většinu nemocí udržet izolovaně. Přesto se takřka každý
rok potýkáme s chřipkovými epidemii
a nově také s koronaviry. Potenciální
nebezpečí je také tuberkulóza, která se
ohniskově vyskytuje čas od času i v západních zemích
Hackerské útoky
Útoky hackerů na počítačové sítě
mohou mít různou motivaci. Jisté však

je, že v jejich důsledku může dojít
k ochromení důležité infrastruktury (výpadky bankomatů, odstavení nemocnice, vyřazení elektrárny z provozu atp.).
Teroristické útoky
Teroristický útok může udeřit stejně
nečekaně, jako přírodní katastrofa. Není
výjimkou, že v případě této události dochází ke koordinovanému souběhu více
útoků na více místech. Obvykle se teroristé zaměřují na veřejné cíle, kde se
koncentruje větší počet lidí. Nesmíme
podceňovat ani možné útoky prostřednictvím chemických nebo biologických
zbraní, které mohou zamořit rozsáhlejší
území.
Válka
Vyloučit nikdy nelze ani extrémní
události, jako jsou války. Jejich vypuknutí zpravidla předchází otřesy na mezinárodní politické scéně, ale i lokální napětí v podobě např. etnických konﬂiktů.
Válka může nabývat i různých hybridních
podob, které lze svým způsobem klasiﬁkovat jako terorismus.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Od 1. 1. 2021 jsme rozjeli novou službu Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené (je možnost tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící).
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování oprav a servis sluchadel, pomoc s výměnou hadiček, háků,
baterií
b) informační servis o pomůckách pro nedoslýchavé (budík, sluchátka k TV
poslechu, příslušenství k sluchadlům)
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (ovládání televize, pračky, telefonu, praktické využití počítače a internetu)
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Příklad z praxe: Paní Nováková je nedoslýchavá a nepoužívá své naslouchadlo,
protože píská. Kvůli nefunkčnímu sluchadlu je izolovaná, nestýká se s přáteli a venku se necítí bezpečně, protože neslyší například projíždějící vozidla.
S čím jí můžeme pomoci?
Při osobním setkání provedeme základní diagnostiku naslouchadla a s paní Novákovou nacvičíme údržbu a další péči o sluchadlo. Naučíme jí sluchadlo správně
používat. Cílem sociální rehabilitace bylo, aby paní Nováková slyšela a mohla přirozeně komunikovat s prostředím. Dále aby si udržovala svou kompenzační pomůcku
funkční.
Příklad z praxe: Pan Novák, který je chronicky nemocný, je čerstvý vdovec. O domácnost se starala manželka. Rád by se naučil pracovat s internetem, aby si mohl
objednávat potraviny online a také udržet komunikaci s rodinou pomocí sociálních
sítí.
S čím mu můžeme pomoci?
Pomocí tréninkových aktivit pana Nováka seznámíme s prací na internetu a sociálních sítích. Naučíme ho nakupovat online, vyhledávat informace a zaměříme se
i na bezpečnost na internetu.
V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte nás kontaktovat, dojednáme
si osobní schůzku.
Služba je poskytována jak v terénu, tak v ambulanci.
KONTAKT
Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje o.p.s.
Dům kultury (Flip)
Gahurova 5265, Zlín 760 01
Telefon: +420 777 005 912
e-mail: zlin@czp-cz.cz
web: www.czp-zk.cz
Facebook:
Centrumprozdravotnepostizenezlinskehokraje

Blahopřání
Vážené paní učitelky, vážení páni
učitelé a všichni pracovníci ve školství.
Letošní 28. březen, výročí narození Učitele národů – Jana Amose
Komenského, si připomínáme v mimořádné a náročné situaci, která
postihla nejen naši zemi, ale většinu
míst světa. To, co se odehrává, má
vliv na každého z nás, na celou společnost a samozřejmě také na školství a vzdělávání.
Učitelská práce je nyní náročnější
a jiná než dříve. Ze dne na den jste
museli učinit pro mnohé mimořádný
krok a okamžitě zareagovat na nový
způsob výuky. Proto bychom o to více
všem rádi poděkovali za zodpovědnou a náročnou vzdělávací práci, kterou nejenom v těchto dnech pro děti
děláte.
Poděkování patří Vám i dalším
pracovníkům školství také za všechny aktivity, které dobrovolně konáte
pro zmírnění dopadů pandemické krize a pomoc druhým.
Přejeme Vám především pevné
zdraví a mnoho sil pro zvládnutí nadcházejícího nelehkého období.
Rada města Fryštáku

Komenský a věci lidské
Lidskost je vzácný dar. Mnoho víme,
mnoho umíme, mnoho můžeme.
Komenský vysvětloval, že blaho jednotlivce není možné bez blaha všech.
Věděl, že porušení lidství se netýká jen
rozumu. Ale že je třeba – Chtít! Vědět!
Moct! (Scire, velle, passe).
Aby si člověk uvědomil konkrétně,
co je třeba napravit příkladně dnes (kulturu, média, vzdělávání, rodinu, mezilidské vztahy, atd.), abych si uvědomoval,
jak se na takové společnosti podílím
JÁ. Proto, máte-li možnost napravit třeba jednu jedinou věc, udělejte to!
SK

6|7

INFORMACE PRO OBČANY

8|9

INFORMACE PRO DĚTI

10|11

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

DIPLOM MÍSTO VYSVĚDČENÍ

Distanční výuka
v ZŠ Fryšták
V prvním únorovém týdnu proběhlo na naší škole šetření České školní
inspekce na téma jak probíhá distanční výuka v naší škole. K tomuto šetření byla naše škola vybrána podobně
jako několik dalších škol v České republice. Po dobu dvou dnů se účastnily paní inspektorky on-line výuky
prostřednictvím aplikace Teams. Byly
přidány do skupin jednotlivých tříd,
aby se hodin mohly účastnit stejně
jako žáci. Celkem se účastnily výuky
v 15 vyučovacích hodinách v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk, přírodopis, fyzika, německý
jazyk prvouka a písemná elektronická
komunikace jak na I. tak i na II. stupni. Po těchto dvou dnech proběhlo
závěreční hodnocení, při kterém se
paní inspektorky velmi pochvalně
vyjádřily k rozsahu a úrovni on-line
hodin. Velmi kladně hodnotily dělení
žáků na menší skupiny k dosažení
kvalitnější výuky, využívání platformy
Teams včetně přidružených aplikací,
rozdělení rozvrhu on-line hodin pro I.
a II. stupeň, tak aby se doma u jednoho počítače mohlo vystřídat více dětí
a také zapůjčení notebooků školou
pro žáky, kteří potřebnou technikou
nedisponují. Velmi pozitivně byl také
hodnocen zodpovědný přístup většiny
rodičů a žáků k on-line výuce, pomoc
dětem i vyučujícím při zvládání domácí výuky a velké zlepšení on-line komunikace mezi rodiči a školou.
I když jsme byli pochválení za organizaci a průběh distanční výuky
shodli jsme se, že tento způsob výuky nemůže v plném rozsahu nahradit
výuku ve škole. Proto všichni netrpělivě očekáváme návrat žáků do školy
k prezenční výuce. Než se tak stane,
držím všem palce, přeji pevné nervy
a zdraví a děkuji všem za podporu
žáků při domácí výuce.
Mgr. Libor Sovadina

Dne 28. ledna 2021, tedy dne, kdy by se za normálních okolností měl rozdávat
ve škole výpis pololetního vysvědčení, si jela žákyně 9. ročníku naší základní školy
Hana Glacnerová do Luhačovic převzít diplom se zvláštním oceněním, který získala
v literární soutěži „Spěchej pomalu“ svou poutavou krimi-povídkou: „Tohle dobře
nedopadne“.
A tohle dobře dopadlo. V tomto školním roce se konal již 8.ročník této soutěže,
kterou pořádá SOŠ Luhačovice pro žáky 9. tříd základních škol a víceletá gymnázia.
Z 22 škol bylo zasláno celkem 81 povídek. O kvalitě rozhodovaly opět povolané
osobnosti a zároveň pořadatelé této soutěže – básník Jiří Žáček a spisovatel Jan
Cimický.
Hančin úspěch je cenný zvláště proto, že byla schopná doma během listopadu,
kdy všichni žáci byli na distanční výuce, samostatně pracovat i na čemsi navíc vedle
povinností a úkolů do školy. A nesmím ani opomenout Veroniku Hvozdenskou (rovněž z 9.B), jejíž povídka, sice bez umístění, naši školu také v soutěži reprezentovala.
Haničce gratulujeme a přejeme jí mnoho dalších úspěchů na tomto literárním
poli i v osobním životě.
LT

Olympiáda z českého jazyka
I když letošní školní rok prezenční
formě vzdělávání zatím příliš nepřeje,
využili jsme v prosinci osobní přítomnosti žáků a připravili školní kolo olympiády z českého jazyka. Do této soutěže
se zapojili především naši deváťáci, ale
nechyběli ani zástupci osmých tříd. Po
vyhodnocení mluvnické a slohové části
dosáhl nejvyššího počtu bodů Tomáš
Novák z 9.A a na základě svého vynikajícího výkonu byl nominován do kola
okresního.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci byly bohužel školní budovy
opět uzavřeny, a tak vyvstala otázka,
jakou formou (a zda vůbec) další fáze,
kterou zajišťuje Gymnázium a Jazyková
škola Zlín, proběhne. Organizátoři se
dohodli a na konec ledna připravili online formu, kdy jednotlivým soutěžícím
byly v určitý čas zpřístupněny gramatické úkoly, nemohla chybět ani stylistic-

ká část. Oprava sice z pochopitelných
důvodů trvala delší dobu než obvykle,
ale o to větší radost nám poskytl pohled do výsledkové listiny. Tomáš svým
výkonem v obtížné konkurenci obsadil
skvělé 3. místo a tím si zajistil účast
v kole krajském.
Tome, gratulujeme a moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy
a přejeme úspěch nejen v další etapě
soutěže, ale i u přijímacích zkoušek!
NT

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Kdo je pokorný a laskavý, bude milován ode všech, od Boha i od lidí.“
Nový rok 2021 už sice ztěžka běží, ale dovolte mi ještě malé ohlédnutí za tím
minulým.

Rok 2020 na DISu:
V lednu jsme ještě uspořádali ples a
Den otevřených dveří, ale brzy na to na
nás všechny padl stín pandemie.
V září proběhly změny zaměstnanců
na pozici: instruktor Orientačních dnů®
a recepční, a vypomáhá nám nová dobrovolnice.
Realizujeme dva projekty podporované EU (Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu a Příměstské tábory DIS, Fryšták).
Natočili jsme 14 tematických videí
pro mladé (volně dostupných ke shlédnutí na youtube kanále).
Podařilo se několik nutných úprav
domu: malování pokojů, chodeb u pokojů, velkých koupelen, výměna světel
a oprava podlahy ve sklepě.

Orientační dny®: přijelo 700 žáků
(místo obvyklých 2 500).
Víkendovky: místo 7 akcí jsme uskutečnili 3 + online Velikonoční program.
DISklub: kroužky se rozeběhly jen
krátce. V rámci DISklubu nabízíme doučování online.
Šili jsme a rozdávali roušky.
Letní prázdninové tábory: 3 pobytové + 4 příměstské. Tuto aktivitu jsme
jako jedinou zvládli v plánovaném rozsahu. (Bude-li epid. situace příznivá, plánujeme tábory i v letošním roce 2021).
Otevřeli jsme výdejní okénko a rozšířili nabízený sortiment (např. o kávu Di
Bosco, perníčky, toasty, horké nápoje).
Uspořádali jsme Adventní dílničky.
P. I. Stuchlý byl papežem Františkem
21. prosince prohlášen ctihodným.

Don Bosco

Neustále platí naše nabídka pomoci. Jste-li v karanténě a potřebujete,
aby Vám někdo dovezl nákup nebo
pokud stojíte o osobní rozhovor s knězem, volejte na recepci DISu (+420
577 911 065/ +420 605 476 228).
D. Z.

Okénko do historie
Z první republiky existují ještě
další knihy a brožurky o Donu Boskovi. Když má člověk štěstí, narazí
v antikvariátech na poklady typu Dílo
Boskovo od Štěpána Goldschmida
z roku 1923, ze stejného roku Don
Bosco od Josefa Krlína a brožurku
Blahoslavený Jan Bosko, která vyšla v edici Životem jako 197. svazek
ještě před světcovým svatořečením
v roce 1934. Dále již Svatý Jan Bosko, z téhož roku, v níž je uveden jako
autor P. Ignác Stuchlý. Jedná se však
o chybu, jelikož autor se do svého díla
podepsal pouze St. I. a v tiskárně netušili, že jde o Stanislava Jurečku. Daleko známější kniha, která se dočkala
několikerého vydání, od P. Antonína
Dokoupila alias P. Albetiho Světec
Don Bosko, spatřila světlo světa počátkem roku 1935. V roce 1936 vyšla
32stránková brožurka Marie Štechové
Svatý Don Bosco a o dva roky později
Svatý Don Bosco opět od Stanislava
Jurečky. Zcela ojedinělou záležitostí
a velkým pokladem se pro mě stal
objev brožurky Bedřicha Vaška z roku
1942 Don Bosco a veselost salesiánských hochů. Ve stejném roce napsal
své dílko Světec Don Bosko Jan Vtípil
a to k 15. výročí příchodu salesiánů
do Čech a dobudování salesiánské
kaple v Pardubicích.
P.J.
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Stydím se...

V měsíci BŘEZNU 2021 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Vlasta Bečicová
Zdeněk Duda
Vítězslav Dulík
Jan Dvořák
Františka Gaberová
Bohumila Horáková
Ludmila Jadrníčková
Naděžda Jašková
Marie Kolajová
Božena Košáková
Marie Košařová
Vlasta Mikulíková
Ludmila Novotná
Božena Šounová
Jan Švec
Radomír Vyskup
Marta Žourová
Všem jubilantům přejeme krásné
chvíle prožité v kruhu rodiny, spokojenost, lásku, štěstí a mnoho zdraví do
dalších let.

ZLATOU SVATBU – 50 let od
uzavření manželství – slaví manželé
MIROSLAV A EVA HANAČÍKOVI
z Fryštáku
a
ZDENĚK A HELENA METELOVI
z Horní Vsi.

Blahopřejeme!

Koupíme byt na investici,
může být i k rekonstrukci.
Za nabídky děkujeme.
Tel.: 739 926 551
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placená inzerce
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Zapomínají na kázeň, slušné vychování.
Někteří starší žáci, studenti mají dlouhou chvíli, tak svou sílu a nudu předvádějí vandalskými kousky. Koncem
listopadu v našem městě ničili dopravní
značky, rozbíjeli keramické odpadové
koše, vypáčili zámek na dveřích nedávno opraveného domu č. 16 atd.
A vracím se ke Komenskému. Říkal,
že výchova bez kázně, je jako mlýn bez
vody. Nabádal rodiče, aby byli bedliví
a pozorní ke svým dětem, protože kázeň je způsob, jak se stát opravdovým
člověkem. Jinak je špatné vychování
úpadek lidskosti, kdo se tomu nenaučí,
kdo k tomu není veden, nepatří do lidské společnosti. To vše říká ve svých
pedagogických dílech. A to už před 35O
lety!
Komenský nabádá, abychom se nepyšnili tím, co děláme, ale nechali vykonané dílo za sebe mluviti.
Tak dělejme všichni vše pro to, abychom se nemuseli stydět za své neznalosti, za špatné chování.
PS: Abychom si osvěžili paměť. Jan
Amos Komenský se narodil 28. března,
proto tento den slavíme - Den učitelů.
SK

Hledáme rodinný dům
v této lokalitě se zahradou.
Rekonstrukce nevadí.
Tel.: 703 693 512

Ekologická likvidace
DXWRYUDNĮ='$50$
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NAŠI JUBILANTI

Jan Amos Komenský měl 15. listopadu 350. výročí úmrtí. (Psala jsem
článek do FL). V poslední době se v televizi hodně o Učiteli národů hovořilo.
Byly promítány ﬁlmy kreslené, loutkové,
hrané. Byly besedy učených lidí. Dokonce i ﬁlmové šoty z míst světa, kde
Komenský působil. Všude za sebou
nechal nesmazatelnou stopu pedagogickou, psychologickou, sociologickou,
náboženskou i politickou, Do své vlasti
se však vrátit pro náboženské neshody
nesměl. Zemřel a je pochován v Naardenu.
Jak mi bylo hanba, když se televizní
moderátor ptal kolemjdoucích mladých
chlapců a dívek, kdo to byl ten Komenský, kde žil, kde umřel, co o něm vědí?
(Bylo to prosím v Praze!) Ani jeden nevěděl. (Komenský je jedna z maturitních
otázek!). Naopak, když se ptali i dospěláků v cizině, ihned odpovídali, že dle
něho mají pojmenované školy, ulice,
Moravskou církev bratrskou. Věřte mi,
styděla jsem se za neznalosti našich
mladých občanů.
Ptám se sebe sama. Proč zapomínáme na významné osobnosti? Protože
si nedovedeme vážit jejich práce! Nedovedeme ocenit obtížnou práci učitelů.
Jan Amos Komenský byl učitelem! Snad
jsme si teprve nyní odpovědnost, obtížnost učitelské práce uvědomili v tomto
období covidu 19, kdy jsme museli, při
výuce přes počítače, pomáhat svým dětem. Zjistili jsme, že něco naučit není
procházka růžovým sadem.
Píši tento článek v době, kdy děti
pracují „z domova“, kdy učitelé nemají
s nimi přímý kontakt. A projevuje se to.

Všem koledníkům i štědrým dárcům
děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2021
Vedoucí skupinky

,96.774

Srovnalová Vlasta
Kojecká Jarmila
Běláková Jana
Matějíčková Naděžda
Halaštová Markéta
Hrnčířová Růžena
Jasenská Jana
Krčma Jan
Odstrčil František
Přibyl Martin
Švanda Jakub
Zelinková Markéta
Heinz Jaroslav
Holík Mário
Konečná Vlasta
Zelinka Leoš
Brtník Josef
Holík Mário
Celkem

vybraná částka

5.655,2.526,6.755,3.348,3.000,3.327,8.910,4.550,3.499,3.895,8.677,1.680,3.900,8.050,5.370,3.141,13.557,6.934,96.774,-

ZUŠ Morava
I přes to, že již delší dobu nemohou žáci ZUŠ Morava navštěvovat
kvůli kovidu pravidelné vyučovací
hodiny, neznamená to, že by jejich
činnost ustala.
Jako ukázku nabízíme i práci
žáků výtvarného oboru.
Na tomto odkazu:

www.youtube.com/channel/UCpN6CL4G1X9qcipCf-WZeuA/videos (kanál youtube) najdete řadu hudebních videí,
které pro vás mladí muzikanti ZUŠ Morava nahráli. Věříme, že Vás svými vystoupeními potěší, i když nejsou tzv. naživo.
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Nabízíme také památeÏQ¯sklo!
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telefon
mobil
e-mail
web

+0+ĥ2% !+ŏ/01 %+

+420 577 434 534
+420 732 766 518
iQIo@pohreEQisluzbapribylak.cz
www.poKUHEQLVluzbapribylak.cz
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DANĚ • ÚČETNICTVÍ • MZDY
NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ
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VÝDEJNÍ OKÉNKO
PONDĚLÍ–PÁTEK 7–18

účetnictví, daňové evidence
účetní závěrky
daňových přiznání
mzdové agendy
KONTAKT

Ing. Kamila Pivodová, tel. 737 208 384
mail: kamila.pivodova@seznam.cz
https://ucetnictvinadzlato.webnode.cz

placená inzerce

KÁVA • HORKÝ MOŠT
TOASTY • PERNÍČKY
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