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RMF bere na vědomí vyhodnocení
výběrového řízení spol. RENOMIA, a. s.,
Vsetín, ze dne 5. 5. 2020 na sjednání
pojištění majetku a odpovědnosti města Fryštáku a schvaluje nabídku spol.
Kooperativa pojišťovna na sjednání pojištění majetku a odpovědnosti v pojistné smlouvě uzavřené na dobu určitou
od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2023 za roční
pojistné ve výši 189.906 Kč, a pojištění zastupitelů v pojistné smlouvě uzavřené na dobu určitou od 1. 6. 2020
do 31. 5. 2023 za roční pojistné ve výši
3.230 Kč, a schvaluje uzavření pojistné
smlouvy mezi městem Fryšták, a spol.
Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha.
RMF bere na vědomí nabídku Kinematografu bratří Čadíků, s. r. o., na letní ﬁlmové promítání a schvaluje letní
ﬁlmové promítání ve Fryštáku ve dnech
21. – 24. 7. 2020, v ceně 6.000 Kč/bez
DPH za jeden promítací den, v areálu
FC Fryšták včetně pronájmu 2ks mobilních toalet (TOI TOI) na náklady města.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč pro rok 2020
ZO ČSOP Buchlovice a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžního daru
ve výši 2.000 Kčza účelem částečného
pokrytí provozních nákladů na provoz
záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích v roce 2020.
RMF schvaluje spolupořádání kulturně motoristické akce s názvem
„Fryštácká Retro Rally“ dne 19. 9.
2020 v době od 7.00 hod do 17.00 hod
na náměstí ve Fryštáku se žadatelem
pobočným spolkem RALLYE AUTO KLUB
v AČR, Zlín, souhlasí s bezplatným využitím prostor radnice - obřadní síň,
ve kterých budou probíhat administrativní přejímky soutěžících před startem,
rozdílení cen a předávání pohárů vítězům, včetně malého občerstvení, a to
vše na náklady žadatele.
RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku části měst. pozemku p. č. 2/1
- ost. plocha, ost. komunikace, o výměře do 2.200 m² - viz zákres, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem pořádání kulturněmotoristické akce s názvem „Fryštácká Retro Rally“ dne 19.
9. 2020 v době od 7.00 hod do 17.00
hod na náměstí ve Fryštáku, žadateli
pobočnému spolku RALLYE AUTO KLUB
v AČR, Zlín, s podmínkou, že vypůjčitel
zajistí na své náklady stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních

komunikacích na příslušném odboru
Magistrátu města Zlína.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, a pobočným spolkem RALLYE AUTO KLUB
v AČR, na krátkodobou výpůjčku části
měst. pozemku p. č. 2/1 - ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře do 2.200
m² - viz zákres, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, na dobu určitou 1 den – 19.
9. 2020, za účelem pořádání kulturněmotoristické akce s názvem „Fryštácká
Retro Rally“ dne 19. 9. 2020 v době
od 7.00 hod do 17.00 hod na náměstí
ve Fryštáku.
RMF bere na vědomí Žádost o souhlas zřizovatele k dohodě o prioritách
ze dne 12. 5. 2020, a uděluje souhlas
Mateřské škole Fryšták, k dohodě o prioritách v rámci projektu „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“,
který je spoluﬁnancován EU.
RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, okres Zlín,
s odkazem na vyhodnocení stávající
epidemiologické situace související
s rozšířením onemocnění koronaviru
COVID-19 a na základě opatření vydaného ředitelkou MŠ Fryšták v souladu
s dokumentem Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 30. 4.
2020 – Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020,
vydává Bc. I. Staňkové, ředitelce mateřské školy, souhlas s obnovením přerušeného provozu mateřské školy, a to
ke dni 25. 5. 2020.
RMF schvaluje využití dětského hřiště u Sokolovny na pozemku, p. č. 119,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, pouze pro
potřeby MŠ Fryšták, okres Zlín, p. o.,
a to do odvolání.
RMF schvaluje umístění 2 ks unimo buněk ve vlastnictví města Fryšták
do areálu sportoviště v místní části
Žabárna, umístěné na pozemku p. č.
697/6, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
ve vlastnictví města Fryšták, a to
za účelem zajištění sportovního zázemí,
a ukládá OTH zajistit jejich nejnutnější
opravu a přemístění vč. terénních úprav
pro uložení buněk.
RMF bere na vědomí žádost obyvatel domu na ul. Komenského, Fryšták,
ve věci požadavků na svolání společného jednání za účelem vyjádření se
ke vzniklým problémům při výstavbě bytových domů ze strany spol. H+M, a. s.,
Zlín - Štípa, a ukládá starostovi připravit
podklady na další zasedání rady.

RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč pro rok
2020 spolku Linka bezpečí, z. s., Praha
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžního daru ve výši 2.000 Kč
za účelem částečného pokrytí provozních nákladů na provoz krizové linky
v roce 2020.
RMF neschvaluje žádost Bc. D. Sklenáře, Doubravy, nájemce části prostor
objektu tzv. „Hrubé hospody“, o rekonstrukci sociálního zařízení a sklepních
prostor, a to z důvodu připravovaného
projektu „Revitalizace objektu Hrubá
hospoda, č. p. 1, Fryšták“.
RMF neschvaluje Bc. D. Sklenářovi,
nájemci části prostor objektu tzv. „Hrubé hospody“, umístění mobilních stolů
a lavic v objektu Hrubé hospody (venkovní část), a to z důvodu nezpůsobilosti terénu pozemku.
RMF schvaluje z důvodu podpory
sportovních aktivit ve městě Fryšták
krátkodobou výpůjčku měst. pozemků
p. č. 992/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1188 m², p. č.
992/4 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 178 m², p. č. 996/24 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2936
m² a p. č. 996/25 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 3666 m², vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli
p. Grygerovi, na dobu určitou 29 dní, tj.
od 20. 5. 2020 do 17. 6. 2020, za účelem dlouhodobého užívání pozemků
k pořádání sportovních akcí, jízdám expedičních RC modelů a jako stanoviště
klubu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o krátkodobé výpůjčce měst. pozemků
p. č. 992/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1188 m², p. č.
992/4 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 178 m², p. č. 996/24 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2936
m² a p. č. 996/25 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 3666 m², vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli
p. Grygerovi, na dobu určitou 29 dní, tj.
od 20. 5. 2020 do 17. 6. 2020, za účelem dlouhodobého užívání pozemků
k pořádání sportovních akcí, jízdám expedičních RC modelů a jako stanoviště
klubu.
RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky městských pozemků p. č.
992/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1188 m², p. č. 992/4
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
178 m², p. č. 996/24 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 2936 m² a p. č.
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996/25 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 3666 m², vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli p. Grygerovi,
na dobu určitou 5ti let, s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem dlouhodobého užívání
pozemků k pořádání sportovních akcí,
jízdám expedičních RC modelů a jako
stanoviště klubu, a uzavření smlouvy
o výpůjčce.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části městského pozemku p. č. 474/1
– ost. plocha, ostatní komunikace, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře 23
m², žadateli ViP- VINO PARTNER, s. r. o.,
Fryšták v ceně nájmu ve výši 500 Kč/
měsíc, na dobu určitou od 20. 5. 2020
do 17. 6. 2020, za účelem provozování
letního posezení.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu pozemku mezi městem Fryšták a ViP- VINO
PARTNER, s. r. o., Fryšták na pronájem
části městského pozemku p. č. 474/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 23 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za účelem provozování letního
posezení, v ceně nájmu ve výši 500 Kč/
měsíc, na dobu určitou od 20. 5. 2020
do 17. 6. 2020.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu části městského pozemku
p. č. 474/1 – ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o výměře 23 m², žadateli ViP- VINO
PARTNER, s. r. o., v ceně nájmu ve výši
500 Kč/měsíc, na dobu určitou 18. 6.
2020 do 31. 8. 2020, za účelem provozování letního posezení, a uzavření
příslušné nájemní smlouvy.
RMF neschvaluje žádost ﬁrmy ViPVINO PARTNER, s. r. o., ve věci pronájmu části městského pozemku p. č.
474/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za účelem zveřejnění billboardu (cedule) s reklamou provozovny.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí č.
9552155930 mezi městem Fryšták,
a dodavatelem ﬁrmou E.ON Energie, a.
s., České Budějovice, na dodávku elektřiny k odběrnému místu: ul. Komenského 454, 763 16 Fryšták.
RMF bere na vědomí návrh přílohy
č. 3 Sazebník odměn ke Smlouvě č.
283916_01_zoz_2011ak9 o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem Fryšták, a spol.

ASEKOL, s. r. o., Praha, kterou se mění
odměny za sběr elektrozařízení, a to
s účinností od 1. 6. 2020.

ností Vodovody a kanalizace Zlín, ke kanalizaci s názvem „Kanalizace Fryšták“.

RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Pořízení herního prvku – Věžová sestava se
sníženou podestou“, a to fu HEROLD
– dětský svět a zahrada, s. r. o., Kutná Hora s nabídkovou cenou ve výši
24.380,16 Kč bez DPH, tj. 29.500 Kč
vč. DPH, bez připomínek.
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RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
HEROLD – dětský svět a zahrada, s. r.
o., na realizaci akce „Pořízení herního
prvku – Věžová sestava se sníženou podestou“, a to v ceně 24.380,16 Kč bez
DPH, tj. 29.500 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí posouzení
s názvem „Statické posouzení podlahy
půdy s ohledem k využití půdního prostoru - archiv“, zpracované ﬁrmou PRODI, s. r. o., Zlín, statikem Ing. Z. Filipem,
v květnu roku 2020 a schvaluje zadání
- zpracování projektové dokumentace
na zvýšení únosnosti stropů objektu radnice, rekonstrukce podkroví vč.
střešní konstrukce a bezbariérového
přístupu do objektu radnice.
RMF ukládá OTH zajistit projektovou
dokumentaci k využití objektu vedle
kinosálu na prostory pro archiv města
Fryšták.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci aktualizovaného stavebního
rozpočtu na investiční akci dobudování
„ZTV Pekárkova“ ve výši 1.885 394 Kč
vč. DPH a vzhledem k pochybení OTH
při přípravě podkladů rozpočtu města
Fryšták na rok 2020 a ukládá OTH zařadit předmětnou investiční akci do seznamu akcí plánovaných pro další období.
RMF bere na vědomí předložený materiál OTH ve věci možného rozšíření
Městského kamerového systému města Fryšták a z důvodu neúplnosti předložených materiálů ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, dopracování
podkladů.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Smlouvy o pachtu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
mezi městem Fryšták, a MORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a. s., Olomouc, ke kanalizaci s názvem „Kanalizace Fryšták“.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dohody vlastníků kanalizací
provozně souvisejících pro veřejnou potřebu mezi městem Fryšták, a společ-

(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí žádost Moravské národní obce o vyvěšení moravské
zemské vlajky dne 5. 7. 2020 při příležitosti státního svátku - Dne příchodu
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a v návaznosti
na akceptaci jejich odkazu slovanské
vzdělanosti a kultuře vůbec souhlasí
s vyvěšením této vlajky a s účastí v tomto projektu i v dalších letech.
RMF bere na vědomí odpověď spol.
H+M, a. s., k žádosti obyvatel domu
na ul. Komenského, Fryšták, bez připomínek s tím, že rada vydá stanovisko
k dané věci v návaznosti na doplnění
dalších odborných podkladů.
RMF schvaluje žadateli Drásal Team
Holešov, z. s., průjezd cyklistů městem
Fryšták dne 4. 7. 2020 v rámci konání 27. ročníku cyklistického maratónu
na horských kolech „Bikemaraton Drásal
České spořitelny“ a ukládá Mgr. P. Nášelovi a Mgr. I. Plškové informovat veřejnost prostřednictvím místního rozhlasu
a webových stránek města občany o konání této akce.
RMF schvaluje žadateli Cyklistický
oddíl MiKo Cycles Přerov, z. s., průjezd
cyklistů Městem Fryšták s povolením
vjezdu na komunikace ul. Potoky, Hornoveská, Drahová, Komenského, Parková
dne 25. 7. 2020 v rámci konání silničního cyklomaratonu s názvem „MAMUT
– TOUR 2020“ a ukládá Mgr. P. Nášelovi
a Mgr. I. Plškové informovat prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek města občany o konání této akce.
RMF bere na vědomí žádost P. Kozojeda – PK COMPUTERS, Fryšták, o umístění dřevěného prvku (kozlíka na lokomotivě) do trávníku před prodejnou na nám.
Míru 383, pozemek p. č. 19/4, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem reklamy a oživení travní plochy před obchodem, žádá o předložení ﬁnální podoby
reklamního zařízení s tím, že tento návrh
– vzhledem k umístění na veřejném prostranství, které je součástí památkové
zóny – bude projednán s dotčeným orgánem památkové péče.
RMF bere na vědomí návrh na uzavření „Dohody o technickém zhodnocení pronajatého majetku“ mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou Moravská vodárenská,
a. s., Olomouc, za účelem rekonstrukce
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automatizovaného systému řízení a monitoringu VDJ Fryšták
a ČS Fryšták a ukládá starostovi města zajistit k danému návrhu vyjádření právničky JUDr. Plašilové.

vření dodatku č. 2 (viz příloha č. 3 tohoto zápisu) ke Smlouvě
o dílo ze dne 1. 10. 2019 kterým se mění:

RMF schvaluje krátkodobý pronájem části městského pozemku p. č. 2/1 – ostatní plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o vým. 54 m², žadateli Fasády Zlín, s. r. o.,
v ceně nájmu ve výši 20 Kč/m²/rok, na dobu určitou od 1. 6.
2020 do 23. 6. 2020, za účelem stavby lešení u stavby, č.p. 4.

a) dle změnového listu č. 1: čl. V. Cena díla, původní cena
díla ve výši 4.688 000 Kč bez DPH, tj. 5.672 480 Kč vč. DPH,
se navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1.446 300 Kč bez
DPH, tj. 1.750 023 Kč vč. DPH, a cena díla se nově stanovuje
na částku ve výši 6.134 300 Kč bez DPH, tj. 7.422 503 Kč vč.
DPH,

RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu, uzavřené mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou Fasády Zlín, s. r. o., na pronájem
části měst. pozemku 2/1 – ost. plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře 54 m², za účelem stavby
lešení a oplocení stavby, č.p. 4, v ceně nájmu ve výši 20 Kč/
m²/rok, tj. 68 Kč/23 dní, na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 23.
6. 2020.

b) dle změnového listu č. 2: čl. V. Cena díla, a to tak, že
cena navýšená na částku 6.134 300 Kč bez DPH, tj. 7.422
503 Kč vč. DPH, se snižuje o hodnotu méněprací ve výši 1.243
200 Kč bez DPH, tj. 1.504 272 Kč vč. DPH, a to tak, že se
konečná celková cena díla stanovuje na částku ve výši 4.891
100 Kč bez DPH, tj. na částku 5.918 231 Kč vč. DPH s tím, že
ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

RMF doporučuje ZMF schválit prodej měst. pozemku p. č.
42 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 137 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadatelům z důvodu dlouhodobého užívání, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, č.
8266-104/20, ze dne 11. 5. 2020, vyhotoveným Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši 300 Kč/m², tj. za kupní cenu ve výši
41.100 Kč, bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů
souvisejících s prodejem (geometrický plán, znalecký posudek
a návrh na vklad do katastru nemovitostí) ze strany žadatelů
a uzavření kupní smlouvy.

RMF bere na vědomí žádost EVON INVEST, s. r. o., Zlín,
IČ24676432, ve věci změny užívání stavby části kanalizační
přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu umístěnou na pozemcích, p. č. 605/1, p. č. 906/21, p. č. 423/1, p. č. 435,
p. č. 440 a p. č. 905/9, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, a ukládá starostovi města zajistit doplnění podkladů.

RMF bere na vědomí informaci o průběhu stavebních prací
na akci “Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití
objektu č.p. 16, ul. P. I. Stuchlého ve Fryštáku“ bez připomínek
a s odkazem na soupisy více prací a méně prací schvaluje uza-

RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dohod vlastníků vodovodů provozně souvisejících pro veřejnou potřebu mezi
městem Fryšták a společností Vodovody a kanalizace Zlín,
a. s., v místech napojení (u křižovatky ulic Holešovská s cestou na Lukoveček, vodojem na Skalce, u křižovatky ul. Zlínská
s ulicí Sportovní).
RMF schvaluje předložený rozsah úprav a rozšíření Městského kamerového systému města Fryšták dle návrhu OTH
a závěrů npor. Ing. J. Dudy, velitele Obvodního oddělení policie
Fryšták vyjma umístění kamery v lokalitě „Žaba“ a ukládá OTH
zajistit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace rozšíření MKS Fryšták.
RMF bere na vědomí stanovisko ﬁrmy STENELLA, s. r. o.,
Praha, k požadavkům a připomínkám Stavební komise při RMF
z jednání dne 19. 2. 2020 a ukládá Stavební komisi při RMF
projednat jednotlivá vyjádření ﬁrmy.
RMF bere na vědomí rozhodnutí o připojení pozemní komunikace k silnici II/490 v k. ú. Fryšták vydané Magistrátem
města Zlína, odborem stavebních a dopravních řízení, odd.
dopravně - správních řízení, a ukládá starostovi zajistit právní
posouzení tohoto rozhodnutí.

FRYŠTÁK – FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
21.–24. 7. 2020, vždy od 21.00 hodin

Seznam ﬁlmů již brzy odtajníme.
Můžete se těšit na 4 české ﬁlmy.
Občerstvení zajištěno. Deky s sebou.
Vstupné dobrovolné na charitativní účely.
Těšíme se na Vás!

RMF bere na vědomí informace ﬁrmy ROJAK, s. r. o., Zlín
– Štípa o zlepšující se situaci na evropských trzích v oblasti
sběrového papíru a znovuzavedení odměn za odevzdaný odpadní papír ve výši 0,60 Kč/kg za vlnitou lepenku a 0,40 Kč/
kg za smíšený papír.
RMF bere na vědomí doplnění informací k žádosti ze strany
Bc. D. Sklenáře a ukládá Ing. P. Gálíkovi, místostarostovi, zajistit osobní projednání – konkretizaci dané věci.
RMF při výkonu funkce zřizovatele bere na vědomí informace Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., o zápisu k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku ZŠ Fryšták, které se uskutečnilo v termínu od 1. 4. 2020
do 30. 4. 2020, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování a správě pojištění, a to mezi městem Fryšták a spol. RENOMIA,
a. s., Brno, na základě plné moci.

4|5

ZPRÁV Y Z RADN IC E

Důležité upozornění
Město Fryšták žádá rodiče, aby
poučili své děti, aby se zbytečně nezdržovaly v nově zrekonstruovaných
prostorách domu čp. 16 na ulici P. I.
Stuchlého.
Bohužel už nyní, krátce po dokončení stavebních prací, dochází
ke škodám na obnoveném majetku
města, který má sloužit všem občanům.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!

ODPAD NA HŘBITOVĚ
Vážení spoluobčané,
často slýcháme stížnosti na nepořádek kolem nádob na drobný odpad
umístěných na místním hřbitově, které občas doslova přetékají. Je snadné
kritizovat, že pracovníci města málo
uklízí, ale kdo tento nepořádek vytváří? Přitom by stačilo překonat vlastní
pohodlnost, udělat pár kroků navíc
a svou ohleduplností zajistit důstojnost pietního místa. Předmětné koše
slouží pouze k odkládání drobného
odpadu. Přesto zde naši pracovníci
téměř každý den nachází odpad z domácností, kelímky od jogurtů, paštik, pomazánkového másla, zkrátka
odpad, který na toto místo rozhodně
nepatří.
Opakovaně tímto žádáme návštěvníky hřbitova o udržování čistoty a ukládání odpadu z údržby
hřbitova pouze do velkoobjemového
kontejneru, umístěného u vchodu
hřbitova. Je zakázáno skladovat odpad mimo tento kontejner. Upozorňujeme, že prostor je monitorován.
Chtěli bychom také upozornit, že
povinností nájemce hrobového místa
je mimo jiné provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového
zařízení a zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled
pohřebiště a aby jejich stav nebránil
užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob. Věříme, že chápete nutnost provádění pravidelné
údržby hrobového místa na veřejném
pohřebišti a děkujeme za spolupráci!
OTH

Vážený pane starosto,
milí příznivci, spolupracovníci,
ať už si s námi všemi příroda zahrává více,, či méně
méně,
ě, nezapo
nezapomínejte,
mínejte, že ChariCharita Zlín je připravena v maximální možné míře mírnit nepř
nepříznivé
říznivé dopady dnešn
dnešních
ích
dnů na jednotlivce a rodiny.
Můžeme tak konat díky všem, kteří se
každoročně
e každoro
očně zapojují
zapo ují do Tříkrálové
Tříkrálové
sbírky!
Máte-li ve své blízkosti ty, které přírodní
írodní živel jakkoliv znevýhodnil, či ty, kteří
svoji životní situaci přestávají zvládat z jakékoliv příčiny, neváhejte kontaktovat
mé kolegy.
Pomoc z naší strany je rychlá, je diskrétní:
iskrétní:
OBČANSKÁ PORADNA CHARITY ZLÍN
s akreditací pro služby v oblasti oddlužení
973,
ženíí – tel. 739 245 9
73, 739 245 974
74
a duchovní podpora, tel. 731 646 933
Postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky,
pomůcky
ky, které jim
m usnadní např.
n př.
děvy a školní pomůcky
omůcky pro děti;
d ti;
pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy
chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička,
potraviny; těm,
ledn
t
které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí
obyd –
např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti
ti obydlí; starým
sta
a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
Přeji Vám vše dobré
Ing. Pavla Romaňáková
projektová manažerka
Charita Zlín, Burešov 4886
760 01 Zlín
www.zlin.charita.cz

Poděkování
Vážený pane starosto,
chci se s Vámi podělit o radost, kterou jsme v minulém týdnu díky Dobrovolným
hasičům z Fryštáku zažili.
Děti si velmi přály na zahradu trampolínu. Rozpočet našeho domova je jako vždy,
velmi napjatý. Kupujeme věci, které jsou pro jejich život v domově nezbytné. Na přání typu nová trampolína nejsou peníze. Přání bychom mohli splnit až na konci účetního období, když zbudou nějaké peníze. To už však bude zima a sníh. Jejich přání
jsme tedy uveřejnili na sociálních sítích. Během týdne se nám ozvali hasiči z Fryštáku, že trampolínu koupili a že ji přivezou. Slib byl do týdne splněn. Děti byly nadšené
nejen z nové trampolíny, ale i z přítomnosti hasičů u nás v domově. Trampolínu jim
nejen hned smontovali a nainstalovali na zahradě, ale dokonce s dětmi poseděli
a potěšili je svou přítomností. Přislíbili dokonce i nějaké akce u Vás ve Fryštáku.
Zdá se, že se rozvíjí kamarádství a spolupráce mezi Vašimi hasiči a našimi dětmi.
Moc ráda bych poděkovala celému hasičskému sboru alespoň tím, že můj krátký
děkovný dopis otisknete ve Fryštáckých listech.
Ještě jednou velké díky

IČ: 61 716 723
číslo účtu: 2633661/0100

Mgr. Bc. Eva Ledvinová
ředitelka DD Zlín
Lazy 3689, 760 01 Zlín
tel. 577 210 293
www.ddzlin.cz
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Informace Ministerstva životního prostředí
ve věci aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší
V návaznosti na nově provedené
a doplněné analýzy kvality ovzduší
z nichž vyplývá, že stávající opatření
nejsou dostatečná k dosažení imisních
limitů, vypracovalo návrh nových opatření majících za cíl dosažení zákonem stanovených imisních limitů v zóně Střední Morava, a tento zaslalo MŽP městu
k vyjádření, zejména k nově navrženým
opatřením, jejich realizace je v působnosti obce a případné připomínky zaslat
do 22. června 2020. Návrh zahrnuje
Opatření přijatá před zpracováním Programu (C.1), Cíle ochrany ovzduší zóna
Střední Morava (C.2), a to dosažení
imisních limitů pro částice PM²,5 a pro
benzo[a]pyren, seznam cílových obcí je
uveden v tab. 3 a 4. Dále Východiska
pro stanovení nových opatření Programu
(C.3), je nezbytné stanovit opatření pro
sektor vytápění domácností a průmysl
a Deﬁnice nových opatření Programu
(C.4), tedy účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele
spalovacích zdrojů zákonem o ochraně
ovzduší a zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv
na kvalitu ovzduší, významu správné
údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.
Kód opatření PZKO_2020_1 – Účinná kontrola plnění požadavků kladených
a provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší. Cílem opatření je
zajistit a kontrolovat, aby provozovatelé
spalovacích zdrojů dodržovali požadavky
zákona o ochraně ovzduší, zejména co
se týče povinné instalace akumulační
nádrže, pravidelných technických kontrol spalovaného paliva a instalace a provozu kotlů v souladu s pokyny výrobce
a dodavatele a s přílohou č. 11 zákona
o ochraně ovzduší Pro zajištění plnění
požadavku zákona týkajícího se zákazu
spalovacích zdrojů zařazených do nižší
než 3. třídy splatností od 1. září 2022
(§ 17 odst. 1 písm. g) a § 41 odst. 16
zákona o ochraně ovzduší) budou kraje
a obce aktivně přistupovat k nabízené
ﬁnanční pomoci, s cílem zprostředkovat
podporu obyvatelům na svém území.
Obce by rovněž měly, pokud je to možné,
usilovat o vytvoření vlastní dodatečné
ﬁnanční podpory (dotace nebo půjčky)
pro výměnu stávajících zastaralých kotlů v rámci svého území. Obce a kraje by
měly zvážit snížení bariéry pro zapojení
nízkopříjmových skupin, např. prostřednictvím vlastního ﬁnančního příspěvku

nebo zapojením do programu bezúročných půjček pro výměnu kotlů (viz výzva
č. 1/2019 NPŽP, případně další). Dále
mohou pomoci směřovat podporu do oblastí (a ke skupinám obyvatel), které jsou
nejvíce rizikové a kde lze například očekávat problematické naplnění požadavku
na provoz kotlů 3. a vyšší třídy po roce
2022 a poskytovat asistenci možným
žadatelům a zvyšovat povědomí o existujících formách podpory. Obce a kraje
by měly také aktivně zvyšovat povědomí
o nabízených dotačních titulech u svých
obyvatel. Obce a kraje budou také usilovat o obměnu spalovacích stacionárních
zdrojů provozovaných v objektech, které
spravují, pro které lze rovněž využít státem poskytovanou ﬁnanční podporu.
Kontrola technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva
dle § 17 odst. 1 písm. h) musí proběhnout každé 3 roky, poslední kontrola
zdrojů instalovaných před rokem 2016
proběhla v roce 2019 (příp. v některých
případech v roce 2020), další kontrola
musí proběhnout do konce roku 2022
(v některých případech budou kontroly
dobíhat ještě v roce 2023). Splnění této
povinnosti musí proto OÚ ORP prověřit
do konce roku 2023. Kontrola spalovacího zdroje dle § 17 odst. 2 nebo §
17 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně
ovzduší proběhne dle potřeby v návaznosti na zjištěné skutečnosti. Zákaz provozu spalovacích stacionárních zdrojů
zařazených do nižší než 3. třídy, případ-

ně kotlů nezařazených, je účinný od 1.
září 2022, veškeré aktivity směřující
k podpoře jeho plnění je tedy třeba směřovat nejpozději k tomuto datu, nicméně je žádoucí usilovat o to, aby výměna
všech nevyhovujících zdrojů proběhla co
nejdříve. MŽP, obce a kraj prověří možnost poskytování ﬁnanční podpory a její
rozsah v čase motivaci instalace akumulačních nádrží do 6 měsíců od vydání
PZKO. O závěru tohoto svého prověření
budou obce a kraj bezodkladně informovat MŽP. Spuštění programů ﬁnanční
podpory by mělo proběhnout do konce
roku 2021. Hrubým odhadem lze očekávat, že by mohly být podpořené projekty
realizované do konce roku 2025 (vezmeli se v úvahu čas na administraci výzev
a žádostí a případnou instalaci akumulační nádrže).
Kód opatření PZKO_2020_2 – Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů
a volby spalovaného paliva.
Obce a kraje budou vést osvětové
kampaně k větší informovanosti veřejnosti, resp. provozovatelů, např. prostřednictvím seminářů, kontaktních
kampaní, tiskových a jiných propagačních materiálů týkající se spalování
kvalitního paliva. Významným faktorem
pro úspěch kampaně může být zapojení
v místě působících odborně způsobilých
osob pro kontroly technického stavu
a provozu spalovacích stacionárních
zdrojů, kominíků či topenářů. Informační kampaně musí akcentovat pozitivní
dopady správného provozu zdroje, a to
nejen z hlediska životního prostředí
a dopadů na zdraví, ale také z hlediska ekonomických výhod pro konkrétního provozovatele. Správně provozovaný
zdroj může mít vyšší reálnou účinnost
(použití suchého vs. vlhkého dřeva),
může mít nižší nároky na údržbu zdroje
a spalinové cesty (zanášení spalinových
cest u mokrého dřeva nebo nedokonale
spáleného uhlí), nižší požární riziko (vyšší je u zanesených spalinových cest, při
zbytečně vysoké teplotě spalin), vyšší životnost zdroje a jeho příslušenství (životnost se snižuje se spalováním odpadu,
při provozu bez předepsané akumulační
nádoby apod.). Informování veřejnosti by
bylo vhodné provést také např. prostřednictvím služeb kominíků, kteří v rámci
domácností již nyní provádějí pravidelné
kontroly spalinových cest podle zákona

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
v platném znění. Obce budou pro zlepšení kvality používaného dřeva (resp.
paliva obecně spolupracovat, pokud
možno s odborně způsobilými osobami
provádějícími kontroly technického stavu
a provozu spalovacích zdrojů (dle § 17
odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší) či s kominíky provádějícími na území
těchto obcí čištění komínů (např. v rámci
hromadných čištění). Odborně způsobilé
osoby a kominíci by měli ve spolupráci
s obcí informovat obyvatele o správném skladování dřeva a potřebě spalovat výlučně proschlé dřevo, čímž se
zvýší nejen účinnost spalování a sníží
náklady na vytápění, ale také se sníží
množství vypouštěných znečišťujících
látek do ovzduší, vč. karcinogenního
benzo(a)pyrenu, kterému jsou provozovatelé kotlů spalující mokré dřevo nadměrně vystaveni. Obec bude usilovat
také např. o pořízení a následné půjčování orientačních měřičů vlhkosti dřeva,
o zprostředkování provádění těchto měření zmiňovanými odborně způsobilými
osobami, o zprostředkování poradenské
služby ke správnému způsobu skladování dřeva. Obec může také sama zajistit
možnost skladování palivového dřeva
pro domácnosti, které nemají možnost
skladovat palivové dřevo po optimální
dobu zpravidla 2 roky, tato možnost by
však neměla zvýšit motivaci k využití
palivového dřeva na úkor čistších zdrojů
tepla. Informační kampaně je nutné vést
každoročně (optimálně vždy před začátkem případně při zahájen topné sezóny,
např. v září). Bude vhodné koordinovat
informační/osvětovou kampaň obce
s kontrolou technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů
na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm.
h), v rámci které, bude probíhat informování obyvatel v návaznosti na opatření
prováděná na národní úrovni (viz výše).
Efekt informační/osvětové kampaně
týkající se obecně využívání kvalitního
paliva se může dostavit každou zimní sezónu. Efekt opatření týkajícího se
spalování dostatečně suchého dřeva je
možné očekávat do roku 2024 (první informační/osvětové kampaně zdůrazňující potřebu spalování optimálně proschlého dřeva by měly proběhnout nejpozději
v roce 2021, uvážíme-li čas na správné
proschnutí dřeva (2 roky) pohybujeme se
někde v horizontu roku 2023).
Podrob. informace najdou zájemci
o tuto problematiku na webu Ministerstva životního prostředí. www.mzp.cz

Reakce
Reaguji na článek Ing. Věry Faksové uveřejněný v květnových Fryštáckých listech, ve kterém autorka žádá o vysvětlení, kdo navrhl a schválil plošné prominutí
poplatku za likvidaci komunálního odpadu, z jakých zdrojů se chybějící miliony
přerozdělí, a zda má město vytvořenou ﬁnanční rezervu pro horší časy.
Úřad města Fryštáku, rozhodnutím z moci úřední, prominul plošně občanům
roční poplatky za likvidaci komunálního odpadu. Podle návodu uveřejněném
na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky, v režimu správního
a daňového řádu vydal rozhodnutí, kterým bez vědomí zastupitelstva a městské
rady, avšak v souladu se zákonem, snížil příjmy rozpočtu města o částku blížící
se k 1,6 milionům Kč (2,6 % aktuální prognózy příjmů města).
Následně bylo toto rozhodnutí schváleno usnesením zastupitelstva o rozpočtovém opatření. Jako člen zastupitelstva jsem hlasoval proti. Důvody?
V turbulentní době je žádoucí stabilizovat a dobře využít peněžní zdroje, a ne
ﬁnančně pomáhat těm, kteří o to ani nežádají. Fakta a čísla:
+75,4 mil. Kč
prognóza ročních příjmů města Fryštáku na rok 2020
na počátku roku 2020
-14,4 mil. Kč
pokles příjmů z daňových výnosů města pro rok 2020
na základě prognózy Ministerstva ﬁnancí České republiky
-1,6 mil. Kč
Pokles příjmů města z důvodu prominutí ročních poplatků
za likvidaci komunálního odpadu
= 59,4 mil. Kč
prognóza ročních příjmů města Fryštáku na rok 2020
na počátku června roku 2020
Diference
75,4 – 59,4 = 16 mil. Kč
Zdroj informace: RO č.3/2020; vlastní výpočet
Při pohledu na křivku propadu příjmů města z 75,4 na 59,4 mil. Kč vidím, že
ekonomicky postiženým subjektem je spíš město, než jeho občané. A to jsme
teprve na začátku. Nemohu přece v takové situaci schvalovat, aby město Fryšták
plošně rozdávalo své příjmy! Tímto se zbytečně snižují ﬁnanční zdroje instituce,
která by měla být do budoucna dostatečně silná a schopná sloužit nám všem.
Děkuji Ing. Věře Faksové za erudovaný článek. Město své peněžní prostředky
rozpočtovým opatřením RO 3/2020 opět (poprvé na počátku roku 2020) zapojilo
do silně schodkového rozpočtu. Pokud tento rozpočet naplní, nebude mít v roce
2021, za jinak shodných okolností, peněžní rezervu na horší časy.
Co se systému třídění odpadů týče (MESOH), padl na zastupitelstvu příslib, že
snaha občanů v loňském roce nakonec nevyjde naprázdno.
Mgr. Roman Lauterkranc
22. 6. 2020
člen Zastupitelstva města Fryštáku

Studentky Mendlovy university navštívily Fryšták
Koncem května navštívil město Fryšták tým studentek z Mendelovy univerzity v Brně (obor krajinářská architektura) a Univerzity Palackého v Olomouci
(obor Ochrana a tvorba krajiny), které
zde zpracovávají studentskou práci
na téma Krajinnářská studie Fryštáku.
V rámci této práce je území zhodnoceno
nejen z hlediska přírodního a historického, ale také estetického či sociologického. K důkladnému poznání území slouží
i dotazníkové šetření, které v současné
situaci muselo probíhat na dálku (Dotazník je stále dostupný přes webové
stránky a facebook města).
V nejbližších týdnech budou studentky práci dokončovat již na univerzitě. Během této doby zpracují veškeré
získané poznatky a na nich založí návrh

změn ve městě i v krajině, které by měly
zachovat místní hodnoty a být řešením
na nejpalčivější problémy. Návrhy studentek budou poté předány městu Fryšták, a pokud to situace dovolí, jistě se
studentky rády vrátí a své vize podrobněji představí.
Ing. Zuzana Fialová
Ústav plánování krajiny
Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
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Výuka ve II. pololetí v Základní škole Fryšták
Druhé pololetí školního roku
2019/2020 proběhlo v Základní škole
Fryšták dosud neznámým způsobem.
Někteří pamětníci vzpomínali na „uhelné“ prázdniny, které zažili jako žáci školy v době vytápění školy uhlím, kterého
se nedostávalo a škola byla na dva,
tři týdny uzavřená. Nikdo netušil, že
z důvodu výskytu koronaviru se školy
uzavřou na devět týdnů a žákům bude
z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
docházka do školy zakázána. Koncem
února absolvovali žáci sedmých ročníků lyžařský kurz na chatě Spartak, kdy
se objevily informace o vzniku a šíření
koronaviru v Číně. V týdnu jarních prázdnin na začátku března dorazil virus
i do České republiky a situace se začala zhoršovat. Po jarních prázdninách
přišli žáci do školy v pondělí 9. března
a ve středu 11. března došlo k uzavření
škol.
Rozhodnutím ministerstva školství
byla nařízena domácí výuka, kdy učitelé
zadávali práci žákům přes školní portál
Škola online, prostřednictvím Skype,
a podobně. Nastalo těžké období pro
rodiče, kteří se rázem stali domácími
učiteli a museli se s domácí výukou vyrovnat. Nyní, s odstupem času, musím
rodiče našich žáků pochválit a poděkovat jim, že s výukou zdárně bojovali
a úspěšně ji zvládli.

Hurá na prázdniny!

Z důvodu chybějícího osobního kontaktu učitelů a jejich žáků jsme hledali
vhodný nástroj pro online výuku. Po několika počátečních neosvědčených pokusech s různými nabízenými aplikacemi jsme se díky obětavé práci našich
učitelů naučili pracovat a využívat online výuku v prostředí Teams Microsoft
Ofﬁce 365. Tímto způsobem, po dořešení softwarových záležitostí a přístupů
do tohoto prostředí, začaly od konce
dubna probíhat online hodiny češtiny,
matematiky, zeměpisu nebo angličtiny. I nadále byly žákům zadávány úkoly
k domácímu vzdělávání přes školu online.
Od pondělí 11. května bylo umožněno žákům 9. tříd docházet do školy
za účelem přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy. V pondělí, ve středu
a v pátek v rozsahu čtyř vyučovacích
hodin se deváťáci pod vedením svých
učitelů připravovali na zkoušky z českého jazyka a matematiky.
V pondělí 25. května se mohli do školy vrátit žáci prvního stupně
za účelem procvičování a opakování učiva. Této možnosti využily asi tři čtvrtiny
žáků I. stupně. Škola musela ve spolupráci se zřizovatelem zajistit hygienické
podmínky dle pokynů hygienické stanice. Škola byla vybavena dezinfekčními přípravky, gely na ruce, papírovými

ručníky a podobně. Přihlášení žáci byli
vzděláváni ve skupinách po 15 v dopoledním a odpoledním bloku. Zároveň se
vrátila do provozu i školní jídelna, která žákům poskytovala svačiny a obědy.
Velké poděkování patří paním uklízečkám a kuchařkám za bezvadné zvládnutí provozu školy za nových přísných
hygienických podmínek.
I když byla domácí a online výuka zaměřena především na opakování a procvičování, přesto se žáci něco nového
z učiva dozvěděli. V září na začátku nového školního roku se vrátíme k učivu,
které nebylo probráno.
Věřím, že situace, která nás všechny potkala, se již nebude opakovat.
Přínosem přesto je zkvalitnění online
výuky, nastavení funkční e-mailové komunikace s rodiči a prohloubení užívaní
IT techniky jak učiteli, tak žáky.
Ještě jednou velmi děkuji všem
pedagogům za profesionální a kvalitní
práci se svými žáky, rodičům za pochopení ve složité situaci, zvládnutí domácí
výuky a zřizovateli školy za podporu při
zajišťování provozních podmínek školy.
Přeji všem krásné a klidné prázdniny a těším se na společné setkání
1. září 2020.
Mgr. Libor Sovadina

Poslední dny školního roku. Žáci
už bez roušek dýchají otevřenými okny
opojný červnový vzduch. Myšlenky jim
plují lodí ke břehům prázdnin. Ještě posledních pár dní a bude konec školního
roku… Budou dýchat vůni lipového květu, s hlavou zvrácenou k obloze, jako
když pták pije, budou vyhlížet šmolkovou oblohu a vykouzlí se jim úsměv na
tváři.
Jsou tu prázdniny! Už nemusí sedat k internetu, studovat, vypracovávat
a odesílat učitelům úkoly. Jsou doopravděnské prázdniny s dlouhým nerušeným spánkem, se sportováním, někdy s četbou a hlavně s nicneděláním!
To blaho!
Přejme si hodně radosti, kamarádských schůzek, voňavé procházky lesem, stovky pěkných zážitků na táborech, doma s rodiči.
Pamatujme si, když je člověk zdravý,
dívá se kolem sebe s úsměvem a je kolem něho nádherně.
Krásné a ještě krásnější prázdniny
přeje SK

Já, Tydýt
Já jsem Tydýt. Jsem plyšák a vypadám jako opice, slon a medvěd dohromady. Aby toho nebylo málo, tak jsem
růžový. Ale i přesto, jak vypadám, mě
mají děti rády. K těmto dětem mě
přivezly dvě paní z Olomouce. Od té
doby jsem s nimi ve třídě. Už jsem
s nimi 2 roky a každý víkend si mě
děti losují a zapisují do kroniky, co se
mnou o těch víkendech zažily. A můj
největší zážitek byl, když jsem jel
s Maxem do Říma. Děti se se mnou
přihlásily do soutěže. V soutěži musel
každý namalovat obrázek podle jeho
zvoleného téma. Musím říct, že se
jim obrázky moc povedly. Když jsem
se dozvěděl, že jsme vyhráli, byl jsem
moc šťastný. Jako odměnu jsme dostali bonbóny a krásné diplomy. Byl
bych moc rád, aby si mě děti ještě nechaly, protože je mi s nimi moc dobře!
Za Tydýta zaznamenala
Adélka Bezděková ze 4. B

M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
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Mateřská škola Fryšták 2019/2020
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120, Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin

Jak se začal Lukoveček opět probouzet
První z přátelských setkávání spustili „naplno“ dobrovolní hasiči poslední květnovou sobotu posezením pod
májkou a jejím následným pokácením.
Bylo znát, jak je člověk společenský
tvor a potřebuje setkávání s kamarády,
sousedy. Povídalo se, sdělovaly zážitky
z dlouhé doby „koronavirové“ a nikdo
se nestačil divit, jak nám za tu dobu vyrostly všechny děti. Ostatně pro ně byly
nachystané hasičské soutěže ve sportovním duchu a také samotné kácení je
jejich nejoblíbenějším okamžikem. Když
naše mladá hasíčata pomohla těm dávno vodou křtěným májku porazit, vyrazil
houf dětí jako o závod k sladkým odměnám. Ti nejrychlejší ulovili i nějakého
plyšáka. Pak už vyhrávala muzika o sto
šest, chladný podvečer lákal k něčemu
na zahřátí a hřiště se proměnilo v taneční parket. Navzdory počasí i ještě
nutným opatřením se akce velmi zdařila.
Květen se rychle přehoupl do června a další víkend patřil muzeu. V sobotu
bylo počasí jako stvořené na procházku arboretem. Tento krásný kout mezi
Lukovečkem a Fryštákem je důkazem,
jak lidské nadšení a píle dokáže divy.
Kdysi černá skládka všeho možného se
pod rukama pana Libora Reicha počala

od konce devadesátých let postupně
proměňovat v přírodní biotop. Vybudované tůňky, dřevěné mostky, kamenné
zídky, dnes již vzrostlé stromy a rostliny dávají tomuto koutu kolem potoka
až pohádkový nádech. Nebylo divu, že
o vycházku byl velký zájem nejen našich, ale také fryštackých spoluobčanů. Pan Reich nám přiblížil každý strom,
jeho znaky, zemi původu. Už dnes se
k němu přidávají další, aby pomáhali
a v této bohulibé činnosti pokračovali,
což je velkým příslibem pro budoucnost,
že započaté dílo bude dál vzkvétat.
V neděli pak patřilo odpoledne věřícím i nevěřícím. Konala se další ze mší
ke cti vzájemné sousedské pospolitosti. Jako předešlé roky mši sloužil otec
Josef Brtník z fryštacké farnosti. O hudební propojení se postarala na housle Katka Václavková a s kytarou Martin Dubický, kterým patří poděkování.
Na závěr mše si připravily hudební
tečku děti se svou nově založenou kapelou. Myslím, že se s jejich uměním
budeme ještě mnohokrát potkávat.
Semínko bylo zaseto, jen ho teď dobře
zalévat stejně, jako v arboretu i v každé
další činnosti k rozkvětu naší obce, ať
už ji dělá kdokoli.
ik

Akce MS ČČK
I letos jsme se na začátku května
sešli ve dvoře obecního domu na VÝMĚNNÉ BURZE ROSTLIN. Velký výběr
květin, sazeniček, přísad, roubů, keřů
a hlíz různých druhů nás potěšil. Podělili
jsme se i o rady a zkušenosti s jejich
pěstováním.
Další velmi vydařenou akcí se stal
2. ročník „DROBNÝCH RADOSTÍ“! Každý
z nás má doma věci, které už nepoužívá
a někomu druhému by mohly posloužit
nebo udělat radost. Děkuji všem, kteří přišli podpořit tuto dobročinnou akci
buď darováním věcí nebo jejich zakoupením.
Výtěžek 1405 Kč bude použit pro
děti na Vítání prázdnin.
AH

OMLUVA
Omlouváme se všem sousedům
v Lukovečku, kterým jsme nechtěně
narušili sobotní večer hlasitou hudbou. Nebylo to úmyslně, ale z eufórie,
že konečně končí doba koronavirová.
Doufám, že nám i nadále zachováte
přízeň.
Za SDH Lukoveček
Lýdie Jurčíková

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„V době, ve které žijeme, je zapotřebí veliké skromnosti a čistoty.“
Don Bosco

KROUŽKY
v Domě Ignáce Stuchlého
Stolní tenis – tento kroužek jsme letos zařadili poprvé a hned se našlo tolik
nadšenců, že vznikly rovnou dvě skupiny. Ty jsou pak rozděleny na začátečníky a zkušenější hráče. Na DISu jsme
pořídili nový pingpongový stůl a každý
pátek se sál mění v hernu, kde míčky létají vzduchem a pozorující nestíhají kmitat hlavou ze strany na stranu. Mladí
se nejdříve rozehrávají, potom se mezi
sebou střídají různí protivníci a nakonec
probíhá společná hra „obíhačka“. Rady
rozdává zkušený vedoucí, výborný hráč
salesián Pavel Caha.
Horostěna – je kroužek, který je pro
velký zájem rozdělen do dvou skupin.
Co všechno se mladí horolezci naučili,
jsem se zeptala přímo jich: „Slaňovat,

vázat uzly, jistit a podobně“. V minulém roce na podzim jsme rozšířili stěnu
o další plochu pro lezení a účastníci se
po ní prohánějí, jako ostřílení pavouci.
Zkušenosti, zodpovědnost a (sebe)jistotu jim předává Jakub Švanda.

Breakdance – je způsob pohybu,
ve kterém propojíte tanec, akrobacii
a navíc ještě posilování. Mladí tanečníci se učí rytmu, pohybové koordinaci
a zvyšují svou fyzickou kondici. Kroužek
vede zkušený a nadšený tanečník Eda
Kotikov. Malí pohyboví umělci si pak
zamotají nohy do dvou uzlů a elegantně se z toho vytočí ven. Breakdance
má ambice dostat se na olympijské hry
v Paříži v roce 2024. Vyzkoušet a zamilovat si ho můžete právě u nás.
Posilovna - Základem je workout –
posilování s vlastní vahou těla. Je ale
možné zvýšit level a přidat si zátěž
na posilovacích strojích. Mladí sportovci pod vedením Edy Kotikova trénují
vytrvalost, pohyb a svou sílu. Z naší posilky nevyjdete jako sušenky.

Motokroužek – Máte doma nepojízdnou motorku dřívějšího data výroby?
S Kubou Švandou dávají kluci dohromady staré stroje. Naučí se svoji mašinu
rozmontovat, vyčistit, nahradit opotřebené díly apod. Nový dech rázem dostanou krásky jako „babeta“, „pincek“
a další poklady.

Tyto kroužky budeme otevírat opět
v září 2020 a možná se nabídka rozšíří o další kroužky. Přihlašování bude
spuštěno v průběhu prázdnin. Sledujte
novinky na našem webu https://www.
disfrystak.cz/. Těšíme se na všechny
známé i nové tváře!
D. Z.

Bylo a bude
V červnu u nás proběhla víkendovka Střapec. Přes léto běží sedm
táborů a rodinné dovolené. Na sociální síti Facebook jsme vyhráli soutěž
o moderní obraz Staříčka od umělkyně Claudi Ondok. Obraz byl slavnostně vyvěšen na recepci/baru. Přijďte
se na něj podívat a při té příležitosti
můžete ochutnat šálek výborné kávy,
točené limonády nebo zmrzlinový pohár. Velice děkujeme všem, kteří nás
v soutěži podpořili svým hlasem.
Víte, že knižní vydavatelství Portál
slaví letos 30 let činnosti? Na recepci
máme k prodeji oblíbené Gilbertovky
nebo zajímavou knihu Pořádek v pokoji, pokoj v duši od Gretchen Rubin
a mnoho dalších titulů.

OKÉNKO DO HISTORIE
Salesiánské dílo bylo započato právě ve Fryštáku! Čím více odkrývám tuto historii, tím více mě fascinuje. Pojďte se mnou nahlédnout, jak Don Bosco vstupuje do
českých dějin.
Dílo Don Boskovo se napřed rozvíjelo v románském světě, v jazykové oblasti
italské, francouzské, španělské, jihoamerické. Do Jižní Ameriky poslal Don Bosco
své syny už v roce 1875. Ale brzy pronikl také mezi Angličany, Němce a ze Slovanů
mezi Poláky, jichž mnoho žilo ve Francii. Brzy i mezi Čechy se o něm vědělo. Donu
Boskovi Češi nemohli být neznámí, vždyť byl důvěrným přítelem Silvia Pellica, který
prožil řadu let jako politický vězeň v Brně na Špilberku a po svém návratu do Itálie
žil v Turíně. Své vzpomínky na prožité strasti uložil do své knihy „Má vězení“.
Kdo první z Čechů něco zvěděl o Donu Boskovi a kdo první o něm něco napsal,
nevíme, ale jisté je, že už řadu let před jeho smrtí mělo jeho jméno v naší zemi zvuk
a bylo obdivováno. Co je nejzajímavější: první propaganda jeho díla vyšla z rodiny
otce národa Františka Palackého (+1876). Jeho dcera Marie se provdala za Palackého nejbližšího spolupracovníka Dra Ladislava Riegra a ta se svou dcerou Červinkovou-Riegrovou, libretistkou Antonína Dvořáka, se stala hlavní propagátorkou Don
Boskova díla.
P. J.
(Zdroj Oldřich Med, Kniha víry)
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Z VAŠICH DO PISŮ

Vážený klube RC Loprais Cars
Prostřednictvím Fryštáckých listů jsem se seznámila s Vaší
kauzou odmítnutí výstavby závodní dráhy pro modely, a tedy,
prostřednictvím Fryštáckých listů, reaguji na Váš článek.
Z článku je zřejmé, že jiné rozhodnutí nežli ano jste neočekávali a jste velmi nepříjemně dotčení, že jste obdrželi ne,
přestože, jak uvádíte, byste na místě, které jste si vybrali,
„svou činností nikoho nerušili“. Z Vaší strany je zřejmá velká
míra asertivity a naprostý nedostatek empatie vůči ostatním
a jejich argumentům. Prostě jste si „klidnou oblast lesního
porostu“ vybrali a hotovo. Udivuje a děsí mě i sama skutečnost, že je toto možné bez předešlé konzultace s ochranou
krajiny, myslivci, zemědělci atd.
Na jednání jsem nebyla přítomná, přesto si nyní dovolím
vyjádřit se za obyvatele, kteří přítomní nebyli a nejsou vidět
ani slyšet při podobných setkáních. K tomuto za ně uvádím,
že v případě, že by došlo k vybudování závodní dráhy a zázemí
pro „pořádání sportovních akcí“, většina těchto obyvatel by
přišla o střechu nad hlavou, stali by se z nich bezdomovci,
nějakou dobu by živořili v nevhodných podmínkách a s velkou
pravděpodobností by následně zcela zmizeli, a to proto, že
jakožto místní jsou na dané místo životně vázaní na rozdíl
od Vás, kteří jste sem plánovali jezdit ze svých domovů za zábavou a to jistě automobily, které byste zde museli na dalším
místě parkovat.
Na vysvětlenou o tom, co je to biotop. Je to životní prostředí určitého organismu/organismů na určitém stanovišti.
Tyto organismy – v tomto případě živočichové – jsou na toto
místo vázání. Pokud se podíváme na tento konkrétní biotop
na leteckém snímku map na Googlu, vidíme, jak je vlastně
maličký. Proto se snad někomu může zdát, že je jeho zánik
bezvýznamný. Přesto má tato oáza porostu a podrostu obrovskou důležitost pro živočichy, kteří zde nacházejí útočiště ve stínu, místa k úkrytu sebe a mláďat, místa k hnízdění,
odpočinku, útočiště před vlivy počasí atp. v jinak poměrně
otevřené krajině. Ve smyslu chladnějšího, vlhčího místa má
značný význam pro krajinu a tím i pro nás. Podobné místo
v okolí není. Tak je tomu například i u nedaleké rákosiny, v jejíž zachování doufám, neboť plní stejnou funkci pro další živočichy a navíc, na konci léta, slouží jako nocoviště vlaštovkám,
které jsou čím dál více ohrožené.

Pro občany Fryštáku je důležité uchovat si okolí své obce
neporušené, jak jen to půjde a jejich argumenty, proč to tak
chtějí, mohou být různé. Ve výsledku, právě kvůli plánované
výstavbě dálnice je to nezbytné. Některá místa v krajině by
měla být ponechána sama sobě. Remízy, stará stromořadí
ovocných stromů s křovisky, staré nebo spadené stromy, bažiny, úhory. Pro někoho bezvýznamná divočina. Nemělo by být
možné, aby pro své povyražení kdokoliv a kdekoliv se mu zlíbí,
zasáhl do krajiny bez ohledu na všechny a všechno, byť by to
chtěl udělat v zájmu svých bohulibých důvodů. Obávám se, že
by takto z naší krajiny nezůstal kámen na kameni.
Ve Fryštáku žiji 30 let a bohužel, za tuto dobu jsem byla
svědkem mnoha nedobrých jevů v okolní krajině a zániku
hned několika biotopů v nejbližším okolí. Z posledních let například zánik místa výskytu vzácných skokanů ostronosých
u přehrady, zánik místa hnízdění čejek v poli za brodem, zánik
místa s výskytem velmi vzácné lilie zlatohlavé u Lukovečka.
Ráda bych Vás ujistila, že fandím Vašim aktivitám směřujícím k dětem a rodinám s dětmi. Věřím, že se Vám vhodné
místo podaří najít a že to bezpodmínečně nemusí být v lůně
přírody nebo na zelené louce. Tam se zajisté s dětmi můžete
vypravit jen tak, bez modelů. Možná pak v takové krajině zahlédnete její obyvatele.
Bc. Michaela Hladilová
Děkují: srny, zajíci, veverky, bažanti, káňata, poštolky, puštíci, kalousi, krkavci, dudkové, hrdličky, budníčci, a odnaproti
bramborníčci, rákosníci, užovky, kuňky, rosničky, ropuchy zelené a další.

Bikemaraton Drásal letos opět v okolí Fryštáku

Chcete si zahrát tenis?
Nabízíme k využití dva tenisové kurty
v areálu fotbalového klubu FC Fryšták.
Pro zájemce, kteří se chtějí naučit
hrát tenis, je zajištěn i trenér.
Ceník je dostupný všem věkovým
skupinám.
V případě zájmu volejte na tel.
733 588 288 nebo 723 980 405.

Informujeme, že v sobotu 4. 7.
2020 se koná 27. ročník cyklistického
závodu Bikemaraton Drásal.
Také letos projedou závodníci okolím
města Fryštáku. Předpokládaný počet
účastníků bude (vzhledem situaci s koronavirem) přibližně 500. Trasa závodu
vede po turistických a lesních cestách.
Akce se nezúčastní žádná doprovodná
motorová vozidla. Akce je součástí největšího seriálu horských kol ČR – Kolo
pro život.

foto Miloš Lubas

OPRAVA: V čísle 5/2020 Fryštáckých listů v článku Paměť národa je chyba
ve větě: „Čest těm, kteří za naši svobodu položili NAŠE (správně mělo být SVÉ)
životy.“ Upozornil mne pozorný čtenář našich novin pan Jožko Kubaško z Muráně.
Omlouvá se SK.

S PORT

TOP 10
talentovaných jezdců současnosti:

Erik Cais v TOP 10 světových talentů
Respektovaný britský týdeník Motorsport News vybral v aktuálním čísle desítku největších juniorských talentů v rally. Předpokládá, že každý z nich se do pěti
let může prosadit mezi špičku světového šampionátu WRC. Nás může těšit, že
mezi nadějnými jezdci ﬁguruje i dvacetiletý Erik Cais, který letos pojede s Fordem
Fiestou R5 týmu Orsák Rallysport seriál mistrovství Evropy.
Seznam talentovaných mladíků je
pestrý a nezahrnuje jezdce, kteří se
už do WRC prosadili (Kalle Rovanpera,
Oliver Solberg). Jedná se o následovníky Ogiera a Neuvilla, novou generaci,
která už bude závodit s hybridními speciály WRC. Některá jména jsou známější a už mají na kontě mnoho vítězství
i evropské tituly (Grjazin nebo Ingram),
jiní na své velké úspěchy teprve čekají. Všichni mají jedno společné. Jsou
ambiciózní, talentovaní a maximálně
na sobě pracují.
Zařazení do prestižního seznamu
samozřejmě není automatickou vstupenkou do nejvyšší ligy světového rallysportu. K tomu vede ještě dlouhá
a nelehká cesta. Je to ocenění a hlavně závazek. Podívejme se, jak novináři
z Motorsport News vidí Erika Caise.

„Erik se narodil ve stejný den, 5. srpna, jako jeho idol Colin McRae. Ačkoliv
začal kariéru na dvou kolech v downhillu, je předurčen k závodění na čtyřech
kolech. Jeho pravidelné starty ve světovém poháru ve sjezdu ukončila v sezoně
2017 zlomená klíční kost. Po vzoru svého otce Miroslava, který patřil na počátku století k české špičce, se v roce 2018
přeorientoval na rally. Už během premiérové sezony si na Barum Czech Rally
Zlín jel pro vítězství v kategorii dvoukolek, než ho přibrzdil defekt pneumatiky.
Díky tomuto výkonu v silné mezinárodní konkurenci vstoupil v následujícím
roce do evropského seriálu ERC3
Junior. Ačkoliv musel
kvůli školním

Pep Bassas, 27, Španělsko
Marco Bulacia, 19, Bolivie
Erik Cais, 20, Česká Republika
Adrien Fourmaux, 25, Francie
Chris Ingram, 25, Velká Británie
Nikolaj Grjazin, 25, Rusko
Efren Llarena, 25, Španělsko
Miko Marczyk, 24, Polsko
Julian Wagner, 25, Rakousko
Sami Pajari, 18, Finsko
povinnostem jednu soutěž vynechat,
obsadil čtvrtou příčku a v ERC3 byl klasiﬁkován jako druhý. Při svém debutu
za volantem speciálu R5 na české regionální soutěži vybojoval stříbrnou medaili a v závěru roku dojel v první desítce
francouzské Rallye du Var. S podporou
Autoklubu ČR letos vstupuje do kategorie ERC1 Junior. Sezonu zahájil třetím
místem na úvodní soutěži španělského
šotolinového mistrovství.“
Silné stránky: „Sympatický, na svůj
věk vyspělý, má silné zázemí a je rychlý.“
Slabé stránky: „Po loňské sérii dvou
havárií ve vysoké rychlosti na šotolině
hledal pomalu jistotu a svoji dosavadní
formu.“
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SÁZÍME BUDOUCNOST
www.sazimebudoucnost.cz
Ráda bych informovala VEŘEJNOST A SPOLKY O DVOU DOTAČNÍ PROGRAMECH NA PODPORU KOMUNITNÍ VÝSADBY V ROCE 2020:
NÁRODNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů
• na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích
• můžete získat dotaci 20 až 250 tisíc korun
• příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče
o stromy
• nutný vztah k pozemku nebo souhlas majitele pozemku
• vysazované stromy musí být pro stanoviště vhodné
• doložení dokumentů, vč. odborného posudku
• ukončení příjmů žádostí je 31. 8. 2020 nebo do vyčerpání zásob
• podrobné informace a text výzvy naleznete na webových stránkách
https://www.narodniprogramzp.cz/
NADACE PARTNERSTVÍ
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Vysadby-stromu-2020-Sazime-budoucnost-2
Cílem grantu je: Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu
a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení
zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních
skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci
konkrétních projektů.
O co lze požádat:
• zakoupení sazenic stromů a keřů
• do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
• od minimálně 10 kusů sazenic stromů (není možné žádat pouze na výsadbu
keřů);
• zakoupení nezbytného materiálu
• dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby
• zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči
• propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
• odborný dohled při výsadbě do výše 2000 Kč;
• následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní
výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele)
Výše grantu je 10 000 Kč – 40 000 Kč
do 31. 7. 2020 příjem žádostí
Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu
je možná od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.
(Přínosná může být zkušenost paní, která o grant již požádala. Pokud byste potřebovali pomoc, ozvěte se na tel. 605 482 839.(
Více stromů pro Fryšták.
Michaela Nutilová

XXIV. ROČNÍK
AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
LUHAČOVICE 27. 7.–8. 8. 2020
27/7 ZAHAJOVACÍ KONCERT

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / cena vstup. 350 Kč
Účinkují: Václav Hudeček, Kateřina Krejčová, Matteo Hager –
housle, Aleš Briscein – tenor, Hana Veselá – soprán, Barocco
sempre giovane.

29/7 PÍSEŇ JMEN
19.30 h / kinosál MěDK Elektra

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ - Láska k hudbě a židovská otázka
v detektivce o geniálním houslistovi.

1/8 NÁVRATY VÍTĚZŮ

19.30 h / kostel Sv.Rodiny Luhačovice / cena vstup. 250 Kč
Účinkují laureáti předešlých ročníků Pavla Tesařová a Anton
Čonka, klavírní doprovod Lukáš Klánský

2/8 KRÁSNÉ STAVBY S HUDBOU

18.00 h / Poutní chrám Narození P. Marie ve Štípě / cena
vstupenky 250 Kč
Účinkují: Václav Hudeček, Pavla Tesařová, Anton Čonka
– housle, Pavel Svoboda – varhany, Michaela Katráková –
soprán, Barocco sempre giovane

3/8 I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / cena vstup. 200 Kč

5/8 II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / cena vstup. 200 Kč

6/8 III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / cena vstup. 200 Kč

Na absolventských koncertech účinkují studenti XXIV. ročníku
Akademie V. Hudečka, klavírní doprovod Lukáš Klánský

7/8 GALAKONCERT

19.30 h / MěDK Elektra Luhačovice / cena vstup. 300 Kč
Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů • To nejlepší z Luhačovic – v programu se představí vítěz XXIV. ročníku AVH, režie
a klavírní doprovod Lukáš Klánský
I N F O R M A C E Vstupenky budou v prodeji 1 hodinu
před začátkem koncertu v místě konání.

SERVIS PRO OBČANY

POKYNY K ODBĚRU VZORKU VODY ZE STUDNY

NABÍDKA
ODBĚROVÉ SOUPRAVY
(k vyzvednutí na pracovištích Zdravotního ústavu ve Zlíně a ve Vsetíně):
• 0,5litrová nebo 1litrová skleněná hnědá láhev pro chemický rozbor
• 250 ml bílá plastová vzorkovnice pro stanovení tvrdosti a kovů
• 500 ml sterilní plastová vzorkovnice s červeným uzávěrem pro mikrobiologický
rozbor
ODBĚR VZORKŮ
• Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu z kohoutku, z pumpy apod.).
• Vzorek nelze odebírat přes hadice používané např. na zalévání a kropení.
• Před odběrem vzorku se kohoutek (popř. jiné ústí místa odběru) opláchne čistou vodou. Nepoužívat dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (ovlivňuje stanovení TOC).
• Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí.
• Pustit vodu středním proudem a nechat stejnoměrně odtékat po dobu cca 2
minut (v případě dlouhého vodovodního potrubí až 10 minut).
• Naplnit jednotlivé vzorkovnice způsobem popsaným níže.
• Vzorek vody musí být po odběru co nejrychleji (max. do 18 hodin) doručen do
laboratoře. Do té doby se uchovává v chladničce.

Zdravotní ústav Ostrava
nabízí akci na

ROZBOR VODY ZE STUDNY
PRO OBČANY.
Letos je tato akce platná
do 31. srpna 2020.
Formulář k objednávce si můžete
stáhnout z webu města
www.frystak.cz.
V případě zájmu se lze domluvit na přivezení vzorkovnic (cca od 15
zájemců a domluvu na 1 termín).
V případě vašeho zájmu o jiné
analýzy vod, zemin, odpadů, měření
vibrací, hluku, osvětlení, koncentrace
chemických škodlivin v ovzduší, měření z oblasti fyziologie práce (lokální
svalová zátěž, celková fyzická zátěž)
atd. nás neváhejte oslovit.

Odběr vzorku pro chemický rozbor
• Skleněnou hnědou láhev dvakrát vypláchneme odebíranou vodou.
• Vzorkovnici naplníme až po okraj.
• Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme víčkem.
Odběr vzorku pro stanovení tvrdosti a kovů
• Bílou plastovou vzorkovnici naplníme až po okraj.
• Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme víčkem
Odběr vzorku pro mikrobiologický rozbor
• Sterilní plastovou vzorkovnici otevřeme těsně před odběrem,
nedotýkáme se vnitřní části hrdla, uzávěr nikam neodkládáme
a držíme pouze zvnějšku, aby nedošlo ke kontaminaci.
• Vzorkovnici nevyplachujeme a plníme tak, aby pod uzávěrem
zůstalo asi 3 cm vzduchu.
• Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme uzávěrem.
PŘÍJEM VZORKŮ
Ke každému vzorku je nutno vyplnit Objednávku vyšetření a záznam
o odběru vzorku vody zákazníkem, kterou zákazník obdrží společně
s odběrovými soupravami. Akce Voda ze studny je platná do 31. 8.
2020.
Místo a doba příjmu vzorků:
• 4. května 287, 755 01 Vsetín (budova KHS úz. prac. Vsetín)
• Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01, Zlín (bud. ředitelství KNTB
a KHS Zlínského kraje)
Pondělí – středa: 6:30 – 8:00 hod.
Po telefonické domluvě lze vzorky předat i mimo tuto dobu.
Kontakt podatelna Zlín: 777 760 908
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Chvála zlatých ručiček

NAŠI JUBILANTI
V měsíci ČERVENCI 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Karel Böhm
Anna Fajgarová
František Fridrich
Ludmila Haderková
Božena Jurčíková
Svatava Kalábová
Vlasta Kasálková
Anna Kotasová
Lubomír Kráčalík
Věra Nováková
Anna Odstrčilová
Josef Semrád
Jana Marie Severínová
Jiřina Smýkalová
Božena Sovadinová
Marie Šrámková
Jaroslava Štefková
Marie Trněná
Věra Velikovská
ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření manželství slaví manželé
FRANTIŠEK a MÁRIA HORÁKOVI
z Fryštáku.
DIAMANTOVOU SVATBU – 60 let
od uzavření manželství slaví manželé
MILÁN a JAROSLAVA BARBOŘÍKOVI
z Horní Vsi.
Všem jubilantům přejeme krásné
chvíle prožité v kruhu rodiny, spokojenost, lásku, štěstí a mnoho zdraví do
dalších let.

Až nyní se mi dostal do ruky kompaktní disk s několika fotograﬁemi, které dokládají přímo historickou událost
pro Fryšták.
Přijela k nám televize, aby s paní
Libuší Mynářovou natočila pro Muzeum
jihovýchodní Moravy metodický postup
ručně háčkovaných papučí zvaných
,,Gula“. Vyráběly se ze zbytků starých,
natrhaných látek. Chodidlo – podešev –
se podšívalo ﬁlcem.
Jak se zajímavost dostala až do hledáčku muzea? Po výstavě ,,Kouzlo starých časů“ se mimo exponáty od fryštáckých občanů objevily i historické
guly. Zástupci Muzea jihovýchodní Moravy mne požádali o darování exponátů včetně popisu práce. No a nyní se
rozhodli, že celou ,,výrobu“ zaznamenají
jako dědictví předků pro budoucí generace přímo na ﬁlmový pás.

Blahopřejeme!
ODVOZ A EKOLOGICKÁ
/,.9,'$&($87295$.ģ
Vystavení dokladu ekolikvidace
9DãHKRDXWRYUDNX1$0Ë67ċ
placená inzerce

=DNRPSOHWQtQHERWpPČĜNRPSOHWQtDXWRYUDN

vyplatíme

Då.þ

$XWRYUDNRYLãWČ7ĜHEČWLFH
Tel. 777 550 621

Musím poznamenat, že se paní Mynářová trošinku bála, ale zvládla celé
ﬁlmování na výbornou. Dokonce i její
umění vyšívat bylo natočeno.
Jsem ráda, že se mi celou akci podařilo uskutečnit o jarních prázdninách.
Při té příležitosti jsem do sbírky Muzea
jihovýchodní Moravy (mimochodem
exponáty jsou očíslovány na darovací
listině Fryštáku) dala dřevěnou vázu,
s patřičným metodickým slovním doprovodem, soustruženou, lepenou z různých druhů dřeva, jejíž výrobou se kdysi
zabýval Laďa Jadrníček (můj žák).
Jsem hrdá, že ve Fryštáku máme lidi
šikovné, že se můžeme chlubit jejich
prací a že můžeme předávat pracovní
dovednosti budoucím generacím.
SK

Ekologická likvidace
DXWRYUDNĮ='$50$
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AKTUÁLN Í TÉMA

Dne 29. 5.2020 byly uvolněny
a otevřeny prostory rekonstrukce
domu č. 16. Čistá, jednoznačně líbící
se práce lidem, kteří si prohlížejí či
míjejí jen okem tato místa. Mnozí obyvatelé již zde poseděli, odpočinuli si,
či jen tak prohlédli toto dílo. Začíná
zde život…
Dnes, tj. 3. 6. 2020, kdy je to pouze 5 dnů od otevření, by bylo nutné
asi vše uklidit a vyčistit. Proč? V úterý
dne 2. 6. v odpoledních hodinách při
pobytu 2 maminek a hrajících si tří
malých holčiček vznikal tento nepořádek. Až po upozornění starších občanů si maminky začaly všímat svých
holčiček, co vůbec dělají a s dovětkem slov „však je to jen voda“…. ,
všichni odešli.
Není třeba ani hodnotit, či kritizovat, ale je nasnadě jen otázka. Budou
si tyto děti nebo jejich rodiče vážit
toho, co město vybuduje pro obyvatele? Ano, je to vybudováno pro obyvatele, ale ne abychom si to ihned
znečisťovali (další náklady na očistu)
nebo ničili…
ši

Vážíme si hodnot, které jsou vytvořeny pro nás obyvatele?
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248

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)

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883
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roh ul. Kvítkové a Lorencové

Nabízíme také památečníí sklo!

e-mail
web

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

           
       !"
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Mějte své blízké
stále u srdce.
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RÁDA VÁMǗPOM¸ÌU

VSRSXOiUQďRGERUQìPYìNODGHP

SǗPRODEJEMǗVAŠÍǗ
NEMOVITOSTI V
TOMTO REGIONU.
ZAVOLEJTE MI PRO

Bc. Michaela Zapletalová

(+420)b603b505b345
zapletalova@realitygaia.cz
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VÍCE INFORMACÍ.
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0tVWRNRQiQtul.
Ke Skalce – SĢtURGQt~WYDU6.$/KA

KONTAKTY

www.realitygaia.cz
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