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RMF č. R 2/2019/VII z 25. 1. 2019

RMF č. R 3/2019/VII z 5. 2. 2019

(Výpis usnesení)

(Výpis usnesení)

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a Ing. D.
Plíštilem, Ph.D., Mělník, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotace
a manažerské řízení přípravy projektu
na akci: „Umístění vzduchotechniky
s rekuperací v budově MŠ Fryšták“,
a to v celkové ceně 29.000 Kč bez DPH,
tj. 35.090 Kč vč. DPH (viz příloha č. 2
zápisu).
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a Ing. D.
Plíštilem, Ph.D., Mělník, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotace
a manažerské řízení přípravy projektu
na akci: „Realizace energeticky úsporných opatření v budově radnice Fryšták – kinosál - vzduchotechnika“, a to
v celkové ceně 29.000 Kč bez DPH, tj.
35.090 Kč vč. DPH (viz příloha č. 3 zápisu).
RMF schvaluje vyhotovení koncepčního dokumentu „Možnosti zřízení městské policie ve městě Fryšták“
a bere na vědomí podání objednávky
u spol. Jagiellońská akademie celoživotního vzdělávání v Uherském Hradišti, s. r. o., v celkové smluvní ceně
36.000 Kč (konečná cena, dodavatel
není plátce DPH).
RMF schvaluje zajištění kontinuálního výukového cyklu pro seniory
v konceptu „Univerzity třetího věku
na rok 2019 (dále jen „U3V“) pro město Fryšták“ prostřednictvím Fakulty
veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola
Jagiellońská v Toruni, s. r. o., Uherské
Hradiště, pro období březen – prosinec
2019, v celkové roční částce 22.000 Kč
(konečná cena, dodavatel není plátce
DPH).
RMF schvaluje pořízení mobilní aplikace pro město Fryšták s názvem
„Moje město“ v ceně do 30.000 Kč bez
DPH a v předložené struktuře.
RMF bere na vědomí doplnění žádosti ﬁrmy H+M Zlín-Štípa, a. s., o souhlas města Fryštáku s výhledovým
zařazením stavebních objektů SO 02
komunikace a parkovací stání a SO
03 chodníky do veřejných komunikací
města Fryštáku a schvaluje výhledové zařazení stavebních objektů SO 02
Komunikace a parkovací stání a SO 03
Chodníky (vybudované v rámci stavby
bytových domů ve Fryštáku, lokalita
Za Humny) do veřejných komunikací MF.

RMF s odkazem na ust. § 102 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč Spolku
přátel hradu Lukova, Lukov č. e. 38,
763 17 Lukov, IČ49158295, za účelem
částečné úhrady opravy pilířů mostu
do horního hradu a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 15.000 Kč mezi městem Fryšták, a Spolkem přátel hradu Lukova (viz
příloha č. 2 tohoto zápisu).
RMF bere na vědomí žádost paní
Mackové o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených
s účastí dcery na mezinárodních závodech ve sportovním aerobiku Belgian
Championschip 2019 ve dnech 2. - 3.
3. 2019 a schvaluje z důvodu reprezentace města a s odkazem na ust. §
102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace
ve výši 6.000 Kč a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem částečné
úhrady nákladů (ubytování, doprava,
startovné, dresy a strava) spojených
s účastí na mezinárodních závodech
ve sportovním aerobiku Belgian Championschip 2019 ve dnech 2. - 3. 3.
2019.
RMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek podle bodu
1b) Zásady č. 1/2016 ze dne 15. 1.
2019 schvaluje jako vítěze výběrového
řízení na dodávku barevného kopírovacího stroje formátu A3 hrazeného formou
splátek na 48 měsíců, ﬁrmu Hrbáček
servis, s. r. o., Želechovice nad Dřevnicí
a to za cenu 2.249 Kč bez DPH/měsíc,
tj. 2.721 Kč vč. DPH/měsíc bez servisní
smlouvy a schvaluje uzavření nájemní
smlouvy mezi městem Fryšták a ﬁrmou
Hrbáček Servis, s. r. o., na pořízení
barevného kopírovacího stroje formátu A3 – Konica Minolta BIZHUB C308
formou splátek s dobou splatnosti 48
měsíců za cenu 2.249 Kč bez DPH/měsíc, tj. 2.721 Kč vč. DPH/měsíc, a to bez
servisní smlouvy (viz příloha č. 4 tohoto
zápisu).
RMF schvaluje pořízení platebního
terminálu na pracoviště pokladny pro
účely přijímání osobních bezhotovostních plateb za místní poplatky (za komunální odpady a poplatky za psy) k účtu
č. 107-9557760227/0100.

RMF schvaluje uzavření smlouvy,
vč. vyplnění objednávkového formuláře
s technickými a produktovými speciﬁkacemi, na pořízení platebního terminálu
pro pracoviště pokladny města pro účely přijímání osobních bezhotovostních
plateb za místní poplatky (za komunální
odpady a poplatky za psy) k účtu č. 1079557760227/0100 mezi městem Fryšták, a ﬁrmou KB SmartPay Cataps, s. r.
o., Praha (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 18/2016/VII/06a) ze dne 10.
10. 2016 bere na vědomí změnu pověření starosty města Fryštáku ve věci
svěření působnosti rozhodování – vydávání souhlasů k umisťování staveb
v případech, kde je město Fryšták vlastníkem sousední nemovitosti, a to v návaznosti na změnu legislativy (zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů) bez připomínek (viz příloha č.
6 tohoto zápisu).
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 5/2018/VIII/12) ze dne 13. 12.
2018 bere na vědomí zápisy z jednání
Komise školství, mládeže a tělovýchovy při RMF č. 01/2019 ze dne 3. 1.
2019 a č. 02/2019 ze dne 16. 1. 2019
ve věci zpracování stanoviska k podnětu zastupitelů Mgr. R. Lauterkrance, A.
Langera a M. Nutilové, DiS, k návrhu
na vypsání konkurzu na pozici ředitele
základní školy s tím, že otázku rekonkurzu bude řešit RMF na svém dalším
zasedání.
RMF bere na vědomí Výroční zprávu
Městského úřadu ve Fryštáku za rok
2018 vydanou dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz
příloha č. 7 tohoto zápisu).
RMF bere na vědomí Zprávu Městského úřadu ve Fryštáku o peticích
a stížnostech za rok 2018 vydanou dle
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů (viz
příloha č. 8 tohoto zápisu).
RMF schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem
Fryšták, a panem Jurčíkem, Fryšták,
na ukončení výpůjčky části měst. pozemku p. č. 383/30 – ost. plocha, manip. plocha, a to dohodou ke dni 5. 2.
2019.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 1/2019/VIII/11a) ze dne 7. 1.
2019 schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 383/30 – ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře
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do 500 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za účelem drobné zemědělské činnosti žadateli panu Jurčíkovi,
Fryšták – ***, a to na dobu určitou 5-ti
let, s dvouměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem
Fryšták, a panem Jurčíkem, Fryšták,
na dobu určitou 5-ti let od 6. 2. 2019,
s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, v případě ukončení výpůjčky půjčitelem kdykoliv v průběhu jejího trvání z důvodu oprávněného zájmu
půjčitele (stavební činnost, investiční
činnost, dotační politika města) s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez nároku
vypůjčitele na náhradu příp. vzniklé škody a s podmínkou odstranění oplocení
(viz příloha č. 9 tohoto zápisu).
RMF nereﬂektuje na žádost na pronájem měst. pozemků p. č. 1305 – ost.
plocha, ost. komunikace a p. č. 1685
– ost. plocha, ost. komunikace, oba k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a to z důvodu pronájmu výše uvedených pozemků
ZDV Fryšták.
RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části měst. pozemku p. č.
1405 – ostatní plocha, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, na dobu neurčitou s 5-ti
letou výpovědní lhůtou a cenou nájmu
ve výši 4.104,- Kč/ha/rok, tj. při výměře pozemku 2 000 m² nájemné ve výši
821,- Kč/rok, splatných vždy nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, a uzavření příslušné nájemní
smlouvy.
RMF nedoporučuje ZMF schválit
prodej části městského pozemku p. č.
383/31 – ostatní plocha, manipulační
plocha, o výměře 85 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, neboť pozemek je plochou veřejného prostranství,
která zajišťuje bezproblémový přístup
do lesa v soukromém podílovém spoluvlastnictví, a u níž musí být zajištěna
pravidelná údržba (průřez porostu, kácení stromů atp).
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze
dne 2. 5. 2017, kterým se mění rozsah
předmětu nájmu o místnost č. 136
o výměře 10,89 m², tj. nově celkem nájemní prostory o výměře 62,64 m², při
částce nájemného pro rok 2019 ve výši
827,- Kč/m²/rok, činí částka ročního
nájemného pro rok 2019 částku ve výši
51.803,28 Kč/rok, tj. 4.316,94 Kč/mě-

síc s tím, že ostatní ujednání smlouvy
se nemění.
RMF schvaluje spolupořádání kulturně-motoristické akce s názvem
„Fryštácká Retro Rally“ dne 21. 9.
2019 v době od 7.00 hod do 17.00 hod
na náměstí ve Fryštáku se žadatelem
pobočným spolkem RALLYE AUTO KLUB
v AČR, souhlasí s bezplatným využitím
prostor radnice - obřadní síň, ve kterých
budou probíhat administrativní přejímky
soutěžících před startem, rozdílení cen
a předávání pohárů vítězům, včetně malého občerstvení.
RMF v souladu s ust. § 39 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje krátkodobou výpůjčku části měst. pozemku p. č. 2/1
- ost. plocha, ost. komunikace, o výměře do 2.200 m² - viz zákres, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem pořádání kulturně motoristické akce s názvem „Fryštácká Retro Rally“ dne 21.
9. 2019 v době od 7.00 hod do 17.00
hod na náměstí ve Fryštáku, žadateli
pobočnému spolku RALLYE AUTO KLUB
v AČR, s podmínkou, že vypůjčitel zajistí na své náklady stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích na příslušném odboru Magistrátu města Zlína.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916,
zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, 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 - 21. 9. 2019, za účelem pořádání kulturně motoristické akce s názvem „Fryštácká Retro Rally“ dne 21.
9. 2019 v době od 7.00 hod do 17.00
hod na náměstí ve Fryštáku (viz příloha
č. 10 tohoto zápisu).
RMF schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Fryšták, a paní Štěpánkovou, Lukoveček,
na ukončení nájmu prostor sloužících
k podnikání v budově čp. 383, nám.
Míru, o výměře 100,8 m², a to dohodou
ke dni 31. 3. 2019 (viz příloha č. 11
tohoto zápisu).
RMF v souladu s ustanovením §
39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění

záměru pronájmu prostor sloužících
k podnikání v Domě s byty pro důchodce Fryšták, nám. Míru 383, o výměře
100,8 m², v ceně nájmu ve výši 827,Kč/m²/rok, na dobu neurčitou nejdříve
od 1. 4. 2019, s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu a s právem
pronajímatele na zvýšení nájemného
o výši inﬂace.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 5.000,- Kč pro rok 2019 CSP
Zlín, o. p. s., a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 5.000,- Kč mezi městem Fryšták, a CSP Zlín, o. p. s., za účelem
zajištění provozu registrované sociální
služby Centrum sociálních služeb Ergo
Zlín, které poskytuje ambulantní sociální službu péče osobám s mentálním
a kombinovaným postižením.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 4.000,- Kč pro rok 2019 Sociálním službám města Kroměříže, příspěvková organizace, a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru ve výši 4.000,- Kč mezi městem
Fryšták, a Sociálními službami města
Kroměříže, příspěvková organizace,
za účelem zajištění sociálních služeb,
konkrétně odlehčovací služby pro osoby
se zdravotním postižením.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 5.000,- Kč pro rok 2019 Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč
mezi městem Fryšták, a Nemocnicí Milosrdných bratří ve Vizovicích, za účelem nákupu zdravotních pomůcek a potřeb pro pacienty.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 3.000,- Kč pro rok 2019 obecně prospěšné společnosti STROP, Zlín,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,Kč mezi městem Fryšták, a obecně
prospěšnou společností STROP, Zlín,
za účelem poskytování sociálních služeb, zejm. bezplatného poradenství
v oblasti dluhové problematiky, pracovně-právních vztahů a zaměstnanosti,
sociálních dávek, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů
atp.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro rok 2019
Středisku rané péče SPRP, Olomouc,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000,- Kč
mezi městem Fryšták, a Střediskem
rané péče SPRP, Olomouc, za účelem

poskytování raně-poradenských služeb
klientovi s trvalým pobytem ve Fryštáku
pečujícím o dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením.
RMF vydává souhlas k rozvojovému
záměru spol. ABAPO, s. r. o., Zlín.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 8.000,- Kč pro rok 2019 Středisku rané péče EDUCO Zlín, z. s.,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 8.000,- Kč
mezi městem Fryšták, a Střediskem
rané péče EDUCO Zlín, z. s., za účelem
poskytování rané péče rodinám s dětmi
s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra, s dětmi předčasně narozenými a s ohroženým vývojem ve věku
od narození do 7 let věku dítěte.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 2.000,- Kč pro rok 2019 spolku Babybox pro odložené děti – Statim, z. s., Praha a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 2.000,- Kč mezi městem Fryšták, a spolkem Babybox pro odložené
děti – Statim, z. s., na úhradu nákladů
spojených se zřízením nového babyboxu
v nemocnici ve Vsetíně.
RMF pověřuje KBSR projednáním
návrhů na přidělení ﬁn. příspěvků pro
Domov pro seniory Lukov a Krajskou
nemocnici T. Bati ve Zlíně, včetně zpracování seznamu organizací, kterým byl
v roce 2018 poskytnut ﬁn. příspěvek.
RMF bere na vědomí informace OTH
o nesplnění termínu u nastavení dopravního režimu na nově zřízeném parkovišti u zdravotního střediska ve Fryštáku s tím, že bude osazeno s ohledem
na klimatické podmínky.
RMF bere na vědomí návrh OTH
na „Rozšíření projektu květinového
města“ v lokalitách Na Špici, U tří soch,
Vítová točna a Pomník Padlých, a ukládá OTH doplnit materiály.
RMF bere na vědomí předložené návrhy na řešení prostoru na pozemcích
p. č. 408/5 a 408/6, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták a ukládá OTH předložit
nové cenové nabídky.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3. 1.
2019, pořízený ve sm. ust. b. č. 2 Zásad
č. 1/2016, bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výstavba chodníku na ul. Ke Skalce, Fryšták – projekční a inženýrská činnost“,
a to ﬁrmu NELL PROJEKT, s. r. o., Zlín,
a ruší tuto veřejnou zakázku.

RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 1.
2019, pořízený ve smyslu ust. bodu č.
1 b) Zásad č. 1/2016, bere na vědomí
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Projektová dokumentace pro
provádění stavby – stavební úpravy DBD
Fryšták pro městskou knihovnu“, a to
ﬁrmu British Thovt (Czech Republic), s.
r. o., Praha bez připomínek a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou British Thovt (Czech
Republic) s. r. o., Praha na realizaci
akce „Projektová dokumentace pro provádění stavby – stavební úpravy DBD
Fryšták pro městskou knihovnu“, a to
v ceně 193.878,- Kč bez DPH (konečná
cena - není plátce) – viz příloha č. 12
tohoto zápisu.
RMF v návaznosti na zveřejnění záměru ze dne 4. 1. 2019 schvaluje výpůjčku částí městských pozemků p. č.
928/1 – orná půda, o výměře 420 m²,
p. č. 170 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 35 m², p. č. 242 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 135
m², p. č. 249 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 45 m² a p. č. 251 – orná
půda, o výměře 65 m², vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták a uzavření smlouvy o podmínkách provedení
stavby a o výpůjčce mezi městem Fryšták, a spol. H+M, Zlín a.s., na dobu
životnosti staveb v souvislosti se záměrem stavebníka umístit a realizovat
na předmětných pozemcích stavbu komunikace, parkovacích stání, chodníků,
přípojky vody a kanalizace, veřejného
osvětlení, přeložky VN, přípojky VN, trafostanice, nových rozvodů NN, a to pro
stavbu bytových domů – Za humny, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
RMF bere na vědomí stanovisko
společnosti EKO-KOM, a. s., k dopisu
společnosti REMA AOS, a. s., ve věci
žádosti o případnou spolupráci při zpětném odběru a využití odpadu z obalů
za podmínky, že Ministerstvo životního
prostředí této společnosti udělí autorizaci podle zákona o obalech.
RMF bere na vědomí negativní vyjádření Odboru stavebních a dopravních
řízení Magistrátu města Zlína ve věci
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na ul. Jaroslava
Kvapila, spočívající v umístění zpomalovacích prahů a zpomalovacích polštářů.
RMF bere na vědomí žádost o součinnost města Fryštáku k následujícím
požadavkům:
oprava chodníku na ul. Holešovská

a oprava vpusti na ul. Tovární – oprava
chodníku ul. Holešovská byla provedena na konci roku 2018, oprava propadliny na ul. Tovární bude zmonitorována
v návaznosti na klimatické podmínky;
oprava chodníku vedoucího od zastávky autobusu u domu čp. 205 k areálu ZDV Fryšták – stavba ani pozemek
nejsou ve vlastnictví města, a proto nesouhlasí s jakoukoliv investicí do tohoto
tělesa;
zbudování odstavného pruhu pro autobusovou dopravu na ul. Holešovská
směrem do Zlína – RMF ukládá Stavební
komisi projednat podnět p. *** ve věci
případného vybudování zastávkového
zálivu na ul. Holešovká směr Zlín;
pravidelné obousměrné měření
rychlosti na ul. Holešovská – RMF bere
na vědomí, že průběžně dochází k měření rychlosti ze strany PČR a ukládá
starostovi předat Obvodnímu odd. Policie Fryšták podnět města, že tento požadavek (pravidelné monitorování rychlosti) ze strany města stále trvá;
provedení měření hlučnosti dopravy
– RMF nereﬂektuje na požadavek;
posun měřiče rychlosti z ul. Holešovská na začátek obce - vzhledem
k zajištění bezpečnosti pro děti navštěvující ZUŠ Morava na ul. Holešovská
bylo zařízení měření rychlosti záměrně
umístěno v prostoru v jakém se nachází, a proto RMF nereﬂektuje na požadavek.
RMF jmenuje členy / náhradníky
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky
malého rozsahu v objemu nad 500tis
Kč bez DPH do 6.000tis Kč bez DPH
pro realizaci zakázky malého rozsahu
na akci (stavební práce) „Odstranění
a přístavba zádveří a stříšky, stavební
úpravy v parteru – MŠ Fryšták“ ve složení: Ing. P. Gálík / G. Najmanová, MBA,
P. Ševčík / A. Langer, Ing. R. Ševčík /
Ing. J. Košák, Bc. I. Staňková / Ing. M.
Špačková, Mgr. P. Nášel / Ing. K. Zlámalík s tím, že zakázku bude administrovat spol. MCI SERVIS, s. r. o., Zlín.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 500tis Kč bez
DPH do 6.000tis Kč bez DPH pro realizaci zakázky malého rozsahu na akci
(stavební práce) „Výstavba chodníku
na ulici Holešovská, obec Fryšták“
ve složení: Ing. P. Gálík / G. Najmanová,
MBA, Ing. J. Košák / Ing. M. Špačková,

4|5

ZÁ PISY R M F A Z M F

A. Langer / P. Ševčík, Ing. P. Dohnal /
Ing. R. Ševčík s tím, že zakázku bude
administrovat spol. MCI SERVIS.
RMF ukládá Ing. Pavlu Dohnalovi,
vedoucímu OTH zajistit výběrové řízení
na pořizovatele projektové dokumentace včetně zajištění inženýringu na akci
„Parkovací místa u bytových domů
na ul. Komenského, obec Fryšták“.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 500tis Kč bez
DPH do 6.000tis Kč bez DPH pro realizaci zakázky malého rozsahu na akci
(stavební práce) „Parkovací místa
u bytových domů na ul. Komenského,
obec Fryšták“ ve složení: P. Ševčík /
Mgr. P. Nášel, Ing. R. Ševčík / Ing. arch.
J. Kudělka, Ing. P. Gálík / Ing. P. Dohnal, Ing. J. Košák / Ing. M. Špačková,
A. Langer / Ing. K. Zlámalík s tím, že
zakázku bude administrovat spol. MCI
SERVIS, s. r. o., Zlín.
RMF jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 200 tis Kč bez
DPH do 500 tis Kč bez DPH pro realizaci zakázky malého rozsahu na akci
(stavební práce) „Založení schodiště,
dokončení obnovy balustrády a schodišťových stupňů na sousoší sv. Jana
Nepomuckého“ ve složení: Ing. P. Gálík
/ Ing. P. Dohnal, G. Najmanová, MBA /
Ing. P. Kučerová, P. Ševčík / Mgr. P. Nášel.

RMF jmenuje členy / náhradníky
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky
malého rozsahu v objemu nad 500tis
Kč bez DPH do 6.000tis Kč bez DPH
pro realizaci zakázky malého rozsahu
na akci (stavební práce) „Oprava mostu
na ul. Korábová“ ve složení: P. Ševčík /
Mgr. P. Nášel, Ing. R. Ševčík / Ing. arch.
J. Kudělka, Ing. P. Gálík / Ing. P. Dohnal, Ing. J. Košák / Ing. M. Špačková,
A. Langer / Ing. K. Zlámalík s tím, že
zakázku bude administrovat spol. MCI
SERVIS, s. r. o., Zlín.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky velkého
rozsahu pro realizaci zakázky akce (stavební práce) „Výstavba terminálu a parkovacího systému ve Fryštáku“ ve složení: Ing. P. Galík / Ing. P. Dohnal, Ing. R.
Ševčík / Ing. arch. J. Kudělka, Ing. J.
Košák / Ing. M. Špačková, P. Ševčík /
Mgr. P. Nášel, A. Langer / Ing. K. Zlámalík s tím, že zakázku bude administrovat
spol. MCI SERVIS, s. r. o., Zlín.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo MF, a ﬁrmou RIS-MONT, s. r. o.,
Zlín na akci „Oprava havarijního stavu
kanalizační přípojky MŠ Fryšták“, v ceně
díla celkem 528.079 Kč bez DPH, DPH
ve výši 110.897 Kč, tj. cena celkem
s DPH 638.976 Kč, s termínem provedení do 31. 3. 2019 (viz příl. č. 13).
RMF schvaluje pořádání koncertu
Jožky Černého v rámci oslav „Dne seniorů“, který se uskuteční v pátek dne

27. 9. 2019 od 19.00 hodin, v ceně
48.500 Kč vč. DPH, schvaluje pronájem
sálu ZDV Fryšták v ceně 1.500 Kč/hod
vč. DPH a zajištění zvukového přenosu ze strany pana B. Ticháčka v ceně
9.000 Kč (konečná cena – není plátce
DPH) s tím, že v případě tohoto koncertu RMF nestanovuje vstupné.
RMF schvaluje pořádání koncertu skupiny Fleret v rámci oslav „Mezinárodního dne studenstva“, který se
uskuteční v sobotu dne 2. 11. 2019
od 19.00 hodin, v ceně 32.670 Kč vč.
DPH, schvaluje pronájem sálu ZDV
Fryšták v ceně 1.500 Kč/hod vč. DPH
a zajištění zvukového přenosu ze strany
pana B. Ticháčka v ceně 11.000 Kč (konečná cena – není plátce DPH) s tím, že
v případě tohoto koncertu RMF stanovuje vstupné ve výši 200,- Kč.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 4/2018/VIII/18 ze dne 7. 12.
2018 schvaluje účast města Fryštáku,
vlastníka pozemku p. č. 438/1 – ost.
plocha, dobývací prostor, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, jako stavebníka projektu
Kaple sv. Antonína Paduánského (nikoliv investora) s tím, že ﬁnanční náklady
spojené s výstavbou tohoto projektu
hradí investor Ing. A. Zátopek, a souhlasí s úhradou nákladů spojených s vyřízením příslušného povolení (správní
poplatky, inženýring apod.).
RMF ukládá Ing. Pavlu Dohnalovi,
vedoucímu OTH, zpracovat aktualizovaný Plán zimní údržby města Fryštáku
pro období 2019-2020.

S L O V O S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané!
Nejen pohled do kalendáře (a pevně doufám, že samozřejmě listujeme v tom našem, letos tedy fryštacko – muráňském), ale nepochybně i příjemnější počasí avizují, že vstupujeme do dalšího, již třetího měsíce tohoto roku. Březen nás
oslovuje hned v několika rovinách. Budu-li pokračovat například v myšlenkové linii sepětí člověka s přírodou, pak si asi
každý z nás uvědomí, že nás v tomto měsíci přivítá první jarní den, jarní rovnodennost (a nové roční období), a my dobře
víme, že přichází čas, který nás vybízí jak třeba k relaxační
procházce po malebném okolí našeho města, tak už i k nelehké práci na polích či na zahrádce. Ale řekne-li se březen,
mnohým z nás na mysli vytane akce, jejíž kořeny sahají až
do poloviny padesátých let minulého století, tedy kdysi? (ten
otazník za slovem jistě nebude překlep) společensko – osvětová aktivita s názvem Měsíc knihy, dnes tedy již v modiﬁkované podobě Měsíc knihy a internetu (r. 1989 totiž přinesl,
po překonání řekl bych „krize knihy a četby“, kdy mnozí tvrdili,
že klasické knize je odzvoněno, nejen zúžení této akce už jen
na Týden knihoven, dále pak avizovanou celkovou změnu názvu, ale i postupný masivní nástup kvalitativně nového hledání
zdrojů informací, včetně jejich sdílení a komunikace mezi lidmi
vůbec (sociální sítě). A nechávám teď už na každém z vás, aby
– s odkazem na praxi všedního dne – posoudil, co a jak naší
společnosti v tomto směru prospívá… Já, v kontextu výše uvedeného, pak ještě dodávám, že jsem rád, že kupříkladu právě
naše fryštácká knihovna ani dnes o čtenáře (ať už u nich jde
o kteroukoliv věkovou kategorii) určitě nouzi nemá! A tato skutečnost je samozřejmě dána několika faktory – nejen bohatou
nabídkou jednotlivých knižních titulů, pestrou paletou aktivit,
příjemným (třebaže prozatím poněkud stísněným) prostředím,
přátelskou atmosférou, ale jistě také i profesionálním osobním přístupem jejích zaměstnanců. Mimochodem – právě stálá poptávka po službách naší knihovny (navíc s výkonem tzv.
regionálních funkcí, tedy jakési knihovny „střediskové“, řekli
bychom s trochou nadsázky dobové terminologie) je jedním ze
zásadních důvodů, které nás vedou k tomu, že již letos budou

završeny projektové práce, které předurčí podobu nových prostor jakožto důstojného zázemí knihovny v rekonstruovaném
přízemí domu s byty pro důchodce.
Jestliže vyzvedávám pomyslný duchovní rozměr měsíce
března, pak ještě připomínám seniorům našeho města, že
právě v březnu zahajujeme prvním setkáním tzv. univerzitu třetího věku (cyklus zajímavých, věcných přednášek a interaktivních besed), kdy budou moci cestou kontinuálního výukového
cyklu zcela bezplatně zvýšit svoji informovat, vzdělání a rozhled, přičemž z výběru indikativních témat přednášek uvádím
např. tato: „Migrace jako největší výzvy Evropy pro 21. století“,
„Nový občanský zákoník a jeho dopad na každodenní životní situace“, „Počítačová gramotnost“, „Daňová problematika aneb
Aktivně i ve třetím věku“ a další.
Připomínám tedy, že pokud máte zájem o účast v tomto
zajímavém cyklu přednášek, které budou probíhat 1x za měsíc
v přesně stanovených termínech v prostorách radnice městského úřadu, přihlaste se, prosím, osobně na podatelně u paní
Jitky Nedělové, popřípadě na telefonním čísle 602 540 737 či
emailové adrese podatelna@frystak.cz, a to v termínu do 15.
3. 2019. První setkání se koná v úterý dne 26. 3. 2019 od
16.00 hodin v obřadní síni radnice. Počet míst je totiž omezen!
A jedno přání závěrem. Dvacátý osmý březen pravidelně
slavíme jako Den učitelů. Dovoluji si při této příležitosti jménem vedení města i jménem svým našim pedagogům popřát
vše nejlepší, především pak – kromě jiného – pevné zdraví
a hodně sil; vždyť obé je nutným předpokladem k úspěšnému
zvládání tak náročného povolání, jakým výchova a vzdělávání
nových generací nepochybně je.
Vážení spoluobčané, přeji vám vše dobré a pohodu dnů
nejen březnových.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Foto Pavel Malina
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UPOZORNĚNÍ

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ
města Fryštáku
Zastupitelstvo města Fryštáku schválilo plán investičních akcí města Fryštáku 2019, jeho obsah a analýza jsou k dispozici na blogu PFS, dostupném
z www.profrystakspolecne.cz
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku, 19. 2. 2019

NABÍDKA
Radnice – obsazení místa
Starosta města Fryštáku ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení tohoto pracovního místa:

Vedoucí odboru výstavby – Stavebního úřadu Fryšták.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky: osobně či poštou na adresu: Město
Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták (obálka musí být označena zn. „Vedoucí
odboru výstavby – SÚ Fryšták“) do 11. 3. 2019 do 11.30 hod.
•••
Starosta města Fryštáku ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení tohoto pracovního místa:

Referent/ka odboru výstavby – Stavebního úřadu Fryšták.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky: osobně či poštou na adresu: Město Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták (obálka musí být označena zn. „Referent/10
odboru výstavby – SÚ Fryšták“) do 11. 3. 2019 do 11.30 hod.

Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně bude v období
výběru daňových přiznání fyzických
osob za zdaňovací období roku 2018
poskytovat informace a nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění
povinnosti podat daňové přiznání.
Z tohoto důvodu budou na ﬁnančním
úřadě rozšířeny v pracovní dny úřední
hodiny v období od 25. 3. 2019 do 29.
3. 2019 ve všech pracovních dnech
vždy od 8.00 do 17.00 hodin a v pondělí 1. 4. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin.
V průběhu měsíce března 2019
budou probíhat výjezdy pracovníků
územních pracovišť so vybraných měst
a obcí s cílem zajistit pomoc obyvatelům s podáváním daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob.
Pro poplatníky daně z příjmů, kteří mají bydliště v obcích v působnosti Městského úřadu Fryšták, budou
pracovníci Finančního úřadu ve Zlíně
poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání v pondělí dne 18.
března 2019 v době od 8.00 do 12.00
a od 13. do 17.00 hodin v prostorách
budovy Městského úřadu ve Fryštáku.
•••
Upozorňujeme občany, že výdej žlutých pytlů na plastový odpad probíhá
na sběrném dvoře Technických služeb
Fryšták vždy v provozní době.
Tedy ve středu od 14 do 18 a v sobotu od 8 do 16 hodin.

Vítání dětí
Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku připravuje na čtvrtek
7. 3. 2019 v 15 hodin do obřadní síně
MěÚ Fryšták vítání dětí do života.
Na tento termín jsou již děti přihlášené.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem
uvítat své dítě v dalších termínech,
aby se přihlásili na matrice MěÚ Fryšták – přihláška je na webových stránkách města – www.frystak.cz, popřípadě si ji mohou vyzvednout přímo
na matrice nebo nechat si ji poslat
na požádání e-mailem. Podepsaný
originál, prosím, doručte do kanceláře matriky. Bez přihlášky Vás nemůžeme pozvat. Děkujeme.
Dana Konečná
matrikářka MěÚ Fryšták

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Základní školy Fryšták pro školní rok 2019/2020
Na základě Školského zákona 561/2004 Sb. § 36 odst. 4 v platném znění se
uskuteční zápis dětí do 1. třídy Základní školy Fryšták dne

Můj dráček

9. dubna (úterý) 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách II. patra přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku)
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou:
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
- rodný list dítěte
Upozornění: zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinni přihlásit dítě k plnění
povinné školní docházky (§ 36 odst. 4 Školského zákona)
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad (Školský
zákon 561/2004 Sb.).
Poznámka: V případě, že dítě není po dovršení uvedeného věku dostatečně
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé k jejímu zahájení, může zákonný zástupce dítěte v souladu s ustanovením § 37 školského zákona požádat ředitele
školy o odklad povinné školní docházky, a to na základě písemné žádosti podané
nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posuzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo
speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Můj dráček
letí do obláček.
Lítá i nad hodně stromy
i nad velkými domy.
Moje zahrada je letiště,
pro dráčka to není smetiště.
Dráček lítá venku,
má kamarádku Lenku.
Ten dráček dělá ve větru ruch
A já jsem mu řekla,
neudělej buch!

Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

Nejchytřejší žačka

Modernizace učebny fyziky a chemie v ZŠ Fryšták
V minulém roce 2018 se naše škola stala úspěšným žadatelem projektu
„Modernizace učebny fyziky a chemie“
v ZŠ Fryšták ﬁnancovaným Evropskou
unií v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období let 2014 –
2020. Cílem projektu je vytvořit žákům
příjemné a motivující prostředí, které
bude podporovat moderní výukové metody s využitím digitálních technologií
v rámci přírodovědného vzdělávání, aby
mohly být plně rozvíjeny odpovídající
klíčové kompetence v těchto oborech
ve vazbě na budoucí uplatnění žáků
na trhu práce. Učebna v současnosti
prochází kompletní přestavbou včetně
nových rozvodů elektřiny, vody, PC kabeláže, nové podlahy, atd. Učebna bude
vybavena novým nábytkem pro žáky
i pedagogy, nábytkem pro uložení učebních pomůcek, PC s projekční technikou
a ozvučením, potřebným zatemněním,
rozvodem slaboproudu do lavic a dalším vybavením. V nově rekonstruované
učebně bude probíhat nejen řádná výuka přírodovědných předmětů a seminářů, ale současně bude nový prostor
a pořízené pomůcky využity k podpoře
zájmového vzdělávání ve škole. Aktivity
budou směřovat k podpoře žáků školy
při přípravě k předmětovým soutěžím
a olympiádám. Současně s rekonstruk-

cí učebny bude řešen i bezbariérový přístup do této učebny, která se nachází
v 1. patře staré budovy školy. Bezbariérový přístup bude vyřešen vybudováním
výtahu v prostorách školního dvora, tak
aby tato část školy byla přístupná i pro
osoby se sníženou pohyblivostí. Rekonstrukce učebny byla zahájena počátkem
měsíce února a v současnosti se chýlí
ke konci. Pro představu předkládáme
vizualizaci, jak bude nová učebna fyziky
a chemie vypadat. Po ukončení realizace rádi umožníme široké veřejnosti prohlídku této nové učebny.
Mgr. Libor Sovadina

Já jsem chytrá žačka,
nejsem žádná Kačka.
Vím to, že kůň je pták
a mravenec je mák.
Sníh je nasypaná mouka,
venku je přerostlá louka.
Vím, že pět krát šest je devět,
v moři žije medvěd.
Vím, že na náměstí pochoduje slon
a v obchodě bije zvon.
Magdaléna Hurtová, 3. B
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Carvingový oblouk
Ten největší zážitek trval několik dní,
protože jsme se na lyžařském výcviku zdokonalovali v lyžování. Hlavní úkol byl nacvičit
carvingový oblouk. Museli jsme jezdit v obloučcích po hranách. Vždycky jsme se zastavili a trénovali. Některé dny nám to šlo, jindy
zase moc ne. První družstvo oblouk samozřejmě umělo líp. Nevím, jestli se ho všichni
naučili, ale určitě se zdokonalili. Měli jsme 4
družstva a to 4. družstvo se hodně zlepšilo.
Nelyžaři se o nich v pátek už nedalo říct.
Řád tygra
Nikdy před tím jsem na lyžích nestála.
Když jsem se se svými spolužáky v družstvu učila obloučky, nějak se mi to vymklo
a spadla jsem. Lyže se mi zkřížily, spadla
jsem na zadek a odepla se mi jedna lyže.
Uprostřed svahu jsem tam ležela a sama
sobě jsem se smála. Když se mi konečně
podařilo obout lyži, otřepala jsem se a dojela k ostatním. Na večerním programu jsem
dostala za tento pád řád tygra. Ten mi patřil
24 hodin a pak štafetu převzal někdo další.
Těch pádů jsem měla víc, ale žádný se mi
tolik nelíbil.
Zastavení pomy
Ten den hodně foukalo a podmínky nebyly tak příznivé, ale stejně jsme chtěli s radostí lyžovat. Několikrát jsme sjeli Malou
Kohútku a pak se s námi zasekla poma. Nevěděli jsme, co se děje. Hold jsme museli
asi 10 minut trčet na místě. Říkal jsem si,
že by to bylo daleko horší na sedačce, to už
bych se trochu bál. Nebyl jsem na ní nikdy,
až teď, jelikož jsem byl nelyžař. Jakmile jsem
na sedačkovou lanovku nasedl, strach rychle vyprchal a jízda byla super. Lyžařský kurz
byl moje nejlepší školní akce. Kdykoliv bych
si to všechno rád zopakoval.

Sedmáci na lyžáku
Ve dnech 3. – 8. února se žáci 7. A a 7. B zúčastnili lyžařského kurzu. Na chatu
Spartak v Javorníkách jsme odjížděli již v nedělní poledne. Cesta autobusem byla
klidná, horší byl pěší výstup na samotnou chatu, ale nakonec jsme se všichni ve
zdraví dostali nahoru.
Ubytovali jsme se a následovala chutná večeře. Druhý den jsme byli podle svých
schopností rozděleni do čtyř družstev. Kdo lyžovat uměl, zdokonalil se, kdo ne (například já), ten se to aspoň trošku naučil. Musím říct, že i úplní začátečníci sjeli svah
a dokázali se pomocí lanovky dostat zpátky na kopec.
Celý kurz jsme si užili, najedli jsme se vždy dobře, lyžovali jsme dvakrát denně,
na pokojích bylo hodně srandy a každý den jsme zakončili zábavným programem
některého z družstev, kdy jsme hráli hry a ve čtvrtek i tancovali.
Mnoha lidem bylo určitě trošku smutno, když jsme v pátek odjížděli domů, ale
všichni jsme se těšili na domov a rodiče.
T. Novák, 7.A

Na sedačce
Na sedačkové lanovce jsme se snažily
s kamarádkou jezdit jako na násobilce. Vždy
jsme si vybraly sedačku s číslem, které je
násobkem čísla 3 (např. 3, 6, 9, 12... 30).
Na černé sjezdovce jsem se bála, ale byl to
dobrý adrenalin.
Ve čtvrtek jsme vzali na sedačku 4. družstvo. Docela se báli, ale na konci, když jsme
vystupovali, tak nespadli oni, ale my s kamarádkou... Paradoxně.
Mé nejlepší zážitky
Ve středu jsme byli na vycházce na chatě Portáš na hranicích se Slovenskem.
Na zpáteční cestě se už stmívalo, ale všechno bylo tak krásně zasněžené, že jsme museli fotit a fotit...A úplně nejlepší zážitek
mám z večerních programů. Poslední večer
jsme hráli hodně her. Například jsme lovili
jablka z vody bez pomoci rukou. Taky jsme
měli karneval a diskotéku. Malovala jsem
své dva kamarády Staňu a Michala. Slušelo
jim to a bylo to vážně mé mistrovské dílo...
Na takové zážitky budu vzpomínat celý život.

Spokojení žáci 7.B

Milí spoluobčané, náš kinosál dlouho neožil žádnou veřejnou akcí. V sobotu
9. 3. v 17:00 bychom Vám zde proto chtěli promítnout ﬁlm a tím tento prostor
znovu oživit. Jedná se o dokumentární ﬁlm Město duchů, ve kterém dva mladí
žurnalisté informují okolní svět o situaci v Sýrii. Tento nápad nám vniknul do hlavy
díky projektu Cesta hrdiny, kdy máme nějakým způsobem pomoci našemu městu.
Těší se na Vás
K. Komínová, Z. Skaličková a D. Kapusta
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Rodičovský ples v roce 2019
Letos opět, již podruhé, ve znamení polonézy deváťáků. Choreograﬁe tanečního
mistra Jiřího Pohlodka z iDance Studia byla odvážná. Moderní pojetí tance vneslo do vystoupení nadčasovost a taneční páry i přes počáteční nervozitu dokázaly
s nadhledem publikum nadchnout. Především pak své rodiče. Taneční vystoupení
polonézy přineslo mladým lidem nejen praktickou zkušenost do života, ale také
sdílení společných zážitků a utužení třídního kolektivu. To potvrdili i loňští deváťáci,
kteří také nejprve s obavami vstupovali do neznáma tanečního dění, ale s odstupem času hodnotili přínos a získané zkušenosti velmi kladně.
Další program, který zpestřil atmosféru plesu, a doufáme, že se návštěvníkům
líbil, byla kapela Vivian Band, která provázela tancem po celý večer, vystoupení
Zlínské šermířské společnosti a nakonec kankán skupiny SDOM Zlín. Dobroty v občerstvení připravily paní kuchařky ze školní jídelny a ceny do tomboly, díky darům
od rodičů a ﬁrem, zabraly celou zadní část sálu. Letos bylo možné si objednat
i večeři, kterou připravili kuchaři z jídelny ZDV. Počet návštěvníků byl oproti loňsku
nižší, parket byl zaplněn akorát a přítomní si ples užili a byli s večerem spokojeni.
Po skončení plesu jsme se s rodiči, kteří organizovali a pomáhali, sešli, akci
vyhodnotili a probírali jak pokračovat v příštím roce. Každý ples nese zákonitě „podpis“ organizátorů a zcela pochopitelně plesy nemohou být každým rokem úplně
stejné. Není snadné takovou akci zorganizovat ať v letošním či předchozích letech.
Každý tým rodičů, který se na přípravách rodičovských plesů i v minulosti podílel, si
zaslouží velké ocenění a poděkování. Především pak všichni předsedové SRPŠ, kteří přípravám a organizaci celé akce věnovali nejvíce svého volného času a energie.
Stávající generace rodičů pamatuje pana Luboše Fuksu, Míšu Venenou a nyní Marcelu Pavlovou. Nemalou pozornost zaslouží také pomoc pedagogů školy, například
při přípravě pozvánek, prodeji vstupenek rodičům, motání lístků do tomboly s dětmi
a shromažďování cen do tomboly.
Rodičovský ples se pořádá proto, aby jeho výtěžek mohl být využit ve prospěch
našich školních dětí. Avšak nemálo důležitou roli během celého večera hraje také
neformální setkávání rodičů, pedagogů a přátel školy. Věříme, že do budoucna si rodičovský ples uchová svoji tradici a polonéza deváťáků zůstane každoroční nedílnou
součástí této kulturní akce. Děkujeme všem za podporu a spolupráci.
Organizátoři plesu za tým rodičů SRPŠ
www.srpsfrystak.cz

Ráda bych touto formou poděkovala
organizačnímu týmu rodičovského plesu. Celý večer se nesl v příjemném duchu, za zmínku stojí představení a možnost si vyzkoušet středověké tance.
Kapela, která hrála až do ranních hodin,
byla skvělá - lidé tančili a bavili se, také
byl zajištěn báječný catering po celou
dobu konání akce, avšak coby největší
plus hodnotím milý a přátelský přístup
organizátorů. Děkuji za příjemně strávený večer ve Fryštáku!
H. Dzirgasová
Dobrý den, úplnou náhodou jsem
měla možnost zúčastnit se dne 26. ledna Školního plesu. Nejsem z Fryštáku
a na plesy už skoro nechodím. Rozhodla jsem se proto tohoto pozvání využít.
A nelituji toho. Byl to spíš rodinný ples,
líbilo se mi na něm, že nebyl přeplněný
sál a bylo možné si výborně zatancovat,
kapela si dávala opravdu záležet.. Předtančení mě vrátilo do mých mladých
let, kdy v dlouhých šatech jsem i já
na mnoha plesech v Chomutově tančila
polonézu, takže byl pro mě dost vzpomínkový. Občerstvení a bohatá tombola
byly zárukou spokojenosti hostů. Tombola ke mně byla docela štědrá, odnesla jsem si dokonce jednu z hlavních
cen, takže toho množství nakoupených
losů nelituji a věřím, že na ples budu
s úsměvem vzpomínat i v létě při sečení
trávy na zahradě..
Jsem ráda, že jsem se plesu zúčastnila a děkuji za pěknou vzpomínku
na Fryšták
M. Jurčíková
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SNOEZELEN

Sním, až přijde on, mého srdce šampion!
Na začátku února jsme navštívili DIS
klub, kde nás čekal velmi zábavný a zajímavý program o lásce.
Hned před vstupními dveřmi nás
vřele přivítali organizátoři v kostýmech,
kteří nás pak provázeli celým programem. Zažili jsme spoustu zábavných
aktivit např. volenka, můj ideální partner, symboly lásky atd. Všechny aktivity nás velice bavily, i když některé byly
vyčerpávající. Alespoň chvíli jsme si
odpočinuli u ﬁlmu Papírová láska, který
popisuje lásku na první pohled.
Program jsme zakončili aktivitou, při
které jsme si napsali, co se nám líbí
na ostatních. Kromě zábavy a legrace
jsme měli možnost se zamyslet nad důležitými vlastnostmi a hodnotami pro
partnerský vztah.

Ve středu 6. února navštívily děti
ze školní družiny centrum vzdělávacích, volnočasových i dobrovolnický
aktivit Kamarád – Nenuda z.s.
Pracovníci centra zde vytvořili
speciální multi-senzorickou místnost
Snoezelen, která nabízí ojedinělé zážitky. Pobyt v místnosti rozvíjí smyslové vnímání, zlepšuje soustředění,
podporuje seberealizaci, napomáhá
lepšímu začlenění se dětí do kolektivu a v neposlední řadě navozuje pocit uvolnění. A právě v této místnosti
strávily naše děti spolu s paní vychovatelkou Danou Orsavovou a lektorkou z Nenudy 60 příjemných minut.
H. Uhříková

Celý program nás bavil a rádi bychom si ho zopakovali. Děkujeme za skvělý program v DIS klubu a také SRPŠ za jeho uhrazení.
N. Trnčáková, M. Pekařová

Vzpomínky nebo GDPR?
V povaze každého člověka se objevují chvíle vzpomínání. Vždyť bez něho bychom zapomněli na minulost. I já mám „své dny“, kdy sáhnu do albíček, přebírám se fotograﬁemi své rodiny, svých kolegů, bývalých žáků. Nejen, že je zařazuji
zpět do školních lavic, ale hodnotím jejich dnešní přístup k životu, pozoruji změny,
poznávám je i po dlouhých letech a mám radost, že jsem se v mnohých z nich
nezmýlila.
Proto mne překvapilo, jak někteří rodiče reagovali v dotazníku o nakládání
s osobními údaji svých dětí. Moderní zkratka GDPR. Svým podpisem zakázali dětem jakékoliv fotografování (např. na konci školního roku, či při akcích školy, úspěších atd.) Nebudou mít památku na školní kolektiv spolužáků. Nesmíme je psát ani
na seznamy školních zájezdů, výletů, sportovních a jiných soutěží (a bez soupisky
se nemohou akcí účastnit, nemohou reprezentovat). Při fotografování by museli
vystoupit z řady, nesměli bychom je veřejně chválit atd.
Napadá mne, zda tuto skutečnost nepřeháníme, zda nebudeme časem litovat,
že děti veřejně nechválíme, že je vyčleňujeme, že nebudou mít později na co vzpomínat. Za dobu, kterou jsem ve škole, jsme nikdy s osobními údaji nehazardovali.
Naopak, vždy jsme chránili soukromí. Ale nařízení je nařízení! A my je musíme plnit,
i když se nám to nelíbí.
Zajímalo by mne, zda toto nařízení plní beze zbytku i facebook?
SK

VĚNEČEK

Dětský karneval
První únorový víkend patřil dětem...

Děkujeme všem sponzorům za ﬁnanční i věcné dary pro děti, ZDV
za umožnění uspořádat karneval ve velkém sále, rodičům, kteří nemeškali
a pomohli s balením tomboly a výzdobou sálu, paní učitelkám a všem kteří
pomohli při přípravě celé akce.
Doufám, že Vám s námi bylo stejně
dobře jako nám s Vámi a budeme se
na Vás těšit na další naší akci.
Fotograﬁe, seznam sponzorů a kalendář akcí najdete na www.venecek.cz
nebo na www.facebook.com/venecekfrystak.
ZV

Spolek Věneček pro ně připravil tradiční a velmi oblíbený dětský karneval.
I přes pololetní prázdniny a vlnu chřipkového onemocnění byl sál ZDV Fryšták
plný dětí v nejrůznějších pestrobarevných kostýmech. Všem to velmi slušelo
a vybrat vítěze byl pro porotu nelehký
úkol. Protože rodiče mají jít dětem příkladem, udělili jsme i několik cen rodi-

čům, kteří se nestyděli a přišli na karneval také v kostýmu. Obdiv a velký
potlesk si zasloužily děti a jejich trenérka ze Sky Gym studia Zlín, kteří svým
krásným vystoupením Pole Dance zpestřili program celého karnevalu. Nechyběla ani tombola, která díky vstřícnosti
a štědrosti našich sponzorů byla velmi
bohatá. Jelikož je každá maska originální a každé dítě v ní kouzelné, zasloužili
si všichni na závěr balíček se sladkou
odměnou. Velmi chválím šikovné rodiče
i prarodiče, kteří dětem masku vlastnoručně vyráběli. Byly velmi nápadité.
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Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou...
(Pranostika)
Po velkém malování v Obecním
domě, když už bylo vše vysmejčeno, naleštěno a vše vonělo a zářilo čistotou,
sešly se zde den po dni dvě akce s nádechem starých časů.
První z nich byla již tradičně pořádaná muzeem, šlo o „dračky a mašlovačky“. Je to cyklus zaměřený na připomínání a uchování starých řemesel, kdy se
tetinky a strýcové scházeli na besedu,
a přitom nenechali ruce zahálet. Tentokrát jsme toho i my stihli skutečně mnoho. Nejprve si hlavně děti vyzkoušely,
jak se řeže starou dřevěnou rámovou
pilou. Zpočátku to nebylo úplně lehké,
musely totiž vzájemně přijít na to, kdo
má pilou táhnout a že jak se říká, na pilu
se nesmí tlačit. Brzy jim ale spolupráce
ve dvojicích šla pěkně od ruky a trámky
byly pořezané co by dup. Další úkol již
zvládli lehce, nebozezem zkoušely, jak
vyráběli naši staříčci žebře. Po vykonané práci přišel čas na něco na zub. Hromadně jsme si utloukli máslo a hned
jsme ochutnali jeho lahodnou chuť
s domácími bramborami na loupačku.
I když jich byl velký hrnec, nezůstal jediný. To však nebyla jediná pochoutka

KONTAKTY:
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

toho večera. Pekli jsme obřadní pečivo
z kynutého těsta jako malý návod i pro
blížící se období fašanku. Všem se zdařily roztodivné tvary ze zvířecí i rostlinné
říše, a ne všem se podařilo donést svůj
výrobek až domů. Někteří tu vůni nevydrželi a smlsli si na svých „pletáncích“
již v průběhu večera. Bylo toho tolik, že
na přichystané draní již nezbyl čas, tak
letos bez peřiny, ale nevadí, je to výzva
opět na příště.
A teď s vervou 2. března na letošní „vodění medvěda s pochováváním
basy“, 9. března na košt slivovice
a 16. března budete mít možnost porovnat své kulinářské umění s Červeným
křížem při ukázce domácí kuchyně.
To už bude za tři dny Josefa a jaru už
nic nezabrání v jeho rozpuku.
I. K.

Jé, to bylo tenkrát…
Jak se stalo v Lukovečku dobrým zvykem, obec vydává každý rok tematický
kalendář. Současný rok 2019 byl věnován vzpomínání a kalendář byl sestaven
z historických fotograﬁí našich občanů. Zejména u místních pamětníků vzbudil
velký zájem.
Abychom pokračovali v tomto duchu, věnovali jsme (zatím) jeden dlouhý zimní
večer promítání historických dokumentů ze života naší obce. Diváků se sešlo hodně a večer to byl vskutku dlouhý. Nejúžasnější bylo pozorovat reakce přítomných,
kdy se ozývaly komentáře ve stylu: „ jé - to byl náš Joža, jé - hen je náš barák, jé
– ona je těhotná, to musel být rok…“. Filmy zaujaly všechny diváky natolik, že po
promítání ještě dlouho diskutovali.
V promítání budeme jistě pokračovat a těšíme se na další společné setkání.
J.K.

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Odpočineme si až v nebi...“

Don Bosco

Začátek roku byl na DISu akcemi doslova našlapaný:
• DISples Mnoha kultur
Letošní již 19. ročník se opět vydařil. Vzhledem k tématu jste tento večer
u nás mohli potkat americké krásky, Číňany, indiány, Indky, Mexikány a mnoho
dalších. Pivo (Záhlinické) i vína ze Znovína tekly proudem. Zábava, hudba, tanec, míchané nápoje a kulinářské umění našich kuchařek nesměly chybět.
• Den otevřených dveří
Je jedinečná příležitost vyzkoušet
na vlastní kůži něco z toho, co DIS nabízí. Mohli jste vidět představení breakdance, zkusit slaňovat z druhého patra
budovy, nahlédnout do dílny motokroužku, vytočit si cukrovou vatu atd.
• Povídání o kávě s kávou
Historicky první setkání místních milovníků kávy s odborným výkladem. Samozřejmě nechyběla ochutnávka, která
provoněla celý dům. Velice nás potěšil
zájem, s jakým se setkala tato naše kávová premiéra a rádi bychom to někdy
zopakovali.
• Potáborové setkání
Účastníci letních pobytových táborů
se u nás potkali i v zimě. Zažili společný
víkend ve stylu hry Jumanji, společnými
silami si uvařili jídlo a utužili letní přátelství.
• Program pro fryštáckou ZŠ
V lednu se u nás ukázaly také třídy z
naší Základní školy Fryšták. 6. a 7. ročníky během dopoledne prolétly tématy
média a vztahy.
Fotek je mnoho a jsou povedené,
můžete se přesvědčit na našich webových stránkách:
http://frystak.sdb.cz/fotogalerie/

Co nás čeká
Předposlední víkend v březnu
u nás bude Duchovní obnova pro mladé.
A již den před Zeleným čtvrtkem
přijíždí kamarádi z blízka i z daleka,
aby na DISu společně v duchu křesťanských tradic oslavili Velikonoce.
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K U LT U R A

SMUTNÁ PŘEDZVĚST JARA 1939
(Počátek okupace a Protektorátu Čechy a Morava)
V rámci letošních výročí v úvodu Fryštáckého kalendáře na tento rok je připomenut také 15. březen 1939. Vzdělaný a moudrý rolník Vladimír Plšek st. z Dolní Vsi v rodinné kronice poutavě zachycuje tehdejší atmosféru:
„Jedna hrůza přikrývá druhou. Časné ráno ozvalo se z rozhlasových hlášení: Dnes v 6 hodin ráno zahájily německé pozemní a letecké síly obsazování
území Čech a Moravy. Jedou po pravé
jízdní dráze. Jezděte vpravo, nebrzděte
dopravu. Toto hlášení bylo stále opakováno. U nás se dosud jezdilo po levé
straně. Tímto okamžikem změněn směr
jízdy. Změna si vyžádala hodně nehod,
poněvadž přišla náhle a za sněžné plískanice.
První jednotky okupačního vojska
přijely do Fryštáku o 9. hod. 15. března
na motocyklech. Byl to jeden z nejošklivějších dní. Dost velké plískanice.
Vojáci poměrně málo oblečeni. Mnoho
jich bylo bez plášťů. Lidé nebyli zvědavi, byli doma. Jen na náměstí před hotelem (radnicí) stálo 20 lidí a u Hrubé
hospody 10. Němci projeli Fryštákem
ke Zlínu. Na náměstí zůstala protitanková rota a kuchyně. Vařili pro vojáky
a civilisty. Volali školáky a podělovali je
jídlem. Byli mezi nimi někteří civilisté,
kteří si chodili pro menáž. Vojáci je fotografovali, aby mohli hlásit do světa,
jaká je u nás bída a jak naše lidi živí.
Pravdou však byl opak. Násilnou úpravou měny, kterou byl stanoven poměr
marky k naší koruně jako 1 : 10, až
dosud byl poměr 1 : 8, vykoupili vojáci
cukrárny, textil, boty a vše, co se dalo,
posílali domů V obchodech jim musela

být dána přednost...Vojáci byli ubytováni u Žáků v sále...
K incidentům nedošlo. Na silnici
byly stráže. Po deváté hodině se nesměl nikdo zdržovat na silnici.
Hned v první dny okupace vylepeny
byly německo-české plakáty. Uvádím je
i s chybami:
Na rozkaz Vůdce a nejvyššího Velitele převzal jsem dnešním dnem
výkonnou moc v operačním prostoru
armády. Vrchní velitel armády jest
oprávněn vydati prv...svůj armádní ob-

vod právní nařízení a předpisi všech
druhů a odporování trestati. Veškeré
úřady pracují dále. Očekávám od Vás,
že splnít všechna nařízení a ochotně
vypomáháte, bude-li o to požádáno.
Učiněná opatření slouží k celkovému
blahu a usnadní branné moci, kteráVás a Vaši zemi chrání před hrůzou
války, splnění jejich úkolů. Ať žije
Adolf Hitler, Vůdce Velkoněmecké
říše!
Vrchní velitel německé armády
von Brauchitsch.

Majitelé zbraní byli povinni, pod
přísnými tresty odevzdat zbraně, kromě těch, které byly podloženy povolením k výkonu myslivosti.“ (s. 51–53)
Dále jsou uvedeny následující události,
ceny apod.
Ředitel fryštácké měšťanské školy
František Bobalík popisuje mezinárodní situaci i vývoj ve státě po Mnichovu,
odtržení Slovenska a krátce i příjezd
německých vojáků 15. března do Fryštáku. Vojáci byli přechodně ubytováni
také v tělocvičně školy a v jedné třídě. Opatrně formulovaný zápis o dění
končí v září 1939. Tři listy byly v době
protektorátu vyřezány a po válce vloženy zpět. Ve stručném záznamu se
dovídáme:

„Život v Protektorátu se vyvíjel
s tendencí přizpůsobení se poměrům
v Říši. Aby se tak dělo, o to pečovaly
nově zřízené říšské úřady v našich zemích, jejichž úřední označení:
Reichsprotektor in Böhmen und
Mähren, Oberlandrat... Říšská obrana rozložena na celém území. Všude
do úřadů zavedena dvojjazyčnost, napřed německy, potom česky. 22. 3.
1939 rozpuštěn náš parlament a brzy
se započalo s likvidací čs. armády. Bývalá peněžní měna zůstala. Zaměstnanost dělnictva byla dobrá, mnoho
dělníků odjelo na práci do Říše. Potíže
byly zpočátku s umístěním inteligence
– uprchlíků, ale i to se zdolávalo. Žel
však, že přijímání nových mladých sil
bylo zastaveno. Politicky se podařilo
státnímu prezidentu Dr. Emilu Háchovi
sjednotit celý národ v jedné politické
straně – Národním souručenství, nábor byl počátkem května a výsledek
byl impozantní. - 27. 4. 1939 jmenována autoritativně vláda generála inž.
Eliáše.“
(Školní kronika Obecné a měšťanské školy ve Fryštáku, vyřezané
a zpět vložené listy č. 1)
Z výročí dalších – končících devítkou – jsme si v lednu připomněli statečný čin upálení studenta Jana Palacha a vystoupení studentstva v rámci
jeho pohřbu v lednu 1969. Zmiňuji
také Zákon z r. 1949 o vytváření
jednotných zemědělských družstev
(první JZD na Zlínsku vzniklo ve Vítové, postupně i ve Fryštáku, Dolní
a Horní Vsi a dalších obcích, ve Fryštáku i traktorová stanice), na podzim
vzpomeneme ve světle místní kroniky
i událostí 17. listopadu 1989 na Fryštácku.
Čz
foto archív Radek Pulec

MISTROVSKÝ BŘEZEN
mezi stránkami, listy a kapitolami
Letošní Měsíc čtenářů přináší
na plakátech s nápisem Mistr četby
proslulého Gustava Frištenského, jehož
zápasnický trikot je plný nejrůznějších
vyznamenání. Hezky tím naznačuje
množství symbolických medailí, které
může čtenářství člověku přinášet.
Mohou se hojně zablýsknout právě
v březnu, měsíci rozprostřeném mezi
zimním spánkem a jarní bujarostí.
Také letos pro Vás v rámci března
s velkým B připravujeme několik tematicky pestrých akcí, o nichž Vás budeme
průběžně informovat. V podstatě jsme
jej zahájili s dvoutýdenním předstihem,
protože konec února byl vskutku nabitý.
Těšíme se na Vaši přízeň, objevování i radost a přejeme Vám úsměv a oči
zářící záhony osobních medailí!
my z knihovny
P. S. Během celého Měsíce čtenářů bude těm, jichž se to týká, promíjen poplatek z prodlení.

FRYŠTÁK DĚTEM
Rodinný klub Vlaštovky pro rodiče a pečovatele na mateřské a rodičovské dovolené sídlí již několik let v Dolní Vsi ve ﬁremním areálu na Stolařské ulici v přízemí
budovy hned za vjezdem do dvora.
Klub pro děti ve věku od 1 roku bývá pravidelně každé pondělí a pátek od 9:30
do cca 13 hod.
Ve středu je herna vždy po předchozí domluvě nejvhodnější pro miminka a batolata. Začátek od 9:30 hod.
Odpolední herna pro rodiče i s většími dětmi je možná po domluvě. Klubová
herna je plně vybavena moderními hračkami pro děti od narození až do školkového
věku. Děti mají k dispozici i sportovní vybavení. V herně mohou v rámci předškolního vzdělávání s rodiči rozvíjet motorické dovednosti odpovídající danému věku.
Mohou se u nás setkat s vrstevníky a společný nástup do mateřské školy pak pro
ně může být daleko snadnější, což nám s radostí potvrdilo již mnoho maminek.
Zázemí klubu nabízí stravovací koutek s kuchyňkou, kde se děti mohou občerstvit či naobědvat. Rodiče mají na výběr kávu nebo čaj. Prostory herny je možné
využít také k dětským oslavám. Nově je k dispozici pro návštěvníky klubu bazárek
dětských věcí od narození do cca 10 let.
Veškeré akce, tvoření či přednášky zveřejňujeme na facebookových stránkách
Fryšták dětem.
V létě opět s Luckou a Šimonem připravuje pro větší děti od cca 5 let příměstský klub, a to v době od 22. -26. července 2019. Za příznivého počasí čeká na
hřiště v Dolní Vsi zázemí upravené buňky také pro nejmenší děti.
A na co se můžou těšit dospělí?
Doufejme, že na umění pečení kváskového chleba. Termín tříhodinového kurzu
bude včas zveřejněn, a pokud již nyní máte zájem se předběžně přihlásit, napište
nám na e-mail vlastovky@email.cz.
Jakékoliv další informace můžete získat na tel. 608 446 961 nebo s námi komunikovat přes FB.
Těšíme se na nové dětské tváře, kterým se jisto jistě rozzáří v naší herně úsměv
na tvářích … přijďte posoudit sami.
Renáta Šafková a Michaela Nutilová
Fryšták dětem, z.s.
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Radost z psaní
Psaní je pro mne radost, ale i usilovná práce, jakési vnitřní rozrušení
i strach, je-li obsahově text dobrý.
Abych mohla psát, musím mít invenci, nějaký nápad. Někdy se mě dotkne Múza, jindy zádrhel, konec. Přetrhne se niť, myšlenky se rozlétnou,
přehluší je starost, práce.
Píši ráda o přírodě, o pedagogických záležitostech, o mezilidských
vztazích. Snad je to tím, že hodně
dlouhá léta učím. Něco na tom pravdy je. Odjakživa mám ráda otevřenost, upřímnost, pravdivost, cit pro
spravedlnost, optimismus. Toto vše
nalézám u dětí, mládeže, u svých bývalých žáků a jejich rodičů. Snadno
se s nimi dorozumím. Snadno najdeme společný jazyk. Občas mne přímo
fascinují. S mnohými studenty udržuji přátelský kontakt. Pomáhám jim
třeba s opravami písemných prací.
Tím se vlastně i já obrozuji, nabývám
nové síly, nové znalosti.
Straním dětem, člověku i přírodě.
Hledám ve všem pozitivní hodnoty.
Není to parabola. Je to v podstatě
moje angažovanost, moje odpovědnost. Nenosím lvíčka na dresu, ale
o to víc mám radost, dobrý pocit
z dobře vykonané práce. Mrzí mne,
když si někdo myslí, že svými články,
básněmi si podmaňuji lidi, aby mne
volili. Bylo mi to jedním člověkem řečeno, proto se o tom zmiňuji.
Jelikož pocházím z rodiny, kde nás
rodiče učili milovat přírodu, vážit si
všeho (bylo nás 6 dětí), krásy kolem
sebe, svobody, pohybu a síly, práce,
kamarádství, čestnosti, pomoci jiným
apod., proto mne vše, co jsem k životu potřebovala, okouzlovalo a postrkovalo dál.
Svým psaním si podávám ruce se
všemi, kteří články čtou. Jsem šťastná, když na někoho působí, promlouvají k němu. Stávám se tak poslem
mezilidských vztahů. Možná si zase
někdo řekne – fráze.
Chci však působit na psychiku,
formovat člověka, vážit si jeho práce. I děti učím úctě a lásce k lidem.
Je to moje celoživotní krédo. A ještě
jednou upozorňuji, že moje články nejsou volební agitace.
SK

Závod Ve stopě Valašské zimy
podruhé ovládl Lukáš Nášel z Fryštáku
„Jiné ambice než vítězství jsme ani neměli. Loni nás připravila o obhajobu minutová penalizace za dva trefené retardéry,“ vzpomíná již s úsměvem absolutní vítěz
letošního i předloňského ročníku 27letý Lukáš Nášel z Fryštáku, jehož prvenství
v konkurenci téměř 150 závodníků hodně těší a náležitě jej oslavil.
„Ze všeho – příprav, závodů a slivovice – jsem byl ale tak unavený, že jsem zalehl
již před půlnocí,“ přiznal s úsměvem mladý pilot, pro něhož to bylo již čtvrté vystoupení na Valašsce.
„Za rok se pokusím zkompletovat hattrick. Snad se nám podaří také auto ještě
dopilovat. Pořád máme o 100 koní méně než nejlepší,“ dodal závodník, jenž začal
svou kariéru v 8 letech na motocyklu, od 11 na motokárách a o tři roky později poprvé zasedl do závodního vozu.
Jaký byl letoší ročník?
Podobný posledním, bohužel pořád na ledovici. Škoda že jsem nezažil časy, kdy
se jezdilo převážně na sněhu, to bych byl ještě rychlejší! Miluji klouzavé tratě, sníh,
šotolinu. S mým méně výkonným vozem bych jinak asi nemohl uspět. A to už jsem
auto hodně odlehčil a dal o 20 koní silnější motor. Ale ani současných 135 není
žádná špička. Rok od roku je závod složitější, konkurence rychlejší.
Co rozhodlo o vašem letošním úspěchu, kdy jste jej začal tušit?
Do poslední chvíle jsme nějak nestíhali, vůz začali ladit až měsíc před startem,
pořád jsme měli nějaké problémy. V záloze jsem měl druhého colta, ale jen dvojkolku, se kterou si ani neumím představit zde závodit, klobouk dolů před nimi. V závodě jsem tušil, že se budu přetahovat o prvenství s posledním vítězem Světinským,
ale nakonec mi nejvíce šlapal na paty zkušený Kubica. Až v poslední slalomové
zkoušce udělal na ledě chybu a vyjel z trati. Zde se vše zlomilo.
Vám se krizovky v těžkých podmínkám vyhnuly?
(smích) Vůbec. První tři měřené úseky jsem se hlídal a jel opatrně, ale pak zrychloval. Krizovek bylo dost, jen v posledním úseku jsem hned třikrát málem byl ven
z trati. Měl jsem i štěstí.
Jak náročná byla trať a diváci?
„Stopa“ je bez debat nejtěžší amatérský závod v Česku. Loni jsem toho moc nenajezdil, o to více jsem se soustředil na tento podnik. Opět byl neskutečně náročný
a současně krásný. Každopádně klobouk dolů před pořadateli, jak opět perfektně
závody připravili.
Jak proběhly oslavy?
Jako po každém vítězství, s kamarády a pořadateli jsme jej samými zdravými valašskými dobrotami pořádně zapili. Protože mě ale chystání na závod, soustředění
během něj a vše potom pořádně vyčerpalo, před půlnocí jsem musel spát, byl jsem
úplně hotový.
Neuvažujete o proﬁ licenci?
Popravdě jsem si ji jednou, předloni po ovládnutí valašské stopy, vyřídil a odstartoval na Rallysprintu Kopná, ale půjčené clio od týmu Minaříka vypovědělo službu
hned v první erzetě. Po této zkušenosti jsem se zařekl, že závodit už budu jen se
svým vozem. Až na něj budu mít, nejlépe nějakého veterána, absolvuji sprintové
závody. To je můj sen a cíl.
„Ledovou trať z rekordně 144členného startovního pole zvládlo a cíl vidělo 124
posádek. Během závodu došlo k pěti haváriím bez vážného zranění. Zajímavostí je,
že nejvzdálenější posádka byla ze Slovenska, dalekých Košic.“
Antonín Cekota, tajemník soutěže
Se svolením autora Martina Břenka – Zlínský deník

Měsíc březen,
MĚSÍC KNIHY

Úspěch na olympiádě poštovních holubů
Náš spoluobčan z Kvapilky Zdeněk ADAMÍK docílil životního úspěchu ve svém
koníčku: chovatelství a závody s poštovními holuby.
Reprezentoval ČR, přesněji Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
na Světové olympiádě poštovních holubů v polské Poznani konané ve dnech 25.
– 27. ledna 2019. Zde získal bronzovou medaili v kategorii STANDARD (krása podmíněná výkonem) holoubě-holubička za rok 2018. To se ještě nikomu v minulosti
z oblastního spolku chovatelů PH (poštovních holubů) 135 členů, Zlín nepodařilo.
Protože velká většina z nás nemá představu o této zálibě, tak mi dovolte nahlédnout
do „kuchyně“ holubáře, kde se z koníčka stal kůň. Zde je krátký rozhovor na výše
uvedené téma.
Co pro Tebe znamená tento úspěch?
Zdeněk Adamík: Jeto asi nejlepší výsledek v mé chovatelské kariéře, úspěch,
o kterém se sní většině chovatelů PH, přestože jsem za 54-letou chovatelskou
činnost dosáhl skvělých umístění jako např. 1. SUPERESO ČR, trojnásobné vítězství
z nejdelšího závodu Oostende 1.073 km. Za svou kariéru jsem vyhrál více než 330
pohárů.
Čeho je zapotřebí k dosažení takového mimořádného výsledku?
Z. A. Je to výsledkem několika prvků: úspěšné dlouhodobé chovatelsko-šlechtitelské práce podpořené rozsáhlými znalostmi, kvalitního chovatelského zařízení
(holubníku) – v holubnících jsou v jednotlivých budnících instalovány poplastované
rošty, holubníky mají podlahová vytápění a ionizátory vzduchu a v nemalé míře kvalitními chovnými holuby potažmo jejich produkty – závodníky. Také je velmi dobré
pokud má chovatel osobnostní předpoklady.
Jak probíhají závody, mohl bys to trochu přiblížit?
Z. A. To je na dlouhé vyprávění, ale pokusím se o stručné vysvětlení. Holuba je
nejprve nutné připravit na určitý závod tak, aby byl ve formě a následně se dostal
do soutěžního družstva. Poté jsou závodníci odvezeni do tzv. nasazovacího střediska, kde je převezme kontrolní komise a zavede prostřednictvím nasazovací jednotky
systému Elektronického konstatování do el. evidence daného závodu a do el. ovladače chovatele. To se děje převzetím údajů z mikročipu, který má každý závodník
upevněn v plastovém kroužku na jedné z nožiček (na druhé má tzv. rodový kroužek
s údaji o něm samotném). Závodník je následně umístěn do závodního boxu. Následně přijede Zoobus (kamion pro přepravu PH s kapacitou cca 4000 ks). Zoobus
naloží závodníky ve 12 střediscích oblasti Zlín a po napojení holubů odjíždí do místa
startu. Na druhý nebo i další den, dle délky závodu, je očekáván startovním komisařem, který po dohodě se startérem nebo startovní komisí, kteří jsou doma a sledují
stav a očekávaný vývoj počasí provedou start holubů v určenou hodinu. Závodníci
přilétají do svých holubníků, kde mají na vletech umístěna elektronická snímací zařízení, která sejmou všechny údaje z mikročipu holuba a přenesou je do připojeného
zapečetěného ovladače chovatele. Po závodě se dostaví chovatelé v určenou hodinu do nasazovacího střediska, kde jsou podobným způsobem z ovladače chovatele
přeneseny všechny údaje do tiskárny a vytisknuty, následně jsou odeslány výpočtáři, který provede s pomoci výpočetního schváleného programu výpočet dosažených
rychlostí jednotlivých holubů. Pořadí je určeno dle dosažených rychlostí v metrech
za minutu na tři desetinná místa. Je to velmi zjednodušené, ale takto by to mohlo
pro nezasvěcené asi stačit.
Děkujeme za velmi zajímavé nahlédnutí do organizace soutěží poštovních holubů a přejeme další úspěchy při reprezentaci naší Kvapilky i města Fryštáku.
Alena Dofková

V poslední době je známo, že děti
hlasitě špatně čtou. Jistě největší
pomocník by měla být rodina. Někteří rodiče si však neuvědomují svou
důležitou roli při výuce čtení svého
potomka. Neznalostí správného čtení pak zůstává dítě negramotné. Je
zajímavé, že angličtinu nepodceňují,
ale čtení berou jako zábavu či zaplnění volného času. Málokdo si uvědomuje, že čtení je též domácí úkol
a bez kvalitního čtení se žák nedovede učit. Nechejte dítě denně několik
minut hlasitě číst a pak pochopíte,
proč poukazuji na tento jev.
Dobrá rada nad zlato. Dítě se totiž
neučí číst až ve škole, ale prakticky
od narození. Je nutné s dětmi povídat, prohlížet knihy, předčítat jim. Je
nutno začít doma! Špatné čtení je
„zásluha“ rodičů. Málo jste rozšiřovali dětskou slovní zásobu, málo jste
vypravovali zajímavé příběhy, málo
jste jim četli a málo jste jim dávali příležitost k jejich fantazírování, k vyprávění a vymýšlení příběhů. Málo jste
podnítili jejich touhu po knize. (Pochopitelně, ne všichni!)
Je měsíc březen. Měsíc knihy.
Posílejte děti do knihovny, kde je nepřeberné množství zajímavých knížek
právě pro děti. Pan knihovník dětem
poradí. Aktuálně sleduje literaturu
pro děti a mládež. Ví, co mezi dětmi „frčí“, co si půjčují. Vzbudí v nich
zájem o knihu, o čtení. Je jasné, že
povinná školní četba není pro děti to
„pravé ořechové“. Vypůjčováním knih
vám odpadne starost s kupováním
knih. Naučte děti lásce ke knize! Víte,
že kniha je nejlepší přítel. Nikdy nikoho nezradí.
Přeji hodně vytrvalosti a úspěchů.
SK
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S pozvánkou na degustaci přichází předzvěst jara a náš dluh zhodnotit
loňskou úrodu trneček v tekuté podobě. Bylo nám jasné, že poslední velká
úroda i skvělé počasí byly základem
pro dostatek kvasu a jeho mimořádnou kvalitu.
V sobotu 2. února 2019 v 18.00
jsme se sešli v garáži Konečných, kde
nás přivítalo útulné prostředí s galerií pohárů a diplomů, které získal pan
domácí. Nikde nebylo ani památky
po vodě z prasklého kotle ústředního
topení. V předvečer konání naší akce
bylo naše tradiční místo pro degustaci
ohroženo. Ovšem to jsou Koneční (jak
říká moje maminka) a vše v pohodě
zvládli. V sobotu dopoledne byla závada odstraněna, sklep a garáž uklizeny.
Odpoledne už se topilo, chystala tabule
pro degustátory a útulný kout pro rodinné příslušníky hlavních aktérů.
Naše setkání zahájil nejstarší z nás,
a to Zdeněk Orsava. Všechny přivítal
a vzpomněl těch, kteří už tu s námi nemohou být – Jaroslava Hřebačku, Jarmi-

11. ROČNÍK DEGUSTACE NA KVAPILCE

lu Gavendovou a Jirku Dofka – povstáním a minutou ticha jsme uctili jejich
památku. Pak jsme si připili loňským
vítězným vzorkem Aleny Dofkové, aby
se dobře naladily chuťové buňky.

Už tradičně Jožka Rafaja zrekapituloval pravidla pro hodnocení, které každý obdržel v písemné podobě včetně
historické tabulky všech výsledků deseti dosavadních degustací.
Na ochutnávku bylo určeno více
času, protože se sešlo rekordních 28
vzorků. Tento čas byl věnován důkladnému rozboru utajených vzorků, byl
okořeněn vtipnými poznámkami, které
byly zaznamenány i v bodovacích lístcích. Osmnáct degustátorů mělo nelehký úkol, a aby si jejich chuťové buňky
udržely rozlišovací schopnost, měli neustále k dispozici džbány s vodou, ale
také talíře s nejrůznějšími dobrůtkami.
Pro naše hodnotitele byl připraven před
odevzdáním bodování ještě jeden vzorek pálenky z roku 1995 a ti měli určit,
z jakého ovoce pocházela. Jejich fantazie neznala mezí a správnou odpověď
měl jen Libor Drábek. Byly to vypálené mandarinky. Zpracování hodnocení
v programu zajistil Čenda Černek, a tím
ušetřil hodně času hodnotící komisi.
Očekávání bylo velké, napětí se dalo
krájet a stále nad soutěžními vzorky
byla nezodpovězená otázka, komu připadnou diplomy i překrásné poháry
s popiskami, které věnoval Zdeněk Adamík. Jak to dopadlo?
Na „bedně“ skončily tyto tři vzorky:
• bronzová medaile
– 3. místo – Vlastimil KONEČNÝ
(v 11 ročnících byl 9x na bedně),
• stříbrná medaile
– 2. místo – František MICHALÍK,
• zlatá medaile
– 1. místo – Jiří RAFAJA,

jehož jméno bude zvěčněno na putovním poháru a jeho vzorkem se bude
otvírat příště další ročník degustace.
Postupně jsme uváděli pořadí
od nejhoršího umístění, odtajňovali
vzorky a degustátoři si vše zapisovali do svých bodovacích lístků a hlavně
konfrontovali své bodování, poznámky
s realitou.
Ovšem největší radost z umístění měl Pavel Ponížil, i když to nebylo
na bedně. Rozdíl mezi třetím a desátým
místem byly pouze tři body, což svědčí
o neuvěřitelně vyrovnané kvalitě vzorků.
Nejlepším degustátorem byl vyhlášen Tomáš Prusenovský, který prokázal, že jeho chuťové buňky jsou trénované.
Na začátku se stoly prohýbaly pod
neskutečným množstvím dobrot od výborného závinu, vynikajících pagáčků,
úžasných řízečků, kvalitní tlačenky,
cukrářsky dokonalých zákusků atd., ale
do půlnoci 43 přítomných postupně talíře vyprázdnili. Přitom se vzpomínalo
na začátky zatahování, naše společné
Silvestry, či táboráky. Nechyběla ani
písnička nestora našich setkávání pana
Antonína Konečného v podání Lidušky
Konečné Dej mi pusu s nonverbálním
projevem i kytarovým doprovodem. Je
fantastické, že máme takové množství
společných zážitků, které náš život obohacují a zároveň spojují.
Tak skončil 11. ročník degustace
na Kvapilce, za jehož úspěšné zvládnutí
patří poděkování celé rozvětvené rodině Konečných, degustátorům, kuchařinkám za zabepečení bohatých stolů
a všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění celé akce. Byli jste skvělí,
děkujeme.
Alena Dofková,
foto Libor Drábek

Z VA Š I C H D O P I S Ů

Démonů chraň mě zlých
Nohy mé, jednou když spočinuly cestou z města v zákoutí podloubí místní radnice, zastavily se i začetl jsem se tehdy v dešti nevlídném do oznámení občanům
města na úřední desce. Též nevlídném…
Málo, skutečně málo je mi srozumitelný jazyk a řeč právnická a styl, jimž básníci
zde oznamují nám své sdělení. Byť jsem jen stěží a s těžce odřenými slechy odmaturoval střední školu na Dostojevském, trojčlence, Karlu Čapkovi a kvantové fyzice,
za vydatné to pomoci snaživé paní učitelky přísedící, jazyk český, rodný jsem však
kupodivu, nejen svému, zvládl na chvalitebnou, ale určité slovní obraty mi prostě
pod kůži nejdou a nepolezou ani dnes.
Co k tomu říci.
Snad jen pár střípků a postřehů, snad nejméně vytržených z kontextu, vybráno
z oﬁciálních stránek města:
GPS souřadnice jsou k dispozici, kdyby člověk náhodou netreﬁl na detašované
pracoviště MÚ
Svoz komunálního odpadu i za psy
Správní orgán místně i věcně příslušný
Ideové studie využitelnosti objektů
Ve věci komunitního plánování
Ve znění pozdějších předpisů
Zrušuje se vyhláška
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Analýza ﬁnančního zdraví
Údaje byly anonymizovány
Dle nařízení EÚ
Zcela perlou však bylo oznámení o vyhlášení smogové situaci, ze dne 21. 1.
cituji:
„…klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic překročil hodnotu…“
konec citátu.
„Za prvé nevím, co to je, za druhé mě to uráží“. (citát Vlasty Buriana ve známém
ﬁlmu.)
No nečíst to, ani bych snad nevěděl, že se mi špatně dýchá…
Daleko horší zdál se mi však štiplavý kouř z komínů za inverzí v zimních obdobích
na přelomu 70. a 80. let, kdy jsme cestou do školy (i v pracovní soboty) dělali blbiny.
Takže pro jistotu v létě dodržujte pitný režim, sledujte biozátěž, pocitovou teplotu, vývoj tlaku vzduchu a nechoďte na slunce, v zimě nechoďte při inverzi taky
raději nikam.
Ještě, že se toho nedožila moje babička.
Luštíte-li křížovky, jistě znáte i sedmou velmoc na čtyři, která dokáže divy
a tímhle nás krmí…
Démonů chraň mě zlých…
Někdo si z nás asi trošku dělá pr..l.
I Don´t Know.
Nevím.
Jaroslav Maňásek st.
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senioři / beseda o historii našeho města

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

Jiří Adamík
Miluše Adamíková
Vladislav Barbořík
Radmila Bednaříková
Marie Čáslavská
Marie Černá
Pavel Dohnal
Vlasta Haraburdová
Oľga Hrošová
Josef Chlud
Božena Jančaříková
Věra Jarošová
Karel Juráň
Emília Končáková
Milada Krajčová
Zdeňka Matulová
Marie Mičíková
Ivona Nováková
František Pančocha
Jaroslav Rektořík
Ludmila Richterová
Jiří Straka
Vlasta Šimková
Maria Turková
Josef Vajďák
Zdeňka Žmolíková
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

Fryšták je příjemné místo k životu. My z Klásku máme své město rádi a zajímá
nás jeho historie. Už několikrát byl naším vzácným hostem pan PhDr. Česlav Zapletal. Zajímavě a poutavě nám vyprávěl o dobách minulých. Na besedě v úterý 12.
února jsme se dozvěděli o starých mlýnech, které ve Fryštáku bývaly a jaké zkazky
se o jednotlivých mlýnech vyprávěly. Závěrem besedy jsme vzpomínali, na kterých
místech stávaly dnes už neexistující domy, jejichž fotograﬁe byly otištěny ve Fryštáckých listech. Naše společné vzpomínání bylo úspěšné.
Těmito řádky chceme PhDr. Zapletalovi poděkovat za jeho vstřícnost a věříme,
že i v budoucnu bude tak laskavý a příjme naše pozvání.
Klásek

Poděkování
Dne 28. prosince 2018 utrpěla naše
maminka při procházce v Dolní Vsi úraz.
Tímto bychom rádi poděkovali panu
Stanislavu Bartoňovi za to, že poskytl
paní Ševčíkové pomoc a doprovodil ji až
domů. Velmi si toho vážíme.
rodina Ševčíkova

PŘIJ ME M E
prodavače/prodavačku
na částečný úvazek pro prodejnu
UZENÁŘSTVÍ PAVEL ŠEVČÍK.
Nástup možný ihned.
Bližší informace na

ZLATOU SVATBU
– 50 let od uzavření manželství –
slaví manželé
JOSEF a VĚRA DLABAJOVI.

tel. 604 415 339
nebo přímo na prodejně.
SPĚCHÁ!!!

nab ízí vo lnou p r acov ní p ozic i

Terénní pečovatel/ka
vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

provádění pečovatelských úkonů bez odborného dohledu
Pracovní podmínky: HPP plný, částečný, DPP
Požadavky: odborné vzdělání (doplnění umožněno)
řidičský průkaz skupiny B, PC – uživatelská
Nabízíme: zajímavé platové podmínky, benefity, skvělý kolektiv
KONTAKT info@zlin.charita.cz • tel.: 731 459 168 • www.zlin.charita.cz

Město Fryšták a Fryštácká Javořina
Vás srdečně zvou na XVII.

Valašské
setkání

FRYŠTÁK 2019

v pátek 22. března od 19.00 hod.
Kulturní dům ZDV Fryšták.

www.frystackajavorina.com

Učinkují dechové hudby:

Fryštácká Javořina,
Žadovjáci,
Veselka Ladislava Kubeše,
Textilanka z Trenčína,
a host Olina Baričičová.
Pořadem provází
Ivana SLABÁKOVÁ a Karel HEGNER.
Po skončení programu taneční zábava.
Vstupné 200 Kč.
Předprodej vstupenek MěÚ Fryšták
a Magistrát města Zlína od 25. 2. 2019.
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

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

e-mail
web

placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.
info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

chytrá
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až 4 000
0 Kč pro 4čle
enno
ou rodinu
a na sportovn
ní ak
ktivity
třeba

Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

placená inzerce

je u 211 a ví proč
placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

Program
slev a výhod

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března
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