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KARNEVALOVÉ VESELÍ
V sobotu s krásným magickým datem 22. 2. 2020 uspořádal spolek
Věneček z.s. v sále ZDV Fryšták další ročník oblíbeného Dětského karnevalu.
Sešlo se opravdu velké množství
usměvavých dětí v krásných, pestrobarevných maskách. Přišly princezny,
vodníci, mořské panny, kovbojové, hasiči, různá zvířátka i sportovci. Byla
zde i nevěsta se ženichem, kteří nám
přinesli i svatební koláčky na ochutnání. Bylo vidět, že se maminky, tatínci,
babičky, dědečkové i tetičky, no zkrátka všichni co mají šikovné ruce a dobré nápady, zapojili do velkých příprav
a vlastní výroby kostýmů a masek.
Za to jim děkujeme, velmi nás to
potěšilo a moc si toho vážíme.
Letošní program obohatila dětská
taneční skupina z TYMY – SVČ Holešov, pod vedením paní Olgy Peškové. Děti nám předvedly choreograﬁi
moderních tanců, které jsme si také
mohly společně vyzkoušet. Nechyběly soutěže, tance s rodiči, sladké odměny ani tombola, která díky našim
milým sponzorům byla velmi bohatá.
A jak už to chodí, závěr patří vítězům.
Bylo jich hned několik a nemyslete si,
že to porota měla nějak jednoduché.
Vždyť každá maska je něčím zajímavá
a každá si zaslouží odměnu. A také
zasloužila.
Děkujeme ZDV Fryšták a všem
sponzorům za podporu a vstřícnost.
Děkuji dobrým lidem, kteří nám jakkoliv pomohli s přípravou a v průběhu
celé akce. Děkuji také vám, kteří jste
přišli v tak hojném počtu. Jsme za to
moc rádi. Doufám, že jste se s námi
dobře bavili, a že vám s námi bylo tak
dobře jako nám s vámi.
Za Věneček z.s.
Z.V.

Akce proběhla před vyhlášením stavu nouze.

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

Vážení spoluobčané!
První hřejivé dny stále ještě svěže mladého jara nás bezelstně pozvaly do zatím nedotčené přírody i na dosud ještě
poněkud osiřelé zahrádky (samozřejmě vyrážíme za přísného
dodržování příslušných opatření vlády), abychom, významně
posíleni sílící energií slunečních paprsků, úspěšně zvládali
vše, co nám každý den vždy znovu a zas přináší.
A v pestrobarevné kulise probouzející se přírody i postupně
narůstajícího ruchu pracovního přidávám i já několik střípků
tak říkajíc ze života radnice.
První má poznámka se věnuje aktuálnímu tématu, tedy koronavirovému nebezpečí. Tentokrát hlavně z pohledu našich
školských zařízení. Jak víte, v tomto okamžiku je stále uzavřen
provoz školy mateřské, přičemž o dalším postupu ve věci případného otevření tohoto zařízení rozhodne jeho vedení v součinnosti se zřizovatelem, a to s ohledem na další vývoj šíření
pandemické nákazy. V současné situaci – tedy zejména s přihlédnutím k nařízením vlády ve věci jejího požadavku na garanci uplatnění jednotlivých zdravotně – organizačních opatření
vztahujících se k fungování mateřinky – nelze ještě, tedy dle
názoru rady města, pakliže prevenci zdraví našich nejmenších
vnímáme jako prioritu, ke spuštění plnohodnotného provozu přistoupit. Tím ovšem není dotčen zápis dětí k návštěvě
předškolního zařízení, který za přísných preventivních opatření
proběhne, na základě rozhodnutí Bc. I. Staňkové, ředitelky, prezenční formou. Tak trochu „organizační“ oříšek ovšem představuje v tomto okamžiku vládou vlastně jen doporučené zahájení
výuky na prvním stupni základní školy (tedy v tom smyslu, že
mimo jiné odpovědnost za rozhodnutí o účasti žáka ve výuce
přechází v konečném důsledku na samotné rodiče?!). Nebudu
zde spekulovat o argumentech, které naši vládu k tomuto –
pro mne osobně hned z několika aspektů patrně kontroverznímu – kroku vedly. Předmětná opatření vlády, byť měnící se
doslova ze dne na den, musíme z pozice zástupce zřizovatele
respektovat… Proto za několik týdnů předpokládané zahájení výuky několika ročníků tzv. národky bylo předmětem předběžného jednání jak krizového štábu města, tak následně
i konzultace radních v rámci řádného zasedání rady města. Ze
zmíněné diskuse vzešel kromě jiného závěr, kdy ředitel školy
(po předložení návrhu organizačních, materiálně-technických či
zdravotně-preventivních a personálních opatření zajišťujících
fungování základní školy) projedná možnosti zabezpečení výuky i v právním prostředí mnohých restrikcí také se zástupci
rodičovské veřejnosti, respektive zástupci SRPŠ, a to i v návaznosti na metodický materiál připravovaný ministerstvem
školství. Jsem přesvědčen, že tato spolupráce, tj. tedy součinnost vedení školy, zřizovatele a zástupců rodičů, umožní pro
všechny jistě přijatelným způsobem vyřešit případné otazníkové momenty blížící se – v dané situaci přece jen improvizované
– výuky. Současně využívám příležitost, kdy řešíme záležitosti
místního školství, a chci i touto cestou všem, kteří se jakkoliv
na procesu doposud na základních školách nevyzkoušeného
vzdělávání na dálku podílejí (kromě učitelů aktivně asistují rodiče, prarodiče či jiní rodinní příslušníci nebo známí), opravdu
velmi poděkovat a rovněž jim popřát hodně sil při zvládání tak
náročné, již týdny trvající zkoušky…
A jestliže se zmiňuji o opatřeních města reagujících na šířící se pandemii, připomínám, že rada města dala podnět
správci poplatku, aby pro rok 2020 rozhodl o prominutí úhrady
poplatku za – zjednodušeně vyjádřeno – likvidaci komunálního
odpadu vznikajícího na území města Fryštáku, a to – ve smy-

slu aktuálně platné legislativy – pro všechny poplatníky. Rada
města považuje tento akt za adekvátní formu adresné pomoci
každému jednomu občanu v momentálně tíživé situaci, tedy
za vhodnou formu zmírnění dopadů nouzového stavu, kdy nepřímá ﬁnanční podpora představuje alespoň částečnou „refundaci“ zvýšených rodinných výdajů spojených se zajištěním
ochranných a čisticích prostředků, se zavedením individuálních opatření k zabezpečení alternativního chodu rodiny, domácností, a nebo také jako částečnou podporu rodin v případě
dočasných výpadků v příjmech apod. Současně rada města
vnímá toto rozhodnutí také jako gesto díků občanům města
za součinnost při zvládání momentálně mimořádně nepříznivé
situace. Fryštačané, děkujeme!
Záplavu všudypřítomných informací o boji se zákeřnou nákazou si dovolím záměrně rozmělnit zprávami snad pozitivními. Myslím si, že sem patří i sdělení, které původně mělo mít
podobu pozvánky – na slavnostní akt otevření nově zrekonstruovaného objektu s číslem popisným 16 na ul. P. I. Stuchlého
vedle kostela, kdy jeho oprava v duchu zanechání historické
stopy korespondující s charakterem celé ulice bude v květnu
završena. Inu, starý objekt v novém, památkáři plně respektovaném hábitu, navrženým ateliérem New Work, který zastupuje
arch. Svatopluk Sládeček, můžete prozatím zhlížet nezávisle
sami; zájemci o společné setkání spojené s nepochybně poutavým komentářem osvětlujícím jak historii tohoto místa, tak
i pojetí rekonstrukce, se jistě brzy dočkají…
Jestliže jsem tak trochu odstartoval toulky fryštackou minulostí, pak v souvislosti s měsícem květnem nemohu nevzpomenut, že si právě letos připomínáme jedno půlkulaté výročí
– konce druhé světové války. Tentokrát se z důvodů zcela zřejmých nemůžeme sejít ve větším počtu na pietním aktu, například u pomníku Padlých, tím spíše je tento fakt příležitostí
„prožít si“ tyto události každý sám, ve svém nitru; vnímání historie asi přece jenom nespočívá v počtu ceremoniálů a slavnostně položených věnců. Mohu-li se tedy přimluvit, projevme
úctu všem těm, kteří přinesli oběť nejvyšší pro naši svobodu
a mír, že jim i v intimitě našich domovů věnujeme tichou vzpomínku…
Vážení spoluobčané,
určitě jste – třebaže v době poznamenané pochopitelnými
obavami o naše zdraví – nezapomněli, že pátý měsíc v roce
zaujímá – asi v životě každého z nás – přece jen zvláštní místo – jaké, všichni dobře víme. Dovoluji si proto v závěru svého
příspěvku dva, jak vždy píši, doušky tak říkajíc na rozloučenou:
první představuje upřímné blahopřání – při příležitosti Dne matek jménem vedení města i jménem svým přeji všem našim
maminkám hlavně pevné zdraví, rodinnou pohodu, radost i lásku a úctu nejen těch nebližších; nechť máte, naše maminky,
stále dostatek sil naplňovat své každodenní poslání jakož i důvod k úsměvu na tváři. Druhý doušek – s vaším dovolením –
skromně formuluji jako svou osobní výzvu nám všem – zkusme
si poetický odkaz (M)máje nejen prvního prožít i letos stejně
intenzivně jako kdykoliv jindy. Tak jen s chutí do toho…!
Přeji všem příjemně prožitý máj!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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ZÁ PISY R M F A Z M F

RMF č. R 7/2020/VIII z 25. 3. 2020
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje zajištění nákupu
materiálů spojených s prevencí šíření
koronaviru COVID-19 v nezbytně nutném rozsahu a schvaluje při výdajích
rozpočtově nezajištěných postupovat
ve smyslu ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech ÚSC, v platném znění.
RMF v návaznosti na dílčí informace
o očekávaném zpomalení ekonomiky,
příchodu hospodářské recese v důsledku omezeného fungování hospodářství
v návaznosti na opatření přijatá v rámci boje v šíření nákazy koronaviru Covid-19, a v důsledku toho pak očekávaného propadu daňových výnosů v rámci
rozpočtového určení daní měst a obcí
ukládá Ing. Bc. I. Slámečkové, ekonomce města, a Mgr. L. Doleželovi, starostovi města, připravit podklady pro jednání
zastupitelstva města ve věci dalšího
možného vývoje příjmové stránky města, a to s odkazem na první sledované
referenční období ke dni 31. 5. 2020.
RMF schvaluje uzavření Rámcové
smlouvy o spolupráci mezi městem
Fryšták a Vysokým učením technickým
v Brně, Fakultou architektury, ve věci
vzájemné spolupráce.
RMF s odkazem na informaci o dosažení 40 bezpříspěvkových odběrů krve
vyslovuje poděkování panu P. Vaňharovi, panu V. Dorazínovi, p. R. Šťastnému,
paní Ing. M. Kocháňové, panu M. Kalčákovi za ochotu darovat krev pro zdraví
a záchranu života svých spoluobčanů
a uděluje jim tímto ocenění a ukládá
radnímu Mgr. P. Nášelovi zajistit předání ocenění s ohledem na mimořádnou
situaci bez slavnostního aktu.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
3/2020 ze dne 24. 2. 2020 bez přip.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro rok 2020
spolku NADĚJE, Praha, za účelem částečného ﬁnancování sociálně terapeutických dílen, které v současné době
užívá 5 obyvatel s místem trvalého bydliště ve městě Fryšták.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro rok 2020
organizaci Dětské Centrum Zlín, p. o.,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru za účelem dokrytí
osobních nákladů, tj. mzdové náklady,
zákonné sociální a zdravotní pojištění
a základní příděl do FKSP.

RMF bere na vědomí připomínky mysliveckého sdružení MS Fryšták Dolní
Ves, z. s., ke zveřejněnému záměru výpůjčky městských pozemků p. č. 1571 ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
1792 m², 1565 - vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,
o výměře 988 m², 1564 - ost. plocha,
neplodná půda, o výměře 1250 m²,
1566 - lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 466
m², a 780/1 - lesní pozemek, pozemek
určený k plnění funkcí lesa, o výměře 5015 m², vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, a ukládá radnímu P. Ševčíkovi
zorganizovat místní šetření se zástupci
dotčených subjektů.
RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku městského pozemku p. č. 438/20
- zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 43 m²,
žadateli Ing. A. Zátopkovi, Zlín, na dobu
určitou od 26. 3. 2020 do 23. 4. 2020,
za účelem užívání pozemku z důvodu
umístěné stavby kaple.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o krátkodobé výpůjčce pozemku mezi
městem Fryšták a Ing. A. Zátopkem,
Zlín, na dobu určitou od 26. 3. 2020
do 23. 4. 2020.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky městského pozemku p. č.
438/20 - zastavěná plocha a nádvoří,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře
43 m², žadateli Ing. A. Zátopkovi, Zlín,
na dobu určitou od 24. 4. 2020 do 31.
7. 2020, za účelem užívání pozemku
z důvodu umístěné stavby kaple, a uzavření příslušné smlouvy.
RMF doporučuje ZMF vykoupit část
pozemku p. č. 81/1 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře cca 169
m², od ﬁrmy STIMOS, spol. s r. o., Vítová, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, za účelem vytvoření koridoru
pro zpřístupnění městského pozemku
p. č. 423/21 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, a ukládá Ing. Dohnalovi zajistit
ze strany jednatele ﬁrmy STIMOS, spol.
s r. o., písemný souhlas s prodejem pozemku za cenu stanovenou znaleckým
posudkem (v návaznosti na právní posouzení formy souhlasu).
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.
10. 2015 mezi městem Fryšták, a spol.
CETIN, a. s., Praha, jejímž předmětem
nájmu je:

a) prostor/místnost sloužící k podnikání o velikosti 19 m², umístěný v 5.
NP budovy, č. p. 381, nacházející se
na pozemku p. č. 19/1, zapsaný na LV
č. 10001, k. ú. Fryšták (dále jen „Budova“)
b) prostor sloužící k podnikání, a to
část střechy a komína Budovy o výměře
7 m²,
c) prostory v/na Budově, které jsou
potřebné na kabelová propojení, tj.
na vedení kabelů mezi
- technologií Nájemce a existujícím
rozvaděčem nízkého napětí Budovy,
- technologií Nájemce a zásuvkou
pro záložní dieselagregát umístěnou
na Budově,
- technologií Nájemce a datovým (telefonním, resp. optickým) rozvaděčem
Budovy,
na prodloužení doby nájmu, a to změnou článku „VI. Doba nájmu“ Smlouvy,
která se nově stanovuje na dobu určitou od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2023.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej městských pozemků p. č. 852/13
- vodní plocha, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a p. č. 428/5 - trvalý
travní porost, p. č. 428/13 - trvalý travní porost, p. č. 428/4 - trvalý travní porost, p. č. 428/20 - trvalý travní porost,
a p. č. 428/12 - trvalý travní porost, vše
k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli S.
Zemanovi, Fryšták, za účelem odclonění silnice a vytvoření biotopu.
RMF bere na vědomí návrh na uzavření Smlouvy č. 1030054568/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták a spol.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Dolní Ves - Suché, pí Světlíková, Kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 1281 - ost. plocha, ost.
komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.400 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů, a ukládá Ing. M. Drahotuské,
reference ESO, zajistit u OTH písemné
stanovisko k možným dopadům uložení
sítě spol. E.ON pro další možné uložení
sítí města Fryšták.
RMF bere na vědomí návrh na uzavření Smlouvy č. 1030059202/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták a spol.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení

s názvem „Fryšták, p. Jančík, Kab. NN“,
umístěné na měst. pozemcích p. č. 864
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 883 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1004/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1004/4
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
a p. č. 825/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 4.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů, a udělit souhlas do situačního výkresu a ukládá Ing. M. Drahotuské, reference OTH, zajistit u OTH písemné stanovisko k možným dopadům
uložení sítě spol. E.ON pro další možné
uložení sítí města Fryšták
RMF bere na vědomí žádost O. Holíka, Fryšták, o prodej městského pozemku p. č. 626/2 zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o výměře 65 m², a zřízení práva věcného břemene k uloženým přípojkám inž.
sítí, nedoporučuje ZMF schválit prodej
předmětného pozemku a ukládá Ing. M.
Drahotuské, referentce ESO, zajistit
podklady a zahájit jednání ve věci přípravy podkladů pro uzavření smlouvy
o věcném břemeni.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na restaurátorské práce na akci „Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku – II.
etapa“, a to restaurátory MgA. J. Čádu,
Praha a MgA. J. Tlučhoře, Rudná s cenovou nabídkou ve výši 197.600 Kč.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták, a MgA. J.
Čádou, Praha , a MgA. J. Tlučhořem,
Rudná, na akci „Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku – II.
etapa“, a to v ceně 197.600 Kč (konečná cena - není plátce DPH).
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku – II. etapa – ztužující základový věnec“, a to ﬁrmu PROVING, s.
r. o., Hulín, s cenovou nabídkou ve výši
191.000 Kč bez DPH, tj. 231.110 Kč vč.
DPH, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
PROVING, s. r. o., Hulín, na provedení
stavebních prací na akci „Restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku – II. etapa – ztužující základový věnec“ a to v ceně 191.000 Kč bez DPH,
tj. 231.110 Kč vč. DPH.

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. 957/32/2020“ mezi
městem Fryšták, a Lesy ČR, s. p.,
Hradec Králové, k pozemku p. č. 21/4
– koryto vodního toku, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za účelem vedení inž. sítě
– vodovodu ke stavbě „Prodloužení vodovodu ul. Přehradní“, v ceně věcného
břemene ve výši 10.000 Kč bez DPH,
s připočtením DPH dle platné sazby.

RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Mgr. L.Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták,
o organizaci zápisu do školní docházky
do 1. ročníku ZŠ Fryšták v návaznosti
na mimořádná opatření, tj. bez přítomnosti dětí.

RMF bere na vědomí návrh Přílohy
č. 1/2 ke Smlouvě o odběru obalových
a dalších druhů odpadů č. 533 uzavřené mezi městem Fryšták, a spol. Sběrné suroviny UH, s. r. o., Staré Město,
kterou se mění částka za svoz odpadu,
sklo barevné, sklo bílé, kód 200102,
a to s účinností od 1. 4. 2020 a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě“, jehož předmětem je změna Přílohy
č. 1/2.

RMF bere na vědomí informace
o zrušení výstavy k 75. výročí konce 2.
světové války v návaznosti na mimořádná opatření bez připomínek, čímž ruší
své usnesení č. U R 5/2020/VIII/ ze
dne 26. 2. 2020 a 28. 2. 2020.

RMF bere na vědomí aktualizovanou
žádost spol. NWT, a. s., Zlín, ve věci
vydání stanoviska k projektu výstavby rodinných domů na ul. Hornoveská
a k prodeji měst. pozemku a:
doporučuje ZMF schválit prodej
městského pozemku p. č. 48, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, spol.
NWT, a. s., Zlín;
souhlasí s předloženým záměrem
ve smyslu předložené studie ze dne
20. 3. 2020, vedené pod č.j. MUF-OTH-723/2020-DOH, a to za předpokladu doplnění požadavků města Fryšták
v dalším stupni projektové dokumentace, a to zejména v těchto aspektech:
- soulad skutečného rozsahu zastavěných ploch jednotlivých pozemků celé
lokality s podmínkami Územního plánu
města Fryštáku,
- požadavek města na povrch nově
vybudované komunikace v dané lokalitě
ze živičného povrchu,
- požadavek na odvedení povrchových vod z komunikace (požadavek
na vybudování dešťové kanalizace v komunikaci),
- splnění rozhledových parametrů
na křižovatkách se stávajícími komunikacemi na ul. Hornoveská a ul. Komenského v návaznosti na aktuálně platné
normy,
- zajištění dostatečného osvětlení
ulice z veřejného osvětlení.

RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták,
o zrušení ředitelského volna v pátek
dne 3. 4. 2020 bez připomínek.

RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení
štěpkovače” ve složení: Ing. P. Dohnal /
K. Večeřová, M. Dubovský / J. Najman,
Ing. P. Gálík / Mgr. L. Sovadina.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy
/ náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění
zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce povrchu MK na ul. Štípská”
ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Plášek, Ing. R. Ševčík / P. Ševčík, Ing. M.
Zlámal /A. Langer.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Prodloužení vodovodu na ul. Přehradní ” ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Plášek,
Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, Ing. M.
Zlámal / Ing. M. Zmeškalová, Ing. R.
Ševčík / P. Ševčík, Ing. K. Kuchař / A.
Langer.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Prodloužení vodovodu na ul. Souhrady ” ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Plášek,
Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, Ing. M.
Zlámal / Ing. M. Zmeškalová, Ing. R.
Ševčík / P. Ševčík, Ing. K. Kuchař / A.
Langer.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
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a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Prodloužení vodovodu na ul. Osvobození ”
ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Zlámal, Ing. M. Plášek / Ing. M. Zmeškalová, Ing. P. Gálík / Ing. R. Ševčík.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Prodloužení kanalizace na ul. Přehradní ”
ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Plášek, Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, Ing. M.
Zlámal / Ing. M. Zmeškalová, Ing. R.
Ševčík / P. Ševčík, Ing. K. Kuchař / A.
Langer.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Dokončení ZTV na ul. Pekárkova” ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Plášek,
Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, Ing. M.
Zlámal / Ing. M. Zmeškalová, Ing. R.
Ševčík / P. Ševčík, Ing. K. Kuchař / A.
Langer.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy
/ náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění
zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení vozu komunální techniky” ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Plášek,
Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, M. Dubovský / J. Najman, P. Kolajík / A. Langer,
P. Ševčík / Mgr. L. Sovadina.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení
výměnné zametací nástavby na komunální techniku” ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Plášek, M. Dubovský / J.
Najman, P. Kolajík / A. Langer.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – objekt čp. 1,
nám. Míru – zájezdní hostinec tzv. Hrubá hospoda” ve složení: Ing. P. Gálík /
Ing. J. Košák, Ing. R. Ševčík / Ing. M.
Zlámal, P. Ševčík / Ing. M. Zmeškalová, Ing. P. Dohnal / Mgr. L. Sovadina,
Ing. M. Plášek / A. Langer.
RMF v souladu se Zásadami č.

1/2016 města Fryšták jmenuje členy
/ náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění
zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení nového územního plánu města
Fryštáku” ve složení: Ing. Pavel Gálík /
Ing. Jan Košák, Alois Langer / Ing. Karel
Zlámalík, Ing. Michal Zlámal / Ing. Magda Zmeškalová, Ing. Pavel Dohnal /
Kateřina Večeřová, Ing. Martin Plášek
/ Pavel Ševčík
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy /
náhradníky komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace
energeticky úsporných opatření v budově ZŠ Fryšták - zdroj” ve složení: Mgr. L.
Sovadina / Bc. I. Staňková, Ing. P. Gálík
/ Ing. R. Ševčík, Ing. J. Košák / P. Ševčík, Ing. P. Dohnal / Ing. M. Plášek,
Ing. M. Zlámal / A. Langer.
RMF v souladu se Zásadami č.
1/2016 města Fryšták jmenuje členy
/ náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění
zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace energeticky úsporných opatření v budově MŠ Fryšták – zdroj a VZT”
ve složení: Bc. I. Staňková / Mgr. L. Sovadina, Ing. P. Gálík / Ing. R. Ševčík,
Ing. J. Košák / P. Ševčík, Ing. P. Dohnal
/ Ing. M. Plášek, Ing. M. Zlámal / A.
Langer.
RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit zpracování návrhu na doplnění kamer v rámci Městského kamerového systému města Fryšták
(doplnit veřejná místa pokrytá kamerovým záznamem – čp. 16, dvůr TS, sál
ZDV, popřípadě dalších kritických míst
v návaznosti na konzultaci s vedením
OO PČR Fryšták předložit rozsah zamýšleného rozšíření systému.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Zlínmat, s. r. o., Praha, na opravu havarijního stavu krytiny střechy – úžlabí
na budově přístavby ZŠ Fryšták, v ceně
141.818 Kč vč. DPH.
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– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

UPOZORNĚNÍ
Restaurátorské práce na soše sv.
Jana Nepomuckého budou pokračovat.
Informujeme, že práce na opravě
sochy svatého Jana Nepomuckého na
náměstí Míru ve Fryštáku od konce
dubna opět pokračují. Připraveno je
nejprve ztužení základů, které bude
provádět během měsíce května stavební ﬁrma Proving.
Následně budou památkáři (restaurátoři) pracovat na opravě schodů.
Dbejte, prosím, zvýšení opatrnosti
při procházení kolem stavebního místa.
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ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku
a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Vážení občané.
Česká republika je zasažena pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní karanténní a další opatření, která byla zavedena z důvodu ochrany zdraví
obyvatel, mimo jiné omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel a mohou
vést ke snížení jejich platební schopnosti.
S ohledem nejen na zvýšené výdaje související s bezprostředními opatřeními
realizovanými v zájmu ochrany zdraví, života každého občana města Fryštáku, ale
i s přihlédnutím k případným výpadkům v rodinných příjmech, správce poplatku
(Městský úřad Fryšták) za účelem zmírnění tíživé situace poplatníků přistoupil
k opatření, které spočívá v prominutí poplatku za komunální odpad. Správce
místních poplatků (místně a věcně příslušný pro město Fryšták) tedy rozhodl, že
z moci úřední promíjí místní poplatek za komunální odpad za poplatkové období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, splatný ke dni 31. 5. 2020, včetně příslušenství, a to všem poplatníkům.
Mgr. Ivana Plšková, referentka správy poplatků
Text rozhodnutí najdete na elektronické úřední desce města - www.frystak.cz.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
jak jsme Vás informovali v březnovém čísle, každá domácnost (stanoviště) má
v letošním roce nárok na dvě role pytlů na vytříděné složky z komunálního odpadu
– papír, plast, které obdrží na dvoře Technických služeb ve Fryštáku.
Upozorňujeme, že termín pro výdej pytlů na tříděný odpad se prodlužuje do
30. 5. 2020 v provozní době dvora, poté bude výdej pro letošní rok ukončen:

PODĚKOVÁNÍ
maminkám a dětem
Rada města Fryšták vyslovuje velké
poděkování všem maminkám a dětem,
které připravily pro seniory z Domu
s byty pro důchodce ve Fryštáku velikonoční přáníčka a v některých případech
i s rouškami. Senioři byli velmi mile překvapeni a prostřednictvím města Fryštáku také děkují za krásné velikonoční
překvapení.

středa 14.00 – 18.00 hod.
sobota 8.00 – 13.00 hod.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Odbor Technického hospodářství

COVID-19

Jakou ﬁnanční podporu
stát nabízí
podnikatelům?

Zveřejňujeme odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde najdete
přehled všech dosud vydaných opatření,
včetně nově platných od 20. 4. 2020.
Odkaz:
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Jak podnikat v době šíření koronaviru? Jak podnikat poté? Jaké ﬁnanční
i neﬁnanční podpůrné nástroje stát nyní
nabízí? Jaké další dotace jsou ještě
k dispozici? A kde najdu „Rozcestník
podpory ﬁrem“ s pravidelně aktualizovanými informacemi? I na tyto otázky vám
odpoví tým profesionálů agentury CzechInvest, a to v každém kraji a zdarma.
Kontaktujte nás na
zlin@czechinvest.org a na telefonu
296 342 952 nebo 296 342 953 a domluvte si konzultaci online nebo po telefonu!

ODEČTY VODOMĚRŮ
Oznamujeme, že až do 18. května
bude pracovnice Moravské vodárenské
provádět odečty domovních vodoměrů.
Vzhledem k nynější epidemiologické situaci nebude vstupovat do domu.
Žádáme Vás, abyste měli připraven
stav vodoměru k nahlášení, případně
zanechte zapsaný konečný stav vodoměru na viditelném místě.
Rovněž upozorňujeme, že pracovníci
Moravské vodárenské nevybírají platby
v hotovosti a jejich totožnost je možno
ověřit vyžádáním předložení služebního
průkazu.
Všem odběratelům za jejich pomoc
a pochopení děkujeme.
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Stavba dálnice D49
/Reakce na článek Mgr. R. Lauterkrance z minulého čísla FL/
Na úvod si dovolím uvést pár faktů
o legislativním rámci a schvalovacím
procesu stavby dálnice D49. Stavba
„Rychlostní silnice R49, stavba 4901
Hulín – Fryšták“ je součástí řešeného
Územního plánu (ÚP) velkého územního celku Zlínské aglomerace (ÚPN VÚC
Zlínské aglomerace), který byl schválen
usnesením vlády ČR číslo 150 ze dne
23. 3. 1994, a jeho závazná část byla
vyhlášena nařízením vlády ČR číslo
87/1994 Sb. V roce 1997 byla usnesením vlády ČR číslo 423 ze dne 16.
7. 1997 schválena 1. změna a doplněk
ÚPN VÚC Zlínské aglomerace, která
byla vyhlášena nařízením vlády ČR číslo
213/1997 Sb. V roce 2000 byla usnesením vlády ČR číslo 891 ze dne 13. 9.
2000 schválena Změna č. 2. ÚPN VÚC
Zlínské aglomerace a vyhlášena sdělením Ministerstva pro místní rozvoj ČR
číslo 393/2000 Sb. Dne 26. 3. 2003
byla usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje číslo 350//Z16/03 schválena
Změna č. 3 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace a vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou Zlínského kraje číslo 1/2003
uveřejněním ve Věstníku právních předpisů Zlínského kraje dne 12. 5. 2003.
V závazné části ÚPN VÚC Zlínské aglomerace je při využívání území mimo jiné
územně chráněn koridor R49.
Trasa komunikace je v Zásadách
územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR
ZK) č.j. 0761/Z23/08 ze dne10.9.2008
obsažena jako veřejně prospěšná stavba (VPS) v kapitole 77., bod 7.1.1.
Stavba je také uvedena v dokumentu Politika územního rozvoje (vláda
ČR dne 20.7.2009 na svém jednání
schválila usnesením č. 929 návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008), pod
bodem (101) jako koridor kapacitní
silnice s odůvodněním: „Přenesení zvýšeného dopravního výkonu ze stávající
silnice I/50, procházející slovenskou
silniční síť“. přes CHKO Bílé Karpaty.
Potřeba realizace této rychlostní komunikace je zdůrazněna i na komunitární úrovni, kdy je tato potřeba R 49 uváděna v návrhu revize transevropských
sítí (TEN-T-Revision of TEN-T Guidelines.
EU, 10/2011).
Revize TEN-T byla dokončena jako
„Nařízení
evropského
parlamentu
a Rady (EU) č. 1315/2013 za dne
11.prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské
dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č.

661/2010/EU“ obsahuje v „Příloze
I odst. 5.4 Globální a hlavní síť“ – silniční propojení ČR a SR rychlostní silnicí
R49 a R6.
A nyní k textu Mgr. R. Lauterkrance:
V rámci Dokumentace vlivu stavby
na životní prostředí a v následných doplňujících podkladech Rychlostní silnice
R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták, bylo
zpracováno souhrnné posouzení a vyhodnocení vlivu automobilového provozu
na životní prostředí i zástavbu v blízkosti navržené trasy rychlostní silnice. Bylo
zpracováno podrobné hlukové posouzení
(včetně dlouhodobého hlukového monitoringu ve vytipovaných místech stavby),
posouzení ovlivnění ovzduší v jižní části
města Fryštáku, ovlivnění mikroklimatu
v Dolní Vsi a ovlivnění denního osvětlení
a oslunění nejvíce exponovaných objektů v Dolní Vsi.

Investor stavby (ŘSD ČR) průběžně
připravuje projektovou dokumentaci
i pro další úseky stavby. Již je požádáno i o územní rozhodnutí pro I. etapu
stavby 4902 Fryšták - Lípa a souhlasné
a platné stanovisko má i II. etapa stavby
Fryšták - Lípa (kde je podrobně dopracován úsek od Fryštáku až po napojení
na II/491 u Slušovic). Vybudováním tohoto úseku stavby by byla zajištěna, jak
pro město Fryšták, tak především pro
Zlín, provozuschopnost velkého úseku
D49 se zajištěním požadované funkce
- vymístění tranzitní dopravy ze stávající
zástavby Fryštáku i Zlína.

Potvrzením ekologického účinku
a požadovaného efektu uvedených staveb jsou všechny dosud zpracované
podklady (podklady pro souhlasná stanoviska EIA pro stavby 4901 i 4902)
a současně (s ohledem na průběžně novelizovanou legislativu) i další podrobné
dokumenty, hlukové a exhalační studie,
projekt monitoringu životního prostředí
pro 4901 i doklady o zapracování všech
podmínek vyplývajících z uvedených dokumentací do projektu stavby. Nedílnou
součástí přípravy i stavby je účast autorizovaného ekologa při všech stavebních
činnostech. Každopádně, a to vyplývá
ze všech zpracovaných hlukových studií,
se významně zlepší situace z hlediska
hluku z dopravy, ze stávajících cca 60
obytných domů negativně ovlivněných
hlukem jich po realizaci bude jen cca
10. Pozitivní přínos stavby je tedy nezpochybnitelný.

Nevím, proč pan Lauterkranc zpochybňuje možnost komunikace s městem
a kvaliﬁkuje ji jako dezinformaci. Ta možnost tu je a vždy byla, což je fakt. A opravdu, OTH byl nositelem řady připomínek
Zastupitelstva města Fryštáku směrem
k projektu dálnice. Všechny připomínky
byly buď řešeny nebo zapracovány.
Spolupráce s projektantem díla je velmi
přínosná a efektivní. Pokud by se pisatel
stati blíže zajímal o projednávání připomínek zastupitelstva města, jistě by ani
nemusel pochybovat o kompetentnosti
OTH v procesu přípravy dálnice D49.
Ing. Pavel Dohnal
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Zápis do mateřské školy v době koronaviru
V souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva proti
nákaze koronaviru vydalo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy opatření, které se týká zápisů do mateřských
škol v České republice. Přijímání žádostí má jako vždycky probíhat v první
polovině května, ale bez přítomnosti
dětí a pokud to půjde i bez přítomnosti zákonných zástupců. To samozřejmě
vyžaduje nutnost vlastnit elektronický
podpis, datovou schránku, nebo podat
žádost prostřednictvím České pošty.
Protože součástí zápisu je ověření občanského průkazu zákonného zástupce, doložení rodného listu dítěte a kopie očkovacího průkazu, zvolilo vedené
Mateřské školy ve Fryštáku formu zápisu v následující podobě:
Přijímání žádostí k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2020–2021
do MŠ Fryšták proběhne ve dnech 11.
– 13. května 2020 za přítomnosti zákonných zástupců.
V rámci preventivních opatření bude
na webových stránkách školy zveřejněný odkaz na rezervační systém, kde
si budou moci zákonní zástupci zvolit
přesný čas a datum, kdy se dostaví
k zápisu. Časová dotace bude 15 minut
na každého žadatele. Přijímání žádostí
a přidělení registračního čísla proběhne
ve vstupní hale mateřské školy, v otevřeném prostoru a za dodržení takových
podmínek, aby nedocházelo k vyšší
koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Na webových stránkách MŠ jsou
v současné době přehledně zveřejněny
všechny informace k zápisu a také potřebné formuláře k přijetí. Tyto formulá-

ře si přinesou s sebou zákonní zástupci
již vyplněné. Ředitelka školy po skončení zápisu zahájí správní řízení, při
kterém se bude řídit platnými kritérii
pro přijímání dětí a do 30 dnů oznámí
výsledky přijímacího řízení. Přednost
budou mít děti, pro které je mateřská
škola školou spádovou, což znamená,
že dítě má trvalý pobyt ve Fryštáku a Lukovečku. Až potom bude možné přijímat
i děti z jiných obcí a měst. Kritéria, která jsou nastavena, zohledňují také věk
dítěte a přítomnost sourozence v mateřské škole. Samozřejmě nehraje roli
pořadí přijetí žádosti, zaměstnanost
rodičů, ani zdravotní stav dítěte. A nejvyšší prioritou při rozhodování o přijetí
k předškolnímu vzdělávání je tedy spádovost ve školském obvodu.
Další samostatnou kapitolou je povinné předškolní vzdělávání. Zákonní
zástupci jsou ze zákona povinni podat

žádost pro všechny děti, které dovrší
v následujícím školním roce 6 let. Letos
se tedy jedná o ročník dětí, narozených
v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Logické je podat si žádost k předškolnímu
vzdělávání ve spádové mateřské škole,
ale existuje také možnost, zvolit si jiné
předškolní zařízení, zapsané do školského rejstříku. Rodiče ale mohou pro
své dítě v odůvodněných případech
zvolit tzv. individuální vzdělávání, bez
docházky do mateřské školy (většinou
tyto děti navštěvují jiná zařízení nespadající do rejstříku škol). Tato skutečnost
musí být písemně oznámena zákonným
zástupcem ve spádové mateřské škole nejpozději 3 měsíce před zahájením
školního roku – tedy do konce května
2020. V tomto případě ředitelka školy
doporučí rodičům oblasti, v nichž má
být dítě vzděláváno a v určeném termínu dojde k ověření školní zralosti a při-

pravenosti mateřskou školou. Všechno
je podrobněji ošetřeno ve Školním řádu
Mateřské školy Fryšták, který je k nahlédnutí i na webových stránkách školy.
Do první třídy nám letos odejde
přibližně 45 předškoláků a přesně tolik nových dětí bude možné přijmout
na další školní rok. Už teď je tedy jisté,
že školka bude i v příštím školním roce
naplněna na nejvyšší možný počet dětí
na třídě, tak jako v posledních několika letech.
Bc. Ilona Staňková
ředitelka MŠ
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Poděkování
Vážení rodiče žáků základní školy
dovolte mi, abych Vám vyjádřil velké poděkování za zodpovědný přístup
a pomoc při zdolávání domácího vzdělávání Vašich dětí. Uvědomuji si v plné
míře, že tato situace je pro mnohé
z Vás velmi komplikovaná a náročná,
a to nejen z důvodu domácí výuky.
Ve spolupráci s pedagogy naší školy
se snažíme organizovat domácí výuku
tak, aby byla pro žáky zvládnutelná.
Je samozřejmé, že bez Vaší pomoci to
zvládnout nelze. A za to Vám jménem
všech učitelů velmi děkuji.
Doufám, že se situace brzy změní
k lepšímu a opět se všichni ve škole
setkáme.
Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně optimismu a sil v této nelehké situaci.
Mgr. Libor Sovadina

Uč se, synku,
moudrým býti...

PANGEA
Také letos, stejně jako v minulých dvou letech, se vybraní žáci 6.–9. ročníku
zúčastnili celoevropské matematické soutěže PANGEA. Zadané úkoly rozvíjejí představivost a logické myšlení dětí, jsou z praktického života a letos byly zaměřeny
na „Média a záchranné sbory“. Charakter soutěže je přece jen dost odlišný od jiných matematických soutěží, do nichž se pravidelně přihlašujeme a mnohdy je
také úspěšně absolvujeme. Ať už je to každoroční KLOKAN nebo PYTHAGORIÁDA či
MATÍK a podobně.
Na ukázku jedna z letošních úloh:
„Dojezdový čas záchranné služby stanoví zákon na maximálně 20 minut.
Leoš, řidič rychlé záchranné služby, měl v pátek celkem sedm výjezdů.
Dojezdové časy byly postupně tyto: 7 minut 20 sekund, 12 minut 10 sekund,
14 minut 20 sekund, 5 minut 20 sekund, 6 minut 50 sekund, 7 minut 0
sekund a (?). Průměrný dojezdový čas ten den vyšel přesně na 8 minut. Jak dlouho čekal pacient při Leošově posledním pátečním výjezdu?“
Žáci tak mohou kromě využití a rozvoje svých matematických schopností a dovedností také nahlédnout do skutečného života, o němž zatím toho mnoho neví.
Ještě nejsou k dispozici počty soutěžících a jejich celorepublikové či krajské umístění. Řádově to je něco kolem 60 tisíc účastníků z 500 škol.
Známe už ale výkony našich žáků, které uvádím v procentech úspěšnosti. Nejlepší byli podle očekávání žáci devátých tříd. Jejich matematický aparát je již na slušné
úrovni a příprava k přijímacím zkouškám jim dodává další schopnosti k úspěšnému
a ve srovnání s ostatními důstojnému umístění.
Letos byli nejlepší tito deváťáci: Martin Zdráhal – 82 %, Vašek Zuzaník – 80 %,
Míša Nohová – 76 %, Sabina Brázdová a Martina Pekařová shodně 73 %.
Blahopřání a poděkování patří nejen jim, ale také všem našim účastníkům soutěže a určitě pedagogům školy za jejich odvedenou práci, která tak slaví úspěch.
Mgr. Jan Skopal

Není to tak dávno, co jsme vzpomínali Den učitelů, 28. březen, narození Jana Amose Komenského. Mnoha lidem datum nic neříká. Naopak,
já bilancuji, kolik žáků za šedesát
sedm let pedagogického působení
prošlo mými klasiﬁkačními archy,
konferencemi.
Vracím se v myšlenkách k jednotlivým osobnostem. Jsem hrdá, že
všichni se v životě uplatnili. Lékaři,
právníci, učitelé, politici, podnikatelé,
ale i kluci a holky se zlatýma rukama.
Potkáváme se, známe se k sobě.
Tak třeba potřebuji opravit obuv.
Jdu do prodejny Baťa, ejhle, můj student ze střední školy, šikovný řemeslník. Kape mi bojler. Opravu provedou
pověření pracovníci majitele instalatérské ﬁrmy. Podnikatel – můj žák, instalatéři – opět mí bývalí žáci. Ke své
bývalé studentce si čas od času nosím oblečení k opravě. Mohla bych
uvádět další profese, kde se uplatňují ti, kteří dovedou pracovat hlavou
i rukama. V dnešní době jsou placeni
zlatem. Bohužel, dnes je hledáme
velmi obtížně, a přitom je naše společnost potřebuje víc, než si dokáže
připustit.
I sám Tomáš Baťa nutil své spolupracovníky, aby se nejdříve vyučili
řemeslu a pak zdokonalovali své vědomosti.
SK

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

Netradiční hrkání
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Vedle toho jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Ke zvykům, jejichž tradice nezmizela
a nezanikla, které se dodržují již po generace, patří v Lukovečku „hrkání“.
Letošní velikonoční svátky – celý
nicí. Vnikal do všech domů a míst. Kluci
pašijový týden, provázelo vesnici nebyli vzorní, hrkali brzy ráno, pak během
dne a také večer. V tak nelehké situaci
zvyklé ticho. Kvůli pandémii koronaviru,
nesměli chlapci se svými hrčáky obcháletošního jara, byl zvuk hrkání alespoň
menším návratem k normálu, což jistě
zet vesnici. Ale kluci se jen tak lehce
nevzdali. Jeden skaut obešel vesnici
potěšilo všechny občany.
a roznesl letáček s informacemi, kdy
Jenom závěr hrkání byl jiný. Tradičně
je spojen s vybíráním zasloužené slada jak se bude hrčet. A hrčelo se! Hrčelo
se doma za plotem, na zahradě, před
ké a ﬁnanční odměny, na které se podílí
celá vesnice. Letos musela klukům stadomem, na balkoně... Zvuk hrkání letěl
vzduchem, kde se spojil a nesl se vesčit odměna od rodičů, nebo sousedů.

Tradice je třeba udržovat a podporovat, proto patří hrkačům velké děkování. Všichni budeme doufat, že se kluci
příští rok budou moci vrátit ke klasické
obchůzce.
Poděkování patří také všem, kdo
správně vyhodnotili situaci a ve velikonočním období, které je spojeno s tradicemi vzájemných návštěv a pomlázkou, zůstali doma a respektovali vládní
nařízení. Tato doba je nelehká pro nás
všechny, ale „společně to zvládneme“.
J. Kojecká

Paměť národa
Přišel máj. Měsíc květen. Měsíc, kdy byl nejen Fryšták
osvobozen (6. května 1945), měsíc, kdy skončila 2. světová
válka a byla osvobozena celá Československá republika. Je
to 75 let! Kolik pamětníků žije ve Fryštáku z tohoto historického období? Čím dále tím méně! Ti, co se narodili až po roce
1945, si nemohou pamatovat, co jsme prožívali za 2. světové
války my.
Proč tedy vzpomínáme, proč připomínáme válečná léta,
dobu zavírání lidí do lágrů, do vyhlazovacích táborů smrti,
dobu strachu a hrůzy, udání gestapu třeba vlastním sousedem, násilně rozbitých rodin, hlad, nedostatek oblečení, obuvi a jiných věcí denní potřeby? Na toto šílené bezpráví prová-

děné fašisty na našich lidech nikdy nesmíme zapomenout!
Proto je nutné o tomto období hovořit, dokud ještě pamětníci
žijí!
Dnešní mladí si myslí, že si ty katastrofy vymýšlíme, že nemohlo být tolik krutostí. Nedovedou si ani představit, že si člověk nemohl vzít kolik chtěl chleba, masa, mléka, že příkladně
punčocháče (a ty ještě byly na lístky – šatenky – s možností
,,koupě“ pouze jednou za rok) když už nešly zalátat, musely
se opravit ustřižením chodidla a našitím náhradního. Mohla
bych takových podobných příkladů uvést spoustu; dnes už
s nadhledem.
Sedmdesát pět let nezná naše generace válku. Nemusí
se v ničem uskrovňovat. Má vše, jen musí přiložit ruce k práci
a usilovat o přátelství mezi lidmi celého světa.
Za dnešní klid, mír vděčíme ve Fryštáku vojákům generála
Klapálka. Nebylo to tak úplně náhodou, že to byli právě vojáci
pod velením generála Klapálka. Sám generál měl osobní zájem na osvobození fryštáckých obyvatel. Přijeli k nám 6. května 1945. Unavení, promočení. Vděční Fryštačané je hostili
lípovým čajem a slivovicí. Klapálek se pak s radostí setkal se
svými příbuznými – s rodinou učitele Vladimíra Košuta.
V jiných končinách vlasti to byli vojáci američtí, sovětští,
českoslovenští a jiní. Jim patří dík! Čest pak těm, kteří za naši
svobodu položili naše životy.
Na toto vše bychom neměli zapomínat.
SK
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Pamatujte, že čas na tomto světě není určen pro klidný život, ale pro neustálý boj.
Budeme-li zde na zemi statečně bojovat, dojdeme jednou k opravdovému míru.“
Don Bosco

Téměř po dvou letech se dostáváme do ﬁnále představování interních zaměstnanců DISu. Dnes vás seznámím s ekonomickou a administrativní sekcí. Zároveň
alespoň v krátkosti zmíním tzv. „externisty“, jimiž jsou instruktoři, kteří k nám přijíždějí dělat zážitkové kurzy, dále vedoucí táborů a kroužků, animátoři, pracanti,
dobrodinci, nadšenci a mnoho dobrých duší, které k nám neodmyslitelně patří a bez
kterých by nebylo možné realizovat salesiánské dílo. Jak je u nás zvykem – pracovat
na plné obrátky, s nadšením a s maximálním využitím kapacit.
• Radka SKALIČKOVÁ
Narodila se v Šumperku a tamtéž
vystudovala gymnázium. Vysokou školu absolvovala Technologickou fakultu
ve Zlíně.

Příchod na DIS si Radka pamatuje
na den přesně - 1. duben 2004. Od té
doby se pere s účetnictvím neziskovky.
Je osobou, jíž si u nás každý váží. Pro
práci, kterou odvádí, ale také proto, že
nezná slovo „nejde“. Vždy se snaží najít
cestu, vymyslet jinou variantu, jak vyřešit komplikace. Má ráda humor. Radka
neumí být pasivní, neustále něco nového poznává, učí se, obnovuje a přetváří.
Když jsem se jí zeptala, co by
na DISu vyzdvihla, odpovídá: „Potkáš tu
lidi, které stojí za to znát, obohatí tvůj
život.“ Jako správný gurmán si pochvaluje výběr ze dvou druhů kávy, který tu
v posledních dvou letech máme.
Ve chvílích volna Radka upřednostňuje pohyb. Má ráda sport všeho druhu, cestování a poznávání nových míst.
Také ji baví zahradničit, nedávno vysazovala vinnou révu, nebojí se ani pěstování netypických rostlin jako je například mandlovník. Radka je kvetoucí
ozdobou DISu.

• Dagmar ZLÁMALÍKOVÁ
To jsem já. Abychom byli kompletní,
měla bych také napsat něco o sobě.
Narodila jsem se v Ústí nad Orlicí.
Na ZŠ jsem chodila v rodné vsi Dolní
Dobrouči. Poté jsem dojížděla na internát do Moravské Třebové, kde jsem
absolvovala ISŠ obor hotelnictví a turismus. Na vysokou školu mě to ale zaválo
úplně jinam. Pedagogiku volného času
jsem studovala na Teologické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po ukončení studia jsem chtěla
pracovat v oboru, a tak jsem se ocitla
ve Fryštáku u salesiánů.
Od ledna 2010 jsem byla přijata
jako instruktorka na DISu. Od té doby
jsem realizovala kurzy Orientačních
dnů®. V roce 2012 jsem místním slečnám vyfoukla jednoho skvělého chlapa
a vzala si ho za manžela. Rok na to
jsem nastoupila na rodičovskou dovolenou. V září 2018 jsem využila možnosti se opět vrátit na DIS, tentokrát jako
asistentka nově nastupujícího ředitele.
Na fryštáckém salesiánském díle
mě fascinuje, co se zde staříčkovi
a jeho následovníkům, i s pomocí místních obyvatel, podařilo vybudovat. Fakt,
že dílo bylo zničeno, znovu obnoveno
a žije i nadále, je pro mě důkazem, že

CO BYLO
a CO NÁS ČEKÁ
Co nás čeká, jsem se v minulém
vydání FL vůbec neodvažovala zmínit.
V této době jsou již okolnosti jasnější.
Na novou situaci jsme museli zareagovat i u nás. DIS je sice zavřený pro
veřejnost, ale život se tu nezastavil.
Nabízíme krizovou pomoc seniorům, rodičům, šikovnější z nás šijí
roušky a gruntuje se odspoda až nahoru.
Největší svátky křesťanského
roku jsme si nedovedli představit
bez našich mladých duší. Velikonoční
program jsme proto chystali na dálku
a spojili se s nimi při přenosu sobotní
vigilie z disácké kaple.

DIS má historicky své důležité a nezastupitelné místo. Když na vlastní oči
vidíte nadšení účastníků, nasazení instruktorů a dalších pracovníků DISu,
víte, že práce tady má smysl a nese
dobré ovoce.
Cestu do práce si ráda zrychlím
na koloběžce, nejlépe si odpočinu v přírodě. Ke čtení nejčastěji sáhnu pro
duchovní literaturu, protože si myslím,
že člověk by měl pečovat i o svou duši.
Jsem společenský člověk, takže aktivně a ráda vyhledávám setkávání s lidmi.
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Připomínka konce 2. světové války
(Před 75 léty skončila druhá světová válka)
Celý civilizovaný svět si letos připomíná 75. let od konce největšího globálního
konﬂiktu v dosavadních dějinách lidstva. Na jeho konto připadá 60 milionů mrtvých,
miliony zraněných a postižených, takřka nevyčíslitelné škody materiální i duchovní.
Důsledky jsou kolem nás patrné dodnes. Oﬁciálně bylo válečné běsnění uzavřeno
kapitulací německých vojsk 8. května 1945 a následnými akty protifašistické koalice. Fryštácko bylo osvobozeno již 6. května 1945 vojáky l. československého
armádního sboru v SSSR v čele s armádním generálem Karlem Klapálkem, hrdinou
ČSR a SSSR.
Přestože jsme po celá léta ve Fryštáckých listech i vydávaných publikacích
a pamětních tiscích tyto události připomínali, včetně citátů z kronik a pamětí
účastníků odboje, sluší se v souvislosti
s letošním 75. výročím těchto událostí
zmínit znovu skutečnosti a osobnosti, které jsou s tímto těžkým obdobím
spjaty.
Již od počátku okupace naší vlasti armádami Třetí říše dne 15. března
1939 bylo zřejmé, že národ nepadl
na kolena a s vnucenými poměry se
nesmířil. Že zdánlivé ticho věští bouři.
Naznačily to akce v Praze a různých místech protektorátu Böhmen und Mähren
k jubileu 28. října l918, kulminující
demonstracemi a následnými represáliemi při pohřbu studenta MUC. Jana
Opletala, uzavřením českým vysokých
škol, raziemi gestapa, popravami, přesuny nežádoucích osob do koncentračních táborů a tvrdými zásahy okupační
moci. Situace v Čechách i na Moravě
se začala dramatizovat po atentátu
na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha v roce 1942 a zejména po propuknutí Slovenského národního povstání koncem srpna 1944,
které citelně zasáhlo v kritickou dobu
bojové operace fašistické koalice. Odbojové organizace u nás i v okolních
zemích rozšiřují svou základnu a pod vlivem SNP, bojů v Dukelském průsmyku,
postupu Rudé armády i úderů spojenců
na západní frontě přispívají k narušení
týlu i operačních záměrů fašistických
branných sil.
Moravsko-slovenské pomezí sehrávalo díky hornatému, lesnatému a členitému terénu i vlasteneckému potenciálu při osvobozování Moravy a Čech
nemalou roli. Zvláště v odbojové činnosti na sklonku války, kdy v táborech smrti či mučírnách gestapa denně umíraly
v otřesných hrůzách i nemocemi tisíce
lidí, tvořilo Fryštácko, zvláště Lukoveček, Horní Ves a Vítová, důležitý spojovací prostor mezi průmyslovým Zlínem,
Holešovskem, železničním uzlem v Přerově, Hanou i Slováckem.

Operoval tu štáb l. čs. partyzánské brigády Jana Žižky (své sídlo měl
přechodně v Papežíkově vile na Žabárně nebo u hajného Svačiny v hájence
za Lukovečkem), působila tu řada partyzánských oddílů a Tajná vojenská a civilní organizace při štábu partyzánské
brigády J. Žižky, sjednocující osoby bez
rozdílu společenského postavení, pracovního zařazení, politického či náboženského založení.
S odbojem spolupracovali také někteří němečtí občané, důstojníci a vojáci, kteří omítli nacistickou ideologii
a spolu s ostatními národy přispěli k zastavení šílených plánů závěrečné etapy
války (např. velitel holešovských kasáren major Hübner). Vedle bojových operací partyzánských oddílů, destrukcí
na železnicích a komunikacích, sabotáží ve výrobě, narušování zásobování německé armády zbraněmi či potravinami,
pomáhali někteří obyvatelé při šíření
letáků, získávání informací o pohybu
vojsk, zásobování partyzánů potravinami, šatstvem, střelivem, zdravotnickým
materiálem, při budování bunkrů v lesích, jako spojky atd. Významné místo
mělo i skrývání osob pronásledovaných
z důvodů odbojových či rasových nebo
poslech zakázaného vysílání Londýna
nebo Moskvy. Tato činnost probíhala
za maximálního utajení, protože sebemenší vyzrazení znamenalo jistou smrt.
V nerovném boji s orgány protektorátní moci, v mučírnách gestapa, koncentračních táborech či na frontách
obětovali své životy např. Margita Běláková, Bohumil Brázda, Vladimír Čapák,
Miroslav Doležal, Vladimír Plšek, Michael Holz, Karel Huňa, Rudolf Jasenský,
Ladislav Košut, Josef Konečný, Josef
Kresta, Jaroslav Odstrčil, Antonín Páleníček, Miroslav Šlechta a Jaroslav
Žůrek, na Žabárně spáchaly v obklíčení sebevraždu mladé sovětské radistky
Nina Dunajevskaja a Naďa Kolbina, nešťastnou náhodou zahynuli Irena Veselková a malý chlapec František Raška.
Při osvobozování Fryštácka a Holešov-

ska položili své životy mladí slovenští
vojáci, příslušníci 1. československého
armádního sboru v SSSR – Štefan Závada, Ilko Toudek a Ján Katreniak, padl
tu také mladý voják z Čech Vladislav
Sršeň.
Naši spoluobčané – letci Oldřich
Doležal a Vojtěch Bubílek bojovali jako
příslušníci 311. bombardovací peruti
RAF ve Velké Británii, později byli vyznamenáni a povýšeni in memoriam
na plukovníky. V bojích u Dunkerque
padl potomek někdejších fryštáckých
obchodníků Bedřich Blumenthal.
Řada našich spoluobčanů pomáhala v rámci Zelených kádrů a zmíněné
TVCO při štábu Brigády J. Žižky, operující v Lukovečku a přilehlých Hostýnských vrších pod velením majora
Dajana Bajanoviče Murzina, po boku
ruských a ukrajinských spoluobjovníků
(Stěpanova, Grečina, Zimina, Kulikova,
Bašmanova, Nastěnka a dalších). Připomínám kupříkladu Jana Kršáka, hajné
Svačinu a Ruska, Miroslava Ticháčka,
Františka Šmída, Anastázii a Františka Huňovy, Františka Foukala, Rudolfa
Dlabaju, rodinu Jadrníčkovu, Pekárkovu, Ševečkovu, MVDr. Václava Hájka,
mlynáře Ignáce Pagáče a Jaroslava
Caise, Marii Čapákovou, Mirka Čapáka,
Františka Matulu, Martina Pospíšila,
Ferdinanda Machačku, Ladislava Fuksu, Josefa Škrábala, Kazimíru Zapletalovou, Josefa Lamoše, starosty Dujku
a Konečného, rodinu Silovu a další.
Příslušník odboje Jan Mlčoch, pocházející z Fryštáku, který působil jako řídící
učitel na Uničovsku, byl jako partyzán
umučen gestapem.
Nelehké chvíle prožili obyvatelé
Fryštácka i při bombardování Zlína,
posledních dnech, kdy se fronta blížila
k našim domovům i týdnech následujících, v nichž bylo třeba překonat všechno to , co válka lidem narušila a vzala...
Bohužel letos si tyto události
a osobnosti nemůžeme kvůli tragické pandemii koronaviru připomenout
v rámci vzpomínkových shromáždění
občanů k 75. výročí osvobození naší
vlasti. Připomeňme si tedy tyto naše
hrdiny alespoň tichou vzpomínkou a třeba zapálením svíčky u Pomníku Padlých
nebo na fryštáckém hřbitově.
Čest jejich památce.
-Čz-
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Co, kde a jak
aneb Tipy zaprášených knihovníků, jak se zabavit, potěšit i něco dozvědět
Počátek března nám všem přinesl omezení, na jaká jsme dosud nebyli zvyklí. Pro každého z nás je náročné se s nimi popasovat a přitom si zachovat veselou mysl, která podle známého
přísloví obstarává polovinu zdraví (Božena N. její roli ovšem ještě
více vyzdvihuje: „Čistota je půl zdraví a veselost celé.“).
Také režim knihovny doznal výrazné proměny. Museli jsme
se prozatím odstřihnout od Vás čtenářů, naší radosti a smyslu.
Patříte k nám, ať už jste předškoláčci, nebo senioři. Jste pro nás
těmi, kým knihovna ve svých žilách tepe a díky komu její louka
rozkvétá. Toto mezidobí jsme vzali jako prostor pro smejčení –
aby se uvolnilo místo pro nové knihy a časopisy, pustili jsme se
do hojného vyřazování a odpisů. Zároveň jsme nově oseli virtuální travnaté plochy stránek Vaší knihovny. Při pátrání po něčem,
co by je v tyto týdny rozhojnilo, jsme narazili na několik sympatických užitečností, které mohou člověka obohatit i potěšit. Pokud
máte náladu, něco z nich okuste!
• Literatura očima i sluchem:
Čtenářský deník Českého rozhlasu (https://temata.rozhlas.
cz/ctenarskydenik) nabízí úrodu audioknih od listů Jana Žižky
z Trocnova až po Ivana Klímu, a to převážně v podání známých
českých herců.
Lit2Go (https://etc.usf.edu/lit2go/) skýtá možnost poslechu
více než 200 titulů v angličtině (formát mp3). Za zmínku stojí
také skutečnost, že každá audiopasáž je doplněna odpovídajícím
textem ve formátu pdf. Hodláte rozvinout své dispozice mluvčího
v AJ? Ideální pomůcka.
Patříte mezi ty, kdo by si rádi prolistovali středověké rukopisy, o něco mladší prvotisky, prohlédli historické mapy či dokumenty? Díky virtuálnímu badatelskému prostředí, jež poskytuje
Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/), máte jedinečnou příležitost. Směle, jen směle! (Nejen) Kosmova kronika
či Codex Gigas už na Vás čekají!
Pozoruhodný projekt pod záštitou UNESCO World Digital Library (https://www.wdl.org/) Vám umožní nahlédnout do pokladů
knihoven a archivů (až 10000 let starých) 193 zemí světa. WDL
nabízí kromě vzácných rukopisů, map a tisků také ﬁlmy, zvukové
nahrávky a fotograﬁe.
Pod poněkud krkolomným YouTube odkazem (https://www.
youtube.com/channel/UCr6xNjk3NNKhYYxHdXR-LWA) se skrývá
svěží zeleň nedávno založené zahrádky literárních epoch Fryštačana Mariána Končáka, středoškolského učitele, který pro své
svěřence připravil hravá hudebně-vizuální shrnutí probrané látky.
• Neliteratura pro oko:
Google Arts & Culture (https://artsandculture.google.com/)
je kouzelné kukátko do sbírek významných světových muzeí.
Daﬁlms (https://daﬁlms.cz/) je ideální prostředí pro ctitele
dokumentární ﬁlmové tvorby.
• Pro milovníky přírody:
Ptáci online (https://www.ptacionline.cz/), hlasy ptáků
na stránkách Naši ptáci (http://www.nasiptaci.info/zvuky-ptaku/).
Treedom je tu pro ty, kdo mají rádi stromy a zároveň chtějí
pomáhat (https://www.treedom.net/).
• Pro fanoušky fotbalu:
Virtuální Kopačák pravidelně chystá velmi zdařilé fotbalové
kvízy (https://www.kopacak.cz/kviz/).

• Pro cvičení paměti a krocené cuchání nervů:
Máte rádi AZ kvíz, ale schází vám odvaha přihlásit se
do televize? Na nestárnoucí vědomostní triangl si můžete zkusit zahrát také online (https://www.ceskatelevize.cz/porady/
1097147804-az-kviz/3044-zahrajte-si/).
• Pro děti:
Dějiny udatného českého národa (https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/) si získaly nemálo příznivců. Pokud
je ještě neznáte, můžete zjistit, proč jsou tak oblíbené.
Český rozhlas na děti nezapomíná. Jeho Webík (https://
www.rozhlas.cz/webik/portal/) je takový „stolečku, prostři se“
mnoha různých zájmových oblastí.
A protože pohádky mívají v oblibě číslo tři, nabízíme vám
do třetice tipů, milé děti, návod na jednu lahůdku, kterou čas
od času pro knihovnu připravujeme, když nás čeká nějaká výjimečná akce. Jde o jemňoučké linecké sušenky, ze kterých si můžete udělat jedlé obrázky. Krásně zpracovaný návod jsme před
lety objevili v Prázdninové knize nápadů od Jane Bullové (vydáno
Fragmentem v roce 2008).
Na 8 až 10 kusů sušenek budete potřebovat:
150 g hladké mouky, 100 g másla, 50 g moučkového cukru
a potravinářské barvy.

Postup:
Mouku, máslo a cukr dáte do mísy a prsty je zpracujete, až
vykouzlíte hladké těsto. Vytvoříte z něj kouli. Poprášíte stůl moukou a z koule těsta vyválíte asi půlcentimetrovou placku (aby se
Vám těsto nelepilo na váleček, osvědčilo se nám rozválet je přes
mikrotenový sáček). Placku nožem rozkrájíte na obdélníky, těsto
z okrajů znovu zpracujete a rozválíte. Sušenky opatrně přenesete
na plech. Vložíte ho do trouby vyhřáté na 170 stupňů. Pečete
zhruba 10 až 15 minut (vyplatí se vše kontrolovat, abyste sušenky nespálili). Výsledek necháte vychladnout.
Podle počtu potravinářských barev, které máte, si připravíte
štamprlky. Do každé z nich nalijete vodu a rozmícháte v ní jednu
barvu (dá se vystačit se žlutou, modrou, zelenou a červenou).
Barvičky jsou připraveny, ale musíte si dát pozor, abyste jimi
na sušenky malovali pouze štětci, které nepoužíváte na malování „nejedlými“ barvami. Ideální je koupit si nové a používat je
jen na sušenky. Také je fajn používat vždy pro daný odstín pouze
jeden štětec. Barvy si pak uchovají svou jasnou podobu a třeba
žlutá bude pořád žlutá a zelená pokaždé zelená. Můžete malovat,
cokoliv Vás napadne.
Ták! Vše je hotovo a Vy máte originální dárek pro své blízké
nebo sebe. Dobrou chuť!
Přejeme Vám všem pozoruhodné objevy nejen elektronické,
ale i ty hmatatelné, které přináší jarní příroda, a také plno zdraví!
My z knihovny

Informujeme, že Městská knihovna Fryšták obnoví svůj provoz v omezeném režimu od pondělí 4. května.
Více informací najdete na webu: frystak.knihovna.cz
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Nové plány i úspěšný vstup do sezóny 2020
v podání Erika Caise
Pro všechny fanoušky rally sportu
přinášíme zajímavou informaci. Fryštácký jezdec Erik Cais představil své plány
pro sezónu 2020. Stalo se tak v nových
prostorách týmu Orsák Rally Sport, který bude i v letošní sezóně pro Erika připravovat soutěžní techniku. Vloni Erik
proháněl po tratích ostrou dvoukolku
Ford Fiesta ve speciﬁkaci R2T, za jejíž
volantem vybojoval cenné vavříny a nasbíral mnoho zkušeností. Není tedy
divu, že po úspěšné sezóně přichází posun o stupínek výše, když usedne opět
do vozu s modrým oválem, ale nyní se
jedná o Ford Fiesta R5 Mk. 2. Tento
špičkový soutěžní vůz disponuje pohonem na všechna kola a výkonem blížící
se hranici 300 koní. Na horké sedadlo
určené pro spolujezdce usedne opět
Jindřišká Žáková a jejím úkolem nebude jen provést Erika tratěmi, ale být
mu profesionální parťačkou a oporou
na rychlostních zkouškách. Pro celý tým
je prioritou účast v Mistrovství Evropy
a maximální možný zisk bodů v kategorii ERC 1 Junior. Generálním partnerem
týmu je francouzská olejářská společnost YACCO, která si vybrala Erika i proto, že se stal evropským talentem rally
a věří v jeho jezdecké kvality. Vrcholem
programu pak bude domácí Barum
Czech Rally Zlín.

Že to Erik s Jindřiškou s atakováním
předních příček evropského šampionátu myslí vážně, dokazuje především jejich příprava. Týden po představení se
celý tým vydal do sousedního Rakouska
na test, kde pilovali jízdní styl a techniku pro úvodní šotolinové rally.
První ostrou soutěží pro tým byla
španělská Rallye Tierras Altas de Lorca. Soutěž byla zařazena do španělského superšampionátu a tak konkurence
domácích matadorů byla velmi silná.
Včetně Erika Caise usedlo za volanty
vozů speciﬁkace R5 hned třináct jezdců. Úkolem týmu i posádky bylo dostat
se do soutěžního tempa a zároveň nastavit Fiestu na úvodní podnik FIA ERC
na Azorských ostrovech. Erik s Jindřiš-

kou vstoupili do rally vynikajícím třetím časem a všem ukázali své kvality
i přes handicap neznalosti místních tratí. V průběhu rally tým zkoušel různá
nastavení a vytěžil tak maximum dat
o chování vozů a Erikově jízdním stylu.
Ostrý test posádka korunovala třetím
místem v absolutní klasiﬁkaci, což je
slibný vklad do nadcházející sezóny. Držíme pěsti.
Vzhledem k okolnostem ve světě byl
úvodní podnik rally nakonec přeložen
na podzimní termín a start evropského šampionátu byl odložen. Tým však
pracuje dále a věří, že se rally u nás
i v Evropě brzy rozběhne. Děkujeme fanouškům za podporu, budeme Vás pravidelně informovat.
Martin Bill
Autor fotograﬁí: Javier Jimenez
/Vandraq Studio

Pořiďte si ikonu mezi off-roady a pomozte dobré věci.
Na Aukru v květnu startuje charitativní aukce vozu Suzuki Jimny

Simcar autorizovaný dealer vozů Suzuki ve spolupráci s aukční platformou
Aukro od 8. května 2020 spustí elektronickou aukci legendy mezi terénními auty
Suzuki Jimny. Vůz, který dosud sloužil jako předváděcí automobil, se společnost
Simcar rozhodla poskytnout k dražbě i z charitativních důvodů: rozdíl mezi konečnou nákupní cenou a doporučenou ceníkovou cenou totiž poputuje regionální
pobočce Charity v Novém Hrozenkově na ﬁnancování terénní pečovatelské služby.
Když se řekne Suzuki Jimny, všichni
nadšenci do lehkých terénních automobilů zbystří. Jedinečný malý off-road je
ve světě terénních aut ikonou. Geniální
retro design, malé rozměry, nízká váha,
technické vlastnosti a další přednosti
společně s cenovkou do pěti set tisíc
korun včetně DPH způsobily doslova
propast mezi jeho výrobní kapacitou
a celosvětovou poptávkou. Není tedy
divu, že i v našich končinách je těchto
vozů jako šafránu: od uvedení na český
trh v roce 2019 k nám bylo oﬁciálně dovezeno pouze 93 těchto vozidel.
Nyní se ovšem zájemcům o tento
model nabízí jedinečná příležitost. Autorizovaný dealer značky Suzuki Simcar ve spolupráci s aukčním portálem
Aukro v květnu uspořádá elektronickou
aukci automobilu Jimny, který v Simcaru sloužil jako předváděcí vůz. Konkrétně se jedná o speciﬁkaci Suzuki Jimny
1,5 AllGrip s automatickou převodovkou v zelené barvě. Celá akce navíc
bude mít veřejně prospěšný dosah. Dražitel se totiž rozhodl, že ﬁnanční částku,
která bude činit rozdíl mezi konečnou
nákupní cenou a doporučenou ceníkovou cenou, věnuje regionální pobočce
Charity v Novém Hrozenkově, kde daný
vůz v rámci zvládání nouzového stavu
již aktuálně pomáhá zajišťovat charitní
pečovatelskou službu.

„Hledali jsme způsob, jak transparentně vybrat budoucího majitele našeho předváděcího vozu a zároveň využít
potenciál obchodní transakce k veřejně
prospěšnému účelu. Dáváme komukoliv příležitost zúčastnit se elektronické
aukce a Jimnyho si vydražit. Přál bych
si, aby nový majitel pocházel ze zlínského regionu, aby to k nám neměl
daleko na servis,“ popsal s úsměvem
nápad jednatel společnosti Tomáš Černý. „Dar poslouží k zajištění ﬁnancování
terénních služeb v hornatém regionu
Valašska, půjde tedy na mzdy pečovatelek a zdravotních sester, které zajišťují
péči potřebným přímo v jejich domově,“
upřesnila Lenka Vráželová, vedoucí služeb a zástupkyně ředitelky Charita Nový
Hrozenkov.
„Když nás Simcar oslovil s tím, že by
u nás na Aukru uspořádali aukci Jimnyho, která by navíc ještě měla charitativní
přesah, uvítali jsme to s nadšením. Obě
naše společnosti sice sídlí a působí
na Zlínsku, aukce ale určitě osloví automobilové fajnšmekry z celé republiky.
Obzvláště, když startovací cena začíná
na 1 koruně,“ uvedl Michal Oškera,
CEO společnosti Aukro. Zájemci o vůz
budou moci přihazovat od pátku 8. 5.
2020 do pondělí 18. 5. 2020, kdy přesně ve 20.30 hodin aukce skončí.

Po ukončení aukce proběhne předání vozidla novému majiteli za vydraženou cenu. Nový majitel se rovněž může
zúčastnit předání ﬁnančního daru Charitě Nový Hrozenkov zastoupené paní
Danuší Martinkovou, ředitelkou Charity
Nový Hrozenkov.
Aukro je největší české online tržiště, které se orientuje na aukce i prodej
a nákup za pevné ceny. Svou činnost
portál zahájil v roce 2003, v roce 2018
pokořil hranici čtyř milionů registrovaných uživatelů.

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:
TOMÁŠ ČERNÝ
E-MAIL: tomas@simcar.cz
TEL.: +420 602 566 844
DANUŠE MARTÍNKOVÁ
E-MAIL: danuse.martinkova@nhrozenkov.charita.cz
TEL.: +420 606 771 510
TOMÁŠ SKOLEK
E-MAIL: media@aukro.cz
TEL.: +420 776 056 711
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Biologický odpad ze zahrad do lesa nepatří!

NAŠI JUBILANTI
V měsíci KVĚTNU 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Jaromír Buchta
Stanislav Doležal
František Domanský
Jarmila Friedsamová
Jan Görig
Květoslava Horáková
Helena Juříková
Milan Kamenář
Inocenc Konečný
Iva Králová
Jindřiška Metelová
Jitka Mlýnková
Štěpánka Novotná
Oldřich Ondráš
Stanislav Ondrášek
Miroslav Pečeňa
Milan Petráš
Jindřiška Staňková
Radomír Šíma

Na internetu jsem narazila na informační leták Prahy 10, který sděluje občanům, že BIOODPAD DO LESA
NEPATŘÍ. Píše se v něm, že vzhledem
k opakovaným skládkám bioodpadu
v lesích si dovolují upozornit, že biomateriál z údržby domácích zahrad se má
ukládat výhradně na místa k tomu určená nebo kompostovat nejlépe v místě
svého vzniku. Dochází tak k porušování
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
Cituji dále z informačního letáku,
který sdílíme na FB Pro Fryšták společně a ve FB skupině Fryšták: „Skládky
bioodpadu narušují vzhled lokality a jejich přítomnost je cizorodým prvkem,
který vlivem škůdců či zahníváním bezprostředně ohrožuje lesní prostředí.
Kompostováním získáte kvalitní surovinu, kterou můžete použít na vlastních
zahrádkách a nemusíte ji draze kupovat. Vše, co vyrostlo na zahradě a stalo
se přebytečným, je předurčeno k dalšímu využití ku prospěchu rostlin i majitele zahrady. Půda s kompostem obsahuje ve vhodné formě živiny nezbytné pro
rostliny a nahradí tak umělá hnojiva.“

Všem jubilantům přejeme
mnoho spokojenosti v rodinném
kruhu, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!
Hledám k dlouhodobé spolupráci
asistentku/asistenta se SŠ vzděláním pro administrativní práci
v kanceláři ve Fryštáku.
Nabízím výhradně práci u počítače, zpracovávání údajů do databáze, posílání
e-mailů atd. Jedná se o dohodu o provedení práce.
Stručné životopisy zasílejte na: pavel.jurica@das.cz do 15. 5. 2020

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
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Vystavení dokladu ekolikvidace
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Kam s bioodpadem ve Fryštáku?
Nejlépe ho kompostujte na své zahradě. Inspirací Vám může být např.
www.kompostuj.cz nebo ho odkládejte
na sběrné místo, kterým je ve Fryštáku
sběrný dvůr.
Co však s tím, když nemáte možnost
vytvořit si na zahradě vlastní kompost
nebo nemáte ani možnost bioodpad odvést do sběrného dvora? Navrhněte, jak
by se podle Vás mohlo v tomto případě
postupovat, aby ve Fryštáku a jeho okolí nepřibývalo na okrajích lesa skládek
s bioodpadem a tento se tak využil smysluplně a hodnotně, např. společným
sousedským kompostováním v komunitním kompostéru, využitím ořezaných
větví stromů na štěpku, apod.
Michaela Nutilová
Zdroj, informační leták https://verejneprostory.cz/Portals/8/dokumenty/OZD_Kastovsky/bioodpad%2C%20letak-A5-Praha10-c2018-nahle.pdf

Nabídka
Pekařství – cukrárna GUSTO
z Holešova začala v současné době
dovážet své výrobky (více jak 200
druhů pečiva, koláčů, zákusků a také
výrobků studené kuchyně) konečným
spotřebitelům až do domu.
Naše čerstvé výrobky Vám můžeme dovézt 1 x denně v dopoledních
hodinách. Navíc nabízíme všem ﬁrmám, úřadům a dalším zájemcům dovoz již nachystaných objednávek pro
jejich zaměstnance v taškách s dodáním na předem určené místo.
Objednávat můžete přímo na našem e-shopu nebo e-mailem na cukrarnagusto@email.cz, nebo také telefonicky na telefonu 777 757 031.
Více informaci najdete i na stránkách www.cukrarnagusto.cz

Ekologická likvidace
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EGO Zlín, spol. s r.o.
U Pekárny 438, Štípa
763 14 Zlín

Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248

ZxKSVZWVSLȏUVZ[P
]LKSLWLRmYU`=,2(

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

NABÍDKA PRÁCE
PŘIJ M E PR AC OV N ÍK Y N A P OZI CE

• Vyučené i zacvičené šičky
– plat: 22–30 tis. Kč

• Pomocné pracovníky do výroby
– nástupní plat dle kvaliﬁkace

• Řemeslníky práce v poloprovozu

Nabízíme také památečníí sklo!

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

– nástupní plat dle kvaliﬁkace
N Á ST U P M OŽN Ý IHN ED!

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

¿ŏ
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Životopisy zasílejte na
e-mail: sekretariat@egozlin.cz
případně předejte osobně v sídle společnosti.
Případné dotazy na tel.: 577 100 031
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RÁDA VÁMǗPOM¸ÌU
SǗPRODEJEMǗVAŠÍǗ
NEMOVITOSTI V
TOMTO REGIONU.
ZAVOLEJTE MI PRO
VÍCE INFORMACÍ.
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Bc. Michaela Zapletalová

(+420)b603b505b345
zapletalova@realitygaia.cz

www.realitygaia.cz
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