Fryštácké l sty

Zveme Vás na letní hudební festival
ve dnech 25. a 26. srpna 2017.
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ZMF
č. Z 06/2017/VII z 28. 6. 2017
(Výběr)
ZMF schvaluje Závěrečný účet města Fryštáku za r. 2016, a to s výhradami
uvedenými ve Zprávě č. 183/2016/IAK
o výsledku přezkoumání hospodaření MF
za rok 2016 přičemž konstatuje, že nebyla městu Fryšták způsobena škoda.
ZMF schvaluje opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
uvedených ve Zprávě č. 183/2016/IAK
o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Fryšták za rok 2016.
ZMF schvaluje podání písemné informace - zprávy o plnění přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků KÚ ZK,
a to do 30 dnů od schválení Závěrečného
účtu města Fryštáku za rok 2016, a ukládá Ing. M. Jaškovi zajistit toto podání.
ZMF schvaluje Účetní závěrku města
Fryštáku ke dni 31. 12. 2016 s tím, že
v souladu s ust. § 12 odst. 2 vyhlášky č.
220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, žádný ze členů ZMF
neuplatnil právo uvést v záznamu o hlasování (usnesení zápisu ZMF), zda hlasoval pro schválení či neschválení nebo se
zdržel, a nebyl uplatněn žádným členem
ZMF požadavek na písemné odůvodnění
člena ZMF k hlasování o účetní závěrce.
ZMF schvaluje pořízení elektrické
energie a zemního plynu pro město Fryšták a jeho zřízené příspěvkové organizace pro rok 2018 včetně FC Fryšták a TJ
Fryšták na Českomoravské komoditní
burze Kladno, a pověřuje dalšími administrativními úkony Radu města Fryštáku.
ZMF bere na vědomí informace L.
Eliášové o aktuálním stavu investičních
akcí pro rok 2017.
ZMF schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci 73. výzvy z Integrovaného regionálního operačního
programu v rámci výstavby a modernizace přestupních terminálu II, a to v rámci připraveného projektu „Revitalizace
nám. Míru“.
ZMF souhlasí se zajištěním zadávacího řízení na investiční akci „Rekonstrukce komunikace Vítová“ s možností zahájení realizace v před. rozsahu 5,5 mil. Kč.
ZMF schvaluje přijetí účelové dotace
ze státního rozpočtu a současně souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace
ve výši 40.000 Kč (prostředky státního
rozpočtu) pro Sociální služby pro osoby
se zdravotním postižením, příspěvková
organizace Fryšták.
ZMF souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinves-

tiční dotace v celkové výši 40.000 Kč
(prostředky státního rozpočtu) mezi
městem Fryšták a Sociálními službami
pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvková organizace Fryšták za účelem obnovy nátěrů dřevěných konstrukcí
fasády a střechy a dalších souvisejících
prací na Jadrníčkově vile, Na Hrádku č.
p. 100, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu
kulturních památek ČR, jenž je součástí
Městské památkové zóny MF.

le, žadateli Ing. A. Alaverdi, Fryšták.

ZMF souhlasí s poskytnutím veřejnoprávní neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Fryštáku ve výši
10.000 Kč (dobrovolný podíl) a souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové
výši 10.000 Kč mezi městem Fryšták
a Sociálními službami pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace Fryšták za účelem obnovy nátěrů
dřevěných konstrukcí fasády a střechy
a dalších souvisejících prací na Jadrníčkově vile, Na Hrádku č.p. 100, památkově chráněného objektu zapsaného
do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, jenž je součástí Městské památkové zóny města Fryštáku.

ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták a spol. GasNet, s. r. o., zast.
na základě plné moci spol. GridServices,
s. r. o., Brno a manželi Bero, Fryšták –
Dolní Ves, ke stavbě plynárenského
zařízení s názvem „NTL plynovodní přípojka k rodinnému domu v ulici Vylanta č. p. 58, v obci Fryšták, místní části
Dolní Ves, číslo stavby: 9900092450“
umístěné na části městského pozemku
p. č. 222/1, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene ve výši
1.200,- Kč bez DPH (s připočtením platné sazby DPH), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

ZMF v návaznosti na výsledky pracovního jednání Rady obce Lukov a RMF
a v návaznosti na dotační podmínky poskytovatele dotace a již dosud realizovanou přípravu schvaluje jako nositele
projektu (žadatele a příjemce dotace)
obec Lukov a partnera projektu město
Fryšták a ukládá starostovi připravit návrh smlouvy o spolupráci ve smyslu dotačních podmínek.

ZMF bere na vědomí sdělení Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor Odloučené pracoviště
Zlín, ve věci úplatného převodu vlastnického práva ideální 1/62 pozemků p. č.
957/4 a p. č. 957/5, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták za účelem sjednocení vlastnictví stavby a pozemku (čp.
391 – Sociální zařízení Šenk v Horní Vsi),
a schvaluje úplatný převod výše uvedených podílů do vlastnictví MF, a pověřuje
starostu podpisem této žádosti.

ZMF bere na vědomí vyjádření A. Jánského, Fryšták, k ceně v místě a čase obvyklé na prodej městských pozemků p. č.
400 – zahrada, o výměře 275 m², a p. č.
401 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
153 m², oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem narovnání vlastnických
vztahů u své nemovitosti, trvá na ceně
v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 6199/60/2017 ze
dne 13. 4. 2017 ve výši 500,- Kč/m²
(s připočtením DPH dle platné legislativy)
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad
žadatelem, a ukládá ESO zajistit neprodleně vyjádření žadatele k navrhované
kupní ceně.
ZMF nereﬂektuje na žádost Ing. A.
Alaverdi, Fryšták – Dolní Ves o prodej
části měst. poz. p. č. 551, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, a neschvaluje prodej
části měst. pozemku p. č. 551 – ost. plocha, ost. komunikace, o vým. cca 61 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem
sloučení s pozemky ve vlastnictví žadate-

ZMF schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi městem Fryšták a Lesy
České republiky, s. p., Hradec Králové
ve věci vypořádání sporného vlastnictví
pozemků p. č. 21/7 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták a pozemku p. č. 628 - vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.

ZMF schvaluje záměr výkupu zbývajících vlastnických podílů na pozemcích
p. č. 957/4 a 957/5, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
ZMF bere na vědomí žádost Z. Zouhara, Vítová o prodej části městského pozemku p. č. 600/16 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře cca 160 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele, souhlasí se záměrem
prodeje mezi městem Fryšták a žadatelem za cenu ne nižší, než je cena znaleckého posudku (bez připočtení DPH – splňuje požadavky na osvobození od daně),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelem, a zřízení bezplatného věcného břemene k hlavnímu řadu vodovodu ve prospěch města
Fryšták, a ukládá ESO zajistit neprodleně
geom. plán a znal. posudek za účelem
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stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
ZMF bere na vědomí žádost manželů
Doležalových, Fryšták – Horní Ves o prodej části městského pozemku p. č. 396
– zahrada, o výměře cca 300 m² a pozemku p. č. 395/2 – ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 77 m², oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem dořešení majetkoprávních vztahů,
souhlasí se záměrem prodeje mezi městem Fryšták a žadateli za cenu ne nižší,
než je cena znaleckého posudku ve výši
440,- Kč/m² (s připočtením DPH dle platné legislativy), s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku,
geometrického plánu a návrhu na vklad
žadatelem, a ukládá ESO zajistit neprodleně geometrický plán na oddělení pozemku p. č. 396.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení služebnosti mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s., Praha, ke stavbě
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě stavby s názvem
„Rychlostní silnice R49, stavba 4901
Hulín – Fryšták – SO 468 - Přeložka kabelu MTS Žabárna - Racková v km 14,400“,
umístěné na části městského pozemku
p. č. 1366 – ost. plocha, ost. komunikace a p. č. 1379 – ost. plocha, ost. komunikace, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
2.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice ke stavbě zemního kabelového
vedení NN stavby s názvem „Fryšták,
p. Jaška, kabelové vedení NN“, umístěného na části městských pozemků p. č.
665/1 – ost. plocha, ost. komunikace
a p. č. 1366 – ost. plocha, ost. komunikace, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
1.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZMF si vyhrazuje pravomoc rozhodnout ve věci žádosti o uzavření nových
smluv o podmínkách provedení stavby
pro stavbu přípojky vody a kanalizace,
a pro stavbu sjezdu, na akci ,,Bytový
dům Fryšták-9b.j.“ žadatelem M. Pavlíkem, Slušovice na základě žádosti ze
dne 22. 12. 2016.
ZMF schvaluje záměr uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavby
a o výpůjčce „Bytový dům – Fryšták, ul.
Dr. Absolona - přípojku vody a kanalizace

mezi M. Pavlíkem, Slušovice a MF, z důvodu uvedených z odborného stanoviska
JUDr. Březovjáka, ing. arch. Bergmanna.
ZMF schvaluje záměr uzavřít smlouvu
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce na pozemku p. č. 474/1 v katastrálním území Fryšták, obec Fryšták,
vedený na LV č. 10001 pro katastrální
území Fryšták, o poskytnutí předmětného pozemku do bezplatného dočasného
užívání za účelem realizace a umístění
stavby na předmětném pozemku a o majetkoprávním vypořádání (prodeji dotčené části pozemku) po realizaci stavby
(chodník, sjezd z místní komunikace
a část parkovacích stání).

činnost města při pořádání akce „Fair
Play Fryšták 2017“ dne 24. 6. 2017,
pořádanou Fair Play Fryšták, z. s., čímž
se ruší i souhlas s pořádáním této akce.
RMF souhlasí s pořádáním akce „Fair
Play Fryšták 2017“ dne 24. 6. 2017 z důvodu změny okolností i v lokalitě mimo
Fryšták.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o provádění autorského dozoru mezi
městem Fryšták a ﬁrmou S-projekt plus,
a. s., Zlín, na zajištění autorského dozoru
nad realizací stavby „Fryšták – regenerace hřbitova Fryšták“, a pověřuje starostu, podpisem této smlouvy.

ZMF ukládá L. Eliášové zajistit vyhotovení těchto smluv u JUDr. Březovjáka.

RMF
č. R 09/2017/VII z 21. 6. 2017

ZMF schvaluje přijetí veřejnoprávní
investiční dotace ve výši 100.000,-Kč
od obce Lukoveček a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace ve výši 100.000,-Kč
mezi městem Fryšták a obcí Lukoveček.

(Výběr)

ZMF bere na vědomí zápis ze zasedání Finanč. výboru při Zast. města Fryštáku č. 1/FV/2017 ze dne 26. 4. 2017.
ZMF bere na vědomí žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5. 7. 2017 při
příležitosti státního svátku – Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila Metoděje na Velkou Moravu a nereﬂektuje
na tuto žádost.
ZMF bere na vědomí žádost organizace Fryštácké mažoretky, z.s., o příspěvek na reprezentaci města ve věci účasti na mistrovství Evropy ve Slovinsku
ve dnech 7.-10. 9.2017 v mažoretkovém
sportu a schvaluje poskytnutí dotace
ve výši 80 tis. Kč a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Fryšták
a Fryštáckými mažoretkami z.s., a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF
č. R 08/2017/VII z 12. 6. 2017
(Výběr)
RMF v návaznosti na usnesení ZMF
č. U Z 05/2017/VII/06 ze dne 31. 5.
2017 o projednávání stížnosti části občanů města Fryštáku ve věci provozu
lokality „Šenk“ v Horní Vsi Fryšták a nesouhlasu s pořádáním akcí s hudební
produkcí v této lokalitě a sdělení Státního pozemkového úřadu, Krajského
pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, č.
j. SPU 2742174/2017/525100/Aug, ze
dne 8. 6. 2017 ruší své usnesení č. U R
06/2017/VII/09 ze dne 27. 4. 2017, kterým bylo schváleno využití městských pozemků (vč. smluvně ošetřených) a sou-

RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
003 k pojistné smlouvě 500-477-083
(pojistná smlouva na pojištění hasičů pro
případ úrazu) mezi Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a. s., Praha, a městem Fryšták, s cenou pojištění 22.893,- Kč/rok,
a pověřuje místostarostu podpisem tohoto dodatku.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
003 k pojistné smlouvě 0501885018
(pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti členů za škody způsobené zaměstnavateli) mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., Praha, a městem
Fryšták, s cenou pojištění 3.312,- Kč/
rok, a pověřuje místostarostu podpisem
tohoto dodatku.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 600/16
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře cca 157 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli
Z. Zouharovi, Vítová, za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele,
s podmínkou úhrady nákladů na geometrický plán, znalecký posudek a návrh
na vklad ze strany žadatele, a s podmínkou zřízení bezplatného věcného
břemene k hlavnímu řadu vodovodu
ve prospěch města Fryšták a ukládá G.
Najmanové jednat ve věci prodeje zbývající části pozemku p. č. 600/16 s vlastníkem sousední parcely.
RMF bere na vědomí vyjádření žadatelů manželů Doležalových, Fryšták –
Horní Ves, k ceně v místě a čase obvyklé
týkající se prodeje části městského pozemku p. č. 396 – zahrada, o výměře cca
300 m² a pozemku p. č. 395/2 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 77 m², oba
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a doporučuje ZMF schválit prodej výše
uvedených nemovitostí s podmínkou
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úhrady nákladů na geometrické zaměření, znalecký posudek a návrh na vklad ze
strany žadatelů.

tých pozemků do původního stavu a jeho
převzetí zpět pronajímatelem), a uzavření příslušné nájemní smlouvy.

RMF bere na vědomí sdělení Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor Odloučené pracoviště
Zlín, ve věci úplatného převodu vlastnického práva id. 1/62 pozemků p. č.
957/4 a p. č. 957/5, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták za účelem sjednocení vlastnictví stavby a pozemku (čp.
391 – Sociální zařízení Šenk v Horní Vsi),
doporučuje ZMF schválit úplatný převod
výše uvedených podílů do vlastnictví MF,
a pověřuje ESO zajištěním znaleckého
posudku na stanovení ceny pro výkup
ostat. podílů na uvedených pozemcích.

RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12271110
mezi městem Fryšták a provozovatelem
distribuční soustavy ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na připojení nového odběrného místa (zvýšení
příkonu) – Vítová st. parc. č. 1, 763 16
Fryšták, a pověřuje místostarostu podpisem této smlouvy.

RMF bere na vědomí žádost J. Horáka, Uherský Ostroh – Kvačice, o zpětvzetí žádosti o prodej části měst. pozemku
p. č. 295 – ost. plocha, neplodná půda
(GP odd. pozemky p. č. 295/2, 295/3
a 293/2), o celkové výměře 36 m², k. ú
Dolní Ves, obec Fryšták bez připomínek.
RMF v důsledku nabytí objektu č.
p. 1, nám. Míru, 763 16 Fryšták, do vlastnictví města Fryšták schvaluje Dohodu
o ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 19. 3. 2003 a Dohody ze dne
14. 3 2013 na pronájem části městského pozemku p. č. 2/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, mezi městem Fryšták, a S.
Pazderovou, Fryšták, a to ke dni 30. 6.
2017, a pověřuje ESO vrácením přeplatku na nájemném k rukám pí Pazderové.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu mezi městem
Fryšták, a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, s. p. o., Praha na provedení stavby „Dálnice D 49, stavba 4901 Hulín –
Fryšták, stavební objekt číslo C 371.12
Úpravy meliorací – Dolní Ves“, na městských pozemcích p. č. 1143 – ost. plocha a p. č. 1215 – ost. plocha, oba k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, realizovanou
dle projektové dokumentace zpracované společností VIAPONT, s. r. o., Vodní
258/13, a pověřuje místostarostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje zveřejnění záměru pronajmout části městských pozemků p. č.
1143 – ost. plocha a p. č. 1215 – ost.
plocha, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták
za účelem provedení stavby „Dálnice D
49, stavba 4901 Hulín – Fryšták, stavební objekt číslo C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves“, v ceně nájmu ve výši
7,- Kč/m²/rok s celkovou výši nájemného dle skutečné doby záboru, na dobu
neurčitou (ode dne, kdy nájemce protokolárně předá pronajaté části pozemků
přímo zhotoviteli stavby, do doby ukončení stavby a následného uvedení pronaja-

RMF ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zajistit úhradu podílu na oprávněných nákladech ve výši 4.800,- Kč
v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne
uzavření výše uvedené smlouvy.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi
MF a ﬁrmou Česká telekomunikční infrastruktura, a. s., Praha ke stavbě podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě stavby s názvem „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín –
Fryšták – SO 468 - Přeložka kabelu MTS
Žabárna - Racková v km 14,400“, umístěné na části městského pozemku p. č.
1366 – ost. plocha, ost. komunikace
a p. č. 1379 – ost. plocha, ost. komunikace, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
2.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
dle platných práv. předpisů.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták
a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě zemního kabelového vedení NN stavby s názvem „Fryšták,
p. Jaška, kabelové vedení NN“, umístěné na části městských pozemků p. č.
665/1 – ost. Plocha, ost. Komunikace
a p. č. 1366 – ost. plocha, ost. komunikace, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
1.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
Maco studio s.r.o., Fryšták, na realizaci akce „Květinové město“, a to v ceně
98 750,- Kč bez DPH, tj. 119 488,- Kč
vč. DPH, a pověřuje místostarostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje provedení revize městských pozemků, z důvodu možného neoprávněného záboru městského majetku
pověřuje Ekonomicko-správní odbor zajištěním této revize a ukládá ESO vyzvat
dotčené subjekty k zajištění součinnosti
za účelem majetkoprávního vypořádání
s termínem do 31. 7. 2017.

RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2016, bere
na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Květinové město“, ﬁrmu
Maco studio s.r.o., Fryšták bez přip.
RMF bere na vědomí novou kategorizaci skupin elektrozařízení a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o zajištění zpětného odběru, který uvádí
smlouvu do souladu s novou kategorizací skupin elektrozařízení podle přílohy č.
7 Zákona o odpadech v platném znění,
a pov. starostu podpisem dodatku.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez DPH,
pro realizaci zakázky malého rozsahu
ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M. Kasala, Ing. P. Gálík / Ing. J. Košák, Mgr. L.
Sovadina / Ing. T. Černý, Ing. R. Ševčík
/ Ing. arch. J. Kudělka, Mgr. P. Nášel /
Bc. V. Kalafutová
RMF ukládá pí D. Konečné zajistit
zástup z řad Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku ve věci vítání občánků v době její nepřítomnosti.
RMF souhlasí s uzavřením předškolního zařízení Mateřská škola Fryšták
po dobu od 17. 7. 2017 do 20. 8. 2017,
tedy na 5 týdnů.
RMF
č. R 10/2017/VII z 29. 6. 2017
(Výběr)
RMF bere na vědomí informace o termínu možnosti výpovědi služby elektronické komunikace společnosti O2 Czech
Republic, a.s. Praha, a souhlasí se zajištěním výběrového řízení o poskytování
služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních služeb.
RMF bere na vědomí informace o termínu možnosti výpovědi služby elektronické komunikace společnosti AVONET
s.r.o., Luhačovice, a souhlasí se zajištěním výběrového řízení o poskytování
služeb elektronických komunikací (internetové připojení).
RMF jménem města Fryštáku přebírá
záštitu nad závodem ve sjezdu horských
kol konaném dne 8. 7. 2017 v Trnavě
u Zlína a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 6 tis. Kč týmu „SBT Fryšták“,
na podporu tohoto závodu (pořízení cen,
pohárů, diplomů a dalšího materiálního
zázemí – oproti předloženým dokladům).
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč občanskému
sdružení V Lukovečku na kopečku, z.s.,
za účelem částečné úhrady nákladů spo-
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jených s organizací festivalu Festiválek
na kopečku 2017 a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 5.000 Kč mezi městem Fryšták
a V Lukovečku na kopečku o.s., za účelem částečné úhrady nákladů spojených
s organizací hudebního festivalu Festiválek na kopečku 2017.
RMF doporučuje ZMF schválit nová
Pravidla pro pronajímání bytů v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, která plně
nahradí pravidla původní ze 1. 1. 2013.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí č. 9551245596
mezi MF, a ﬁrmou E.ON Energie, a. s.,
České Budějovice, na dodávku elektřiny
k odběrnému místu (přepis Hrubá hospoda): nám. Míru 1, Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních
vod mezi městem Fryšták a dodavatelem
ﬁrmou Moravská vodárenská, a. s., Olomouc, na dodávku vody a odvádění odpadních vod k odběrnému místu (přepis
Hrubá hospoda): nám. Míru 1, Fryšták,
k.ú. Fryšták č.parc. 573, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Ad: Sedm mýtů...
Reakce na článek p. Lauterkranze ve FL 7/2017
Na základě článku p. Lauterkarance přikládám výsledný materiál /situaci, která bude součástí dokumentace pro stavbu D49/, který je důkazem o intenzivním
jednání města Fryštáku s projektantem a subjektem pověřeným výkonem inženýrské činnosti pro stavbu dálnice D49. Takže nikoliv zaměstnankyně ŘSD závodu
Zlín, ale investorem určený subjekt je partnerem pro město Fryšták při jednáních.
Jednání s projektantem probíhají a pravděpodobně budou i nadále intenzivní neboť problematika dopadu D49 na město Fryšták je velmi široká. Takže není pravda, že by město nekonalo a nejednalo. Další podrobnosti jako mailovou korespondenci a komunikaci dokazující výše uvedené lze zájemcům předložit k nahlédnutí.
Na vysvětlenou k problematice situace kolem lokality u ČS Silmet. Při řešení
šlo o to, aby byl uplatněn požadavek na zachování části silnice II/490, který
v DUR byl vynechán z důvodu nového směrového vedení silnice a tím i křižovatky.
Což se podařilo, takže bezpečná vazba pro vedení cyklistů na komunikaci II/490
(tečkovaná čára v přiložené situaci), která bude v novém dopravním systému deﬁnována jako účelová, a to s velmi zklidněným režimem, je zachována. Městem vyjednané řešení garantuje cyklistům komfortní průjezd a pohyb bez nutnosti řešení
legislativních kroků, jako je územní rozhodnutí či stavební řízení a v neposlední
řadě i vysokých ﬁnančních nákladů.
Ing. Pavel Dohnal

RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru z. s. Za sklem pro rok 2017 ve výši
3.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi
MF a z. s. Za sklem, Vizovice, za účelem
částečného pokrytí nákladů spojených
s poskytováním bezplatných služeb pro
osoby s poruchami autistického spektra,
a s podmínkou připravení článku o svých
službách do Fryštáckých listů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF pověřuje Mgr. P. Nášela, vedoucího Městské knihovny Fryšták jednáním
s o. s. Za sklem o nákupu knihy/zakoupením 3 ks knihy s názvem „JINÍ… ne
horší“ pro potřeby knihovny.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace povrchu volejbalového hřiště“,
a to ﬁrmu Gold Return, s.r.o., Praha bez
připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
Gold Return, s.r.o., Prahana realizaci
akce „Revitalizace povrchu volejbalového hřiště“, a to v ceně 87 984,- Kč bez
DPH, tj. 106 461,- Kč vč. DPH, a pověřuje starostu, podpisem této smlouvy.
UPOZORNĚNÍ
Ve FL 7/2017 byla zveřejněna informace o odkupu pozemků panem Pavlem
Ševčíkem. Upozorňujeme, že se jedná
pouze o shodu jmen – nejde o zastupitele města.

Poděkování
Vážený pane starosto, je mým potěšením poděkovat Vám a městu Fryšták
za podporu Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s. pro rok 2017.
V letošním roce můžeme díky dotaci odborně pomoci 100 rodinám s dětmi
s postižením ve Zlíně a okolí. Raná péče pomáhá rodičům rychleji se zorientovat
v obtížné životní situaci, kdy rodiče od lékařů zjistí, že mohou očekávat závažné
zdravotní komplikace u svého dítěte. EDUCO zároveň pomáhá rodině dosáhnout
co největšího možného rozvoje schopností a dovedností dítěte v přirozeném domácím prostředí. Raná péče je poskytována do 7 let věku dítěte s postižením.
Kapacita střediska je v současné chvíli 100 rodin a máme ji zcela naplněnou.
Do dalších let chceme kapacitu navýšit, jelikož zájem rodin o ranou péči v EDUCU
je velký.
Děkujeme tímto městu Fryšták za to, že činnost EDUCA podporuje.
S přáním krásného dne

Mgr. Šárka Kovaříková
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
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Cyklistická stezka Lukov – Fryšták
Obec Lukov již několik let spolupracuje s městem Fryšták
na přípravě cyklostezky, která by propojila Lukov s městem
Fryšták. Proběhlo již několik společných jednání Rady města Fryštáku a Rady obce Lukov, kde jsme řešili hlavně tuto
nemalou investici. Po vzájemné dohodě jsme nakonec určili
trasu, která povede z Lukova od křižovatky u Domova pro seniory v Lukově podél státní komunikace vlevo a bude končit
u sportovního areálu ve Fryštáku. Celková délka této cyklostezky je cca 3,5 km. Jedná se rozsáhlý projekt, který zahrnuje spoustu administrativních kroků, které je nutné udělat, než
se rozběhne samotná stavba. Nejdůležitější bude dohodnout
se s majiteli dotčených pozemků (asi 150) po celé navržené
trase. Jedná se o nelehký úkol, který budeme postupně řešit. Odhadované náklady na výstavbu cyklostezky se pohybují
okolo 30 mil Kč. Na tento projekt máme alokovány dotační
ﬁnanční prostředky z programu IROP Zlín (Integrovaný plán
rozvoje územní města Zlína) ve výši 90 % uznatelných nákladů. Proto bychom rádi tento projekt realizovali v co nejkratší době, abychom dotační prostředky plně využili. Vše závisí
na získání územního a stavebního povolení na tuto stavbu.

Průběžně budeme o celé stavbě informovat v dalších číslech
Fryštáckých listů i Lukovského zpravodaje. Další informace
najdete také na webových stránkách obce Lukov a města
Fryštáku.
Michal Teplý, místostarosta

LUKOV
FRYŠTÁK

Adopce na dálku

MOR PRASAT – VÝSTRAHA!

Vážení adoptivní rodiče,
dovolte nám krátké ohlédnutí za dobou, která uplynula od konce minulého
roku. Do poslední sbírky na podporu adopce dětí na dálku v listopadu
roku 2016 jsme vstupovali s částkou
20.456,- Kč zůstatku, vaše dary byly
celkově 31.100,- Kč, pro platby jsme
tedy měli celkem k dispozici 51.556,Kč. V měsících lednu, dubnu a červenci
jsme odeslali celkem 36.500,- Kč což je
částka pokrývající potřeby sedmi indických dětí. Nový zůstatek úspěšné sbírky z minulého roku činí 15. 056,- Kč.
Své dary jste předávali do rukou
osvědčených organizátorů sbírky:
paní Daně Konečné na matrice MěÚ,
paní Marušce Chudožilové ve školní
jídelně a dále v jednotlivých částech
města těmto občanům: Márii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Marii Vaňharové, Janě Nášelové, Marii Kršákové,
Anně Skaličkové, Marii Zapletalové,
Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi.
Celkem jsme evidovali 76 dárců a z tohoto počtu si nepřejí dva své zveřejnění a jsou zařazeni jako anonymní dárci. Svou podporou nám velmi pomáhal
na poli propagace v městském rozhlase
i FL vždy ochotný a obětavý Mgr. Pavel
Nášel. O průběhu sbírky na adopci dětí
na dálku ve Fryštáku budeme veřejnost
informovat i prostřednictvím informační skříňky na náměstí a na stránkách
fryštáckého Farníčku. Všem ochotným
lidem širokého srdce, kteří se zapojili
do této prospěšné akce, patří náš srdečný dík.
Organizátoři sbírky

Důležité upozornění občanům Fryštáku na nebezpečnou nákazu!
Katastr obce Fryšták se nachází v oblasti zamořené africkým morem prasat.
Vysoce riziková oblast afrického moru prasat je tvořena katastrálními územími
obcí Březová u Zlína, Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Hrobice na Moravě, Hvozdná, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Lukov u Zlína,
Lužkovice, Ostrata, Příluky u Zlína, Slušovice, Štípa, Velíková, Veselá u Zlína,
Vítová, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí. Africký mor prasat je nebezpečnou vysoce nakažlivou nákazou, přenosnou na domácí a divoká prasata, pro kterou byla
Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Zlínský kraj a Státní
veterinární správou vydána mimořádná veterinární opatření.
V této souvislosti se vyhlašuje v těchto územích zamořená oblast. Jedním
z důležitých preventivních opatření proti možnému šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat dosud zjištěného mezi volně žijícími divokými prasaty, je:
dodržení klidu na stanovištích divokých prasat, který lze zajistit především tím, že
nepovolaní lidé nebudou vstupovat na tato místa, tedy především do lesa.
Dodržováním tohoto doporučení mohou lidé zároveň zamezit tomu, aby se
nákaza nerozšířila do chovů domácích prasat.
Žádáme občany, aby sledovali situaci, aktuální oﬁciální dokumenty a pokyny
jsou zveřejňovány na úřední desce města Fryštáku – na webu frystak.cz.

Vážení čtenáři Fryštáckých listů,
v souvislosti s přípravou Fryštáckého kalendáře na rok 2018 vyhlašujeme letní
prázdninovou „soutěž“ fotograﬁí našeho města a jeho blízkého okolí. Fotograﬁe
(které budou vybrány) zařadíme do kalendáře na příští rok.
Tématem tentokrát bude příroda (ﬂora a fauna) Fryštácka v průběhu 4 ročních
období – takže samozřejmě můžete posílat i fotograﬁe, které jste vyfotili dříve –
např. podzimní, zimní či jarní motivy. Uzávěrka bude do 31. srpna 2017.
Fotograﬁe v elektronické podobě můžete zasílat na e-mail: p.nasel@frystak.cz
nebo přinést osobně do fryštácké knihovny na datovém nosiči (CD, Flash disk atd.)
Podmínkou je označení fotky – popiska, místo, kde byla vyfocena a jméno autora
s kontaktem – mail a telefon. Rovněž upozorňujeme, že fotograﬁe musí být v tiskové
kvalitě – tzn. „objem dat“ nesmí být menší než 2 MB. Se svými dotazy se můžete
obrátit na Pavla Nášela (viz mail výše) nebo volejte na tel: 607 801 942. Vybrané
fotograﬁe oceníme a jejich autoři získají výtisky kalendáře navíc.
Těšíme na spolupráci s Vámi a Vaše krásné fotograﬁe.
PS: Po červencové výzvě se zatím nikdo z Vás neozval a neposlal své fotograﬁe
(Tak nevím, zda je to nezájem, či pouhá neinformovanost).
Mgr. Pavel Nášel, Fryštácké listy
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Sedli jsme na schůdkách pod hospodou a pozorovali projíždějící džípy a náklaďáky. Část nevelké kolony na chvíli
zastavila. Z jednoho auta vystoupil
opravdický černý obr. Když spatřil naši
bělobu ve tváři, rozesmál se na celé
kolo. Vytáhl z kapsy tabulku čokolády,
řekl cosi, čemu jsme vůbec nerozuměli, a když se vracel do kabiny, provázel
jeho „Bay!“ nádherný klukovský úsměv.
Na ten nikdy nezapomenu. Obal z čokolády jsem dlouho opatroval jako vzpomínku na první setkání se vzdáleným
a přece blízkým světem...

HRUBÁ HOSPODA

(Cenná památka i centrum společenského a kulturního dění)
Památný měšťanský dům a svého
času vyhlášená zájezdní hospoda –
jedna z dominant fryštácké městské
památkové zóny (součástí památkové
ochrany se stala již roku 1958), má
za sebou pohnutou historii, plnou vzepjetí i šrámů. Ke stopám šťastnějším
patří bezpočet setkání v rámci plesů,
divadelních představení a estrád v sále
Na Zóli (v prvním poschodí, později tu
byly vytvořeny byty a pohostinské pokoje), srazů rodáků a a spolužáků, jubilejních oslav, valných hromad singularistů velkousedlých, domkářů, spolků
i politických stran. K těm bolestnějším
okamžikům patřily zprávy o válečných
událostech, vzpomínky na zesnulé nebo
řádění gestapa, které tu v průjezdu budovy nelidsky týralo mladičkého Jarka
Odstrčila - jednoho z účastníků protifašistického odboje na sklonku II. světové
války, statečného chlapce, skrývajícího
zbraně pro partyzány. Nelidsky utýraný
Jaroslav byl následně u Holešova zastřelen.
V předminulém povídání ve Fryštáckých listech jsem naznačil, že ve zdech
Hrubé hospody rády spočinuly a podělily se o své životní zkušenosti či znalosti desítky osobností, známých doma
i ve světě (hudební velikáni J. Kvapil
a B. Bakala, básník a dramatik dr. Václav Renč, malíř a sochař Jaroslav Hovadík, prof. Ludvík Jadrníček – autor knihy
„Městečko Fryšták“, světoznámý učenec prof. dr. Karel Absolon, fryštáckým
„pábitelům“ rád naslouchal etnograf
a spisovatel dr. Karel Pekárek). Krátce
se tu zastavili vojenští činitelé, herec
Jaroslav Vojta, večeřeli tu spolu herci
Národního divadla v Praze v čele s Raoúlem Schránilem, církevní hodnostáři
(děkan P. Jan Drábek, rusavský evan-

gelický kněz Daniel Sloboda), nechyběli
ani známí sportovci – olympionik Oldřich Daněk, mistr Moravy v boxu Horák
i znalec moravských hradů – archeolog
dr. Jiří Kohoutek, Csc. nebo architekt
Pavel Šimeček.
Byla by to dlouhá řada rozmanitých
a vzácných povah, v nichž čestné místo budou v mém srdci vždy zaujímat
nezapomenutelní vypravěči – fryštáčtí
hospodáři, živnostníci, učitelé, hasiči,
obchodníci i hosté. K mým oblíbeným
osobnostem, spjatým s areálem Hrubé hospody, patří bývalý obvodní lékař
MUDr. Ján Šípka (1861-1917), rodák
z Turčianského sv. Martina, velký buditel a bojovník za naši samostatnost,
osobní přítel pozdějšího našeho pana
prezidenta prof. dr. Tomáše Garrigue
Masaryka, jehož portrét nechal Šípka
umístit na svém měšťanském domě č.
2 na fryštáckém náměstí (1905).
Doktor Ján Šípka, propagátor slovanské vzájemnosti, pořádal v Hrubé
hospodě s fryštáckými vysokoškolskými studenty a pokrokově orientovanými Fryštačany (i patrioty přespolními)
vlastenecké večery, v jejichž průběhu
nechyběly písně „Hej Slované“ , „Kde
domov můj“ i klenoty moravského
a slovenského folkloru. Zněly tu i verše
slavných velikánů jako byli polský bard
J. Slowacki, bulharský pěvec Ljuben
Karavelov, srbský Vuk Štefanovič Karadžič, ruští básníci A. S. Puškin a M. J.
Lermontov, na programu nechyběla díla
milovaných Štúrovců, zejména Ján Botto, ale také bojovný maďarský básník
Sándor Petöﬁ.
Když jsme po válce hrávali u zdí
měšťanských domů a obchůdků v blahodárném stínu lip kuličky, stalo se, že
kdosi mával od Hrubé hospody, že jede
kolona aut s označením UNRA.

Těch příhod, vzpomínek je nekonečno. Bez ohledu na neutěšený stav
objektu se domnívám, že jsou v něm
vepsány stopy osudů obyvatel tohoto
městečka, jemuž kdysi bájná Freya, Andrýsek, Mikuláš, i dávní Šternberkové,
Nekešové a Seilernové-Aspang vložili
víru v cosi krásného a věčného.
Svého času jsme na zastupitelstvu
předložili záměr dát chátrající dominantě starodávného Fryštáku důstojnou
tvář, v níž by souznělo poselství generací našich předků i laskavějších věků
příštích. Neuspěli jsme... Vážím si toho,
že jste na tuto nelehkou cestu záchrany
jednoho z historických klenotů Fryštácka nakonec vykročili. Je to úkol, který
bude vyžadovat více moudrosti a úsilí,
než ztřeštěnosti a nevíry. Ale Finis coronat opus!
Zkusme na chvíli poodhrnout oponu
času...
Již u vchodu do restaurované Hrubé
hospody vás obdaří náručí publikací,
map, pohlednic a dalších milých pozorností osazenstvo informačního střediska.
Usedám v příjemné vinárně v náruči
mohutného sklepení, a spolu s vámi si
připíjím s panem prof. Ludvíkem Jadrníčkem, soudním radou – archivářem
JUDr. Trpíkem, pány učiteli Bardodějem,
manžely Knedlovými, ředitelem Bobalíkem, lukovským panem řídícím Matoušem, s paní učitelkou Klusalovou, bývalými purkmistry a starosty, stávajícím
starostou Mgr. Lubomírem Doleželem,
důstojnými otci farnosti v čele s děkanem P. J. Drábkem, dále etnografem
PhDr. Pekárkem, pány továrníky E. Pekárkem a R. Jadrníčkem a všemi dobrými Fryštačany. Jak libě znějí tu tóny
houslí, cimbál a písně křtěné Prameny uměleckého tandemu paní učitelky

Z HISTORIE

a primášky Kunstové a cimbalisty - básníka Richarda Hovadíka, muziky Andrýska či nadějných talentů z dílny fryštácké
Zušky.
Jak dobře beseduje při lahodném
moku a skvostech báječné Ševčíkovy
kuchyně ve stylové zájezdní hospodě.
Kolik dojmů v nás zanechala exkurze v městském muzeu, jež uvádí nás
do světa věků dávných, nedávných
i všeho dobrého a pozoruhodného, co
tu bylo v minulosti a současnosti šikovnými fryštáckými ogary a cérkami vytvořeno. Potěšte smysly i srdce také v naší
galerii, kde vedle děl výtvarných najdete
i další milá překvapení, jež přiblíží vám
nevšední půvaby Fryštácka.
Na rynku začínají trhy, účinkující
v krojích i diváci se chvějí napětím...
A jako naschvál začíná pršet. Do sálu
ZDV je to bratru dvě stovky metrů
a přes frekventovanou silnici. A nájem
cosi stojí... Nevadí. V čele „Vórhausu“
v přízemí Hrubé hospody odpočívá
náhradní pódium (občas tu prý zkouší Zuška, mladí ochotníci či kapely...).
Před ním připravená skupina chlapců
bleskově mění hradbu rezervních židlí
v úhledné řady, jež zaplňuje publikum
přicházející z rynku. Účinkující se chys-

tají v bývalé spolkové místnosti (jinak
zkušebně divadelního souboru). Akademická čtvrthodinka končí a pohodlně
usazené publikum potleskem vítá moderátora a první dětský soubor – holky
z naší školky... Podobně jako ve vinárně
i tu končíme ve víru zpěvu a tance!
Na prahu svého kronikářského snažení (1977) jsem vedle několika besed
poprvé vystoupil na veřejnosti - v Hrubé hospodě, obsazené do posledního
místečka. Jako nového kronikáře mě
představili předseda MěstNV a vedoucí činitelé místního dohlížecího výboru
Spotřebního družstva Jednota – paní
Marie Kutrová a pan František Záloha,
dopisovatel tisku. Tréma jako řemen!
Přede mnou spolu s učiteli seděli pamětníci, ctitelé historie, osoby všeho
věku, bývalí podnikatelé, muzikanti,
ochotníci, zástupci spolků.
Po mém úvodním vyznání a krátkém
historickém exkurzu se ke slovu dostali
zástupci institucí (školy, některé spolky) a osobnosti, jimž se Fryšták stal
nejdražším místem v tomto složitém,
rozpolceném světě. Vůbec nevadilo, že
občas cinkla sklenice a zavoněly dobroty, které byly v klidu a pohodě roznášeny. Zahrála dechovka a rozproudila se

příjemná debata, plná vzpomínek, nápadů a plánů do budoucna. Jedna z otázek připadla kulturní a společenské roli
fryštáckých hospod. Ševčíkova Hrubá
hospoda, Mikuškův Hotel, hostinec
u Matulů, hostinec a vinárna u Rupů,
Dujkova vinárna na náměstí Palackého
(dnes Míru), dolnoveská Lepa, Kamenářova Špica, Horňanka, Januškova hospoda v Lukovečku, restaurace u Žáků,
Sitkův Sichrov, hospoda Špica u Kamenářů, a Horáků na Vítové. Ve většině
byly sály (divadelní i taneční).
Každá z těch hospod či vináren měla
své věrné štamgasty, svou atmosféru i půvab. Otevírala srdce dokořán...
A právě Hrubá hospoda jako by v sobě
ztělesňovala cosi magického, co dotvářelo po staletí osobitý duch celého Fryštácka, krajiny našich matek i otců. Co
naznačovalo naše sny, lásky a naděje,
naše rány růže. Popřejme jí do vínku,
aby se postupem doby stala důstojným
stánkem pro setkávání lidí dobré vůle:
domácích i našich přátel ze všech koutů všehomíra.
S úctou a přáním všeho dobrého
SLÁVEK ZAPLETAL, kronikář

NEZAPOMÍNAT, PŘIPOMÍNAT!
Už je i ve Fryštáku málo těch, kteří prožili Druhou světovou válku. Na jednu
stranu je dobře, že už sedmdesátníci i ti mladší nezažili válečné běsnění, bídu,
hlad ani strach. I když byly potraviny na lístky, dokonce oděvy, dřevo, uhlí atd.,
někdy nebylo za ně co koupit. Všeho bylo nedostatek. Všude vládl strach. Strach
z náletů, z bombardování, strach že se nesejde celá rodina, strach ze zavření
za poslech cizí rozhlasové stanice, za hanlivá slova na Říši. Mnozí nemají ani ponětí, kolik českých lidí bylo zastřeleno, popraveno, protože je někdo udal (např.
jeden Fryštačan má na svědomí smrt několika letců z Otrokovic- Úředníčka,
Bobáka, Švába, Krejčího, Ročka, Beneše, Hálu. Všichni jmenovaní byli popraveni bez soudu.) Nikdy nezapomenu na listopad 1944. Byla jsem školačka, ale
dodnes se mi před očima vybavují okamžiky náletů na Zlín. Byla to hrůza, děs.
Ještě dnes, při zkouškách sirén, se zatnu a projede mnou vzpomínka na bombardování mého rodného města. Na Zlín tehdy bylo svrženo 26O bomb, z toho
4O se zpožděným odpálením, na Baťovy závody to bylo 14O pum a na obytné
domy 12O, Byl to zázrak, že jsme se sešli po náletech celá rodina.
Proč připomínám chvíle, kdy i Fryštačané prožívali krušná léta války ve strachu o svůj život, o majetek, o své blízké.? Stačí se jen podívat, kolik fotograﬁí
těch, kteří padli za svobodu Fryštáku, je na pomníku, kolik Fryštačanů má pomníčky po světě.
Proto mne dost zaskočilo, že při 72. výročí osvobození našeho města, kdy
k nám přijeli vojáci z Klubu vojenské historie – Hraničářský pluk 19 a pan Jožo
Kubaško z Muráně (člen protifašistických bojovníků na Slovensku), aby nám přiblížili dějiny té doby, přišlo na náměstí Míru několik málo občanů, dětí.
Vím, že se nám všem žije dobře, některým výborně. Je to dobře. Jsem přesvědčena, že nikdo z nás nechce, aby se hrozná doba vrátila. Proto je nutné ji
stále připomínat, nezapomínat.!
SK
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Prázdniny v Lukovečku
Všichni důvěrně známe ten pocit, kdy vše příjemné ubíhá dvakrát rychleji než
to, co mezi naše oblíbené činnosti rozhodně nepatří. Prázdniny jsou toho tím nejzářnějším příkladem. Ani jsme se nenadáli a jejich polovina prosvištěla závratným
tempem.
Červenec nám přinesl jen slunečné
dny, obilí dalo klasům a krajině zlatou
barvu. Zdálo by se ideální počasí, nebýt
vrásek, které nám stále dělá nedostatek vody a sucho. V jeho důsledku při
sklizni u Hadovny vznikl požár od kombajnu. Díky rychlému zásahu hasičů se
nepřenesl na budovy a podařilo se jej
rychle lokalizovat a uhasit. Velké poděkování patří všem hasičským sborům,
které se na hašení podílely, včetně
dobrovolných hasičů z Lukovečka. Tento rychlý zásah opět prověřil jejich připravenost kdykoli zasáhnout a přispět
k bezpečí nás všech. Každý z nás by
měl mít stále na paměti šetrné zacházení s vodou. Naučme se tuto čím dál
vzácnější tekutinu používat s respektem, vážit si jí a neplýtvat. Vnímejme,
jak z krajiny mizí a používejme ji s každodenní rozvahou.
V srpnu je ještě stále druhá polovina
prázdnin před námi a čeká nás spousta radostí a letní pohody. Víceúčelový
areál v Lukovečku je pro všechny zájemce otevřen denně od 14 do 22 hodin.
Skýtá spoustu vyžití pro děti i dospě-

lé – sportovní aktivity, koupání, herní
prvky, občerstvení. Nepropásněte příležitost pro setkávání se svými blízkými
a sousedy, než nás podzimní chmury
zaženou do chalup. Uchovejme si každý
kousek zářivého léta pro sebe v podobě

úsměvu a předávejme ho dál. Je to dar,
který potěší vždy a každého a darovat
může úplně každý.
ik

M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. m s f r y s ta k .c z

Obřad vítání dětí
Vážení rodiče, tatínkové a maminky,
milí hosté, vítám vás na městském úřadě ve Fryštáku. Sešli jsme se, abychom
přivítali vaše děťátko - největší dar, jaký
jste kdy mohli dostat - mezi nejmladší
občánky našeho města…
Tato slova několikrát za rok slyší rovněž děti z Mateřské školy, které tuto významnou rodinnou událost obohatí pěkným kulturním vystoupením - pásmem
písniček a básniček. Se zájmem si děti
prohlíží a těší se na závěr obřadu, kdy
je mohou pohoupat v kolébce. Chtěla
bych všem dětem a jejich maminkám,
které mi se zajištěním akce pomáhají,
poděkovat.
Věřím, že dětem i jejich rodičům se
tento slavnostní akt líbí a budou se
ve Fryštáku vždycky cítit opravdu jako
v místě, kde jsou doma.
Alexandra Hochmajerová
učitelka MŠ Fryšták

Na fotograﬁi: Michalka Soukupová, Sabinka Ponížilová, Michalka Macková,
Lucinka Langerová, Bětuška Běláková, Matyášek Krajča, Kubík Kostřica, Honzík
Marcoň

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z

Olympijský víceboj aneb sportovní den pro všechny

STŘÍBRNÝ VĚNEC

Věřili byste, že 12. června 2017 na našem školním hřišti proběhl už 4. ročník
olympijského víceboje? Ano, je to tak, už čtvrtým rokem se snažíme zapojit co
nejvíce žáků ke sportování, probudit v nich touhu ukázat sportovní talent, motivovat je k pohybu ve volném čase.

Dne 15. 6. 2017 se uskutečnil 47.
ročník plaveckých závodů žáků 3. tříd
Stříbrný věnec, který každoročně pořádá Plavecká škola Zlín. Soutěžilo se
v tradičních plaveckých disciplínách:
25 m znak, 25 m prsa, 25 m kraul
a štafeta na 3 x 25 m. ZŠ Fryšták reprezentovali Kamila Koﬂerová, Anna
Pospíchalová, Diana Pavlíková, Simon
Steiner, Václav Weigel a Jan Žák z 3. A,
Anna Balajková, Leona Fišerová, Ivana
Odstrčilová, Vendula Vašková, Maxmilián Labaj, Daniel Sebastián Mišurec
a Rostislav Kužel z 3. B.
Naši borci se bili jako lvi a přivezli
celkem 5 medailí.
Holky a kluci, díky za vzornou reprezentaci naší školy a skvělé výkony.
Pavlína Dračková

Zahajovací ceremoniál připravili
žáci 8. B formou krátkých ukázek sportů, které se vyučují v tělesné výchově.
Sportovce během ukázky doprovázela
„delegace“, která nesla vlajku symbolizující zemi, kde daný sport vznikl. Za
zvuků olympijské hymny přiběhl běžec
s olympijskou pochodní a pan ředitel
zapálil olympijský oheň. Následoval slib
závodníků (žáci 1. stupně, trenérů (žáci
2. stupně) a rozhodčích (učitelé a paní
družinářky).
Po zahajovacím ceremoniálu se spojily třídy 1. stupně s třídami 2. stupně.
Každý žák na 1. stupni „dostal“ osobního trenéra z 2. stupně, který pomáhal
s rozcvičením a radil, jak dosáhnout
nejlepších výkonů. „Trenéři“ nejen povzbuzovali, ale i dohlíželi na to, že vše
probíhá v rámci fair play.
Soutěžilo se v šesti disciplínách:
hluboký předklon aneb kdo je pružný, toho nic nezlomí; běh do „T“ aneb
člunkový běh; zkrácené sedy-lehy aneb
pevné břicho znamená rovná záda; hod
basketbalovým míčem aneb mít sílu

není náhoda; skok z místa aneb skákání je projevem radosti; Zátopkův běh na
500 m aneb ukaž, jakou máš výdrž.
Stejně jako v předešlých ročních
bylo cílem olympijského víceboje nejen
sportovat, ale i rozvíjet přátelské vztahy
mezi mladšími a staršími žáky, podporovat vzájemnou spolupráci, prohlubovat komunikaci. A opravdu tomu letos
tak bylo. Starší žáci svěřencům mohutně fandili, pomáhali jim s přenášením
batůžků, za ruku je vodili k jednotlivým
disciplínám, společně svačili a někteří
s nimi i běželi vytrvalostní běh.
A co naši malí sportovci? Bojovali
o každý centimetr, o každou sekundu.
Byla to skvělá podívaná! Děkujeme
všem! Mladším žákům za skvělé sportovní výkony, starším žákům za výbornou péči o svěřence, učitelům a družinářkám za přesné měření a nekonečné
povzbuzování, paním kuchařkám za výbornou svačinu. Děkujeme i divákům –
rodičům, babičkám a dědům, kteří přišli
mezi nás.
MŠ

Muráň
Na dny 15. 6. – 17. 6.2017 jsme dostali pozvání k návštěvě našich výborných
přátel z družební ZŠ Muráň. Rádi jsme přijali a ve čtvrtek ráno vyrazili. Do autobusu nasedlo celkem 37 žáků a 8 pedagogů naší školy v dobré náladě a radostném
očekávání milého setkání se žáky a pracovníky družební školy.
Hned po příjezdu nás velmi srdečně přivítali nejmenší žáci z Muráně dvěma
skvělými tanečními čísly. A pak už následoval bohatý a nesmírně poutavý třídenní
program, který pro nás naši přátelé připravili.
Po ubytování a krátkém odpočinku absolvovaly naše i muráňské děti jízdu
zručnosti na kole. Vyvrcholením byla jízda tří našich pedagogů, na nejlepší žáky
však přece jen neměli. Po slavnostním vyhlášení výsledků a večeři pokračovaly
sportovní soutěže ve stolním tenisu a míčových hrách. Následovala sprcha a uložení ke spánku, který ale dlouho nepřicházel, bylo o čem povídat.
Druhý den jsme absolvovali zajímavý a mírně strašidelný turistický výlet do tunelu, který byl rozestavěn v minulém století a zůstal nedokončen. Tento adrenalinový výlet určitě zanechal ve všech návštěvnících hluboké dojmy. Odpoledne jsme
prožili v Revúcej na tradičním jarmoku zakončeném posezením v pizzerii u chutné
večeře. Večer v tělocvičně předvedly naše dravé dívky, jak se hraje skutečně
vrcholový ﬂorbal.
Ráno třetího dne nás čekal výlet na hrad Muráň, kde pro nás připravili hostitelé bohatý program. Zápolili rytíři a jejich panoši, jezdilo se na záchranářském
laně a soutěžilo v mnoha dalších disciplínách. Ti nejlepší byli nakonec pasováni
na rytíře.
Závěrečný oběd po návratu dolů do obce Muráň byl zakončen srdečným a přátelským loučením a předáním mnoha dárků. Zpáteční cesta potom uběhla v příjemných a zcela jistě trvalých vzpomínkách na vřelé přijetí a neopakovatelné zážitky tří skvělých dnů.
Jan Skopal

Přispíváme na zvíře
v Zoo Zlín
Stejně jako minulý rok se žáci ZŠ
Fryšták rozhodli přispět na zvířátko v
ZOO Zlín. Naše třída 8. B vybrala tři
zvířata: slona, klokana a lenochoda,
z nichž si následně žáci celé školy vybrali svého favorita. Po sčítání hlasů
bylo zřejmé, že vítězem je jednoznačně lenochod. Následující týden jsme
procházeli třídy 1. a 2. stupně a každý,
kdo chtěl, mohl na lenochoda přispět
jakoukoli částkou. Výsledná částka se
vyšplhala na krásných 5.000 Kč, která
putovala do Zoo Lešná Zlín. Odměnou
nám za to může být dobrý pocit a nápis
na tabuli sponzorů, Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří tento projekt
jakkoli podpořili. Děkuje třída 8. B
Zuzana Skaličková
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Výuka v praxi – projekt ZŠ Fryšták pro žáky 8. tříd
Rámcově vzdělávací program pro
základní vzdělávání vychází z nové strategie vzdělávání a vymezuje vše, co je
společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků. Jedním z konkrétních cílů je vést žáky k tvořivému
myšlení, logickému uvažování, k řešení
problémů, rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat a respektovat práci
a úspěchy vlastní i druhých.
Projektové vyučování je právě jednou
z metod vzdělávání, která napomáhá
splnění cílů základního vzdělávání. Je
založená na propojení teorie a praxe.
Vede ke kreativitě a vlastní činnosti
žáka. Děti se učí systematickému řešení konkrétního úkolu. V projektu si
volí svou roli, informační zdroje, otázky,
spolupracovníky, ale i osobní pracovní
postup a tempo. Tento způsob poznávání dává příležitost propojovat učení
s reálným životem.
V rámci zkvalitnění výuky a přenesení
teoretických znalostí do praktického
života jsme projektové vyučování realizovali v našem školním projektu nazvaném „Výuka v praxi“. Projekt byl určen

pro žáky osmých tříd a probíhal formou
čtyřdenního pobytu na Rusavě. Program jsme zaměřili nejen na praktické
činnosti, ale i na rekreačně pohybové
aktivity. Skupinová výuka zahrnovala
tyto oblasti: Zeměpis (topograﬁe, orientace v terénu, práce s buzolou), Přírodopis (praktické poznávání rostlin,
živočichů - morfologie, význam, ochrana, základy ekologie), Dějepis (historické památky v dané krajině – celodenní výlet na Hostýn), Výchova ke zdraví
(nácvik praktického poskytnutí první
pomoci, dopravní výchova, sebeobrana), Tělesná výchova (pohybové aktivity na louce, v lese, na rozvoj týmové
spolupráce a turistiky, lanové aktivity,
táboření, orientační běh), Občanská výchova (osobně sociální aktivity formou
her), Výtvarná výchova (land-art), Pracovní činnosti (stavba a úklid ohniště,
vaření jednoduchého pokrmu v kotlíku,
bivakování pro dobrovolníky), Chemie
(rozbor půdy a vody na Rusavě), Hudební výchova (zpěv s kytarou u táboráku).
Výuku zajišťovali učitelé ZŠ Fryšták,
kromě třídních učitelek, které byly se

svými žáky po celou dobu pobytu, se
na Rusavě prostřídalo dalších 7 učitelů.
Praktické základy první pomoci, sebeobranu a dopravní výchovu vyučovali
učitelé ze Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově. Přesun žáků
na Rusavu do Penzionu U Bílého koně
a zpět do Fryštáku probíhal pěšky. Žáci
si mohli vybrat ubytování ve srubu,
v chatce či ve vlastním stanu.
Děkujeme Městu Fryšták za ﬁnanční
podporu a za zapůjčení dodávky k přepravě zavazadel, stanů, kotlíků a ostatních pomůcek k výuce. Děkujeme našim kuchařkám za přichystání surovin
k vaření. Bez jejich pomoci bychom to
nezvládli.
Miluše Šafářová

Od 17.–21. 7. 2017
V nejteplejším dni
Klub maminek: Tábor „Život kolem nás i v nás“
organizace Fryšták
jsme se vydali na koudětem z.s. uskutečpaliště do Lukovečka,
nila příměstský tábor
kde nám neplánovapro 6-12leté děti.
ně předvedli ostrou
Zázemí jsme měli
akci místní dobrov prostorách klubu
volní hasiči. Zavítali
maminek Vlaštovky
jsme i do ZemědělFryšták.
ského družstva vlastFormou her, poníků Fryšták. Díky
vídání a pracovních
poutavému výkladu
listů jsme si upevnili
pana Zavrtálka a jeho
vědomosti o životním
vnuka Honzíka jsme
prostředí. Děti z táse dozvěděli spoustu
bora už ví, jak se třídí
zajímavého o živočišodpad a co mohou
né výrobě. Zážitkem
udělat pro náš kráspro děti byla nejen
nější životní prostor.
malá telátka, ale
Díky
spolupráci
i zemědělské stroje.
se spolkem Inspirace
Nechyběly nám i výleZlín z.s. a ochotnéty do lesa či k vodě.
mu panu Pavlovi Stojarovi, novináři a radnímu města Zlína,
A pomocí pohádkového příběhu Evičky Chloupkové a její jógy
jsme se mohli přesunout v čase do doby velkopodnikatele
jsme se přenesli do svého vnitřního světa.
Tomáše Bati. Zhlédli jsme mrakodrap, poseděli si v kanceláProžili jsme spolu krásný týden. Děkuji skvělým dětem,
ři v Baťově Vile a navštívili Zlínský zámek, kde jsme zároveň
které se ho zúčastnily. Děkuji báječným kolegům Věrči
absolvovali interaktivní výstavu Orbis Pictus Play Zlín. S oběa Pavlíkovi Plškovým, Janě Ševčíkové za proﬁ fotograﬁe z podem bylo o nás postaráno v pizzerii Pizza Halló Zlín. Po aksledního dne tábora. Fotograﬁe z celého tábora si můžete
tivním odpočinku v parku jsme se ještě vydali do obchodu
prohlédnout na fcb Fryšták dětem. Velké díky patří i Městu
Bezobaláč, který je známý tím, že šetří naši planetu. Zboží se
Fryšták, DiS Fryšták (paním kuchařkám a Štěpánovi Musilovi
zde prodává do vlastních nádob přinesených z domů. Proto
za péči), Nadaci Tomáše Bati, Family pointu Zlín a Zlínskému
i my s dětmi jsme si ušili látkové pytlíčky.
zámku o.p.s.
Lenka Plšková

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Jestliže chcete, aby váš život byl veselý a klidný, usilujte o to,
abyste stále setrvávali v milosti Boží.
Kronika ústavu (53.)
školní rok 1940-1941
8. prosince svátek Panny Marie.
Slavná mše svatá je v kostele. Zpívá
sbor našich studentů za doprovodu orchestru. Pěkné, jenže prostý lid si raději zazpívá svoji píseň - lidovou, které
rozumí. Odpoledne se konalo zasvěcení
podle přání našeho arcipastýře. Doma
jsme měli přijetí nových čekatelů do
družin: Nejsvětější Svátosti oltářní, sv.
Aloise a sv. Josefa. Nato následovalo
divadelní představení „Krev vykupitelkou“.
9. prosince přijel pan Zorenček na
zdravotní dovolenou. Pan prefekt se
vrátil ze Všeminy, kde vypomáhal. Pan
Směták odjel do Ořechova jako asistent. Chovanec Res odjel domů - nemocen, zánět pohrudnice.
10. prosince nás navštívil pan ředitel z Brna.
14. prosince náš pan ředitel odjel
do Ořechova.
16. prosince začala vánoční novéna.
24. prosince je začátek vánočních
svátků. Všechno se čistí, připravuje.
Kapli pěkně vyzdobil pan Hovorka, rovněž divadelní sál, kde jsme měli společnou večeři s chovanci. O stromky se postaral pan Jeřábek. Svátky trvají až do
30. prosince. Většina hochů je spokojených, ale mnozí nejsou, zvláště proto,
že se chtěli věnovat něčemu vážnějšímu a nemohli, poněvadž byli rušeni od
druhých. Jak by to bylo krásné, kdyby ve
studovnách bylo zachováváno silentium
i o svátcích a pouze v jedné místnosti k
tomu určené se mohli bavit. Dosti kulhala i asistence.

29. prosince zásluhou pan Škorpíka
bylo zřízeno na dvoře pěkné kluziště.
Dnes mrzne, a proto, kdo má brusle,
horlivě jich využívá. Ostatní se baví ve
studiu. Poslední den vánočních svátků.
V divadle předveden kus „To je moje
věc“. O přestávkách hrál salesiánský
orchestr.
8. ledna se vrátil ze zdravotní dovolené Šteffel i přesto, že lékař byl mínění, aby vůbec zůstal doma.
10. ledna přijel chovanec Res, který
byl z důvodů lékařských u rodičů.
11. ledna chovance ze 3.tř. odvezl
na radu lékaře pan ředitel do kroměřížské nemocnice. Zánět pohrudnice.
13. ledna přijel na návštěvu P. Zikmund, trapista z Bavorska. Jejich řád
je rozpuštěn. Zde vypomáhá na faře.
Přivedl představit chlapce, který, dá-li
Bůh, bude u nás po prázdninách studovat. Důstojný pán měl u nás požehnání.
17. ledna odvezl pan katecheta chovance 4. tř. Zdeňka Hoška do nemocnice. Silná srdeční vada. Přijel do 4. tř.
nový chovanec z Olomouce Bořivoj Dosedla.
20. ledna začínáme novénu ke sv.
Františkovi Saleskému, patronu salesiánské společnosti. Novéna spočívá
v tom, že před požehnáním jeden z kvintánů, oblečen v rochetu, čte před mřížkami v kapli světcův životopis. Obal je
krásně ozdoben.
22. ledna se vrátil Ivan Urban z nemocnice, ač ještě nevyléčen. Jaroslav
Šmejkal přijel z domu, kde byl ze zdravotních důvodů - zánět středního ucha.
Na fotograﬁích vidíme slavnostní zahájení, tým DISáků, který výstavu instaloval a jednu z aktivit.

Don Bosco

DIS na Dnech lidí dobré
vůle na Velehradě
„Beneﬁční koncert Večer lidí
dobré vůle každoročně pomáhá
neziskovým organizacím zlepšit
a rozšířit jejich chvályhodnou činnost. Osmnáctý ročník pomůže zajistit prostřednictvím dárcovských DMS
na konto Velehrad potřebné ﬁnanční
prostředky, které budou následně
rozděleny mezi dva projekty - salesiánský Dům Ignáce Stuchlého ve
Fryštáku a Nadační fond ADIUVARE.“
Tuto zprávu jsme obdrželi od tajemníka projektu Dny lidí dobré vůle
Josefa Kořenka a rozběhl se kolotoč příprav: dolaďování scénáře pro
Českou televizi a následné natáčení, sepsání textu do tištěného programu, příprava a instalace výstavy
projektu Orientační dny®.
Vy, kteří jste zasedli večer 4.
července k televizi, nebo kteří jste
doputovali pěšky, na kole či jinak na
Velehrad, jste mohli vidět výsledky.
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K U LT U R A

HOLEŠOVSKÁ VÝSTAVA LETNÍ ILUZE
tentokrát také s fryštáckými autory
Na počátku léta (29. června) jste
na holešovském zámku mohli navštívit
vernisáž výstavy tvorby autorů Holešovska a blízkého okolí nazvané Letní iluze.
Letos jde již o 15. ročník. U zrodu toho
prvního stál současný starosta Holešova Rudolf Seifert a je i v tomto roce jedním z vystavujících.
Ročník letošní je díky iniciativě starostů Holešova a Fryštáku ozvláštněn
hojnou účastí fryštáckých výtvarníků,
jejichž díla můžete znát mj. z výstavy
Vznášejní. A vězte, že jejich stopa je
velmi výrazná. Těšit se můžete na Hanu
Auerovou, Markétu Dlouhou, Jaromíra
Chudárka, Lenku Jasenskou, Lenku Januškovou, Marcelu Klapilovou, Sabinu
Kolářovou, Josefa Musila, Zuzanu Nohovou, Martina Ševčíka, Radku Trojanovou a Lenku Truhlářovou. Jako tradičního vystavujícího pak můžeme vnímat
dalšího Fryštačana Petra Procházku.
Doba dovolených a léto vůbec má
svůj vlastní, volnější rytmus, kdy se
nabízí příležitost navštívit holešovské

unikáty jako synagogu, zámecký park či
zámek samotný. A při té příležitosti si
můžete najít cestu na Letní iluze, kte-

ré zámecká galerie hostí od 30. června
do 1. října (otevřeno je od úterý do neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00). Budete se cítit jako doma
– kousek od vstupu vás uvítá symbol
fryštáckých trhů Andrýsek.
Jan Krčma

Hudební festival Fryštácký malý svět po osmnácté
Kvalitní hudba a přátelská atmosféra, to jsou typické rysy hudebního
festivalu Fryštácký malý svět.
Letošní osmnáctý ročník, který se
uskuteční o posledním srpnovém víkendu, bude speciﬁcký mimo jiné i tím,
že se po šesti letech odehraje jinde
než na farním dvoře. Místem konání
letošního ročníku bude areál DISu.
Dva festivalové dny nabídnou celkem třináct hudebních těles. Nejvýraznějším jménem pátečního programu bude nepochybně Vltava. Hudba
této pětice, v jejímž čele stojí osobitý
zpěvák, herec a moderátor Robert Nebřenský, je charakteristická muzikantskou vytříbeností, surrealistickými texty a až dětinskou hravostí. Z velkých
jmen se v pátek představí ještě pražská kapela První hoře, která neotřelým způsobem mixuje styly od metalu
až po kabaretní jazz a vystupuje ve výstředních kostýmech.
Mezi lákadla sobotního programu
patří alternativní folk-rockoví klasici
Jablkoň (nápaditá aranžmá, instrumentální preciznost, lehce depresivní
smysl pro humor) a brněnský Budoár
staré dámy (spousta energie a emocí,
syrovost, ale poetičnost). V dramatur-

gii festivalu se najde místo i pro kapely regionální či vysloveně spřízněné
s Fryštákem (Tokyo, HuSo, Sukvolok,
Vytíženy, Tři tuny). Sobotní odpoledne
zpříjemní dětem také tradiční pohádka
na náměstí v podání holešovského divadla Hvizd.
Festival začne v pátek 25. srpna
v 16 hodin. Program v obou dnech potrvá do půlnoci. Bližší informace můžete nalézt na www.malysvet.info.
Jsme si vědomi, že ne všichni
Fryštačané patří mezi fanoušky alternativní hudby, proto bychom chtěli
všechny - a ty, kteří bydlí poblíž DISu
obzvlášť - požádat o toleranci a pochopení. Děkujeme a těšíme se na Vaši
účast. A děkujeme také městu Fryšták
a Zlínskému kraji, za jejichž ﬁnanční
podpory je akce realizována.
Z kola ven

POZVÁNKA
Dámy a pánové, vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat
na „Den hudby aneb Vítejte na Valašské veselici“. Akce se budou konat 16. 9. 2017 na náměstí Míru ve
Fryštáku.
Od 9:00 hod. – 12:30 hod. – vystoupí v rámci fryštáckých trhů žáci,
mládež a soubory ZUŠ MORAVA
a od 19:00 hod. – 24:00 hod. –
„Valašská veselice“ kde vystoupí tyto
soubory: Cimbálová muzika Bukovinka, dechová hudba Valaška, dechová hudba Amatéři z Dobšic, dechová
hudba Miklovci.
Pořadatelem akce je ZUŠ MORAVA s hlavním partnerem a spolupořadatelem s městem Fryštákem. Celá
akce je pod záštitou pana starosty
Mgr. Lubomíra Doležela.
Na všechny akce je vstupné dobrovolné. Za nepříznivého počasí si
pořadatel vyhrazuje právo akci zrušit.
Na vaši návštěvu se těší
pořadatel.

Lidé s poruchou autistického spektra (PAS) žijí mezi námi, aniž bychom si
toho mnohdy všimli. Pro ně samotné je
však zvládání každodenního života velice náročné. Jsou jiní, ale rozhodně ne
horší než my. Podle posledních čísel
má každý šedesátý osmý člověk některou z poruch autistického spektra.
Základní činností spolku Za sklem
o.s. je podpora lidí a rodin s PAS při
řešení jejich složité životní situace.
Děti i mladí lidé s touto diagnózou se
potýkají s nejrůznějšími problémy při
vzdělávání a jejich rodiče jsou často
neuplatnitelní na trhu práce. Důsledkem je sociální vyloučení. Bohužel se
stále setkáváme s neinformovaností
laické i odborné veřejnosti.
Naše organizace poskytuje odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby v rámci celého Zlínského kraje. Služby jsou bezplatné a jsou
poskytovány ambulantní i terénní formou pro rodiny s dětmi, mladé lidi i dospělé osoby s PAS.
Příběh č. 1
Malého Františka k nám před dvěma lety přivedla za ruku jeho babička.
Odmítal jakýkoliv způsob komunikace,
nemluvil ani nereagoval na podněty či
dotazy. Nechtěl mezi lidi, neuměl se
podívat do očí, byl ze všeho vyděšený,
a pokud jej někdo ke komunikaci nutil, reagoval nepřiměřeně až agresivně.
Cestu mimo domov zvládal s obtížemi a pouze v doprovodu babičky. Bylo
hodně těžké s ním navázat kontakt,
ale dnes, po dvou letech pravidelných
nácviků a konzultací, zvládne k nám
bez problému přijít a aktivně se zapojit
do všech činností. Díky systematickému nácviku už dokáže cestovat v MHD.
Navštěvuje běžnou základní školu, kde
mu asistent pedagoga pomáhá vedle
studia i se začleněním do třídního kolektivu, aby už nedocházelo k jeho vyčleňování. František pozdraví, zaklepe,
někdy se i usměje. Pro většinu lidí naprostá samozřejmost, pro některé lidi
s diagnózou PAS mnohdy nepřekonatelný problém.
Máme skvělý tým odborníků – sociálních pracovníků i speciálních pedagogů. Poptávka po našich službách
neustále narůstá a tak se musíme rozšiřovat i my. Každodenní činností se
naši uživatelé krůček po krůčku zlepšují v dovednostech a začleňují. To je
na naši práci úžasné, jsou vidět pokroky u každého případu.

Jiní… Ne horší
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou
poruchu některých mozkových
funkcí. Důsledkem poruchy je,
že dítě dobře nerozumí tomu, co
vidí, slyší a prožívá.

Každý člověk s PAS může být plnohodnotně zařazen do společnosti,
pokud se s ním odborně a co nejdříve pracuje. V opačném případě může
skončit hospitalizací v psychiatrické
léčebně.
Příběh č. 2
Dnes 25letý mladý muž „H“ k nám
začal docházet na pravidelné konzultace už před lety a byl na pokraji totálního vyčerpání. Nikdo mu nerozuměl, nedokázal vyjádřit své potřeby či pocity,
nerespektoval žádná pravidla či povinnosti, stranil se lidem a nechtěl s okolím komunikovat. Jeho rodiče i sourozenci byli zoufalí, protože nevěděli,co
mají dělat, aby jejich rodina fungovala
a její členové se v ní cítili dobře a bezpečně. Velice podobná situace byla
i ve škole, kterou „H“ navštěvoval. Díky
malému povědomí, o tom co jsou poruchy autistického spektra a co takový
žák potřebuje, měl „H“ obrovské kázeňské problémy a ze strany spolužáků

byl šikanován. Většina učitelů byla bezradná, protože nevěděla, jak takového
žáka vzdělávat a zapojovat do třídního
kolektivu. „H“ zažíval pocity naprosté
beznaděje a objevovaly se stavy deprese. Naštěstí se tato rodina dozvěděla o činnosti naší organizace a přišli
k nám. Nyní, díky soustavné odborné
spolupráci s celou rodinou a školou se
situace stabilizovala. Společně jsme
dokázali udělat několik zásadních
změn, které vedly k úspěchům, ale stále jsou věci, na kterých je třeba pracovat. V současné době mladý muž „H“
úspěšně ukončil střední školu a dnes
dokonce studuje vysokou. Díky svému
přístupu a podpoře ze strany rodiny,
školy i naší organizace má velkou šanci na úspěšné zakončení vysoké školy,
nalezení si vhodného zaměstnání.
Co děláme a co jsme dokázali:
Podporujeme osoby a rodiny s PAS
při řešení jejich složité životní situace.
Zvyšujeme informovanost rodičů,
pedagogů, odborníků i obecné veřejnosti o problematice PAS.
Pomáháme s orientací v sociálním
systému v oblasti vzdělávání a zaměstnání.
Prosadili jsme zařazení PAS do zákona a aktivně se podílíme na tvorbě
legislativy.
Denně provádíme sociálně aktivační činnost s dětmi i dospělými.
Tak jako každá nezisková organizace se potýkáme s nedostatkem
prostředků. Rádi uvítáme jakoukoliv
pomoc. Hmotnou i nehmotnou.
Za sklem o.s.
adresa poskytování:
J. A. Bati 5520, Zlín
tel. 603 816 230
č.ú. 2400263108/2010
Poznámka: Jména/iniciály v uvedených příbězích jsou ﬁktivní.
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Fotbalistům Fryštáku se soutěžní ročník 2016/2017 nevydařil

Ve fotbalovém Fryštáku panovalo
na konci června velké zklamání z konečných výsledků soutěžního ročníku
2016/2017.
Mužské týmy sestupují do nižších
soutěží. O dalším osudu dorosteneckého mužstva, vzhledem k nezájmu několika chlapců ročníků 1999
-2001 se rozhoduje a bez spojení
s týmy z okolních obcí bude přihlášení do nového ročníku složité. Radost
ovšem v oddíle máme se vzrůstající základny žáků a přípravky. Velmi nás těší
podpora města na rekonstrukci šaten.
Muži Fryšták “A“ – mužstvo vstoupilo do další sezóny v krajském přeboru rozpačitě. Podzimní výsledky zcela
jistě ovlivnilo úmrtí spoluhráče Martina Trojáka. Pouhých 9 získaných bodů
na podzim nevěstilo nic dobrého do jarních odvet. Fryšták musel řešit výměnu trenéra, protože Ivo Světlík odešel
do vyšší soutěže, přišel k mužstvu Viktor Vinklárek. Hráči ani trenér nenašli
na jaře recept na lepší výsledky a získali celkově jen 19 bodů, což na záchranu
stačit nemohlo. Po čtyřech letech opouští Fryšták“A“ nejvyšší krajskou soutěž.
Muži Fryšták “B“ – poslední místo
a sestup do nejnižší soutěže v okrese
je obrovským zklamáním. Hráči v podstatě nemají vůbec chuť trénovat a logicky se nedostavovaly výsledky. Pouze
zkušenosti už nestačí a ve vzduchu visí
otázka, zda má tým v soutěžích vůbec
smysl. Ani výbor ani fanoušci nejsou
v této otázce jednotní. Mužstvo mělo

nejen v této sezóně veliké potíže se sejít v plném počtu na zápas. Uvidíme, co
dále.
Dorost – dorostenci hráli premiérově po postupu, jako nováček v krajské
soutěži, opět spojením hráčů Fryštáku
a Lukova. Soutěž zvládli na výbornou.
Po podzimu měli naději bojovat na jaře
o medailové umístění. Nakonec z toho
bylo nádherné 5. místo s minimální
ztrátou na čelo soutěže. Na dorost chodilo vzhledem k atraktivitě vyrovnané
soutěže a velmi dobrým výkonům hodně diváků.
Žáci – v soutěží měl oddíl dvě kategorie – starší a mladší. Starší to neměli
jednoduché. Ročníkově byli kluci proti
soupeřům mladší a ve velké většině
utkání to bylo výsledkově znát. Před
startem soutěže jsme to však věděli
a chlapce na to psychologicky připravili. Prakticky ti stejní chlapci proto hráli
soutěž mladších žáků a tam zase měli
díky zkušenostem a naopak ročníkovému náskoku výsledkově navrch. Konečné umístění starších žáků bylo 9. místo,
mladší skončili na 2. místě.
Přípravka – též jsme mohli díky
vzrůstající členské základně postavit
do soutěží dvě mužstva. Fryšták dlouhá léta patří v této kategorii k lepším.
Výsledky u přípravek nejsou tím nejdůležitějším, ale o kvalitě tréninkového
procesu svědčí zájem Fastavu nebo reprezentačních týmů okresu o naše hráče. Ve Fryštáku v posledních letech už
vyrostli mistři republiky. Přípravka i žáci

se těší oblíbenosti, jejich utkání sleduje početná skupina rodičů, kterým velmi
děkujeme za přízeň i pomoc při dopravě na zápasy. Doufáme, že vzrůstající
mládežnická základna je předpokladem
k lepším výsledkům v nadcházejících letech. Věříme, že velmi dobré podmínky,
které oddíl vytváří, snad hráči oceňují.
Nový soutěžní ročník 2017/2018 už
začíná na začátku srpna. Přejeme všem
hráčům, trenérům, fanouškům i obyvatelům Fryštáku slunečnou a pohodovou
dovolenou.
Za výbor FC Fryšták
J. Hrbáček

KVA PILK A

X.
dětská
olympiáda
na
Kvapilce

Konec školního roku a začátek
prázdnin je každoročně mezníkem v kalendáři. Tento okamžik je třeba náležitě
oslavit. Na naší ulici vítáme ty slastné
dva měsíce bez školních povinností
olympiádou. Letos to byl již desátý ročník na téma „Zimní olympiáda“. Vše
se uskutečnilo v sobotu 1. července.
Je neuvěřitelné, kolik se sešlo zástupců nejrůznějších zimních sportů v plné
zbroji – hokejisté, lyžaři, krasobruslaři,
rychlobruslařka, ale i biatlonista, ale
všichni v retrostylu. Překvapily tři týmy
v curlingu, a to
Proužkovaný Kvapilka curling tým,
First Kvapilka curling team,
Curling team Kvapilka.
Absolutorium si zaslouží Tomáš Orsava, který vytvořil curlingové nářadí
pro vlastní soutěž v letním provede-

ní. Kotouče vybavil kolečky pro pohyb
na asfaltu a na silnici velmi brzy ráno
nakreslil terče, aby barva stačila zaschnout, než začnou jezdit auta.
Další obdiv a nadšení vzbudilo několik saní, které se pohybovaly na kolečkách a pro menší děti byly vítaným,
neustále žádaným, dopravním prostředkem.
Soutěžící děti absolvovaly osm stanovišť, kde plnily různé úkoly. Po odevzdání záznamových archů následovalo
vyhodnocení a ocenění našich soutěžících. Všichni obdrželi diplom, tašku
překvapení a vše bylo zpečetěno společným přípitkem dětským šampusem.
Pak následovalo vyhlášení nejlepšího olympijského oblečku. Tuto cenu
získal Proužkovaný Kvapilka curling tým
Zdeňka Orsavy.

Velmi zdařilá byla pantomima Dalibora Motejlka v podání Petra Běláka.
Děti měly poznat, o jaký zimní sport
se jednalo. Předvedení bylo dokonalé
a děti úžasně pozorné, a tak úkol zvládly na jedničku, že byl prezentován skok
na lyžích.
Dále jsme si připomněli rubínovou svatbu našich sousedů Lidušky
a Vlastíka Konečných, kteří si právě
před 40 lety řekli své ANO. Obdrželi šerpy s označením rubínová nevěsta a rubínový ženich s datem svého svatebního dne. Pak si na důkaz lásky připnuli
navzájem rubínovou náušnici a vše
zpečetili manželským polibkem a slavnostním přípitkem. Tečku za rubínovou
svatbou udělala Esterka Poláková hrou
na housle.
Pak už nás čekala volná zábava
s bohatým pohoštěním, kde nechyběly
myslivecké speciality z kuchyně Emila
Drábka. Vyvrcholením večera byla stezka odvahy pro dospělé, kdy letos v aleji
strašily děti a moc si to užily.
Veškerá zábava byla doplněna zpěvem za doprovodu kytary Jana Černeka.
Děkujeme všem, kdož se podíleli
na zorganizování akce – dětem za výzdobu, dospělým za přípravu modelů pro
zimní sporty, ale také za vynikající pohoštění. Děti prokázaly, že se dovedou
bavit a jsou kreativní. Jsme rádi, že i počasí vydrželo, přestože mračna obcházela Kvapilku ze všech stran. Nakonec
i ta pochopila, že nám nemohou zničit
to velké množství práce a úsilí.
My jsme si tento den užili a věříme,
že stejně prožijí naše děti to skvělé období prázdnin, které je čeká.
Alena Dofková
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci SRPNU 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Miroslav Bednařík
Julie Běhůnková
Danislava Čalová
Marie Dohnalová
Vlastimír Holomek
Zdeněk Juřík
Blanka Kopřivová
Zdeněk Metela
Marie Nezdarová
Emilie Paráková
Alena Sádlíková
Stanislav Slováček
Eva Svačinová
Milada Šafářová
Jindřiška Šindlerová
Karla Štětkářová
Zdenka Tkadlečková
Marie Zuzaníková

Senioři – Návraty
Návraty. Krásný název pro ženskou kapelu z Tlumačova. My se k ní již po několikáté navracíme. Proto jsme si ji pozvali také 20. června, abychom s veselou ukončili docházku do Klásku před volnými prázdninami. Tentokrát to byly árie z operet
doplněné vhodnými veselými scénkami a vtipy. Ještě celý příští den mi v uchu zněly
krásné tóny z „Barcaroly“. A určitě si každý našel v tomto pořadu tu „svoji“ melodii.
Doufám, že po prázdninách se všichni vrátíme do Klásku a zcela jistě i s kapelou
Návraty.
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

Všem jubilantům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.
DIAMANTOVOU SVATBU – 60 let od
uzavření manželství slaví JAN a MARIE
KOŠAŘOVI.
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství slaví manželé JIŘÍ A JANA
KOTASOVI.

Blahopřejeme!

PRODÁM BYT 2+1

SOUKROMÁ VÝUKA JAZYKŮ

ve Fryštáku
po celkové rekonstrukci.
Tel. 731 656 373

v Lukově
Mgr. Eva Malíšková
nabízí od září 2017 výuku:

HLEDÁME PODNÁJEM
domu, části domu nebo bytu
ve Fryštáku. SPĚCHÁ!
Tel. 604 156 358

angličtiny, francouzštiny,
němčiny, španělštiny
dopolední i odpolední kurzy
jednotlivě i skupinově
Tel. 739 677 389

PRODEJ KRMIVA

{k{¥eUkU¥
ROZVOZ ZDARMA.

placená inzerce

www.krmivobardog.cz
nebo na tel. ƀƐĉƤĉíǈĉĉí

placená inzerce

Více na stránkách:

Firma s 22letou tradicí
ve výrobě ocelových konstrukcí a hal

HLEDÁ PRACOVNÍKA NA POZICI

Manipulační dělník
Náplň práce
broušení
příprava dílů pro výrobu
Nabízíme
zázemí stabilní společnosti
odpovídající ohodnocení
zaměstnanecké beneﬁty

Více informací
Martin Slaměna

placená inzerce

603 443 730

placená inzerce

•••

Nově otevřeno ve Fryštáku na křižovatce
Tel.: 774 319 222
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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)
placená inzerce

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

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

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

Art Zlín, Jack‘s Band a Hospoda Bivoj
vás zvou na

LETNÍ FESTIVAL TEČOVICE

Sobota 12. 8. 2017
od 15 hod. do 01 hod.
Areál HOSPODA BIVOJ Tečovice
(fotbalové hřiště)
K poslechu i tanci vám zahrají kapely:

FREEGRASS

SVAŤA KOTAS BAND

K.a P.P.R.

PODJEZD

HAZARD

KARBURÁTOR
BLUES BAND

JACK‘S BAND

Vstupné: 99 Kč | Děti do 120 cm zdarma
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO | Koná se za každého počasí
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