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DEN HUDBY – FRYŠTÁK 2021
Valašská veselice

Vážení spoluobčané,
dámy a pánové,
dovolte, abych touto formou poděkoval za významnou spolupráci Zlínskému
kraji za finanční podporu na akci Den
hudby Fryšták 2021 – Valašské veselice 11. 9. 2021. Dále městu Fryštáku
pod vedením pana starosty Lubomíra
Doležela, městskému úřadu a paní
Miroslavě Drahotuské, Zemědělskému
družstvu vlastníků, školní jídelně pod
vedením paní Renaty Jaškové, pořadatelskému týmu, který vedla paní Martina Nosková a také rodinám Kupčíků
a Orsavů.
Velmi si vážím také toho, že celý pořad moderoval pan Jiří Kokmotos, který je šéfredaktorem Českého rozhlasu
Brno, popularizátorem aktivní regionální, a hlavně naší tradiční kultury.
Poděkování patří i souborům, které vystupovaly. Školním cimbálovým
muzikám Baňi z Bílovic pod vedením
manželů Crlových a Kuráži z Liptálu pod

vedením pana Radka Cahlíka. Neméně
děkuji také valašskému gajdoši z Neubuze panu Petru Sovjakovi a také Otci
Janu Machovi, který vystoupil se svým
tatínkem Janem Machem st. s nádhernou ukázkou hry na tzv. břuchový

cimbálek a gajdy. Mezi těmito lidovými
muzikami vystoupili tři malé dechové orchestry: Šarovec, Stráňanka a Miklovci.
Návštěvníci pak mohli v předsálí ochutnat malé delikatesy tradiční valašské
kuchyně.
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Dokončení ze str 2
Dámy a pánové, možná že někomu
přijde mé děkování zdlouhavé, ba i zbytečné. Nicméně osobně si lidí, spolků,
organizací, obcí a měst, kteří se angažují a podporují aktivní kulturu v regionu, velmi vážím. Vážím si i těch asi třiceti „Fryštačanů“, kteří tuto akci osobně
navštívili.
A nyní mi ještě dovolte malý náhled,
proč Valašská veselice.
Vždy jsem obdivoval svéráznost
a svébytnost kraje, který si říká Valašsko od konce 19. století. Kraje majestátu hor, překrásnou přírodou, tvrdými
klimatickými podmínkami, a hlavně bohatými tradicemi. Tradicemi, na kterých
tamní lidé ještě mnohdy lpí. Zde ještě
můžete zahlédnout pokoru k přírodě,
ke své kultuře i víře, a také ke své
historii. Může se vám stát, že potkáte
lidi s velkým srdcem. Ovšem musíte
si je nejdříve získat. Fryšták sice stojí
na okraji této specifické etnické oblasti, ale rody, které zde sídlí od nepaměti,
mají něco z toho výše jmenovaného. To
je proč „valašská“.
A proč veselice. Protože tam, kde
lidé se umí potkávat a bavit se spolu,
mají daleko ke vzájemným pomluvám
a závisti, a mnohem blíž ke smíchu
a dobré náladě.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, pevně věřím a jsem přesvědčen,
že město Fryšták je a bude městem
kultury. Že se budeme více scházet při
různých příležitostech a moc nám přeji,
abychom více spolu komunikovali, hledali ve sporných situacích více kompromisu a dbali na to, že máme také své
tradice, tedy odkaz našich otců a dědů,
a to je zavazující. Máme opravdu na co
navazovat.
Na závěr si dovoluji připomenout, že
hranice vyspělých států v Evropě není
zdaleka geografická, nýbrž tvoří ji především jazyk, tradice, kultura a historie
národa.
Živé kultuře zdar

Libor Mikl

RMF č. R20/2021/VIII ze dne 23. 8. 2021
(Výpis usnesení)
RMF souhlasí se změnou zahájení
školního roku, a to tak, že původní termín dne 1. 9. 2021 se nově stanovuje
na pondělí dne 6. 9. 2021.

RMF zmocňuje zastupitelku M. Nutilovou, DiS., k jednání ve věci zlepšení
stavu fryštácké krajiny (vyjma zmocnění
k ekonomickým úkonům za město), a to
s podmínkou povinnosti průběžného informování RMF o výstupech z předmětných jednání a odsouhlasení závazných
výstupů za město Fryšták.
RMF bere na vědomí informace Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.,
ve věci Vybudování odstavného pruhu
pro autobusy na ul. Holešovská ve Fryštáku na zastávce „Fryšták, Lukoveček
rozc. 1.0“ ve směru od Holešova – bezpečnostní inspekce, kdy předmětná
inspekce nenalezla bezpečnostní riziko
u výše uvedené lokality z pohledu nutnosti vybudovat odstavný pruh (záliv)
pro autobusy, bez připomínek.
RMF bere na vědomí sdělení Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., ve věci
Vybudování zastávkového pruhu linkové osobní dopravy na ul. Holešovská
ve Fryštáku, na zastávce „Fryšták, Lukoveček rozc. 1.0“ ve směru od Holešova - bezpečnostní inspekce, a vzhledem
ke skutečnosti, že v předmětné lokalitě
nebylo nalezeno bezpečnostní riziko,
neschvaluje (nedoporučuje zastupitelstvu schválit) budování pěší komunikace (nástupiště).
RMF bere na vědomí stanovisko
Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství,
oddělení hodnocení ekologických rizik,
ze dne 17. 8. 2021, ve věci nutnosti posouzení Návrhu zadání Územního plánu
Fryšták z hlediska vlivů na životní prostředí bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření Dohody
o narovnání u akce „Realizace energeticky úsporných opatření v budově MŠ
Fryšták – zdroj a VZT“ mezi městem
Fryšták a spol. INSTOP, spol. s r. o., Slavičín, ve věci změny režimu přenesené
daňové povinnosti.
RMF schvaluje Ceník služeb Města
Fryšták s účinností od 1. 9. 2021.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
11/2021 ze dne 4. 8. 2021, bez připomínek a v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 11/2021/VIII/11 ze dne 29. 4.

2021 nereflektuje na žádost o přednostní umístění v Domě s byty pro důchodce Fryšták mimo schválené pořadí.
RMF schvaluje poskytnutí dotace
ve výši 20.000 Kč žadateli P. Němcovi,
za účelem částečného financování nákladů spojených se startem v 50. Barum Czech Rally Zlín, konané ve dnech
27. 8. – 29. 8. 2021, zejména pak
za účelem úhrady nákladů na startovné, pohonné hmoty, pneumatiky, vybavení a všech dílů potřebných k udržení
závodního vozu v dobré kondici v průběhu celého závodu, a schvaluje uzavření
příslušné smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
RMF upozorňuje žadatele na podávání žádosti o finanční příspěvky prostřednictvím grantové podpory města
Fryštáku s termínem podání žádostí
vždy do 30. 11. daného roku.
RMF schvaluje vydání souhlasu se
změnou druhu pozemku p. č. 1320 –
pův. označení „ostatní plocha, neplodná
půda“, o výměře 630 m², k. ú. Kostelec
u Zlína, obec Zlín, dle návrhu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Zlín, kdy se nově stanovuje
druh tohoto pozemku na „ostatní plocha, ostatní komunikace“.
RMF schvaluje výpůjčku nebytových
prostor mezi městem Fryšták, a žadatelem nacházejících se v budově č.p.
5, ul. Komenského, a to místnosti v I.
PP, místnost č. 009 – technická místnost, o výměře 16 m², na dobu určitou
pěti let, s výpovědní lhůtou dva měsíce
(v případě oprávněných potřeb města s jednoměsíční výpovědní lhůtou),
a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce, s úhradou spotřebované energie
paušálně ve výši 110 Kč/měsíc.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce nebytových prostor mezi
městem Fryšták, a žadatelem na výpůjčku nebytových prostor nacházejících se v budově č.p. 5, ul. Komenského, a to místnosti v I. PP, místnost č.
009 – technická místnost, o výměře 16
m², na dobu určitou pěti let, s výpovědní lhůtou dva měsíce (v případě oprávněných potřeb města s jednoměsíční
výpovědní lhůtou), a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce, s úhradou spotřebované energie paušálně ve výši 110
Kč/měsíc.
RMF bere na vědomí žádost a neschvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 382 – ostatní plocha, ost.
komunikace, o výměře cca 23 m², k. ú.
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Vítová, obec Vítová, žadatelům za účelem vybudování parkovacího stání.
RMF bere na vědomí žádost
o bezúplatný převod fitness nářadí a výpůjčku nebytových prostor v objektu
Sokolovny, č.p. 78, ul. Komenského,
Fryšták, a ukládá ESO připravit návrh
předmětné darovací smlouvy.
RMF bere na vědomí Stanovisko
ve věci smlouvy o zřízení služebnosti –
věcného břemene vedení inženýrských
sítí vodovodu na pozemku p. č. 494 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
370 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za použití ust. § 7 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, v plat. znění, doporučuje ZMF upustit od snahy uzavřít předmětnou smlouvu o zřízení služebnosti.
RMF bere na vědomí návrh zastupitele A. Langera ve věci doplnění sportovního areálu u Sokolovny o nové sportovní prvky, nereflektuje na předložený
návrh a doporučuje ZMF schválit zpracování koncepčního projektu umístění
fitness prvků v rámci celého města – viz
připravovaný nový strategický rozvojový
plán města.
RMF na základě opakovaného ústního požadavku Ing. P. Gálíka, místostarosty, o opětovné vyjádření ke stavbě
„ZTV SO 17 Komunikace a zpevněné
plochy“ potvrzuje, že vzhledem ke skutečnosti, že žadatel nepředložil projekt zástavby celé lokality, nadále trvá
na svém usnesení a své vyjádření pro
společnost Bydlení Fryšták, s.r.o., vydá
až po předložení projektové dokumentace „Pasivní domy Fryšták“, včetně
stavebních objektů ZTV, odsouhlasené
dotčenými orgány státní správy.

RMF v návaznosti na žádost společnosti EXACT ING, s.r.o., Brno,
zastupující investora stavby „D49,
4902.2 Fryšták – Lípa, 2.etapa“, společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ65993390, Na Pankráci 56, 145 05
Praha 4, a v návaznosti na závěry pracovní porady Zastupitelstva města Fryšták, formulované v zápise ze dne 19. 7.
2021, vydává jménem města Fryštáku
stanovisko k projektové dokumentaci
„D49, 4902.2 Fryšták – Lípa, 2. etapa“
v tomto znění:
a) Město Fryšták požaduje v rámci připravované projektové dokumentace řešit napojení regionálně významné
cyklotrasy R4 – 476: Holešov – Fryšták
– Zlín – Luhačovice - viz Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje
ze dne 30. 10. 2019, a to z důvodu, že
v současné době je známo, že ukončení
navrhovaných cyklotras končí u areálu
FC Fryšták, z. s., a dosud není rozhodnuto a ani navrženo, kudy povede napojení do města Zlína,
b) Město Fryšták požaduje v rámci připravované projektové dokumentace řešit vybudování sjezdu z dálnice
D49 u ZOO Lešná (jedná se o významnou turistickou lokalitu Zlínského kraje
s nájezdem cca 1500 vozidel návštěvníků denně a návštěvností cca 680
tis. turistů ročně, čímž by se významně
eliminoval počet projíždějících vozidel
městem Fryšták, tak i místní částí města Zlína (Zlín – Kostelec, Zlín – Štípa)
a obce Lukov).
c)
Město Fryšták požaduje v rámci připravované projektové dokumentace řešit napojení Statutárního města
Zlín z kruhového objezdu u města Fryš-

ták zároveň při budování dálnice D49
Hulín – Fryšták (opakovaný požadavek
města již uplatněný).
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Fryšták, a spol. Elektrowin, a. s., Praha, jejímž předmětem
je zajištění zpětného odběru elektrozařízení, tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje, na sběrném
dvoře obce.
a) RMF schvaluje, aby starosta pokračoval v mediaci a snaze o mimosoudní řešení.
b) RMF schvaluje hlavní parametry
mediační dohody ve smyslu její verze
2.1.
c) RMF v rámci přípravy mediační
dohody preferuje tzv. opatrný přístup
se zakotvením závazků s dodržením základních parametrů mediační dohody.
d) RMF požaduje řešit zanedbanou
infrastrukturu (ve smyslu odpovědnosti
spol. VaK Zlín, a. s.) na území města
Fryštáku, a to formou samostatné závazné smlouvy, uzavřené mezi městem
Fryšták a spol. VaK Zlín.
e) RMF předpokládá závazné projednání smluvní dokumentace do konce
listopadu 2021 v Zastupitelstvu města
Fryštáku.
RMF v návaznosti na spolupráci
v oblasti rozvoje společenského života
města Fryštáku a spolku MS Fryšták
Dolní Ves, z. s., schvaluje poskytnutí
peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč (vyplacení v hotovosti z pokladny města
Fryštáku).

RADNICE – VOLBY
Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní
způsoby hlasování.
Pro uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního
stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště
budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena
pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve
středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin.
Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které
bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich

vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude
možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do
pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud
volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise
pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování
bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin
do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin.
Více informací na https://www.mvcr.cz/volby
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá na území České
republiky, a to ve 14 volebních krajích.
Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič
hlasuje v tom volebním okrsku, kde je
přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou
jsou voliči hlasující na voličský průkaz
nebo voliči nacházející se v době voleb
v nemocnici, ústavu sociální péče nebo
jiném obdobném zařízení. Voličem je
občan České republiky, který nejpozději
9. října 2021 dovrší věku 18 let.

anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí. Volič, který
hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz
odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední
obálku a sadu hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech
volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech
volebních krajích, zůstane v daném
volebním kraji toto číslo neobsazeno.
Vzhledem k tomu nemusí hlasovací
lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou
nepřerušenou číselnou řadu a sada
hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hlasovacím lístku
těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku,
původně určené pro tohoto kandidáta,
neobsazené. Příslušnost kandidáta
k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené
informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči do svých
řádně označených poštovních schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(5. října 2021). Hlasovací lístky budou
k dispozici i ve volebních místnostech.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským
průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České

republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným
dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu
komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování
umožněno. Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku, který vkládá do prázdné úřední
obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost
(udělení preferenčního hlasu). Volič
musí dbát na to, aby do úřední obálky
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak
je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou
rovněž hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek

Hlasování
schránky

do

přenosné

volební

Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné
volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Důležité upozornění
Senát Parlamentu ČR schválil
dne 21. 7. 2021 vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování
ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v roce
2021. I v letošních volbách tak voliči,
kteří v době voleb budou v karanténě/
izolaci z důvodu nemoci covid-19, mohou využít speciální způsoby hlasování,
a to hlasování u volebního stanoviště
(tzv. drive-in) ze silničního motorového
vozidla, hlasování z pobytového zařízení, které bylo z důvodu covid-19 uzavřeno a hlasování do zvláštní přenosné
volební schránky. Dne 13. 8. 2021 byl
zákon publikován ve Sbírce zákonů jako
zákon č. 296/2021 Sb.
POZOR: zvláštní způsoby hlasování
se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo
nouzový stav vyhlášený alespoň pro
část území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
které se konají v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB
– sídla volebních okrsků ve Fryštáku pro voliče podle místa trvalého pobytu:
Volební okrsek č. 1. Fryšták - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí
č. dv. 209, tel. 601 574 748
Místní část Fryšták - všechna č.p. na ulicích 6. května, B. Bakaly, Dr. Absolona, Holešovská, J. Kvapila, Jiráskova, Lúčky, Na Hrádku, nám. Míru, Nová, Osvobození IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární,
Zlínská; ulice Komenského - místní část Fryšták č.p. 78, 80, 177, 178, 179, 183,
184, 190, 192, 206, 208, 209, 225, 231, 234, 251, 265, 280, 281, 292, 344,
364, 365, 366, 381, 391, 452; ulice Osvobození místní část Fryšták č.p. 94, 95,
96, 149, 168, 195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367, 431, 434, 445;
ulice Potoky celá mimo č.p. 4 místní část Dolní Ves; ulice Přehradní místní část
Fryšták č.p. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372, 388,
393, 411, 412, 414, 432, 433, 448, 461, 462; Pekárkova č.p. 379, 436, 446;
Spojovací místní část Fryšták č.p. 437 a ulice Dolnoveská č. p. 456.
Volební okrsek č. 2. Dolní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 210, tel. 601 574 749
Ulice Potoky místní část Dolní Ves č.p. 4; ulice Přehradní místní část Dolní Ves
č.p. 26, 36, 37, 38, 65, 88, 98, 112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193, 194,
195, 196, 199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233, 238, 241,
242, 243, 244, 255, 259; všechna č.p. na ulicích Dolnoveská mimo č. p. 456,
Příčná, Stolařská, Strž, Vylanta.
Volební okrsek č. 3. Horní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 220, tel. 601 574 755
Všechna č.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna
II, Humna III, Hutky, Korábová, Lesní čtvrť, Mexiko, Osvobození I, Osvobození II,
Osvobození III, Parková, Spojovací, Úvoz. Ulice Komenského místní část Horní Ves
č.p. 38, 47, 103, 117, 118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181, 182,
183, 184, 185, 188, 189, 200, 212, 213, 214, 216, 219, 225, 226, 227, 229,
230, 231, 232, 233, 235, 236, 240, 246, 250, 251, 252, 255, 263, 266, 267,
271, 272, 274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 298, 299,
300, 301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352, 390, 396, 408, 423, 432, 441,
448, 449, 450,451, 453; ulice Osvobození místní část Horní Ves č.p. 3, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 31, 97, 99, 122, 124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217,
221, 222, 223, 224, 282, 315, 316, 376, 415, 416, 417; ulice Ke Skalce místní
část Horní Ves všechna č.p., mimo č.p. ulice Ke Skalce místní část Vítová 105,
106; ulice J. Kvapila místní část Horní Ves č.p. 395.
Volební okrsek č. 4. Vítová - Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100, tel. 601
574 759
Všechna č.p. místní část Vítová, ulice Ke Skalce místní část Vítová č.p. 105,
106; ulice Vítovská místní část Horní Ves č.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243,
273, 276, 279, 283, 296, 311, 364, 377, 380, 412, 414, 418, 420, 422, 434.
Ev. č. 109.
Volební okrsek č. 5. Žabárna - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí
č. dv. 225, tel. 601 574 764
Všechna č.p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché,
místní část Fryšták ulice Žabárna č.p. 214, 371, 453.
Odpovědná osoba: Mgr. Ivana Plšková, tel. 702 182 606.

Vážení spoluobčané,
možná jste zaregistrovali naši snahu
o rozšíření místních sportovišť o workoutové prvky. Protože víme, že hřiště
podobného typu ve Fryštáku chybí, stejně jako např. skatepark, a mezi staršími dětmi je o ně značný zájem, reagovali jsme konkrétním návrhem workout
nejdříve na fotbalovém hřišti, následně
pak na školním sportovišti.
Na základě jednání Zastupitelstva
města Fryštáku ze dne 15. 9. 2021 dle
usnesení U Z 6/2021/VIII/16f)
ZMF pověřuje zastupitele Aloise
Langera zpracováním koncepčního návrhu rozšíření sítě venkovních sportovišť města Fryštáku.
Termín zpracování byl stanoven
do 31. 10. 2021.
Souhlasil jsem a rozhodl se zmapovat potenciální další možnosti ve všech
místních částech Fryštáku, oslovit vás
a poprosit o spolupráci děkuji.
Pokud máte zájem a chuť připojit
se a podílet se na vzniku či doplnění
stávajících sportovišť, dětských hřišť
o další sportovní prvky, neváhejte
se na mne obrátit na telefonním čísle:+420 603 942 473 či emailu: alanger352@seznam.cz
Společné mapování SPORTOVIŠŤ
MĚSTA může ideálně hned začít děkuji.
Zároveň bych Vás rád požádal
o vyplnění dotazníku, který je umístěn na webových stránkách města.
Dotazník a výtvarná soutěž pro děti
na webových stránkách školy a to pouze po dobu 14 dní. Bude tak možné zahrnout aktuální výstup dotazníku do živého dokumentu „Plán rozvoje sportu
města Fryšták 2020-2026“ je umístěn
na webových stránkách města.
Děkuje Vám a na spolupráci se těší
Alois Langer
Ve Fryštáku 21. 9. 2021

ZPRÁV Y Z RADN IC E

Krajští radní jednali s vedením města Fryštáku.
Řešili využití Jadrníčkovy vily.
Dalším výjezdním místem v kraji, které Rada Zlínského kraje navštívila, se
stalo město Fryšták. Společné jednání se uskutečnilo 31. srpna na tamní radnici.
Otevřena byla otázka využití jedné z historických budov města tzv. Jadrníčkovy
vily a stavba dálnice D49, která má být vedena přes území města Fryštáku.
ZLÍNSKÝ KRAJ – Využití Jadrníčkovy
vily ve Fryštáku či výstavba očekávaného úseku dálnice D49. To byla hlavní témata společného jednání Rady Zlínského kraje a vedení města Fryšták, které
se uskutečnilo v závěru srpna.
Kulturní památka Jadrníčkova vila
dnes skýtá prostory pro provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením.
Sociální služba je určena pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.
V rámci probíhajícího projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje dojde k přestěhování stávající služby domova z Fryštáku do nových
moderních prostor ve Zlíně – Příluku
a část stávajícího areálu bude přebudována na jinou sociální službu, a to na tý-

starosty Lubomíra Doležela momentálně sídlí v nevyhovujících prostorách.
„Tento návrh podporuji, knihovna je důležité komunitní centrum a místo, kde
se lidé setkávají. Budeme hledat možnosti využití objektu v souladu s poskytováním sociální služby,“ dodal hejtman
Radim Holiš.
Dalším zásadním tématem byla
dostavba dálnice D49 v úseku Hulín
– Fryšták. Dálnice má spojit střední
a východní Moravu se západním Slovenskem. Od Hulína povede kolem Fryštáku a Zlína k Horní Lidči na Vsetínsku
a do slovenské Lysé pod Makytou.

„Věřím, že společná koordinace kraje, vedení měst a obcí na našem území
a ministerstva dopravy, se kterým jsme
uzavřeli memorandum, posune stavbu kupředu. Děláme maximum pro to,
abychom na podzim začali stavět,“ řekl
náměstek hejtmana pro dopravu Radek
Doležel.
Po jednání si krajští radní prohlédli
prostory Jadrníčkovy vily.
Bc. Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
Foto: Mgr. Pavel Nášel

denní stacionář opět pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením.
„K dokončení projektu by mělo dojít
dle předpokladů v polovině roku 2023.
Pro týdenní stacionář však bude využita pouze část areálu a stávající historický objekt Jadrníčkovy vily zůstane již
pro sociální služby nevyužit. Je v našem společném zájmu vytvořit vhodné
podmínky pro klienty sociálních služeb
a současně využít potenciál tohoto historického objektu,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.
Vedení radnice by totiž ve volných
prostorách v dominantě města chtělo
zřídit knihovnu, která podle tamního
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Digitální odysea
Představujeme vám Digitální odyseu, kterou díky finanční záštitě Nadace
Vodafone může Moudrá Sovička jako hlavní partner poskytovat institucím
i seniorům zcela zdarma.

CO NABÍZÍME?
• Prezenční semináře Jak na chytrý telefon nebo tablet.
Délku semináře i počet zájemců určujeme vždy po dohodě s ambasadorem. Nejčastější modely jsou 3-4 hodiny ideálně pro 10-15 zájemců. Pro konání akce je nutné zajistit
minimální počet 8 zájemců.
• Individuální poradenství.
Pro 1 zájemce 1 hodina. Individuální poradenství slouží ke konkrétním a individuálním dotazům každého zájemce.
• Mobilní centrum pro seniory.
Mobilní centrum pro seniory je pojízdná učebna, kde můžeme školit až 4 zájemce.
Nejčastěji zde probíhá individuální poradenství pro 1-2 seniory. Můžeme zde uspořádat
i minikurz pro 4 seniory v délce 2 hodiny. Mobilní centrum disponuje pohodlným sezením se stolem a vlastní wifi.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY ÚČASTI PRO SENIORY?
• Minimální věk 65 let.
• V rámci projektu Digitální Odysea se ještě nezúčastnili žádné akce.
• Přihláška na akci je závazná. S organizací akce jsou spojeny náklady na dopravu,
ohodnocení lektorů a na administraci, není proto možné zrušit svou účast na poslední
chvíli.

MUSÍ MÍT SENIOR VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ?
Prezenční semináře Jak na chytrý telefon nebo tablet.
Preferujeme učit seniory na jejich vlastních zařízeních. Pokud zájemce chytrý telefon
nebo tablet ještě nemá, může se semináře také zúčastnit, v tomto případě bude jen pasivním pozorovatelem. V případě většího počtu zájemců bez vlastního zařízení, můžeme
uspořádat seminář s ukázkou možností chytrých zařízení.
Individuální poradenství.
Je určeno pouze pro zájemce s vlastním zařízením. Mohou si přinést jakékoliv zařízení
- chytrý telefon, tablet, tlačítkový telefon nebo notebook.

CO SE SENIOŘI NA SEMINÁŘI NAUČÍ?
• Najít a ovládat základní možnosti nastavení telefonu.
• Správně a bezpečně vyhledávat na internetu pomocí prohlížeče.
• Vyhledat místo na mapě a naplánovat si trasu.
• Fotit a spravovat fotografie ve svém zařízení.
• Komunikovat pomocí e-mailu, Whatsappu, případně jiných komunikačních aplikací.
• Sdílet fotografie a jiné informace pomocí komunikačních aplikací.
• Seznámí se s mnoha dalšími užitečnými aplikacemi jako Idos, Záchranka aj…

S ČÍM NEJČASTĚJI POMÁHÁME NA INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍCH?
• První nastavení nového zařízení (vložení SIM karty, nastavení a registrace Google,
nastavení požadovaných služeb).
• Instalaci a nastavení nových služeb (Záchranka, WhatsApp, Mapy.cz aj.)
• Základní ovládání a nastavení telefonu (zvonění, správa aplikací, připojení k wifi…)
• Obnova zapomenutých hesel.
• Synchronizaci a zálohování dat, fotografií, kontaktů s počítačem.

NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE?
Za jakých podmínek se mohu
zúčastnit?
Je vám 65+ a chcete se dozvědět
více o chytrých telefonech nebo tabletech. To stačí. Je výhodou, pokud již
chytré zařízení vlastníte, přineste si ho
s sebou dostatečně nabité. Se svým telefonem či tabletem budete po celou
dobu pracovat a my Vám pomůžeme
s jeho nastavením.
Kolik to stojí?
Zdarma! Díky podpoře Nadace Vodafone jsou pro Vás naše vzdělávací
akce zcela zdarma. Berte však prosím
Vaše přihlášení závazně. Počet míst je
omezený a pokud se nedostavíte, je
Vaše místo zbytečně nevyužité. Organizace akce stojí mnoho energie a finančních nákladů a aby nepřišly nazmar, je potřeba Vaše účast.
Nemám internet, je pro mne seminář vhodný?
Určitě ano! Abyste se mohli zúčastnit našeho semináře nebo individuální
konzultace nemusíte mít vlastní připojení k internetu. Na našich akcích je
vždy k dispozici WIFI zdarma.
Pomocí internetu Vám pomůžeme
nastavit Váš telefon tak, aby fungoval
i bez internetu. Naučíme Vás, jak se
připojit k WIFI v knihovně / kavárně /
na úřadě tak, abyste v případě potřeby
mohli využívat výhod internetu i přes
to, že připojením k internetu doma nedisponujete.
Nemám chytrý telefon ani tablet, ale chci znát jeho možnosti.
Mohu se zúčastnit?
Ano! Pokud se teprve rozhodujete,
zda si pořídit chytrý telefon nebo tablet, přijďte se podívat, jaké možnosti
chytrá zařízení nabízejí.

Školení seniorů (+65) by mělo proběhnout
ve středu 27. 10. 2021 od 8 – 12 hodin v Městské knihovně ve Fryštáku.
Zájemci (max. do počtu 15 osob) se mohou závazně přihlásit u knihovníka Mgr. Jana Krčmy
do 13. 10. 2021
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Velké díky! Díky vám bude o to míň zlomených srdcí, rozhádaných přátelství a rodin. Děkuji.“
(vzkaz našeho účastníka OD)
V dnešním příspěvku z Domu Ignáce Stuchlého bych ráda navázala
na představování zaměstnanců. Posilou mezi instruktory Orientačních
dnů® je Aneta Češková.
Narodila se v Prostějově, vystudovala Cyrilometodějské gymnázium ZŠ
a MŠ v Prostějově. Ve studiích úspěšně pokračuje na Universitě Palackého
v Olomouci, obor Sociální pedagogika.
Do DISu přišla na podzim roku
2019, ale po krátkém rozjezdu programy s mládeží stopl Covid. A tak se
Aneta s týmem instruktorů vrhla na vytváření nových programů v rámci evropského projektu Rozvoj kompetencí
pro demokratickou kulturu. Od června
2021 k nám opět mohly přijíždět školy.
Zeptala jsem se Anety:
„Je v kolektivu žáků koronavirová
pauza znát?“
„Pro mladé, kteří k nám přijíždějí, je
důležité být spolu a povídat si. Diskusní
aktivity se tak stávají top (ty nejlépe hodnocené samotnými účastníky) a to jsem
nikdy před tím nezažila. Dříve vždy vítězily akční pohybové hry. Samozřejmě je
mezi spolužáky na počátku obava z vět-

ší skupiny, sebeprezentace ve skupině
apod., ale rychle se do dynamiky fungování kolektivu zase dostanou, jen je potřeba jim k tomu dát prostor. Orienťáky
umí díky nabitému programu a příjemné
atmosféře třídu nastartovat.“
O Anetě mohu říci, že je starostlivou
pečovatelkou o zvířata, včetně opuštěných nalezenců. Naplňují ji společné
tvořivé aktivity s manželem (od záhonků
až po přestavbu domu). Relaxuje například cvičením jógy. Dále má ráda turistiku a jízdu na kole, a to především pro
dechberoucí výhledy do krajiny. Ve Fryštáku si proto oblíbila vycházky na Žabu
nebo na Vylanta, nejraději při západu
slunce. Aneta je sympatická, srdečná,
usměvavá, energická dívka a tyto pocity
se vám potvrdí a prohloubí, když ji blíže
poznáte.
DZ

Okénko do historie – 150. výročí narození Mons. Augustina Štancla
V letošním roce má 150.
výročí narození velká osobnost, která je spojena s fryštáckým salesiánským ústavem. Je to monsignor Augustin
Štancl. Narodil se 5. 10. 1871
v Bruck an der Mur jako prvorozený syn. Po smrti matky
poslal otec šestiletého Augustina do Čech, kde si jej vzali
do opatrovnictví bezdětní příbuzní Antonie, sestra Augustinova otce, a Gustav Riebovi
z Čáslavi. V Čáslavi Augustin
vychodil obecnou školu a nižší
gymnázium. Poté se přestěhoval k babičce Marii Štanclové
do Vysokého Mýta, kde absolvoval vyšší gymnázium. Po maturitě se rozhodl pro studia bohosloví v Olomouci. Jelikož
po absolvování čtyřletého studia na bohoslovecké fakultě nemohl být kvůli svému nízkému věku vysvěcen na kněze, přihlásil se jako podjáhen do noviciátu k benediktinům v pražských Emauzích. Již po roce však klášter opustil. Na kněze
byl vysvěcen 25. 11. 1894 v Kroměříži. Po vysvěcení působil
jako kaplan v Liebenthalu, vyučoval na bohoslovecké fakultě
a v kněžském semináři v Olomouci, dále působil v Lubojatech, Kroměříži, Prostějově, Ostravě, Hranicích na Moravě
a Olomouci-Hejčíně. Z Olomouce Štancl v r. 1958 odešel
do kněžského domova v Senohrabech u Prahy, kde 21. 12.

1962 zemřel v požehnaném věku 91 let. Pohřben je dle svého přání ve Fryštáku do společného hrobu s prvním českým
salesiánem P. Ignácem Stuchlým.
Co je však důležité pro salesiány, je skutečnost, že velice aktivně podporoval Salesiánskou společnost, která se
podle jeho představ měla stát garantem křesťanské výchovy
katolické mládeže v Československu. P. Štancl má největší
zásluhu na tom, že se česká salesiánská komunita, založená v italské Perose Argentině r. 1924, mohla již v září 1927
přestěhovat do Fryštáku a zahájit tak salesiánské dílo v našich zemích. Od začátku r. 1923 se Štancl stal šéfredaktorem časopisu Rodina a škola, který redigoval až do r. 1935
a v němž otiskoval články o salesiánech a jejich výchovné
metodě. Salesiánská řeholní společnost jej doslova nadchla.
Stejně jako P. Metoděj Klement začal shánět peníze a vhodné kandidáty pro studia v Itálii. Po seznámení s P. Stuchlým
s ním navázal nejen úzkou spolupráci, ale časem i velmi pevné a srdečné přátelství. Po příchodu salesiánů na Moravu
sice význam Štanclovy role ustoupil do pozadí, avšak Štancl
s dílem i nadále velice sympatizoval, angažoval se v jeho prospěch, účastnil se různých salesiánských slavnostní a aktivit a navštěvoval často domy, které salesiáni postupem času
v Československu zakládali. Od října 1933 byl také členem
Spolku pracovníků salesiánských v ČSR.
O Mons. Štanclovi si můžete více přečíst v knize Víta
Němce Augustin Štancl: Kněz, katecheta, školský pracovník a průkopník salesiánského díla na Moravě, vydané roku
2014 v Uherském Hradišti..
PJu

ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Radostné setkávání
Měsíc září byl v Lukovečku konečně ve znamení radostného setkávání. A ta jsme
měli již dvě a další nás ještě čeká.
Po ukončení období, kdy všechno běželo v mimořádném režimu, společenské,
kulturní a sportovní akce byly zrušeny a setkávání osob bylo omezeno jen na nejnutnější míru, v sobotu 4. září uspořádaly členky MS ČČK tradiční setkání seniorů.
Přítomné seniory a hosty přivítala předsedkyně A. Horáčková. Poté svým příspěvkem do programu přispěla starostka obce J. Kojecká, která odpovídala spoluobčanům na jejich dotazy. Také si připravila ukázky slov a nářečí, které se v Lukovečku kdysi používaly, které posbíral a zapsal dlouholetý kronikář obce M. Ticháček.
Potrénovala se paměť, zavzpomínalo se, poslechla se oblíbená dechovka. Odpoledne pokračovalo až do večerních hodin při kávě, občerstvení a povídání. Však bylo
o čem. Nutno v závěru poděkovat všem členkám za jejich čas strávený se staršími
spoluobčany a za jejich vitamínový dárek, který jistě všechny potěšil.

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
Druhým setkáním, které proběhlo
v sobotu 11. září, byla tradiční drakiáda pro děti a dospělé. Tentokrát bylo
ale netradičně teplé a slunečné počasí.
To však nevadilo ani dětem a ani tatínkům, kteří se na pouštění draků podíleli. Letos bylo velmi těžké určit vítěze
kategorií „hezoun“ , „letoun“ a „akrobat“. Snad jen „tatínkovská“ kategorie
byla jasná. Na předání cen a odměn
pro všechny děti (a tatínky) se účastníci přesunuli do zázemí ve víceúčelové
sportovním areálu, kde na ně čekal také
již plápolající táborák. Drakiáda a špekáčky, to jsou dvě neodmyslitelné věci,
které patří k sobě, na které se děti těší.
Kolem táboráku bylo rušno až do večera, snědlo se a vypilo téměř vše, kromě
čaje. Ale to nevadilo. Po zkušenostech
z minulých ročníků jsme byli připraveni. Počasí je nevyzpytatelné, jednou je
zima, jindy zase teplo. Důležité je, že
děti a rodiče byli spokojení s prožitím
pěkného odpoledne, na které budou
vzpomínat.
Poděkování opět patří všem, kdo se
na akci podíleli.

Žehnání obnovené kaple

a nového obrazu Panny Marie Sedmibolestné na Vítové
Kdo projížděl v sobotu 18. 9. odpoledne Vítovou, možná byl překvapen. Před
kapličkou Panny Marie Sedmibolestné se potkalo nemalé společenství (odhadem
50 lidí), kteří přišli na slavnostní požehnání obnovené kaple a nového obrazu od
umělkyně paní Mgr. Jarmily Přibylové. K úkonu žehnání byl pozván P. Josef Brtník
SDB. Padla slova díků za opravu, pravidelnou péči, darovaný obraz a zazněly krásné
písně k Panně Marii v podání hudebního seskupení MaTrio. Velké poděkování patří
také všem zúčastněným. Připomínku této slavnostní události nejlépe uzavřou srdečná slova paní Ernestové: „Nový obraz a kaplička jsou tu pro každého, a tak všem
přeji, ať se vám líbí a pevné zdraví.“
D.Z.

Třetí setkávání nás čeká na akci
i s názvem „Dělání smutky zahání“ pořádané poslední víkend v září v Obecním domě. Můžeme se těšit na výstavu
ovoce, zeleniny a dalších domácích výpěstků, která bude obohacena o výtvory našich rukou.
Mgr. J. Kojecká
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ZE ŠKOLN ÍC H L AVIC

My a čeština

Novinky v mateřské škole
Letošní školní rok začal ve fryštácké
mateřince s třídenním zpožděním. Zahájili jsme provoz až v pondělí 6. září,
a to z důvodu dokončovacích řemeslných a úklidových prací po provedené
rekonstrukci. Tato rekonstrukce spočívala jednak v celkové obnově topného
systému v provozní budově, a navíc byly
v průběhu měsíce srpna do všech tříd
hlavní budovy nainstalovány rekuperační jednotky. Tyto velké jednotky, o váze
300 kg zajišťují automatickou výměnu
vnitřního a venkovního vzduchu s filtrací. V zimním období by navíc měly
přinést úsporu energie potřebné k vytápění budovy. Demontáž původních
kotlů a ohřívačů užitkové vody v kotelně
byla velkým zásahem do provozu školy.
Přesto jsme zajistili pro děti nepřetržitý
provoz po celý měsíc červenec. Po loňské zkušenosti, kdy jsme školku kvůli
pandemii o hlavních prázdninách zavřeli pouze na dva týdny a docházka dětí
byla 14 dní naprosto minimální, jsme
se letos vrátili ke klasickému modelu,
který uplatňujeme již několik let. Mateřská škola vždy funguje první dva týdny
v červenci a poslední dva týdny v srpnu.
Letos jsme tedy uzavření z července
přehodili na měsíc srpen.
Děkuji znovu všem rodičům za trpělivost a pochopení ohledně odložení začátku školního roku. Naším cílem
bylo připravit opravdu čisté a upravené
prostředí, a to znamená nejen důkladný
úklid po probourání stěn, malování, ale
také další každoroční velký úklid. Třídění a opravy vybavení tříd, stěhování
a úklidy kabinetů, dezinfekce každého
kousku stavebnice i hraček a samo-

zřejmě podchycení nezbytné matriky
a spisů dětí na nový školní rok. Zkrátka
příprava všeho, co už za provozu a přítomnosti dětí nejde zvládnout. A toto
všechno mohli udělat jen zaměstnanci
školy.
Školní rok tedy začal a Mateřská
škola Fryšták jej zahájila s počtem 140
dětí v šesti třídách, se 14 pedagogickými a 8 provozními zaměstnanci. Všichni
doufáme, že to bude rok, který sebou
přinese návrat k tradičním akcím školy,
jako jsou výlety, divadelní představení,
plavání apod.
Přejeme všem našim dětem, ať jsou
ve školce šťastné a spokojené, a hlavně zdravé.
Bc. Ilona Staňková

Člověk se nestačí divit, kolik gramatických chyb je v tiskovinách, v televizi, v gramatických pracích našich
žáků. Mnozí nad takovými chybami
mávnou rukou, prý každý někdy udělá
chybu. Ale hrubky, to je „jiné kafé“.
Všimla jsem si, že v poslední době neznalost pravopisu nikoho netrápí. Neříkejte, že tento nedostatek znalostí
českého pravopisu způsobil koronavir
nebo výuka online.
Je to tím, že lidé, žáci neprojevují
dostatečnou úctu k mateřskému jazyku. Čeština je sice v pravopisu velmi
složitá, ale neobyčejně krásná, významově bohatá až svůdná. Měli bychom
se se svým rodným jazykem naučit
žít ve vzácné shodě, v přirozené úctě,
vzájemném poznávání.
Další nedostatek při písemném
projevu je rukopis. Za léta praxe, opravování diktátů, slohových prací, jsem
se naučila rozluštit a přečíst vše. Čitelnost u některých je šlendriánská!
O nějakém krasopisu, o úpravě nelze
hovořit. Mám pocit, že je to projev sebestřednosti, neúcty.
Pisateli je jedno, jestli svým „škrabopisem“ přidělává někomu práci,
nebo jestli se znemožní.
Učili jsme se, že při čitelném psaní zlepšujeme jemnou motoriku, emocionální vývoj.
Je jasné, že si nejvíce zapamatuji
to, co si zapíši vlastní rukou a co si
po sobě přečtu.
Přece nechceme, aby čeština byla
„výběrový předmět“?
SK

Modernizace sociálních
zařízení v ZŠ Fryšták

Bezpečnost (nejen) dětí
v digitální džungli
V poslední době jsme si mohli
všimnout, jak se urychlil přechod z reálného světa do světa digitálního. Jen
jsme si neuvědomili stejnou nutnost
dodržovat bezpečnost, jako ji přirozeně hledáme ve světě reálném. Proto
jsme zahájili tento školní rok jinak,
bezpečněji. Nedávno absolvoval náš
pedagogický sbor školení o kybernetické bezpečnosti. Cílem přednášky
bylo nejen upozornit na nebezpečí číhající na děti, ale také na snížení rizik
při používání platebních karet, vytváření bezpečných hesel, zabezpečení
účtů či minimalizace naší digitální
stopy. Tímto bychom rádi poděkovali našemu školiteli, IT specialistovi,
panu Ing. Jiřímu Kučíkovi za poutavý
výklad. Workshop byl pro nás natolik
zajímavý, že bychom jej nyní chtěli
nabídnout rodičům a širší veřejnosti.
Termín přednášky bude 6. října od 16
hodin v ZŠ Fryšták, 1. patro – učebna
přírodopisu.
Na workshop je nutné se z kapacitních důvodů přihlásit předem, podrobné informace najdete na webových stránkách školy.
Těšíme se na Vaši účast.
Hana Krajčová, metodik prevence

V době letních prázdnin proběhla
oprava sociálních zařízení ve staré budově ZŠ Fryšták. Jednalo se o kompletní modernizaci WC dívky, spočívající
v přestavbě zařízení dle posledních
platných norem. Zařízení bylo doplněno
o hygienickou kabinu, osvětlení a odvětrání včetně nových obkladů, dlažby
a kabin.
Poděkování za realizaci patří jednak
stavební firmě a také Městu Fryšták,
které tuto akci v hodnotě 557.915 Kč
vč. DPH financovalo.
Mgr. Libor Sovadina

Nové kotelny a regulace
vytápění v ZŠ Fryšták
V letních měsících byla zrealizována přestavba obou plynových kotelen
v budovách základní školy. Jednalo se
o akci s názvem „Realizace energeticky úsporných opatření v budově ZŠ
Fryšták“ financovanou z dotačního programu. Byly vyměněny tři atmosférické
kotle ve staré budově a dva v přístavbě
za nové kondenzační. Tyto kotle mají
mnohem menší spotřebu plynu a větší
výkon, takže dojde k úspoře financí za
vytápění. Kotelna v přístavbě zároveň
zajišťuje ohřev teplé užitkové vody pro
školní jídelnu a přístavbu. Velkou výhodou a energeticky úsporné bude také
nová regulace vytápění v jednotlivých
místnostech školy s dálkovým ovládáním přes webové rozhraní.
Mgr. Libor Sovadina

Prázdninové příměstské
tábory při ZŠ Fryšták
V rámci projektu Dětský klub a příměstské tábory, č. projektu CZ.03.1.51
/0.0/0.0/19_107/0016336 financovaným EU Operačním programem Zaměstnanost se o letních prázdninách konaly tři turnusy příměstských táborů pro
děti I. stupně ZŠ. Organizátorem těchto táborů byla agentura Aktivní rozvoj.
O děti se starali kvalifikovaní vedoucí,
kteří s dětmi podnikali výlety, sportovali
a hráli hry. Tábor byl pro děti zdarma,
rodiče hradili pouze stravu, vstupné
a jízdné na výlety. Všem vedoucím patří
velké poděkování za perfektní program,
který pro děti na celý týden připravili
a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Libor Sovadina
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K U LT U R A

1000 knih
Dne 26. července 2007 měli první
uživatelé možnost vypůjčit si v Městské
knihovně Fryšták knihovní dokumenty
přes výpůjční systém Clavius. Pozn.
Pro statistiky v nás doplňuji, že oněch
uživatelů bylo tehdy 24 a vypůjčili si
(neskutečných) 156 knih (výpůjčky časopisů se v té době ještě neevidovaly
elektronicky).
O den později knihovnu navštívila
věrna svému pátečnímu zvyku také paní
Hana Šimíková. Přes Clavius se k ní
dostalo prvních pět výpůjček. Ve svém
čtenářství paní Hana v dalších letech
neustávala, výpůjčky na jejím kontě
přibývaly, až jsme jednou v polovině letošního září zjistili, že jich zaznamenala
více než 1000.
Při té příležitosti je nám ctí nahlédnout spolu s vámi do její čtenářské kuchyně.
Tisíce vypůjčených a přečtených
knih jste dosáhla po 14 letech, to
znamená zhruba 75 přečtených knih
za rok. Byla ovšem i léta, kdy jste jich
zvládla 148 (2016) či 150 (2018). Co
se dá se v takové záplavě knih nacházet? Co pro Vás četba znamená?
Četba pro mne znamená totéž, co žít
a dýchat. Život bez knihy pro mne není
možný. Victor Hugo jednou řekl, že lze
čelit invazi armád, ale nelze čelit invazi myšlenek. A v tom je prostá nádhera
čtení.
Vaši oblíbenou kategorii sice tvoří
zejména prózy pro čtenářky hledající
romantiku, případně špetku napětí,
sem tam se ale rozhodnete i pro portréty nejrůznějších osobností. Nejvíce
mě v tomto směru zaujala Vaše výpůjčka knihy o Jaromíru Jágrovi. Čím Vás
Jaromír oslovil?
Jágr je prostě Jágr. Myslím, že u nás
není nikdo, kdo by jméno a osobu Jágra neznal a nevěděl, kdo to je. A nejen v naší republice. Náš nejoblíbenější
hokejista přece naši malou republiku
přiblížil světu. Jeho jméno lze srovnávat
se slavnými osobnostmi našeho sportu
v tom smyslu, že co znamenal Zátopek
v běhu, Čáslavská v gymnastice nebo
třeba Plánička ve fotbale, to znamená
Jágr v hokeji.
Nebráníte se také literatuře označené nálepkou Young Adult (tedy mladí
dospělí; dle tradičního členění čtenáři
mezi 13 a 18 lety). Některé z těchto
titulů jako např. série Skleněný trůn
Sarah J. Maas patří mezi žánr fantasy.
Musela jste si na něj zvykat, nebo Vám

realita posunutá mimo běžné hranice
nevadí?
Pokud jde o literaturu Young Adult,
překvapil mě rozsah a novinky v naší
knihovně. Žánr fantasy pro mládež je
podán s tak ohromující fantazií, rozsahem myšlenek, skrytým i zřetelnějším
naváděním k dobru i spravedlnosti, že
se to čte jedním dechem. A ano, i dříve
jsem fantasy literaturu ráda četla.
S oblibou si také půjčujete časopis
Živá historie. Které století našich dějin Vám připadá nejzajímavější? A co je
toho příčinou?
Nelze vyzdvihnout jednoznačně
jedno století. Každé lidem něco dalo
i vzalo. V každém století žili neuvěřitelní
jedinci a probíhaly pokroky, pády, neštěstí i vývoj k lepšímu. Osobně velice
ráda čtu o století čtrnáctém a všem, co
souvisí s naším Karlem IV.
Děkujeme paní Haně za rozhovor
i inspirativní myšlenky a přejeme jí další
hojné objevy v prostorné říši literatury.
za fryštácké knihovníky
Jan Krčma

Pozvánka na besedu
s Pavlou Jazairiovou
Pavla Jazairiová, známá cestovatelka, publicistka a spisovatelka,
navštívila mnoho zemí světa. Zjistila,
že lidé jsou všude na světě v podstatě stejní a stávají se součástí dějin
a příběhů, jež jsou propojeny. Mnohem více než v minulosti.
O svých cestách i nejnovější knize nám autorka povypráví v pondělí
11. 10. 2021 od 17.30 v nové hasičské zbrojnici ve Fryštáku.
Těšíme se na Vás!
my z knihovny

POZVÁNKA
Folklorní sdružení Prameny Fryšták ve spolupráci s městem Fryšták
a Domem Ignáce Stuchlého Vás srdečně zve na
slavnostní narozeninový koncert k 25. výročí založení souboru
pod názvem „Dolů přes Fryštáček“.
V neděli 10. října 2021 od 15 hodin v sále DISu ve Fryštáku.
V programu se představí:
CM Prameny, folková skupina Pramen a dětský pěvecký soubor Pramének.
V průběhu koncertu budou slavnostně pokřtěny další knihy autora a hudebníka Richarda Hovadíka: Jedenáct stop umění a Moudré myšlení.
Akci, která se koná pod záštitou starosty města Fryštáku Mgr. Lubomíra Doležela bude moderovat Ing. Jan Černek. Program připravila a organizačně zajistila primáška a vedoucí souborů Vlasta Kunstová.
TĚŠÍME SE NA VÁS.


LETNÍ MÚZICKÝ KEMP 2020/2021
Jak se žilo na Sicílii ve 13. století?
To si vyzkoušela skupina dětí ve Vizovicích na Revice. Po roční pauze se vydali
mladí muzikanti ze zlínského okolí, aby
odstartovali prázdniny tvořivou uměleckou činností. Vrcholem tohoto snažení
byla „Hra o statečném králi Kostislavovi a jeho sličné manželce, královně Matyldě“. Toto představení bylo protkané
spoustou písniček a doprovázené živou
kapelou. Přestože bylo na nácvik méně
času, než na co byli vedoucí zvyklí, děti
se ničeho nezalekly a celé představení
zvládly nacvičit během neuvěřitelných 5
dnů. Šestý den proběhla dopoledne veřejná generální zkouška pro naše přátele
z organizace Paprsek z Vyškova, se kterými se každý rok na Revice potkáváme
a odpoledne proběhla premiéra představení pro rodiče, prarodiče, sourozence.
Celý týden se nesl v uměleckém duchu. Děti nacvičovaly divadlo, zpěváci se
učili písně, kapela cvičila doprovodné
melodie, výtvarníci malovali kulisy a tvořili se rekvizity a také kostýmy k dokreslení atmosféry 13. století na Sicílii. Mimo
tyto činnosti si však děti užily i koupání
v bazénu, diskotéku, týmové hry jako
jsou Zločinci, Šifra, sportovní odpoledne
a samozřejmě společný táborák se špekáčky.

Zdálo by se, že nový kostel Svatého
Ducha ve Starém Městě a letecké muzeum v Kunovicích nemají nic společného, ale mají - obojí povznáší vzhůru.
O tom jsme se přesvědčili my senioři
z Klásku dne 7. 9. 2021 na našem, už
jednou odloženém a nyní uskutečněném výletě.
Již venku před kostelem ve Starém
Městě nás uvítal průvodce pan Ingr,

Za organizaci letošního ročníku patří
velké poděkování vedoucím Martině Noskové, bez které by se tábor neuskutečnil, Janě Šindelářové a Pavlu Chmelíkovi
za scénář a režii, Nikol Škubalové, Jitce
Rafajové za hudební za pěveckou sekci,
Lence Ficové za organizaci při tvorbě
kulis a výtvarných aktivit, Petru Noskovi
za tvorbu a realizaci volnočasových aktivit, Kláře Šenkyříkové a Aleně Dostálové
za zdravotnický dohled. Také děkujeme
za významnou finanční podporu MŠMT,
všem rodičům a ZUŠ MORAVA.
Velmi se těšíme na 10. ročník, který
je už teď ve fázi příprav.
Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s.

Vzhůru
který nám vyložil archeologickou historii místa, na kterém stojí tento kostel.
Potom nás doslova objal teplý, světlý
a oblý prostor nového chrámu. (Venku
totiž bylo zrána trochu chladno). Další
průvodcovské vyprávění nás opravdu
povznášelo do vyšších sfér. Ani jsme

si neuvědomili, že jsme zde strávili
jednu a půl hodiny. Bylo to tím posvátným místem, nebo naším nadšeným
průvodcem? Určitě obojím. Měli jsme
tak akorát čas přesunout se do leteckého muzea v Kunovicích, kde nás už
čekal další průvodce pan Ota Šimák.
S velkým zápalem nám vyprávěl o každém vystavovaném letadle. Nejen jeho
technické údaje, ale i všechny okolnosti
jeho vývoje a výroby. I sluníčko, které
vykouklo z podmračené oblohy, nás provázelo pomyslnou cestou vzhůru. Putování areálem muzea opravdu stálo za to
- hlavně díky nadšenému průvodcovskému umění pana Šimáka. Až pocit hladu
a žízně nás dokonale uzemnil a nasměroval nás do Panského dvora, kde jsme
poobědvali. Jen tak mimochodem - také
krásně zrenovované historické prostředí. K dobré pohodě přispěl i řidič „našeho“ mikrobusu pan Mlčák. S přehledem
a ochotou nás bez nehody dovezl tam
i zpět. Všem jmenovaným, kteří se zasloužili o tyto nezapomenutelné zážitky
patří naše vřelé díky.
Za Klásek A. Bačůvková
foto J. Ohlídal
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci ŘÍJNU 2021 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.
***
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství slaví manželé
JAROMÍR a KARLA JANUŠKOVI
z Fryštáku.

Loučení s prázdninami
Přece jenom jsme se dočkali. S velkou radostí jsme opět mohli uskutečnit kulturní akci pro děti, tentokráte pod názvem Loučení s prázdninami. Počasí nám velmi
přálo a tak se v parku v Horní Vsi u myslivecké chaty sešlo velké množství radujících
se dětí. S nadšením se pustily do tvoření obrázků z písku, vyzkoušely si, zda jsou
dobrými lukostřelci, zadováděly si na skákacích hradech a také se dozvěděly něco
nového o hasící technice. Velký zájem byl také o malování na obličej a třpytivé tetování.
Odpolednem nás provázel Robert Štach a Aneta Janovská, kteří pro děti připravili zábavné soutěže, spoustu písniček a tanečků.
Děkuji všem za bohatou účast, za to, že jste nás podpořili a přišli si s námi užít
jedno krásné slunečné odpoledne. Také děkuji ZDV Fryšták za vstřícnost, dobrovolným hasičům a všem pomocníkům za ochotu a pomocnou ruku při konání celé
akce. Doufáme, že nám situace v zemi dovolí sejít se brzy na další naší společné
akci pro děti.

Za Věneček,z.s. Z.V.

Dodatečně také gratulujeme manželům ZDEŇKOVI a LUDMILE KAMENÁŘOVÝM z Horní Vsi, kteří ZLATOU
SVATBU oslavili v září.

Blahopřejeme!

TRIODON, spol. s r. o.

6. května 38, 763 16 Fryšták

Hledá na své provozovny ve Zlíně
skladníka a pracovníka na úklidové a pomocné práce ve skladu.
Jedná se o práci na hlavní pracovní poměr či dohodu o provedení práce
na plný i zkrácený úvazek. Práce je vhodná i pro důchodce.
Nástup možný dle dohody.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

placená inzerce

Vystavení IHNED PLATNÉHO dokladu
ekolikvidace Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Bližší informace na tel. +420 778 747 055
nebo e-mailu: dolezelova@triodon.cz

Ekologická likvidace
autovraků ZDARMA
Včetně potvrzení na místě.

Vyplatíme vám za váš autovrak

500 až 1500 Kč za Váš vrak

Autovrakoviště Třebětice – Roman Kamenec

Odvoz ZDARMA.

1000 až 3000 Kč

Tel.

777 550 621 ODVOZ VRAKŮ ZDARMA

www.autovrakoviste-trebetice.cz autovrak@centrum.cz

Dobrotice 776 719 631

placená inzerce

Hana Čadová
Miroslav Hochmajer
Anna Jadrníčková
Milan Julina
František Jurčík
Ludmila Konečná
Josef Konečný
Zdeněk Lunda
Kristina Marušáková
Václav Mlčák
Marie Pápaiová
Ivana Pospíšilová
Jaroslav Šebík
Karel Ševčík
Marie Škrabanová
Jarmila Vitásková
Lubomír Vranka

Svět plný pohody

V předposledním srpnovém víkendu si do Fryštáku tradičně našly cestu zástupy kulturychtivých fanoušků
kvalitní hudby.
Nebylo divu – i letošní ročník Fryštáckého malého světa nabídl vybraný
program, v němž si každý našel to
své.
Pátečnímu večeru kralovala jednoznačně Monika Načeva, stálá
hvězda české alternativní scény. Její
vystoupení s kapelou Zdivočelí koně
bylo jednoduše dokonalé. Skvělí Zvíře jménem Podzim svou podmanivou elektronickou hudbou atmosféru
ještě umocnili a 100% FrREEDOM
roztančili i zbývající, dosud sedící, diváky. Svým umem se blýskli i místní
bardi – Střepy v medu, Mirečkovi sekerášé i doktorské duo Láska s novým hudebním kabátkem.
Sobota byla velkým dnem pro
děti. Festival se postupně stává jednou velkou rodinnou akcí, a tak jsme
poprvé do programu vedle tradičního
divadelního představení zařadili i dětskou kapelu. A nápad to byl výborný,
(nejen) děti byly nadšené! V kině nejdříve skvělý Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka doslova rozcvičil malé
publikum motivační pohádkou Vramci
a Rýma, a hned poté děti ovládly prostor pod pódiem při vystoupení kapely Bombarďák.
Ve skočném duchu pokračovala
kapela Rajtaraj se svými balkánskými rytmy. Komorní atmosféra Černého čaje náladu mírně zklidnila, aby
následně děti i dospělé uvedly do
varu písničky s dobrým koncem nejen
o zvířátkách od dvojice HUSO. Finále
sobotního programu bylo stejně pove-

dené jako předešlý den. Legenda Echt!
potěšila znalce alternativy přelomu tisíciletí a pohodovou náladu umocnili oblíbenci naší festivalové scény – slovenští
Longital, kteří předvedli emocemi nabitý, přitom neskutečně jemný koncert.
A na závěr třešnička na dortu – parta
chlapů v dámských krojích hrajících
písně ze (svého?) života. 12:PIET opět
nezklamaly.
Letošní festival se prostě vydařil na
jedničku s hvězdičkou.
Děkujeme všem, kteří festivalu zachovávají svou přízeň. Návštěvníkům,
pro které celou akci děláme. Kapelám,
které podávají úžasné výkony. Dobrovolníkům z řad členů spolku, skautů a dalším pomocníkům, bez nichž by organizace celého festivalu nebyla myslitelná.
Velké poděkování patří městu Fryšták a Zlínskému kraji za finanční podporu a DISu za milé a dokonalé zázemí.
Příští léto se opět těšíme na viděnou!
Z kola ven, z.s.
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AKCE ŘÍJEN
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JSME TU PRO VÁS
=DMistíme veškHU«SRKċHEQ¯DkUHPDÏQíVOXĨby.

NE3ĊE75ħ,T6/8ħ%A

+420 723 490 883
Nabízíme také památeÏQ¯sklo!

0ÛMWHsvé blízké
stále u srdce.

telefon
mobil
e-mail
web

+420 577 434 534
+420 732 766 518
iQIo@pohreEQisluzbapribylak.cz
www.poKUHEQLVluzbapribylak.cz

NA NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE A3/A4
VYBRAT Si MŮŽETE ZE 7 DRUHŮ
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KRASCI
Foto: Lubomír Klátil

Holešovská 166, Fryšták

+420 601 252 521

info@macostudio.cz

Macostudio
www.macostudio.cz

placená inzerce

placená inzerce

Akce platí od 1.10.2021 do 31.10.2021. Ceny včetně DPH.

Kvítková 540, 760 01 Zlín

placená inzerce

%ohumíU3ċLbylák s.r.o.
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