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placená inzerce

Firma s 22letou tradicí
ve výrobě ocelových konstrukcí a hal

HLEDÁ PRACOVNÍKY NA POZICI

Svářeč – zámečník
Manipulační dělník
Požadujeme
svářečský průkaz CO2 (zk 135 1.1)
vyučení/praxe v oboru výhodou

Nabízíme
zázemí stabilní společnosti
odpovídající ohodnocení
zaměstnanecké beneﬁty
Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
Fryšták u Zlína, Holešovská 380

Více informací
Martin Slaměna t.: 603 443

730

VÝSTAVA OBRAZŮ

Josefa Semráda

Výstava bude otevřena
v ZŠ ve Fryštáku
od 20. do 22. 10. 2017,
v pátek od 14 do 21 hodin,
v sobotu a v neděli
od 8 do 14 hodin,
kdy bude ukončena.
VÝSTAVA JE PRODEJNÍ.
Jste srdečně zváni.

placená inzerce

Náplň práce
broušení, příprava dílů pro výrobu
včetně manipulace
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RMF
č. R 13/2017/VII z 9. 8. 2017
(Výběr)

RMF schvaluje výpověď Rámcové
dohody (číslo O2OP/614167) ze dne 2.
10. 2015, uzavřené se společností O2
Czech Republic, a.s., Praha a pověřuje
starostu podpisem výpovědi.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Zajištění mobilních telekomunikačních služeb – neomezený tarif“, a to ﬁrmu O2
Czech Republic, a.s., Praha bez přip.
RMF schvaluje uzavření rámcové
dohody mezi O2 Czech Republic, a.s.,
Praha a městem Fryšták na poskytnutí
neomezených mobilních tarifů v ceně
240 Kč bez DPH/měsíc a 300 Kč bez
DPH/měsíc, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje zrušení pevné linky v
Městské knihovně ve Fryštáku, č. 577
911 801, a pověřuje starostu podáním
výpovědi společnosti O2 Czech Republic, a.s., Praha.
RMF schvaluje pořízení mobilního
telefonu a tarifu s neomezeným voláním pro potřebu Městské knihovny ve
Fryštáku.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „ Zajištění internetového připojení“, a to ﬁrmu
AVONET, s.r.o., Zlín.
RMF schvaluje podání výpovědí pro
příslušná místa připojení k internetu
(výpověď společnosti AVONET, s.r.o.,
pro místa připojení: budova radnice a
budova VÚB Vítová; výpověď společnosti O2 Czech Republic, a.s.), a doporučuje Mateřské škole Fryšták, okres Zlín,
p.o. a Základní škole Fryšták, okres
Zlín, p.o. podáním výpovědí na služeb
internetového připojení.
RMF schvaluje uzavření smlouvy na
dodávku služeb internetového připojení
pro hlavní budovu MěÚ Fryšták s nabídkou 30/30 Mb/s za cenu 2.299 Kč vč.
DPH, prostory Městské knihovny Fryšták s nabídkou 50/5 Mb/s xDSL, agreg.
1:50, aktiv, za cenu 449 Kč vč. DPH,
Víceúčelového objektu Vítová s nabídkou 20/2 xDSL, mini, za cenu 399 Kč
vč. DPH, Základní školu Fryšták, okres
Zlín, p.o. s nabídkou 50/5 Mb/s xDSL,
aktiv, za cenu 449 Kč vč. DPH, a Mateřskou školu Fryšták, okres Zlín, p.o., s
nabídkou 20/2 Mb/s xDSL za cenu 399
Kč mezi společností AVONET, s.r.o., Luhačovice a městem Fryšták a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o nájmu prostor uzavřené
dne 1. 8. 2017 mezi městem Fryšták a
manželi Pšejovými, Fryšták – Dolní Ves,
na pronájem prostor v budově bez č.p.,
průmyslový objekt, na ulici Stolařská,
nacházející se na pozemku p. č. 473,
obci Fryšták, k. ú. Dolní Ves, kterým se
řeší změna celkových užívaných metrů,
kdy nově se jedná o prostory o celkové
výměře 84 m² (kancelář – 40 m², kancelář 15 m², kancelář 16 m², ½ chodby
– 9,6 m², ½ WC – 1,8 m², ½ WC – 1,6
m²), v I. NP, v ceně nájmu (se zálohami
na služby) ve výši 70,- Kč/m²/měsíc, tj.
6.880,- Kč/měsíc, tj. 82.560,- Kč/rok,
a pov. starostu podp. tohoto dodatku.

mínek mezi městem Fryšták a ﬁrmou
Atelier RB, s.r.o., Zlín, a pověřuje starostu podpisem těchto podmínek.

RMF schvaluje uzavření Smlouvy o
výpůjčce prostor mezi městem Fryšták,
a Fryšták dětem, z. s., Fryšták – Dolní
Ves, na výpůjčku prostor v budově bez
č. p., průmyslový objekt, na ulici Stolařská, nacházející se na pozemku p. č.
473, obci Fryšták, k. ú. Dolní Ves, o výměře 84 m² (kancelář – 40 m², kancelář
15 m², kancelář 16 m², ½ chodby – 9,6
m², ½ WC – 1,8 m², ½ WC – 1,6 m²), v
I. NP, na dobu neurčitou od 10. 8. 2017,
za účelem provozování klubu maminek,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.

RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na restaurátorské práce na akci „Restaurování stavebně truhlářských prvků Kaple Panny
Marie Bolestné ve Fryštáku - Vítové“,
a to restaurátora Bc. Zdeňka Holého,
DiS, Zlín, bez připomínek.

RMF bere na vědomí žádost Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Fryšták – Vítová ze dne 19. 7.
2017, ve věci dořešení záležitosti zásobování garantovaným zdrojem pitné
vody zmiňované zahrádkářské osady k
pozemkům p. č. 463/55 a 463/35, oba
k. ú. Vítová, obec Fryšták, jakož i zajištění odvádění splaškových vod z této lokality a ukládá starostovi projednat tuto
žádost na zasedání ZMF.
RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit zpracování právního stanoviska k
možnosti stanovení závazné povinnosti
připojení občanů na nově vybudovaný
kanalizační řad a stanovisko spol. VaKu
Zlín, a.s. (MOVO) k návrhu odkanalizování lokality a hlavně řešení umístění
vodoměrů v případě vybudování vodovodního řadu a napojení jednotlivých
chat na vodovodní řad.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava povrchu komunikace v ul. P. I. Stuchlého – projekční činnost“, a to ﬁrmu Atelier RB, s.r.o., Zlín, bez připomínek.
RMF schvaluje objednávku realizace
akce „Oprava povrchu komunikace v ul.
P. I. Stuchlého – projekční činnost“, a
to v ceně 62 500,- Kč bez DPH, formou
uzavření všeobecných obchodních pod-

RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební
práce na akci „Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve Fryštáku - Vítové,
3.etapa“, a to společnost BOSS Company, s.r.o., Praha, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták a ﬁrmou
BOSS Company, s.r.o., Praha, na akci
„Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve Fryštáku - Vítové, 3. etapa“ a to v
ceně 563.714,58 Kč bez DPH, celkem
682.095,00 vč. DPH, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

RMF schvaluje uzavření smlouvy o
dílo mezi Městem Fryšták, a Bc. Zdeňkem Holým, DiS, Zlín, na akci „Restaurování stavebně truhlářských prvků
Kaple Panny Marie Bolestné ve Fryštáku - Vítové“, a to ve výši 110.000 Kč
(konečná cena), a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 500 tis. Kč bez
DPH, pro realizaci zakázky malého rozsahu na akci „Relaxačně sportovní areál Fryšták – Žaba“ – I. a II. etapa ve složení: L. Eliášová, DiS. / Mgr. L. Doležel,
Bc. V. Kalafutová / Ing. M. Kasala, Ing.
K. Zlámalík / Ing. P. Gálík, E. Palová /
Mgr. P. Nášel, Ing. J. Čepický / Mgr. L.
Sovadina.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o
provádění autorského dozoru mezi městem Fryšták a Evou Palovou, projekční a
inženýrská činnost, Zlín, na zajištění autorského dozoru na realizaci akce „Relaxačně sportovní areál Fryšták – Žaba“
I. etapa Děti a rodiče a II. etapa rozšíření „Andrýskovy stezky“ ve výši 450 Kč
bez DPH/hodinu, max. však 22.000 Kč
za celou dobu realizace díla, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební
práce na akci „Relaxačně sportovní areál Fryšták – Žaba“ I. a II. Etapa, a to Ing.
J. Čepického, autorizovaného inženýra
pro pozemní stavby, bez připomínek.

2|3

RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták, a Ing.
J. Čepickým, autorizovaným inženýrem
pro pozemní stavby, Fryšták, na trvalý
technický dozor investora na investiční
akci „ Relaxačně sportovní areál Fryšták – Žaba“ – I. etapa Děti a rodiče, II.
etapa rozšíření „Andrýskovy stezky“, a
to ve výši 420 Kč /hodinu, max. však
67.200 Kč za celou dobu realizace díla,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Venkovní ﬁtness“, a to ﬁrmu Hybaj, s.r.o.,
Nový Jičín, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Hybaj, s.r.o., Nový Jičín, na realizaci
akce „Venkovní ﬁtness“, a to v ceně
99 828,- Kč bez DPH, tj. 120 792,- Kč
vč. DPH, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

a.s., tj. JUDr. P. Plašilové, schvaluje
podání žádosti o informace o průběhu
přezkoumání a případné zrušení oprávnění k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
Olomouc, a pověřuje starostu podáním
této žádosti.
RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták a Ing. J.
Valkovičem, Zlín, na občasný technický
dozor investora na investiční akci „Prodloužení vodovodního řadu na ul. Osvobození a na P. I. Stuchlého“ ve výši 450
Kč /hodinu, max. však 23.000 Kč za
celou dobu realizace díla, a pověřuje
starostu, podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták a spol.
NELL PROJEKT, s.r.o., Zlín, na občasný
technický dozor investora na investiční
akci „Oprava chodníku Fryšták - Žabárna“ a to ve výši 18 000 Kč bez DPH, tj.
21.780 Kč vč. DPH za celou dobu realizace díla, a pověřuje starostu, podpisem této smlouvy.

RMF doporučuje ZMF z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů po dokončení stavby autobusových zastávek na
Vítové schválit výkup nově odd. pozemku p. č. 857/45 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví A. Michálkové, Fryšták, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, a to
ve výši 160,- Kč/m², tj. celkem 2080,Kč a s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem pozemku (geometrický plán, znalecký posudek a návrh na
vklad) ze strany města Fryšták.

RMF schvaluje uzavření smlouvy o
zřízení a vedení běžného účtu pro výkon
funkce veřejného opatrovníka, a to u
Komerční banky, a.s., Praha a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

RMF s odkazem na stanovisko právního poradce města ve věci soudních
sporů města Fryštáku a spol. VaK Zlín,
a.s., tj. JUDr. P. Plašilové, schvaluje podání výzvy představenstvu společnosti
VaK Zlín, a.s., k provedení kroků k právnímu vymáhání nároků k ochraně společnosti a pověřuje starostu podáním
této výzvy.

RMF schvaluje Příkaz k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb
dodávky elektřiny v napěťové hladině
nízkého napětí s vyvolávací cenou 900
Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního makléře, a to
pro účely nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, a. s., a
pověřuje starostu podpisem přihlášky.

RMF s odkazem na stanovisko právního poradce města ve věci soudních
sporů města Fryštáku a spol. VaK Zlín,
a.s., tj. JUDr. P. Plašilové, schvaluje
uplatnění náhrady nemajetkové újmy
vzniklé městu Fryšták tím, že soudní
řízení o určení neplatnosti valné hromady spol. VaKu Zlín, a.s., ze dne 30.
4. 2004, trvalo nepřiměřeně dlouho a
zmocňuje JUDr. P. Plašilovou, advokátku, aby město Fryšták zastupovala ve
všech věcech souvisejících s odškodněním města Fryšták.

RMF schvaluje Příkaz k obchodování
zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr
do 630 MWh (maloodběr) s vyvolávací
cenou 470 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního
makléře, a to pro účely nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní
burze Kladno, a. s., a pověřuje starostu
podpisem přihlášky.

RMF s odkazem na stanovisko právního poradce města ve věci soudních
sporů města Fryštáku a spol. VaK Zlín,

RMF
č. R 14/2017/VII z 30. 8. 2017
(Výběr)

RMF schvaluje Příkaz k obchodování
zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr
nad 630 MWh (velkoodběr) s vyvolávací
cenou 470 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního

makléře, a to pro účely nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní
burze Kladno, a. s., a pověřuje starostu
podpisem přihlášky.
RMF schvaluje podání výpovědí
sdružených služeb dodávek elektrické
energie k 31. 12. 2017 pro odběrná
místa EAN: 859182400200129407
– Hrubá hospoda, EAN: 859182400
201190109 – sklad P. Kozojed, 859
18240020195166 (DBD – detaš. pracoviště MěÚ) a dále výpovědi zemního plynu k 31. 7. 2018 (EIC : 27ZG60
0Z0011574D – Hrubá hospoda), a to to
společnosti E. ON Energie, a.s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a pověřuje starostu podpisem
těchto výpovědí.
RMF schvaluje změnu dnů určených
na oddávání po dobu pracovní neschopnosti matrikářky D. Konečné od 18. 9.
2017, kdy se od tohoto data ruší soboty
jako dny určené na oddávání a zůstávají pouze pátky od 9 do 11 hodin mimo
pátku dne 29. 9. 2017 (radnice uzavřena z důvodu čerpání nařízené dovolené),
20. 10. 2017 (volby do PS Parlamentu
ČR), 29. 12. 2017 (radnice uzavřena
z důvodu čerpání nařízené dovolené –
technické důvody), 12. 1. 2018 (volby
prezidenta ČR) a 26. 1. 2018 (2. kolo
volby prezidenta ČR).
RMF jménem města Fryštáku schvaluje převzetí záštity nad akcí 2. Fryštácký frajer/ka, konanou dne 23. září
2017.
RMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč organizaci Fryšták jede!, z.s., za účelem částečného úhrady nákladů spojených s
organizováním akce 2. Fryštácký frajer/
ka dne 23. 9. 2017.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
10.000,- Kč mezi městem Fryšták,
a spolkem Fryšták jede!, z.s., a to za
účelem částečné úhrady nákladů spojených s organizováním akce 2. Fryštácký
frajer/ka, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RMF ukládá starostovi napsat žadateli výzvu, aby své žádosti o poskytnutí
dotace uplatňoval v rámci grantového
systému města.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky části městského pozemku p.
č. 222/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře cca 70 m² - viz zákres ve
snímku pozemkové mapy, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, žadatelům manželům Bero, Fryšták – Dolní Ves, za úče-
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lem rozšíření a oplocení pozemku u rodinného domu, na dobu určitou 20ti let,
s 3měsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a zveřejnění uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
RMF neschvaluje výpůjčku části
městského pozemku p. č. 222/1 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře cca
130 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadatelům manželům Bero, Fryšták –
Dolní Ves, za účelem rozšíření pozemku
u rodinného domu z důvodu ponechání
pozemku pro veřejné využití.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
městských pozemků p. č. 194/1 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 30
m², a části pozemku p. č. 6 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře cca 10
m², oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli J. Szromekovi, Fryšták, za cenu v
místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem a s podmínkou úhrady nákladů na vyhotovení znaleckého
posudku, geom. plánu, DPH a návrhu
na vklad do KN ze strany žadatele.
RMF schvaluje z důvodu podpory
kultury a sportu krátkodobou výpůjčku
městského pozemku p. č. 910/5 – trvalý travní porost, o výměře 4777 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli organizaci Fryšták jede!, z. s.,
za účelem pořádání sportovního odpoledne pro děti dne 23. 9. 2017 v době
od 9.00 hod do 18.00 hod.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o
výpůjčce mezi MF, a z. s. Fryšták jede!,
na krátkodobou výpůjčku (dne 23. 9.
2017) městského pozemku p. č. 910/5
– trvalý travní porost, o výměře 4777
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za účelem pořádání sportovního odpoledne pro děti dne 23. 9. 2017
v době od 9.00 hod do 18.00 hod, a
pov. starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části měst. pozemku p. č. 2/1 – ost.
plocha, o výměře 2 m², a části měst.
pozemku p. č 474/1 – ost. plocha, o
výměře 2 m², oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli spol. HEXXA.CZ, s.
r. o., Zlín, za účelem umístění 2 ks
oboustranných předvolebních poutačů,
na dobu určitou od 25. 9. 2017 do 21.
10. 2017, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/
m²/den, tj. celkem 2.160,- Kč.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o
pronájmu pozemku mezi městem Fryšták, a spol. HEXXA.CZ, s. r. o., Zlín, na
krátkodobý pronájem části měst. pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha, o výměře
2 m², a části měst. pozemku p. č 474/1

– ost. plocha, o výměře 2 m², oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem umístění 2 ks oboustranných předvolebních
poutačů, na dobu určitou od 25. 09.
2017 do 21. 10. 2017, v ceně nájmu ve
výši 20,- Kč/m²/den, tj. při 4 m² celkem
2.160,- Kč, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o
provádění autorského dozoru mezi městem Fryšták, a Ing. J. Matúšem, Zlín, na
zajištění autorského dozoru na realizaci
akce „Stavební úpravy místní komunikace Fryšták - Vítová“ ve výši 450,- Kč
bez DPH/hodinu, max. však 25.000,Kč za celou dobu realizace díla, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění podlimitní veřejné
zakázky, pro realizaci podlimitní veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy
místní komunikace Fryšták - Vítová“ ve
složení: L. Hanák / Mgr. L. Doležel, Bc.,
L. Mikl / Ing. M. Kasala, Ing. P. Gálík /
Mgr. L. Sovadina, TDI / Ing. P. Dohnal,
Ing. J. Matúš / Ing. R. Ševčík.
RMF s odkazem na předložená stanoviska - geologa Ing. Janíka ze dne 2.
8. 2017 a 24. 8. 2017, Ing. Valkoviče ze
dne 23. 8. 2017 a vyjádření zástupce
Moravské vodárenské, a.s., Ing. Desenského ze dne 14. 8. 2017 a sdělení poskytovatele dotace MZe ČR - bere na vědomí informaci o stavu realizace akce s
názvem „Dobudování vodovodních řadů
Fryšták, část prodloužení vodovodu
Dolní Ves - Vylanta“, schvaluje změnu
technologie a rozsahu díla včetně jejího
nacenění a schvaluje uzavření dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 12.
2016, uzavřené mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou LB 2000, s.r.o., Olomouc, kterým je řešena úprava ceny díla z důvodu změny zatřídění hornin v úseku protláčení z tříd 3-4 na tř. 5 při provádění
stavebních prací, přičemž cena se upravuje z původních 2 255370,31 Kč bez
DPH na 2 365 255,18 Kč bez DPH (tj.
z 2 728 998,08 Kč s DPH na 2 861
958,77 Kč s DPH), a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Výměna otvorových prvků v části provozní budovy TS Fryšták“, a to ﬁrmu SEMUSO,
s.r.o., Kvasice bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o
dílo mezi MF, a ﬁrmou SEMUSO, s.r.o.,
Kvasice, na realizaci akce „Výměna otvorových prvků v části provozní budovy

TS Fryšták“, a to v ceně 89 780,- Kč bez
DPH, tj. 108 634,- Kč vč. DPH a pov.
starostu, podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí opakovanou
žádost občanů ul. Stolařská o vybudování vodovodního řadu na ul. Stolařská
a opravu zdevastované komunikace v
této ulici s tím, že obě žádosti byly akceptovány a projednány v RMF:
a) PD na opravu komunikace je zpracovaná,
b) PD na vybudování vodovodního
řadu bude zpracována vč. inženýringu
do 3/2018
RMF sděluje, že k realizaci vybudování vodovodního řadu a opravy komunikace může dojít až po majetkovém
vypořádání pozemků, přičemž majitelé
pozemků i přes opakované výzvy nereagují na výzvy města ve věci návrhu
variantního řešení vypořádání těchto
vztahů jakožto právního předpokladu
realizace požadovaných investic.
RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi písemně zaslat omluvu za pozdní odpověď
žadatelům z ul. Stolařská ze strany odboru technického hospodářství.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava zdravotní instalace TS Fryšták“, a to
fu PETAS Petřík, s.r.o., Zlín, bez přip.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o
dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou PETAS Petřík, s.r.o., Zlín, na realizaci akce
„Oprava zdravotní instalace TS Fryšták“, a to v ceně 96 377,- Kč bez DPH,
tj. 116 616,- Kč vč. DPH, a pověřuje starostu, podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí žádost o stanovení místní úpravy provozu na části pozemní komunikace ulice Jaroslava Kvapila, Fryšták – umístění dopravní značky
,,Obytná zóna“ a ,,Konec obytné zóny“ bez připomínek a ukládá OTH seznámit
žadatele se stanoviskem Dopravního
inspektorátu policie ČR a vyzývá žadatele k předložení stanoviska k dalšímu
postupu do 30. 9. 2017.
RMF bere na vědomí stanovisko
– sdělení DI PČR Zlín k záměru zjednosměrnění MK na ul. Osvobození I. –
IV. v obci Fryšták bez přip.
RMF ukládá OTH zaslat všem obyvatelům Osvobození I. – V. anketu ve
věci zjištění názoru na možnost zjednosměrnění místních komunikací na ul.
Osvobození I. – V. a vyzývá obyvatele k
předložení ankety do 15. 10. 2017.
RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták a Ing. E.
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Staškovou, Zlín – Malenovice, za účelem zajištění tzv. trvalého technického
dozoru investora na investiční akci „Stavební úpravy místní komunikace Fryšták – Vítová“ ve výši 450 Kč /hodinu
(není plátce DPH), max. však 180.000
Kč za celou dobu realizace díla, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí rozhodnutí starosty ve věci vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů v tom smyslu, že
starosta s odkazem na ust. § 16, odst.
4 zák. č. 247/1995Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů,
v platném znění, z důvodu nemožnosti
garance zásady rovnosti kandidujících
politických stran a koalic, popřípadě
kandidátů při volbách do Senátu, nevyhradil plochy ve smyslu předmětného
zákona, a to s ohledem na velký počet
kandidujících subjektů a současně na
nedostatek adekvátních ploch pro vylepení volebních plakátů.
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi MF, a ﬁrmou SPORTOVNÍ
PODLAHY ZLÍN, s.r.o., za účelem dodávky „Relaxačně sportovní areál Fryšták

„Žaba“ - I. etapa Rodiče a děti, II. etapa
rozšíření „Andrýskovy stezky“, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
RMF neschvaluje poskytnutí vitríny,
a to z důvodu, že vitríny jsou určeny
přednostně pro potřeby MF.
RMF bere na vědomí Zápis z Tiskové
komise při RMF ze dne 24. 4. 2017 bez
připomínek a ukládá předsedovi komise Mgr. P. Nášelovi zajistit „paragrafovou“ úpravu jednacího řádu ZMF ve věci
zveřejňování výpisů ze zápisů z jednání
RMF a ZMF.
RMF bere na vědomí Zápis č.
4/2017 ze schůze Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku při RMF
ze dne 23. 8. 2017 bez připomínek.
RMF bere na vědomí Petici občanů
bydlících na ul. Dr. Absolona podanou
do podatelny MěÚ Fryšták osobně dne
21. 8. 2017 a s odkazem na stanovisko právního poradce města ukládá I.
Plškové písemně vyzvat osobu podávající petici k doplnění formálních vad a
náležitostí uvedené petice dle zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v
platném znění.
RMF bere na vědomí prezentaci ﬁrmy Avonet, s.r.o. ve věci nabídky pokrytí

Fryšták – město pro lidi, co mají paměť jako sloni
Ze zvědavosti jsem si na apríl vytvořil jednoduchý přehled, který ukazuje, jak
dlouho čeká radní, zastupitel nebo občan na zveřejnění usnesení rady města
Fryštáku. Vzal jsem si data za celý rok 2016 a právě teď jsem tento přehled
zaktualizoval k dnešnímu dni. Pokud jste byl vloni radní, pak zápis ke kontrole
přicházel mailem v průměru 6. den letos o den později od konání RMF. Což je dost
krátký čas na to, vzpomenout si, co se na radě dělo a případně poslat poznámky
k doplnění zápisu.
Pokud jste byl vloni zastupitel, přicházel vám do mailu výpis usnesení v průměru 21 dní po konání rady. Letos se doba čekání zkrátila na 17 dní od konání RMF.
V roce 2016 občan našel zkrácené usnesení ve FL v průměru 40 dní po konání
RMF. Letos čekal průměrně 43 dní. Zase záleží, zda jste aktivní občan nebo máte
dění na radnici na salámu. Někdy se může stát, že přednost ve FL dostane obsáhlejší text a usnesení nejsou zveřejněna vůbec jako například z R 01/2016/VII,
nebo R 13/2016/VII. Navíc se jedná vždy o výběr – tedy nejsou z důvodu prostoru
a kapacity FL zveřejňována všechna usnesení.
S tímto závěrem jsem se obrátil na zastupitele, kteří informaci přijali celkem
bez emocí. Informace vyvolala alespoň debatu o tom, jakým způsobem usnesení
z rady zveřejňovat ve FL a na webu města. Příklady dobré praxe z jiných měst
(třeba Vsetín) ukazují, že se usnesení dají v přehledné strukturované a anonymizované formě zveřejňovat, tak aby i občan mohl bez zbytečných průtahů na tři kliky
s informacemi pracovat.
Tématem se bude zabývat tisková komise posléze RMF a ZMF.
Otázka tedy zní, zda nám to takhle stačí? Nebo jestli je možné zkrátit dobu
vypracování zápisu RMF na úroveň zápisu ze ZMF. Zpracování zápisu ZMF totiž
podléhá lhůtám jednacího řádu, který jsme si schválili a který říká, že zápis má
být do 10 dnů anonymizován a zveřejněn na webu města.
Převzato z facebookového proﬁlu
Tomáš Černý – zastupitel z Fryštáku

území centrální části náměstí Míru Fryšták wi-ﬁ signálem a vyzývá společnost
Avonet k předložení závazné indikativní
nabídky.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

Reakce na příspěvek
ing. Černého
Pan radní Černý ve svém příspěvku, který zveřejnil na Facebooku a nyní
i prostřednictvím Fryštáckých listů, upozorňuje na „údajně pomalé“ vyhotovování zápisů z rady a zastupitelstva. Rád
bych připomenul, že tato debata vznikla
ve chvíli, kdy tisková komise zvažovala,
zda je skutečně nutné v tištěném magazínu FL zveřejňovat zápisy usnesení
ze zasedání ZMF a RMF. V současné
době jsou totiž zápisy ze zasedání zastupitelstva (po tzv. anonymizaci – tedy
odstranění údajů, které se s ohledem
na ochranu osobnosti nesmí uveřejnit)
k dispozici na webu města.
Trochu jiná situace je v případě zveřejňování zápisů ze zasedání rady.
Ta je totiž na rozdíl od jednání zastupitelstva neveřejná, proto platí ustanovení zákona 128/2000 Sb.
§ 101
(1) Rada obce se schází ke svým
schůzím podle potřeby, její schůze jsou
neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné
osoby.

Z P R Á V Y Z R A D N I C E / S L O V O S TA R O S T Y

(2) Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech jejích členů; k platnému usnesení
nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
(3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním.
V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad
schůze rady obce, průběh a výsledek
hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze
schůze rady obce musí být pořízen do 7
dnů od jejího konání. O námitkách člena
rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce.
Zápis ze schůze rady obce musí být
uložen u obecního úřadu k nahlédnutí
členům zastupitelstva obce.
(Ve Fryštáckých listech jsou zveřejňována i anonymizovaná usnesení
rady. Nad rámec příslušného zákona,
který tuto povinnost neukládá, se tak
o rozhodnutích tohoto orgánu mohou
každý měsíc dočíst všichni občané
města).
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce žádným způsobem neupravuje. Nestanoví tedy ani povinnost zápisy
zveřejnit, ale stejně tak jejich zveřejňování nevylučuje. Obec se proto může
rozhodnout, že zápisy bude zveřejňovat dobrovolně (je vhodné, aby takové
rozhodnutí učinilo samo zastupitelstvo
např. v jednacím řádu). Zveřejněním
se rozumí např. zveřejnění na internetu, na úřední desce obecního úřadu,
v obecním zpravodaji apod.
Toto vše se samozřejmě děje
i ve Fryštáku.
Smyslem původního návrhu je skutečnost, aby se zveřejňování těchto informací zbytečně nedublovalo.
Jaký názor na to máte Vy – občané?
Máte skutečně pocit, že město
Vám poskytuje málo informací?
(Na závěr ještě připomínám, že online přenosy ze zasedání zastupitelstva,
které mohou všichni občané sledovat
prostřednictvím webových stránek města, mají průměrnou sledovanost kolem
20 přístupů (za jedno zasedání). Také
tato aktivita (která, jak sami vidíte, není
moc hojně využívána) je nad rámec jmenovaného zákona. Ten totiž žádnou takovou povinnost rovněž neukládá.
Mgr. Pavel Nášel
Radní a předseda tiskové komise

Vážení spoluobčané!
Čas ubíhá – jak se zdá - opravdu kvapem a my pomalu vstupujeme do desátého měsíce roku.
A ten letošní říjen je přece jen něčím zvláštní: Jak jistě všichni víme,
ve dnech 20. a 21. 10. nás čekají sněmovní volby – jsem přesvědčen, že příležitost osobně spolurozhodnout o tom,
jak bude vypadat politická reprezentace
tohoto státu, a kdo i tedy bude po další
čtyři léta přímo ovlivňovat náš každodenní život, odpovědně využijete; vybírat je z čeho… Přeji nám všem, vážení
spoluobčané, kteří se nejen pro tyto
dny stáváme voliči, šťastnou ruku při
výběru politických subjektů i volbě kandidátů!
Ohlédnu-li se malinko i zpět, pak si
také uvědomím, že zahajujeme již druhý
měsíc nového školního roku, a že tedy
musím přidat ještě jedno přání – všem
školákům, stejně jako i pedagogům, vychovatelům a vůbec všem těm, kteří se
na výchovně-vzdělávacím procesu podílejí, aby jim jejich snažení, a zdůrazňuji,
že určitě společné, přinášelo nejen adekvátní výsledky, ale i radost ze vzájemného lidského porozumění.
V tomto článku si rovněž dovolím
přidat, vážení spoluobčané, i nejedno
poděkování – a to Zastupitelstvu obce
Lukoveček, které rozhodlo o nemalé
ﬁnanční podpoře projektu revitalizace
objektu hřbitova; jsem velmi rád, že
jsem mohl za výrazné gesto pomoci
v podobě stotisícového příspěvku sousední obce poděkovat osobně jednotlivým zastupitelům přímo na zasedání
nejvyššího orgánu obce. Ještě jednou
– jménem města Fryštáku i jménem
svým – děkuji.

Hovořím-li o opravě hřbitova, pak
je rovněž na místě, abych významně
ocenil nejenom toleranci, se kterou přistupujete k této investiční akci. Všichni
snad chápeme, že všechny práce směřující k nové podobě hřbitova jsou nutně
ztíženy několika faktory, se kterými se
při zcela nové výstavbě na tzv. zelené
louce investor nemusí potýkat; domnívám se však, že se vybraný dodavatel
– i přes nepříjemné stavebně technické
záludnosti značně speciﬁcké stavby –
s náročným projektem „popasuje“, a to
ku spokojenosti všech. I proto si vás
všechny dovoluji znovu požádat o trpělivost i pochopení aktuálního stavu hřbitova coby jednoho velkého staveniště.
Velký dík také patří nejen Fryštačanům za to, jak se vyrovnali (a do jisté
míry stále ještě i vyrovnávají) s mimořádnou situací kolem nákazy divočáků africkým morem prasat, která se
do určité míry dotkla asi každého z nás.
Velmi děkuji nejen kolegům z krizového
štábu města, ale i chlapům z úseku
technických služeb, hasičům či myslivcům, kteří museli a musí dodnes realizovat veškerá opatření v každodenní
praxi. Ukázalo se, že když je potřeba,
umí náročné úkoly zvládnout i naši lidé!
A mluvíme-li o šikovnosti obyvatel
fryštácké brázdy, pak jste určitě využili
možnosti přesvědčit se o této skutečnosti na zámku v Holešově, kde mnozí
„z našich“ představili plody své umělecké kreativity, abychom se pak společně
mohli kochat díly vystavovanými v rámci
expozice Letní iluze… Myslím si, a doufám, že zcela oprávněně, že Fryšták má
být na koho pyšný i dnes!
Vážení spoluobčané, přeji nám
všem, aby nám podzimní dny – kromě
svátečního zastavení u příležitosti Dne
české státnosti – přinesly radost všedního dne…

Mgr. Lubomír Doležel
Starosta města
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VOLBY

Volby se na území České republiky
konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 21. října
2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání
voleb v obci informováni oznámením
starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017. Je-li
na území obce zřízeno více volebních
okrsků, uvede starosta obce, které
části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků. V oznámení jsou uvedeny
adresy volebních místností. Pověřený
obecní úřad a krajský úřad zveřejní
na webových stránkách přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“,
dále prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo odvolání kandidátů,
pokud byla doručena do 48 hodin před
zahájením voleb; při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových
chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek
rovněž vybavena zákonem č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby
volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu
ze zvláštního seznamu voličů. Voličský
průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze

VOLBY 2017
Informace
o způsobu hlasování na území
České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při
zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého
nebo zvláštního seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem příslušného obecního nebo
městského úřadu, magistrátu, úřadu
městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky
pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu,
politické hnutí a koalici. 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 jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě, anebo
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. V případě, že se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků volič vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice,
pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič
dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím
lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost.Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají
i takové hlasovací lístky, na nichž jsou
jména kandidátů škrtnuta, změněna
nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlíží.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku
přednostní hlas více než 4 kandidátům,
počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí
nebo koalice, k přednostním hlasům se
však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo
přeložení hlasovacího lístku nemá vliv
na jeho platnost, pokud jsou z něho
patrny potřebné údaje. Hlas voliče je
neplatný, je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu 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 upravit, vložit do úřední obálky,
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných
(zejména zdravotních) důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Pramen: www.mvcr.cz

Důležité upozornění
RMF schvaluje od 18. 9. 2017
změnu dnů určených na oddávání. Od tohoto data ruší soboty jako dny určené na oddávání a zůstávají pouze pátky od
9 do 11 hodin, mimo pátku dne 29.
9. 2017 (radnice uzavřena z důvodu
čerpání nařízené dovolené), 20. 10.
2017 (volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), 29. 12. 2017
(radnice uzavřena z důvodu čerpání
nařízené dovolené), 12. 1. 2018 (volby prezidenta ČR - 1. kolo) a 26. 1.
2018 (volby prezidenta ČR - případné
2. kolo).

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB
- sídla volebních okrsků ve Fryštáku pro voliče podle místa trvalého pobytu:

1. Fryšták - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 209,
tel. +420 601 574 748
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, Pekárkova č.p. 379, 436, 446, Spojovací místní část
Fryšták č.p. 437.
2. Dolní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7
- přízemí č. dv. 210, tel. +420 601 574 749
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, všechna č.p. na ulicích Dolnoveská,
Příčná, Stolařská, Strž, Vylanta.
3. Horní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7
- přízemí č. dv. 220, tel. +420 601 574 755
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, 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.
4. Vítová - Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100,
tel. +420 601 574 759
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.
5. Žabárna - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7
- přízemí č. dv. 225, tel. +420 601 574 764
Všechna č.p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna,
Suché, místní část Fryšták ulice Žabárna č.p. 214, 371, 453.
Ivana Plšková, tel. 702 182 606, e-mail: i.plskova@frystak.cz
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ZPRÁV Y Z RADN IC E

Květinové město Fryšták? Ano!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Granty 2018
Připomínáme, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku na podporu činnosti dobrovolných
neziskových organizací na rok 2018 je
třeba doručit (osobně nebo poštou) do
podatelny MěÚ ve Fryštáku nejpozději
do 30. listopadu 2017. Potřebný tiskopis najdete na adrese:www.frystak.v záložce Městský úřad/formuláře.
Zároveň upozorňujeme, že nejpozději k datu podání žádosti je třeba mít
vyčerpanou dotaci na letošní kalendářní rok.
V případě nejasností volejte prosím
tel: 607 801 942 (Mgr. Pavel Nášel)
nebo můžete poslat e-mail na adresu:
p.nasel@frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

OZNAMUJEME
Od 1. 1. 2018 se budou vydávat na
dvoře Technických služeb Fryšták pytle
na tříděný odpad. Každá domácnost má
v roce 2018 nárok na 1 roli žlutých pytlů a 1 roli modrých pytlů.
Žluté pytle se dávají každý rok
a modré pytle jednou za dva roky.
OTH

UPOZORNĚNÍ
Vážení rodiče, s nadcházejícím
podzimním obdobím připomínám
možnost objednání nemocných dětí
do naší ordinace (jedná se o dopolední ordinace pro nemocné) prostřednictvím objednacího systému Orfeo,
který naleznete na našich stránkách
www.detskylekar-frystak.cz.
Od začátku roku se systém objednávání osvědčil, omezila se čekací
doba v čekárně na minimum a nesetkávají se nemocné děti v malém
prostoru. Vzhledem k jeho plnému
využití nevybývá příliš času a nelze
ošetřit všechny neobjednané pacienty v daný den.
Zatím je přístup do systému možný pouze z počítačů, od ledna 2018
máme příslib přístupu i z mobilních
telefonů. Zůstává zachována možnost objednání i telefonicky.
MUDr. Jana Mlčochová
dětská lékařka, Fryšták

Patřím mezi Fryštačany, kteří si všímají změn ve veřejné zeleni a vítají výsadbu
trvalek v prostoru u sokolovny a zdravotního střediska. Věřím, že časem bude rozkvetlých ploch přibývat k radosti Fryštačanů i návštěvníků města.
Pracuji v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně v provozním oddělení, které má
na starosti kromě jiného i zeleň v areálu nemocnice. Stejně jako město Fryšták,
i my ve špitálu jsme se již před časem rozhodli pro radikální změnu ve vzhledu nemocnice a postupně likvidujeme přestárlé přerostlé keře a nahrazujeme je trvalkami, skalničkami a hlavně cibulovinami, které by jistě i ve Fryštáku udělaly spoustu
parády a radosti lidem. Velmi mě těší, že se naše snahy setkávají s pochvalnými
reakcemi pacientů, návštěvníků i zaměstnanců nemocnice. Např. když jsem pořizovala přiložené fotky, viděla mě pacientka, která netušila, že patřím k personálu
a řekla mi: „Ti to tady ale mají krásné v té nemocnici, že? Moc se mi ty rozkvetlé
záhony líbí.“ Co víc si můžeme přát!
V letošním roce uplyne 90 let od chvíle, kdy do nemocnice vstoupil první pacient. Už její zakladatelé kladli velký důraz na prostředí zahrady nemocnice a byli
přesvědčeni o jeho vlivu na psychiku pacientů a tím i na rychlost uzdravování. Proto
jsme se i my, v naší snaze po změně výsadby v areálu zlínské nemocnice, snažili
vrátit ke kořenům, k původním baťovským plánům špitálu včetně výsadby zeleně.
V centrálním prostoru před očním oddělením jsme vykáceli všechny přerostlé a přestárlé keře (jalovce, tisy, skalníky atd.) a toužili jsme do tohoto prostoru navrátit javory, které zde vysadili zakladatelé nemocnice. Přálo nám štěstí v podobě nadějné
studentky Petry Novákové, která navštěvovala poslední ročník České zemědělské
univerzity v Praze se zaměřením na zeleň ve zdravotnických zařízeních. Jako téma
své diplomové práce si vybrala plán zeleně v Krajské nemocnici T. Bati. Velmi nás
potěšilo a naplnilo patřičnou patriotickou pýchou, že tato mladá slečna, z opačného
konce republiky, perfektně znala Baťovo dílo v oblasti zdravotnictví a původní výsadbu areálu měla v malíčku. Také ona se nadchla pro myšlenku alespoň částečného
návratu k původní výsadbě a v rámci své diplomové práce vypracovala projekt zeleně, který nám slouží jako podklad pro další kroky v tomto našem počínání. Její plány
postupně naplňujeme podle ﬁnanční situace nemocnice. Bylo vysázeno cca 140
stromků, tisíce cibulovin a stovky trvalek a skalniček, částečně z daru města Zlína.
Malá sonda do duše moravského človíčka: Možná Vás napadlo, jestli se náhodou tolik krásných rostlin v nemocnici neztrácí, zda nám to lidé nekradou, neodnášejí do svých zahrádek. S velkou radostí konstatuji, že ne, tedy ne v rozhodujícím
větším množství. Možná zpočátku se pár rostlin ztratilo, pár nádherných tulipánů
někdo odnesl i s cibulemi, ale situace se postupně mění. V ušlechtilém prostředí
se lidé začínají ušlechtile chovat. Nejen, že je jim trapné ukrást něco z tak krásných
záhonů, dokonce se nám stává, že zaměstnanci chodí za zahradníkem s nabídkami přebytků z vlastních zahrádek a s přáním, aby právě jejich kytičky v nemocnici
vysadil a dělaly tak radost dalším lidem. Pevně věřím, že Fryštačané jsou rovněž
kultivovaní vyspělí lidé a veřejné zeleně si budou považovat.
Přeju všem, ať vzkvétá Fryšták i zlínská nemocnice.
M. Končáková

ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Zastavte se v Lukovečku
Léto již sice nenávratně předalo svou
vládu barevnému podzimu, ale dovolte
mi ještě připomenout tvoření dětí v Lukovečku na sklonku prázdnin. Na dva
dny se pro ně stal Obecní dům společným domovem a ateliérem v jednom.
S nadšením namalovaly zeď po stavebních úpravách ve dvoře naší bývalé školy a pak se doslova vrhly na zvelebení
autobusové zastávky. Domluvily si pracovní postup a už se mohly dát do práce. Každé z nich namalovalo na dřevěný
koláč svou hlavičku, jenž nyní rozveselí
ty, kteří vyhlížejí svůj autobus. Čekající
těší nejen spousta usmívajících se dětí,
ale také obrázky a vzkazy v přiložené
knize. Pro návštěvníky Lukovečka, kteří
u nás ještě nebyli, jsou zde zasvěcené
rady, kam si v Lukovečku určitě mají zajít, co se jim tu bude líbit. Natřeli jsme
již oprýskanou konstrukci a trochu vyspravili lavičku a naše čekárna se tak
stala díky dětem příjemným místem pro
všechny. Děti po oba dny zažily spoustu

legrace, stihly si ještě navařit, napéct,
zajít na noční výpravu a před usínáním
si zahrát několik divadelních scének.
Velmi nás potěšila účast i malých dětí,

kteřé s námi ještě nepřespaly, ale i ty
nám brzy vyrostou a my už se na ně
těšíme. Prázdninami naše tvoření neskončilo, pokračujeme stejně jako předešlé roky v keramickém kroužku každé
úterý a pátek, je nás čím dál víc, tak
určitě v naší obci něco pěkného od dětí
ještě mnohokrát někde potkáme. Děkuji jim za to průzračné nadšení a zapálení a kdo z Vás k nám ještě nejel autobusem, přijeďte se podívat a nechte
si od nich poradit, kam se u nás máte
vydat.
ik

ŠKOLNÍ BLECHA alias BLEŠÍ TRH
Děti školou povinné, máte možnost si vyzkoušet, jaké to je stát se na chvíli
PRODAVAČEM, pohotově reagovat na poptávku kupujícího a bez chyby zvládnout
kupecké počty. Máte příležitost ověřit si své MATEMATICKÉ ZNALOSTI V PRAXI.
Tím, že prodávat může naprosto každý a naprosto cokoliv, je rozmanitost
zboží převeliká. I věci na první pohled pro nás již nepotřebné, nemusí vždy končit
v kontejneru. Srdce zjihne, v oku zajiskří hledajícího sběratele, kutila.... při pohledu na starou knihu, mlýnek, autodíl, kolečko... Snad skryté poklady objevíte
na půdách, snad ve sklepě, třeba stačí jen šuplík otevřít a s rodiči se poradit: co
nabídnout, a kolik za to utržit.
Je třeba vše si doma pečlivě nachystat a v sobotu 7. října v 8.00 se sejdeme
na školním dvoře. Každý si své nabízené věci k prodeji vystaví např. na vlastní
dece, přineseném stolku... atd. Také je vhodná pevná schránka na peníze („trezor“ či „pokladnička“), plus zásoba drobných mincí na vracení!
Při špatném počasí je možnost využití prostoru školní jídelny.
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Kdo je pokorný a laskavý, bude milován ode všech, od Boha i od lidí.
1. února - dobře ten měsíc začíná, si
myslí mnohý, neučí se.
2. února odjel pan ředitel do Ostravy
k ředitelským schůzím.
3. února šel pan prefekt s p. Hovorkou na pohřeb do Lukova. Pan katecheta byl s chovancem Holíkem ze 3. tř. ve
Zlíně v nemocnici. Nemocný zvukovod.
Poněvadž tam musil ještě několikrát přijít na převaz, tak zůstal ve Zlíně u svého
strýčka. Napadala veliká spousta sněhu, takže ani autobus nejezdil. Přijel P.
Franta, katecheta v Brně.
6. února byl telegraﬁcky povolán
pan katecheta k nemocné matce, proto
jel domů. K večeru se vrátil z Ostravy
pan ředitel. A poněvadž autobus nejel,
šel pěšky ze Zlína.
9. února sehráli chovanci divadelní
představení „Malý Cyranus“. Podařilo
se! P. Černík vypomáhá v Žeranovicích.
10. února se vrátil pan prefekt Navrátil.
14. února zemřel
u svých rodičů po delší
nemoci klerik Miloslav
Papica, loňský novic.
15. února přijel P. Míša, školní rádce
v Ostravě, který bude kázat chovancům
duchovní cvičení. Pololetní konference.
Ještě to ujde. Celý den volno!
16. února přijel P. Dvořák, ředitel v
Ořechově. Bude našim chovancům kázat instrukce. Večer hráli velcí oratoriáni „Začarovaný klíč“. Někteří z chovanců i z kleriků se činně zúčastnili přesto,
že již začali duchovní cvičení!!! Malá
vážnost k duchovním věcem!
20. února je konec duchovních cvičení. Zdá se, že je chlapci dobře udělali.
Všeobecná spokojenost a svatá veselost.
21. února začíná opět vyučování do
druhého pololetí.
25. února je úterý masopustní. Celý
den volno. Ráno adorujeme po skupinách a odpoledne různé zábavy po
chodbách a v divadle. Vítězové dostávají bonbóny. Veliký zájem byl o střílení
vzduchovkou.
6. března začaly velikonoční obnovy.
První pro ženy. Káže jim pan ředitel. Přicházely v dosti slušném počtu.
7. března má svátek asistent Kudela. Někteří kvintáni vlivem asistentů připravili i přes zákaz představených oslavy protivící se duchu salesiánskému.

Kronika ústavu (55.)
školní rok 1940-1941

9. března byla ukončena obnova
žen v kostele. Zakončení měl pan farář.
Dnes jsme museli povolat k náhle onemocnělému chovanci Hoškovi lékaře.
11. března si družina sv. Aloise
uspořádala akademii k poctě Dominika Savia. Akademie byla úplně prostá
a milá tím, že si vše připravili členové
sami. Z ústavu odjel chovanec Vladimír
Fojtík ze 3. třídy pro slabý prospěch.
13. března je začátek velikonoční
obnovy pro dívky. Káže P. Veselý.
16. března jel pan ředitel do Trnavy na instalaci P. Kohoutka, který byl
kaplanem ve Štípě.
18. března šel P. Veselý zpovídat do
Žeranovic a pan ředitel do Lukova.
20. března začínají obnovy pro
muže. Káže P. Černík.
27. března poslední velikonoční obnovy: jinochů, pro které káže P. Kostka
a školní mládeže, ke které mluví P. Navrátil.
31. byly ukončeny obnovy.

Don Bosco

3. dubna odjel P. Kostka do Ostravy
kázat duchovní obnovu pro mládež.
5. dubna přijel na obřady sv. týdne jáhen Muška. Pan prefekt odjel do Trnavy.
7. dubna přijel pan inspektor na vizitu a též Msgre. Štancl, který vykonával
obřady Zeleného čtvrtku.
9. dubna se vyučovalo jen dopoledne
10. dubna Zelený čtvrtek: začínají
velké prázdniny. Službu u oltáře a lamentovací zpěvy konají hlavně kvintáni.
P. Černík odjel pomáhat zpovídat do Slušovic a odpoledne do Trnavy místo pan
prefekta, který na přání pana inspektora
se musel kvůli vizitě ihned vrátit domů.
Adorace probíhá ve dne i v noci.
11. dubna Velký pátek: Pan inspektor odjel na pohřeb jednoho důstojného
pána do Čech, aniž ukončil vizitu.
12. dubna Bílá sobota: obřady byly
doma. V kostele vypomáhal P. Navrátil.
13. dubna Hod Boží: na vzkříšení šla
hudba a celý ústav na hrubou do farního
kostela. Kázal pan prelát Vašek.
14. dubna se nešlo do Emauz, poněvadž to nebylo dovoleno, šlo se jen na
delší vycházku. Několik hochů s panem
Bláhou byli na Hostýně.
16. dubna ve středu začalo pravidelné vyučování.

Personální změny
Po pětiletém působení v oddělení
Orientačních dnů® se s námi rozloučil
salesián Jan Štěpán Musil. Na jeho
místo zatím hledáme náhradu.
Od listopadu minulého roku nás
naopak posílil salesián koadjutor
Jakub ŠVANDA:
Jmenuji se Kuba a po rodičích
jsem zdědil nemalé bohatství v podobě příjmení. To docela trefuje moji
povahu a to, že mám rád legraci. Pocházím z Brna a původní profesí jsem
mechanik elektronik. Do Fryštáku
jsem přišel, abych došel k věčným
slibům. Ty budu mít 28. 9. v Brně.
Na DISu povedu letos DIS Klub, horolezecký kroužek a budu pomáhat
s údržbou domu. No a ve zbylém čase
se pokusím dokončit školu a občas
vyjet někam na vodu, hory, feráty
nebo běžky.
K mým dalším zálibám patří hudba, volejbal, maso, pivo, nohejbal,
pinec a další sporty. Než jsem přišel
do Fryštáku, vedl jsem 3 roky oratoř
v Brně-Žabovřeskách.

K mým přednostem patří to, že si
docela pamatuju obličeje. Ale slabostí
jsou jména. Takže kdybych se s některými z vás seznamoval vícekrát, tak se
toho prosím neděste a buďte v tomto
ohledu ke mně milosrdní.

FRYŠTÁK DĚTEM z.s.

90 km s 3800 metry převýšení, 44 km s 1870 výškovými metry,
21,5 km se stoupáním 780 m a 10 km
pro děti a jejich doprovod – to byly tratě, které na závodníky z celé České republiky čekaly na 13. ročníku Fryštáckého dogtrekkingu. Závod je zařazen
do seriálu Mistrovství České republiky v dogtrekkingu a do seriálu MČR
v dogmaratonu. U obou sportů soutěží
psovod a jeho pes o co nejrychlejší
překonání určené trasy při projití všemi kontrolními body.
V pátek 8. 9. ráno se na start dogtrekkingu v kempu Patriot na Držkové
postavilo celkem 52 týmů. Čekala je
90 kilometrová trasa Hostýnskými
vrchy s dvěma občerstvovacími stanicemi a celkem 13 kontrolními body.
Zatímco většina „longařů“ (závodníci na dlouhou trať) ještě putovala
po kopcích, do kempu se začali sjíždět
účastníci sobotních závodů v canicrosu a dogmaratonu. Od 7,30 h v sobotu 9. září ráno se vydalo na 44 km
dlouhou trať celkem 38 závodníků
soutěžící o titul Mistra
České republiky v dogmaratonu. A v 9,30 h
byl hromadně odstartován canicrosový závod
na 21,5 km.
Deset závodníků absolvovalo dětskou trať
se svými pejsky a většinou i s rodičovským doprovodem. Trasa vedla od kempu Patriot
na Držkové postupným
stoupáním na Vrzavé
skály, kde byla umístěna kontrola, a poté

po naučné stezce s malebnými výhledy na údolí Kašavy až do příjemného
cíle v cukrárně U Šarmanů. Všichni
malí účastníci obdrželi kromě diplomu
a ceny ovocný pohár. Poté se vraceli
do místa startu lesem podél Dřevnice.
Celkem se letos Fryštackého dogtekkingu zúčastnilo 124 závodníků se
svými psy. Ti nejrychlejší byli na dlouhé trati pouhých 11,5 h – Petr Jurča se
psem Korýš v kategorii mladších mužů
a mezi ženami byla nejrychlejší Martin
Lédlová a Swen v čase 17,5 h. Trasu
Dogmaraton v délce 44km nejrychleji
zvládl Martin Řezáč se Sukim za 5 h
a 48 min, mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina Pacáková s Afrou. Do cíle
doběhly za 6 h a 57 minut. V canicrosu nejrychlejší ženou byla Jana Kakáčová se psem Carl Lewis s časem
2 h a 37 minut a mezi muži Stanislav
Marko s Tinou v čase 3h a 24 minut.

aneb Vlaštovky – klub maminek
a dětí v novém kabátě...
Během měsíce srpna proběhlo
velké stěhování rodinného klubu,
herny pro rodiče s dětmi. Zůstali
jsme ve stejné budově, ale nyní hned
v přízemí.
Nesporné výhody přestěhování
mohly skalní maminky s dětmi vyzkoušet již začátkem září. Také ony
a jejich muži mají velký podíl na tom,
že se vše podařilo zdárně přesunout.
Jejich spokojenost a návštěvnost je
důkazem toho, že o společné setkávání rodičů s malými dětmi je stále
zájem. Skupina maminek je na facebooku Klub maminek Fryšták, sice
uzavřenou skupinou, ale rády mezi
sebe přijmou nové členy nejen virtuálně, ale také v reálném prostředí
klubu. Již nyní je na facebooku Fryšták dětem, který Klub maminek a dětí
Vlaštovky zastřešuje, možné shlédnout galerii plnou fotek.

Moc děkujeme za podporu městu
Fryšták při organizaci této významné
celorepublikové akce.
br
Vše nové by nebylo bez podpory
radních a zastupitelů města Fryštáku,
pana Pšeji, pana starosty, paní Gabči Najmanové a pomoci technických
služeb ve Fryštáku, Rosti Mrkvičky,
Marka Šebíka, Šárky Musilové, Renči Lupačové a Davida, Evičky a Petra
Jančaříkových A ZA TO JIM VŠEM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. Klobouk dolů
za ochotu a angažovanost, sounáležitost při utváření prostoru, který je
otevřený pro Vás všechny maminky,
tatínky, pečovatele malých dětí každé
úterý a pátek od 9:30 hod.
DĚKUJEME.
Míša Nutilová a Renáta Šafková
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Z H I STO R I E

Na prahu samostatnosti
Zrod národů, i novodobých, nebyl nikde a nikdy snadnou záležitostí. Šlo často
o dlouhodobý historický proces, adekvátní podmínky, nemalé oběti a také mravní, lidské i politické kvality osobností, které stály v čele. O tom nám učitelé
a kronikáři jako František Bardoděj, náš třídní Rudolf Knedla ve Fryštáku nebo
Lukovjanům pan řídící a nestor obce kronikářské Rudolf Matouš často vyprávěli.
A také jsme mnohem více naslouchali vyprávění pamětníků doma a také více
četli. A možná citlivěji vnímali dění kolem sebe a snažili se porozumět všemu,
co se kolem nás dělo. Bylo to někdy sakramentsky zamotané, až z toho brněla
hlava! Jakoby dnes ne! Proto upřímně v běhu času vzdávám hold všem, našim
prarodičům, rodičům, sousedům nebo učitelům, kteří se nám nebáli otevírat oči,
byť to často dost bolelo...

lým pořádkům přivedl v důsledku nepokojů v Rusku, na frontách a v důsledku
Masarykovy, Štefánikovy a Benešovy zahraniční akce řadu Fryštačanů,
Dolňanů, Horňanů, Lukovečských i Vitovjanů do řad čs. zahraničního vojska
– čsl. legií (v Rusku, ve Francii a v Itálii).
Mezi prvními vzbouřenci na frontě byl
i potomek stolařské rodiny z osady Suché – Antek Grmela, který byl jako rozvědčík v ruských službách rakouským
vojenským soudem odsouzen k smrti
a v prosinci 1914 spolu s kamarádem
Millerem ve Wadovicích popraven.

Vzpomínám si, jak nám můj nezapomenutelný kronikářský předchůdce F.
Bardoděj čítával (bez ohledu na osnovy)
z knížek o bojích našich předků s kočovnými Avary, o Rastislavovi, Svatoplukovi
a Velké Moravě, o knížeti svatém Václavu a jeho babičce sv. Ludmile, husitech, časech obrozenských, bojích našich legionářů a z knihy J. M. Sousedíka
Na hory padá noc (o bojích za svobodu
v době okupace a druhé světové války
v Lukovečku a okolí). Jména jako Karel
IV., Hus, Žižka, Chelčický, Palacký, Štúr
nebo Masaryk a Štefánik dostávala
rozměr, v němž jsme hledali i kus sebe
sama.
Fryšták a Fryštácko, jak jsem již
vícekrát naznačil, dostávalo po ohni
roku 1841 novou tvář, nejen vnější,
ale i lidskou. Řada mladých studovala
v Praze či ve Vídni, po boku rodičů se
s obchodem či s „vandrbuchem“ dostávala do světa a chtěla něco pro vlast
a domov dokázat. Proto jsem na přednáškách či ve Fryštáckých listech rád
připomínal ty, kdo přesáhli svůj region
a odbornou úrovní, dílem i postoji získávali úctu doma i v zahraničí (A. a V.
Fischerové, syn fryštáckého lékaře V.
Absolona prof. dr. Karel Absolon, Košutové, Jadrníčkové, Pekárkové, Bakala,
Kvapil a mnozí další). Tomu říkám vlastenectví!
První světová válka vpadla do nadějných časů jako hurikán! Zničila miliony
životů, domovů, hodnot vytvářených generacemi, na pláních smrtí bujela krutost, děs, strach z budoucna. Stovka
Fryštačanů položila na frontách život,
španělská chřipka a následky duševní
i tělesné bolestně poznamenaly celé
generace. Jedním ze statečných mužů,
kteří ve Fryštáku ukazovali v době, kdy
zuřila válka, hlad a strach z příštího,
příčiny zkázy, byl v minulých FL zmíněný
obvodní lékař MUDr. Ján Šípka. Přítel
a obdivovatel T. G. Masaryka a vůdců
domácího a zahraničního odboje. Odpor

Vůdcové domácího odboje (členové
Národního výboru – Kramář, Švehla,
Rašín, Soukup a Stříbrný) – v souladu
se zahraničními akcemi T. G. Masaryka
a jeho přátel, za podpory USA, Velké Británie a Francie, amerického prezidenta
Wilsona, využili po generální stávce 14.
října příhodné situace a vyhlásili 28.
října 1918 naši samostatnost. Vzápětí
– 30. října se k tomuto aktu přihlásili
naši slovenští bratři. Tím se otevřela
cesta společného svobodného státu
Čechů a Slováků. V úvodu Fryštáckého
kalendáře na rok 2018, kdy společně
oslavíme 100. výročí naší samostatnosti, krátce cituji o průběhu 28. října
ve Fryštáku z Kroniky veřejné a měšťanské školy ve Fryštáku, II. díl. Více až
ve Fryštáckých listech v následujícím
roce.
Kdykoli kráčíte kol pomníku padlých
při hlavní křižovatce či fryštáckým hřbitovem, pomněte, že nemálo z těch, kdo
tu odpočívají, byť nejsou již pokaždé
uvedeni, zažili doby bolestné i převratné a svým mlčením v tomto halasném,
neprávem sebevědomém světě, vyzývají každého z nás, abychom pochopili
a zavčas přibrzdili...
Mnoho pohody přeje všem velkým
i menším
Slávek Zapletal, kronikář

(Události související s 28. říjnem 1918 v pamětech kronikářů a současníků)

k Rakousko-Uhersku, spoluviníku válečného běsnění, vyvrcholil také nepokoji
ve Fryštáku, kde kromě odvodů popuzoval lidi hlad, nařízená vojenská správa
v Jadrníčkově továrně, neustálé rekvizice zemědělských produktů, za své
vzaly pro účely válečné i kostelní zvony.
Napětí vyvolával i vnucený pobyt tyrolských vystěhovalců, zajatců, dále pronásledování zběhů („zelených kádrů“)
a omezování svobod.
Podle vzpomínek pamětníků či fryštáckých písmáků (F. Mlýnka, F. Bobalíka, F. Bardoděje, R. Machačové, J.
Lamoše, V. Chudárka, F. Zapletala, R.
Horákové, M. Koﬂera a dalších), byl
zúžený vjezd od Holešova mezi Zapletalovým (bývalou celnicí) a Hrubou
hospodou přehrazen vozem a trámy,
za pomoci občanů bylo sledováno, aby
do města nepronikly nežádoucí osoby.
Lidi pobuřovaly rostoucí ceny potravin, topiva, vysoké daně, různé povinnosti (soupisy), situaci zhoršovala také
neúroda roku 1916 nebo přísný zákaz
spolčování. Kronikáři, včetně faráře
a děkana J. Drábka, naznačují, že kruté
represe, zostření režimu, rostoucí bída
a keťasení otevírají dveře myšlenkám,
které se jako lavina šířily Evropou z revolučního Petrohradu.
Odpor k Habsburkům, válce a minu-

FRYŠTÁCKÝ MALÝ SVĚT
opět zpříjemnil konec léta
Tak jako každý rok se i letos na konci srpna do Fryštáku sjeli fanoušci alternativní hudby z širokého okolí. V areálu DISu se totiž odehrál osmnáctý ročník
festivalu Fryštácký malý svět.
Festival se vždy snažil být jakýmsi
protikladem k megalomanským svátkům
konzumu, v něž se některé letní hudební
akce proměnily. Kromě pečlivé dramaturgie si tudíž zakládá na skromnosti,
ne-bombastičnosti, přátelské, až rodinné atmosféře. Proto jste zde v odpoledních hodinách kromě hudby mohli slyšet
také rozjařené povykování početného
hejna dětských návštěvníků. Nechyběla ani vůně tradičních vegetariánských
placek, palačinek, grilovaných steaků
a klobásek. To vše podpořeno teplým
a slunečným počasím. Zkrátka dokonalé
zázemí pro poslech kvalitní hudby.

A co že patřilo k nejvýraznějším zážitkům letošního ročníku? Naprostým profesionalismem
a muzikantskou lehkostí
posluchače uhranuly kapely Vltava a Jablkoň.
Kvůli neřízené střele
zvané První hoře div neopadala omítka z fasády
DISu. Zcela nečekaným
hudebně-šamanským zážitkem bylo vystoupení kapely Tribe Territory, vystupující
ve složení bicí a didgeridoo. A vzhledem k tomu, že ani domácí kapely nezůstaly
pozadu, můžeme letošní ročník prohlásit za po všech stránkách podařený.

Fryštácký malý svět je už podle
svého názvu festivalem menšinovým,
a tedy i zcela nekomerčním. Velmi si
proto vážíme (nejen ﬁnanční) podpory,
které se nám dostává ze strany města
Fryštáku a také Zlínského kraje, kterým tímto děkujeme. Rovněž bychom
chtěli poděkovat všem Fryštačanům
za toleranci a DISu za poskytnutí prostoru a již nyní se těšíme za rok opět
na viděnou.
Z kola ven, z. s.
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Knihovna volá:

O novinkách hodných zájmu a novém telefonním čísle
Milí čtoucí,
do Vaší knihovny opět přibylo nemálo svazků nových knih. A vzhledem k tomu,
že nadchází doba šustících listů podoby volné i vázané, je namístě poodkrýt tajemství těch, co umějí lapit.
Pro všechny návštěvníky knihovny ještě dodáváme, že s počátkem října
přestane platit naše dlouholeté telefonní číslo 577 911 801 a místo něj bude
funkční číslo nové: 602 403 192 .
Těší se na Vás knihovna, její posádka a samozřejmě knihy!
my z knihovny
BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Gaarder Jostein –
Anna
Anně je 16 let, baví
ji přírodovědný kroužek
a moc by chtěla vědět,
jak bude vypadat svět
v budoucnosti. To se jí
vyplní – po gaarderovsku – prostřednictvím snu.
Dívka jménem Nova si 11. prosince
2082, tedy o sedmdesát let později,
než je Annina přítomná chvíle, otevře
počítač a najde tam dopis od prababičky z 11. prosince 2012. Svět budoucnosti vypadá docela jinak. V rodinném
sadu stojí rodiče na žebříku a opylovávají štětečkem stromy, protože hmyz je
vzácnost. Nova si přeje zažít svět, jak
vypadal za prababiččina mládí. Kdyby
se tak Nova mohla vrátit, mohla by něčemu zabránit, dělat něco jinak, vynasnažit se nějak, aby zvířata nevyhynula.
(Některé vyhynulé druhy se podařilo udržet jen ve speciální zoologické zahradě.)
Jako červená nit se knihou táhne téma:
Každý by si měl uvědomit, že jeho odpovědností je, abychom zanechali zemi
v takovém stavu, v jakém byla, když
jsme na ní žili.
Autor se nevyhýbá ani politickým
tématům, jako je rozšiřující se poušť
a z toho plynoucí agresivita tamních národů, přílišné spoléhání na těžbu ropy,
obchodování s tzv. klimatickými kvótami. V knize najdou čtenáři řadu opakujících se motivů ze Soﬁina světa. Místo ﬁlosoﬁe a dějin myšlení se román zajímá
o přírodu a ekologii.
Stevenson Noelle –
Záleskautky
Jak by vypadaly Rychlé
šípy, kdyby vznikly v 21.
století? Přesně jako Záleskautky!
Pět nejlepších kamarádek si chce užít léto na dívčím skautském táboře a utužit svoje přátelství,

jenže jim plány neustále hatí tříoké lišky, vodní příšery nebo zdivočelí skauti
z chlapeckého tábora. Naštěstí nemají
problém tomu všemu nakopat zadek
a klidně i vyhrát páku nad oživlou sochou. A když budou mít štěstí, ani nenakrknou potetovanou vedoucí.
Záleskautky se právem staly kultem
pro moderní čtenářky i čtenáře a oblíbíte si je, pokud jste odrostli realistickým
příběhům Rainy Telgemeierové nebo
dobrodružstvím modrovlasé Hildy, s níž
mají Jo, April, Mal, Molly a Ripley mnoho
společného — ulítlou formou podporují
hodnoty, jako jsou přátelství, tolerance, ochrana přírody a odvaha. Je nám
jasné, že tohle všechno zní moc dobře
na to, aby to byla pravda. A přitom je to
ještě lepší!
Walliams David –
Nejhorší děti na světě
Jste připravení setkat
se s nejhoršími dětmi
na světě? Seznamte se
s pěti příšernými kluky
a pěti hroznými holkami!
Třeba s Žofkou, která stojí jen o jedno:
válet se celý den na válendě a koukat
na telku. Není divu, že se jí stane ta
hrozná věc, o níž se tady snad ani nebudeme zmiňovat! Nebo se Slintou Samem slintajícím tak, že se na školním
výletě dostane do strašného průšvihu!
A nezapomeňte ani na Brečivou Bertu,
ubulenou holku, která si příšerně vymýšlí! David Walliams tentokrát sepsal
sbírku deseti báječně zlomyslných historek, ilustrace opět nakreslil geniální
Tony Ross.
Knihy Davida Walliamse se už staly
celosvětovým fenoménem, byly přeloženy do 53 jazyků, jen ve Velké Británii se
prodalo přes deset milionů výtisků!

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Karpetová Barbara – Nenuda. Cestujeme po Evropě
Publikace je určena dětem, které rády
kutí, lepí a malují. Rodičům a prarodičům,
kterým není jedno,
zda se jejich dítě či
vnouče baví, nebo
nudí. Učitelům a vychovatelům, kteří by
rádi zkusili něco nového, ale nemají čas
na vymýšlení. MŠMT ČR schválilo publikaci k zařazení do seznamu učebnic
pro základní školy. Kniha představuje
dvanáct západoevropských zemí, jejich
tradice a kultury.
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Hawkins Paula –
Do vody
Vyhýbejte se tichým
vodám, nikdy nevíte, co
se skrývá pod hladinou.
V říční tůni se najde tělo
svobodné matky – a to
právě na místě, kde bylo
téhož léta objevena mrtvola mladého
děvčete. V historii malého městečka
Beckford to sice nejsou první ženy, jejichž osud se na onom místě uzavřel,
jsou to však právě ony dvě, jejichž smrt
rozčeří nejen hladinu řeky, ale i poklidné životy zdejších obyvatel. A z temných
vod začínají najednou na světlo dne vyplouvat neméně temná, dlouho zamlčovaná tajemství.
Šlik Petr Hugo – 14
míčů pro Bohemians
Na jaře 1927 podnikl
fotbalový klub AFK Vršovice zájezd do Austrálie
na pozvání tamější asociace. Pro účely reprezentace své vlasti přijal
název Bohemians a ve většině z dvaceti zápasů, odehraných na různých
místech Austrálie i na Cejlonu, zvítězil.
Každý vyhraný zápas připomínal jeden
z míčů, které jako trofeje přivezli hráči
do Prahy.
A slavnou pouť českého fotbalu
po Austrálii připomíná dodnes klubový
symbol klokana, s jehož živým párkem –
darem australské vlády prezidentu Masarykovi – tehdy přijeli do nadšených

Z KNIHOVNY

Čech. Beletristické zpracování slavné
historie na podkladě autentických zpráv
a deníkových záznamů svým humorem
připomene Muže v ofsajdu a je doprovázeno množstvím dobových fotograﬁí
z archivu klubu Bohemians.
Veselý Karel – Bomba*Funk
Románový debut hudebního publicisty Karla Veselého. Surreálná
groteska Bomba Funk
vypráví příběh ﬁktivní
funkové kapely, kterou
na samotném konci komunismu nechal
sestavit prezident Gustáv Husák. Pod
rukama oddaného svazáka Jiřího vyroste skupina Funky Leninz, jež má svými
ryčnými, optimistickými písněmi znovu
zažehnout ducha revoluce. Hvězdná
kapela sestavená z nejvíce funky osobností československé kultury a sportu
se od coververzí Jamese Browna a Parliament dostane až k monumentálnímu
konceptuálnímu dvojalbu, celou dobu
se ale musí potýkat s překážkami, které jí do cesty staví generální tajemník
Miloš Jakeš. Podaří se Funky Leninz nastolit všeobecný funk?
Mystiﬁkační román Bomba*Funk,
o síle hudby překračující všechny ideologie, doplnila svými ilustracemi dvojice
Jiří Franta a David Böhm. Ať už ve dvojici či každý zvlášť patří Franta a Böhm
mezi výrazné postavy domácí výtvarné
scény poslední dekády. Jejich doménou je kresba, fascinuje je ale hlavně
samotný proces tvorby. Mají za sebou
řadu výstav či oceňované knihy Proč
obrazy nepotřebují názvy, Průvodce
neklidným územím nebo Hlava v hlavě.
V roce 2012 vydali v Bigg Boss svoji retrospektivu Nulla dies sine linea. Román
Karla Veselého doplnili šestnácti černobílými kresbami a obálkou.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Holeček Marek – České himálajské
dobrodružství II
Osobní
zápisky
jednoho z našich nejlepších současných
horolezců, v nichž
popisuje
velkolepé
i tragické zkušenosti s lezením, ať už
na osmitisícovkách,
nebo na skalách, nabízejí unikátní příběhy i fotograﬁe a jsou doplňkem k dokumentárnímu seriálu České himálajské dobrodružství II.
Šedá Kateřina – Brnox
Krátké dialogy na ulicích, rozhovory, reportáže, příběhy… Kresby, fotograﬁe, reklamy, loga…
To všechno a mnoho
dalšího obsahuje kniha
Brnox, průvodce brněnským Bronxem. Jde přitom o průvodce velmi
netradičního.
Vyloučenou lokalitu v samotném
centru Brna publikace nemapuje
po jednotlivých domech, ale spíš po tématech, v deseti barevně odlišených
trasách (bílá – víra a tradice, žlutá –
gurmánská trasa, oranžová – nákupní
trasa, růžová – dětská trasa, červená
– historicko-futuristická trasa, ﬁalová – holocaust, zelená – ﬂóra a fauna,
modrá – kultura a sport, šedá – vesnice
uprostřed města, černá – noční trasa).
Každá z tras obsahuje deset netradičně
a nečekaně pojatých bodů. Plus jeden
tip na výlet. Díky těmto zastavením podávají autoři průvodce plastický obraz
lokality, o které si skoro každý něco vyhraněného myslí, ale málokdo ji zná.
Kniha vznikla na základě projektu

Kateřiny Šedé, která v ulicích Brnoxu
prováděla roční terénní výzkum. Při práci na knize se s ní sešli publicista Aleš
Palán, bohemistka Lucie Faulerová, graﬁčka Kristína Drinková a mnozí další.
Kateřina Šedá byla v letošním roce
za Brnox oceněna Magnesií Literou (Litera za publicistiku).
Wohlleben Peter – Citový život zvířat
Starostlivě
pečující
veverky, věrně milující
krkavci, soucitné myšky
a truchlící laně – také
si tyto city spojujete jen
s lidmi? Peter Wohlleben,
lesník a autor bestsellerů, člověk s vášnivým zaujetím pro přírodu, čtenáře
opět přivádí v úžas, tentokrát nad netušeně bohatým emočním světem zvířat.
V této knize nám Peter Wohlleben
zprostředkovává nejnovější vědecké poznatky a prokládá je poutavými příběhy a vlastními prožitky. Dozvídáme se
tak velice čtivou formou o dosud málo
prozkoumaných, avšak nanejvýš rozmanitých citech a chování lesních i domácích zvířat. A tu si rázem uvědomíme,
že zvířata jsou nám mnohem blíž, než
jsme kdy tušili. Fascinující, poučné
a místy až neuvěřitelné!
Peter Wohlleben (nar. 1964) se chtěl
už jako dítě stát ochráncem přírody. Vystudoval lesnictví a pracoval víc než
dvacet let jako úředník zemské lesní
správy. Aby mohl realizovat své představy o ochraně životního prostředí, zaměstnání opustil. Dnes řídí ekologické
lesní hospodářství v regionu Eifel v Porýní, kde usiluje o návrat pralesů. Je zván
do mnoha televizních pořadů, přednáší,
pořádá semináře a píše knihy o lese
a ochraně přírody. Je autor bestselleru
Tajný život stromů.
(Zdroj: beletrie.eu, kosmas.cz)

Včelaři ze ZO ČSV, z.s. Fryšták Vás srdečně zvou na

kurz medového pečiva,
do salonku a kuchyňky na zbrojnici SDH Fryšták
v sobotu 21. října 2017 od 9:30 hod.
Naďa Mrhálková z Hulína vás naučí perník zamísit a upéct,
včelař Olin Růčka z Vítové vám ukáže, jak ho krásně nazdobit.
S sebou si vezměte: vhodné oblečení, přezůvky, svačinku a pití, dobrou náladu
i nápady na zdobení... Vstupné dobrovolné.
Bližší info: zofrystak@vcelarstvi.cz
Nazdobené perníčky budou vystaveny a prodávány na včelařské výstavě
v sobotu 11. listopadu 2017, nějaké ochutnáme a dáme si na kurzu ke kávě.
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci ŘÍJNU 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Anna Bačůvková
Marta Dlouhá
Jiří Doležel
Ludmila Jarcovjáková
Antonín Láník
Zdeněk Mlýnek
Věra Nedbalová
Jaroslav Odstrčil
Vlastimila Odstrčilová
Marie Sedlaříková
Vlasta Šebíková
František Škamrala
Augustin Uhlíř
Bohumír Urbánek
Rudolﬁna Zavrtálková
Všem jubilantům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.

ÚČINKUJÍ
Magdalena Múčková
Cimbálová muzika Pavla Múčky
ze Strážnice
Gajdoši Brno
Horňácký mužský sbor
z Velké nad Veličkou
Valašský soubor Kašava
VSTUPNÉ
140 Kč / 112 Kč (Klub přátel Kašavy)
Rezervace na tel. 736 170 048

DOPRAVA ZDARMA
18.30 ZUŠ Štefánikova – Dlouhá (Baťa) –
Jižní Svahy (Billa) – Vysoká Mez – Fryšták

DALŠÍ AKCE KAŠAVY
9. prosince 2017, 19.30, Fryšták,
84. Beseda u cimbálu
10. prosince 2017, 16.00, Malá scéna Zlín,
Vánoční besídka
24. prosince 2017, 22.00, nám. Míru
ve Zlíně, Štědrovečerní zpívání
3. února 2018, 19.30, Fryšták,
47. Valašský bál

NOVĚ SE BESEDY U CIMBÁLU KONAJÍ V KULTURNÍM DOMĚ ZDV FRYŠTÁK.

Blahopřejeme!
V okolí Fryštáku KOUPÍM CHATU
nebo chalupu se zahradou.
Tel.: 776 165 731
•••
Koupím byt ve Fryštáku.
Tel.: 737 730 312

Městská knihovna Fryšták
Vás zve na přednášku

Ptáci ve městech
– od výzkumu k praktické ochranařině,
která se uskuteční
v úterý 10. října 2017 od 17.00
v nové hasičské zbrojnici ve Fryštáku.
Přednáší Evžen Tošenovský,
člen České společnosti ornitologické
(dále ČESON, PřF UP v Olomouci).
Vstupné dobrovolné.
Foto: wikipedia.org

Vážení,
chceme prostřednictvím Fryštáckých listů poděkovat
komisi pro občanské záležitosti, konkrétně paní Daně Konečné a paní Věře Holíkové, za jejich milou návštěvu u příležitosti naší diamantové svatby, za všechna blahopřání
a dary, které jsme obdrželi.
Vážíme si jejich obětavé práci a aktivní účasti při významných výročích, zejména nás starších občanů města
Fryštáku.
Manželé Marie a Jan Košařovi

placená inzerce

Poděkování

placená inzerce

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT!

placená inzerce

Firma ZLINJUST spol.s r.o. nabízí všem zákazníkům
pravidelné nebo jednorázové praní a žehlení
za velmi výhodné ceny.

Sídlíme v prostorách Domu s byty pro důchodce
Penzion na ulici Komenského 381 ve Fryštáku.
Provozní doba
- příjem prádla Po-Pá 10-14 hod
- výdej prádla
Pátek 10-14 hod.
Příjem i výdej prádla v jiný čas si můžete dohodnout
i telefonicky nebo e-mailem.
Tel. 728 011 040, 607 227 677
E-mail: zlinjust@centrum.cz

Máte-li prádla moc,
ZLINJUST vám jde na pomoc!
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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

e-mail
web

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

Nově otevřeno ve Fryštáku na křižovatce
Tel.: 774 319 222
FRYŠTÁCKÉ LISTY – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Fryšták, nám. Míru 43, Fryšták, IČO 00283916
jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Den vydání – 5. den v měsíci. Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Uveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat stanovisko vydavatele. Graﬁcká příprava RENO Zlín (www.renozlin.cz) Tisk KODIAK print s.r.o. Reg. číslo MK ČR E 13006

placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

