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Fryštácká Retro Rally 2020
(více v článku uvnitř čísla)
Foto Pavel Nášel
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ZMF č. Z 4/2020/VIII z 12. 8. 2020
(Výpis usnesení)

ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 12. 8. 2020 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí zprávu vedoucí
ESO o plnění rozpočtu města Fryšták
ke dni 30. 6. 2020 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí zprávu
Ing. Bc. I. Slámečkové, vedoucí ESO,
o porovnání příjmů města Fryšták za 1.
pololetí roku 2020 k roku 2019.
ZMF schvaluje zprávu Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků města Fryštáku ke dni 31. 12. 2019 bez přip.
ZMF v návaznosti na schválenou
zprávu Ústřední inventarizační komise
o provedení inventarizace majetku a závazků města Fryštáku ke dni 31. 12.
2019 schvaluje vyřazení opotřebeného
a zastaralého majetku města likvidací
včetně majetku zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek
uvedených v jednotlivých seznamech
s taxativními výčty likvidovaného majetku.
ZMF schvaluje celoroční hospodaření – Závěrečný účet města Fryštáku za r.
2019, a to včetně Zprávy č. 82/2019/
EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok 2019, bez
výhrad.
ZMF schvaluje Účetní závěrku města Fryštáku ke dni 31. 12. 2019 včetně
výsledku hospodaření před zdaněním
(+ 18.222.247,39 Kč) s tím, že v souladu s ust. § 12 odst. 2 vyhlášky č.
220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, tři ze členů
ZMF (Mgr. R. Lauterkranc, A. Langer,
M. Nutilová, DiS.) uplatnili právo uvést
v záznamu o hlasování (usnesení zápisu ZMF), aby v písemném záznamu
o hlasování bylo uvedeno, jak hlasovali
vč. přiloženého odůvodnění k hlasování
o účetní závěrce.
ZMF bere na vědomí zprávu o čerpání dotace Fryštácké Javořiny, z. s.
a schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. ND/01/2020 mezi
městem Fryšták, a Fryštáckou Javořinou, z. s.
ZMF ve věci zpochybnění Obecně
závazné vyhlášky města Fryštáku č.
4/2019 ze strany MV ČR ve smyslu

údajného rozporu předmětné OZV s Listinou základních práv a svobod trvá
na svém usnesení č. U Z 2/2020/VIII/4
ze dne 22. 4. 2020 s tím, že
a) domnělý nedostatek OZV byl fakticky odstraněn, neboť předmět výše
uvedené OZV v roce 2020 nebyl a ani
nemohl být v praxi reálně naplněn, a to
v důsledku právního aktu příslušného
správce poplatku formou ROZHODNUTÍ
o prominutí místního poplatku a jeho
příslušenství v r. 2020 všem poplatníkům z důvodu mimořádné události –
COVID-19;
b) ZMF s odkazem na oﬁciální informace MV ČR o skutečnosti, že obce
a města nově budou moci využívat
údaje o cizincích z evidence cizinecké
policie právě za účelem zjištění pobytu
cizinců na daném území, a v důsledku
toho pak i možnost jejich identiﬁkace
pro účely výběru stanoveného poplatku
za odpady (dosud nebylo možno!), předpokládá (při zachování postupu deklarovaného MV ČR) vydání předmětné OZV
pro r. 2021, která nezavede tuto úlevu.
ZMF schvaluje Aktualizaci Programu
regenerace Městské památkové zóny
Fryšták na období 2021 - 2026, zpracovaný Ing. arch. J. Klenovským v srpnu
2020.
ZMF schvaluje směnu nově vzniklého městského pozemku p. č. 1023/26
– orná půda, zemědělský půdní fond,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře
1589 m², za pozemky p. č. 1022/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
1218 m², p. č. 1022/12 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 248 m², p. č.
1022/13 - ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 92 m² a nově vzniklý pozemek
p. č. 350/2 – orná půda, zemědělský
půdní fond, o výměře 31 m², vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, ve věci majetkoprávního vypořádání vlastnických
vztahů pod veřejně přístupnou účelovou komunikací k osadě Lukovské a vybudování budoucího chodníku na ulici
Holešovská, s uznáním stejné hodnoty
směňovaných pozemků a s úhradou nákladů spojených se směnou ze strany
města Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření směnné
smlouvy mezi městem Fryšták, a žadatelem na směnu nově vzniklého městského pozemku p. č. 1023/26 – orná
půda, zemědělský půdní fond, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře 1589
m², za pozemky p. č. 1022/1 - ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 1218 m²,
p. č. 1022/12 - ostatní plocha, jiná plo-

cha, o výměře 248 m², p. č. 1022/13
- ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
92 m² a nově vzniklý pozemek p. č.
350/2 – orná půda, zemědělský půdní
fond, o výměře 31 m², vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, s uznáním stejné hodnoty směňovaných pozemků a s úhradou
nákladů spojených se směnou (geometrický plán, návrh na vklad) ze strany
města Fryšták.
ZMF schvaluje směnu části městského pozemku p. č. 323/31 – odd. díl
„f“ – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 114 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za část pozemků p. č. 294/6 – odd.
díl „b“ – ostatní plocha, manipulační
plocha, o výměře 27 m² a část pozemku p. č. 276/8 – odd. díl „a“ – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
7 m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
ve vlastnictví společnosti KOVOTREND,
s. r. o., s doplatkem rozdílné ceny druhů a výměry směňovaných pozemků ze
strany spol. KOVOTREND, s. r. o., Fryšták, stanovenou znaleckým posudkem,
č. 8253-91/20, ze dne 16. 4. 2020,
vyhotoveným Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši 48.000 Kč, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a s podmínkou úhrady nákladů spojených se směnou (znalecký posudek,
geometrické plány, návrh na vklad) ze
strany žadatele.
ZMF schvaluje uzavření směnné
smlouvy mezi městem Fryšták, a spol.
KOVOTREND, s. r. o., Fryšták, na směnu části městského pozemku p. č.
323/31 – odd. díl „f“ – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 114 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za část pozemků p. č. 294/6 – odd. díl „b“ – ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře
27 m² a část pozemku p. č. 276/8 –
odd. díl „a“ – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 7 m², oba k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, ve vlastnictví
společnosti KOVOTREND, s. r. o., Fryšták, IČ63468581, s doplatkem rozdílné
ceny druhů a výměry směňovaných pozemků ze strany spol. KOVOTREND, s. r.
o., Fryšták, stanovenou znaleckým posudkem, č. 8253-91/20, ze dne 16. 4.
2020, vyhotoveným Ing. J. Mlčochem,
znalcem, ve výši 48.000 Kč, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a s podmínkou úhrady nákladů
spojených se směnou (znalecký posudek, geometrické plány, návrh na vklad)
ze strany žadatele.
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF
č. U Z 3/2020/VIII/5 ze dne 17. 6.
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2020 schvaluje prodej nově vzniklého
pozemku p. č. 474/8 – ost. plocha,
ostatní komunikace, o výměře 48 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, odděleného z městského pozemku p. č. 474/1,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, č. 8265103/20, ze dne 11. 5. 2020, vyhotoveným Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši
500 Kč/m², tj. za kupní cenu ve výši
24.000 Kč s připočtením DPH podle
platných právních předpisů, s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene vedení vodovodu a plynovodní
přípojky ve prospěch města Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a žadatelkou
na prodej nově vzniklého pozemku p. č.
474/8 – ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, odděleného z městského
pozemku p. č. 474/1, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, č. 8265-103/20, ze
dne 11. 5. 2019, vyhotoveným Ing. J.
Mlčochem, znalcem, ve výši 500 Kč/
m², tj. za kupní cenu ve výši 24.000 Kč
s připočtením DPH podle platných právních předpisů, s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene vedení
vodovodu a plynovodní přípojky ve prospěch města Fryšták a s podmínkou
úhrady nákladů spojených s převodem
pozemku (geometrický plán, znalecký
posudek a návrh na vklad) ze strany
kupující.
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF
č. U Z 3/2020/VIII/6 ze dne 17. 6.
2020 schvaluje prodej pozemku p. č.
42 – ostatní plocha, zeleň, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, o výměře 137 m², žadatelům vlastnictví k pozemku, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem, č. 8266-104/20
ze dne 11. 5. 2020, vyhotovený Ing. J.
Mlčochem, znalcem, ve výši 300 Kč/
m², tj. za kupní cenu ve výši 41.100 Kč,
bez připočtení DPH.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi MF, a žadateli vlastnictví k pozemku, na prodej městského pozemku
p. č. 42 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 137 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 8266-104/20, ze dne 11.
5. 2020, vyhoveným Ing. J. Mlčochem,
znalcem, ve výši 41.100 Kč bez připočtení DPH a s podmínkou úhrady ná-

kladů spojených s převodem pozemku
(znalecký posudek a návrh na vklad) ze
strany kupujících.
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF
č. U Z 3/2020/VIII/7 ze dne 17. 6.
2020 schvaluje prodej pozemku p. č.
1050 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
o výměře 409 m², žadatelům za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem, č. 8252-90/20
ze dne 16. 4. 2020, vyhotoveným Ing. J.
Mlčochem, znalcem, ve výši 200 Kč/
m² k výměře 145 m² (v Územním plánu města Fryšták zařazena do smíšené
plochy obytné) a 20 Kč/m² (v Územním
plánu města Fryšták zařazena do plochy zemědělské) k výměře 264 m², tj.
za kupní cenu ve výši 34.280 Kč, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů.
ZMF schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi městem Fryšták, a žadateli na prodej městského pozemku p. č.
1050 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 409 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 825290/2020, ze dne 16. 4. 2020, vyhoveným Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši
34.280 Kč s připočtením DPH podle
platných právních předpisů a s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem pozemku (znalecký posudek a návrh na vklad) ze strany kupujícího.
ZMF bere na vědomí informace ESO
ve věci vložení kupních smluv schválených ZMF v r. 2019 (usnesení ZMF č.
U Z 4/2019/VIII/13.A-12b) ze dne 19.
6. 2019, č. U Z 4/2019/VIII/13.A-5b)
ze dne 19. 6. 2020, č. U Z 4/2019/
VIII/13.A-3b) ze dne 19. 6. 2019, č.
U Z 4/2019/VIII/2b) ze dne 19. 6. 2019,
č. U Z 5/2019/VIII/8.a.a.b) ze dne 19.
8. 2019 a č. U Z 5/2019/VIII/8a.b.b.)
ze dne 19. 8. 2019) do katastru nemovitostí v r. 2020, a to z důvodu zamítnutí dělení pozemků ze strany Odboru
územního plánování, Magistrátu města
Zlína, s tím, že přípustnost dělení byla
potvrzena v odvolacím řízení provedeným u Krajského úřadu Zlínského kraje,
Odboru územního plánování a stavebního řádu v r. 2020, a bere na vědomí informaci ve věci zvýšení správního poplatku do katastru nemovitostí
v roce 2020 (v návaznosti na novelizaci
zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, v platném znění) z původních 1.000 Kč/vklad na 2.000 Kč/
vklad a schvaluje úhradu rozdílné část-

ky za podání návrhů na vklad ze strany
města Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: OT014330057766/004 mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení – zemního kabelového
vedení NN s názvem „Vítová, paní Brázdilová, kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 382, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
1.300 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: OT014330054498/001 mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení – kabelové vedení, kabelový pilíř a uzemnění s názvem „Fryšták,
p. Plšek, kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 89/1, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene 1.300 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030060279/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Grulich, Smyčka NN“, umístěné
na měst. pozemcích p. č. 45 – ovocný
sad, zemědělský půdní fond a p. č.
49/2 – zahrada, zemědělský půdní
fond, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.100 Kč, s připočtením DPH podle
platných právních předpisů, a udělení
souhlasu do situačního výkresu.
ZMF bere na vědomí informaci OTH
o přípravě investiční akce s názvem
„ZTV Pekárkova - II. etapa“, o celkových
předpokládaných nákladech na dokončení této akce, o výši příspěvků majitelů zamýšleným projektem dotčených
sousedních parcel (celkem 240.000 Kč
na parcelu)
a schvaluje zařazení této investiční
akce s názvem „ZTV Pekárkova – II. etapa“ do investic města Fryštáku pro r.
2020 za těchto podmínek:
a) úhrada příspěvku majitelů projektem dotčených pozemků proběhne na účet města Fryštáku nejpozději
ke dni podpisu smlouvy o poskytnutí
investičního příspěvku na vybudování
inženýrských sítí (předpoklad polovina
září 2020),
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b) město Fryšták vyčlení na realizaci
této akce v roce 2020 částku maximálně do výše 0,5 mil Kč (včetně DPH),
c) realizace akce proběhne ve dvou
etapách a v tomto členění jednotlivých
stavebních objektů:
- Kanalizace dešťová a splašková
a vodovod – rok 2020,
- Komunikace – rok 2021,
d) administraci veřejné zakázky zajistí město Fryšták,
a pověřuje tímto OTH zajištěním
výběrového řízení na předmětnou investiční akci s ohledem na podmínky
realizace ﬁnancování akce vč. předložení návrhu smluv o spoluúčasti na zasedání.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 16/2020/VIII/24 ze dne 6. 8.
2020 bere na vědomí návrh zastupitelů sdružení nezávislých kandidátů „pro
FRYŠTÁK společně“ ve věci změny (doplnění) Jednacího řádu Zastupitelstva
města Fryšták ze dne 21. 1. 2016,
nesouhlasí s předloženým návrhem
jako celkem a schvaluje přípravu nového Jednacího řádu ZMF (s možností
předložení vlastních návrhů dokumentu jednotlivými subjekty zastoupenými
v ZMF), a to s předpokládanou platností
ke dni 1. 1. 2021.

RMF č. R 17/2020/VIII z 31. 8. 2020
(Výpis usnesení)

RMF v návaznosti na úkol z RMF č.
U R 15/2020/VIII/18b) ze dne 21. 7.
2020 bere na vědomí zprávu vedoucí
ESO o vyhodnocení nabídek bankovních domů a ukládá Mgr. L. Sovadinovi,
předsedovi Finančního výboru při ZMF,
projednat ve výboru.
RMF jménem města Fryštáku přebírá záštitu nad akcí Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín, pořádanou
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, a souhlasí s ﬁnanční podporou
této akce formou úhrady nákladů spojených s pronájmem sálu v ZDV Fryšták
do výše 8.000 Kč.
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění zpracování projektové dokumentace v rozsahu
studie pro akci: „Realizace energeticky
úsporných opatření u objektu čp. 386
ve Fryštáku“ (dle podmínek výzvy č.
146 Ministerstva životního prostředí ČR
- Operačního programu Životní prostředí

2014 – 2020, prioritní osa 5, speciﬁcký cíl 5.1), a to ﬁrmu Ateliér POD VĚŽÍ,
s. r. o., Frýdek-Místek, s cenovou nabídkou ve výši 189.000 Kč bez DPH, tj.
228.690 Kč vč. DPH, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Ateliér POD VĚŽÍ, s. r. o., Frýdek-Místek,
za účelem zajištění zpracování projektové dokumentace v rozsahu studie pro
akci: „Realizace energeticky úsporných
opatření u objektu čp. 386 ve Fryštáku“, a to v ceně 189.000 Kč bez DPH,
tj. 228.690 Kč vč. DPH
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na restaurátorské
práce k projektu s názvem „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
ve Fryštáku – II. etapa“, akademického
restaurátora MgA. J. Tlučhoře, Rudná, IČ06625525, s cenovou nabídkou ve výši 197.600 Kč bez DPH, tj.
227.150 Kč vč. 15% DPH, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a akademickým restaurátorem MgA. J. Tlučhořem, Rudná, za účelem zajištění
restaurátorských prací k projektu s názvem „Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého ve Fryštáku – II. etapa“,
a to v ceně 197.600 Kč bez DPH, tj.
227.150 Kč vč. 15 % DPH.
RMF v návaznosti na změnu rozsahu
prací realizovaných v rámci regenerace
památkově chráněné nemovité památky v Městské památkové zóně Fryšták
– socha sv. Jana Nepomuckého, rej. č.
33324/7-1872, schvaluje podání upravené žádosti o příspěvek z Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2020,
poskytovaný Ministerstvem kultury ČR,
a to včetně opraveného souhrnného
přehledu a opravené žádosti o státní
dotaci (formuláře MK ČR), kdy náklady
na obnovu památky v roce 2020 reálně
činily pouze 191.000 Kč bez DPH.
RMF s odkazem na ﬁnanční podporu
žadatele poskytnutou v rámci grantového systému města Fryšták schvaluje
jménem města Fryštáku a za účelem
podpory kulturně – sportovního života města převzetí záštity nad závody
v dogtrekkingu, pořádané Karpatským
kynologickým klubem, z. s., ve dnech
3. – 6. 9. 2020 v rekreačním středisku
Jestřabí na Rusavě.
RMF schvaluje bezúplatný převod
movitého majetku – osobní automobil
Škoda Octavia 1.6 do majetku města

Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
č.j.
KRPZ-73935-4/ČJ-2020-1500AO
mezi Českou republikou - Krajským
ředitelstvím policie Zlínského kraje,
a městem Fryšták, o převodu vlastnictví k osobnímu automobilu Škoda Octavia 1.6.
RMF bere na vědomí informaci
o změně kupujícího ve věci žádosti
spol. NWT, a. s., Zlín, o prodej městského pozemku p. č. 48, k. ú. Horní ves
u Fryštáku, obec Fryšták, s tím, že kupujícím předmětného pozemku se má stát
oproti původnímu záměru spol. Bydlení
Fryšták, s. r. o., Hulín, IČ24776858,
a odkládá své rozhodnutí (doporučení ZMF) ve věci prodeje pozemku, a to
z důvodu, že městu Fryšták není známa
podoba II. etapy projektu výstavby RD
v lokalitě Horní Ves u Fryštáku a nejsou
vyřešeny majetkoprávní vztahy okolních
nemovitostí, přičemž město Fryšták se
vyjadřovalo k I. etapě projektu, jehož
nositelem byla jiná společnost, která
také avizovala zájem o odkup předmětného pozemku.
RMF bere na vědomí informace
ve věci možnosti dělení a scelování
pozemků vedených v Územním plánu
Fryšták jako plochy veřejného prostranství a nedoporučuje ZMF schválit prodej části městského pozemku p. č. 201
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 90 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadatelům a to z důvodu záporného
stanoviska střediska územního plánování, oddělení prostorového plánování
Magistrátu města Zlína, se kterým se
RMF ztotožňuje.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem části měst. pozemku p. č. 408/4
– ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli
spol. HEXXA.CZ, s. r. o., Zlín, za účelem
umístění 2 ks předvolebních poutačů
strany Trikolora, na dobu určitou od 3.
9. 2020 do 1. 10. 2020, v ceně nájmu
2.519 Kč/ks reklamního zařízení.
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. 408/4 – ostatní plocha,
zeleň, o výměře 4 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za účelem umístění 2 ks
předvolebních poutačů, na dobu určitou
od 3. 9. 2020 do 1. 10. 2020, v ceně
nájmu 2.519 Kč/ks reklamního zařízení, tj. celkem 5.038 Kč.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části měst. pozemku p. č. 408/4 – ost.
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plocha, zeleň o výměře 4 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli spol. MEDIA
TEN, s. r. o., Zlín, za účelem umístění
2 ks předvolebních poutačů strany Občanská demokratická strana, na dobu
určitou od 3. 9. 2020 do 1. 10. 2020,
v ceně nájmu 2.519 Kč/ks reklamního
zařízení.

29 dní, od 31. 8. 2020 do 28. 9. 2020,
za účelem užívání pozemku z důvodu
umístěné stavby kaple
RMF ukládá Ing. P. Gálíkovi zajistit
doplnění smlouvy o výpůjčce městského pozemku p. č. 438/20, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, na dobu určitou 30 let.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a spol. MEDIA TEN, s. r. o.,
Zlín, na krátkodobý pronájem části
měst. pozemku krátkodobý pronájem
části měst. pozemku p. č. 408/4 – ost.
plocha, zeleň o výměře 4 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem umístění
2 ks předvolebních poutačů, na dobu
určitou od 3. 9. 2020 do 1. 10. 2020,
v ceně nájmu 2.519 Kč/ks reklamního
zařízení, tj. celkem 5.038 Kč.

RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 16/2020/VIII/12 ze dne 6. 8.
2020 schvaluje výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 384/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 60 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli na dobu určitou 10 let, od 1.
9. 2020, s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, s přednostním ukončením výpůjčky v případě oprávněných
potřeb města (budování inž. sítí, rozšiřování komunikace apod.) a výhradně
za účelem udržování plochy sečením.

RMF doporučuje ZMF výkup pozemků p. č. 445/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 144 m² a p. č.
468/21 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře 81 m², oba k.
ú Vítová, obec Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem, za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemků pod veřejně přístupnou účelovou komunikací s tím, že
náklady související s výkupem (znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující, tj. město
Fryšták.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku mezi městem
Fryšták, a žadatelem na výpůjčku části
měst. pozemku p. č. 384/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
60 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, na dobu určitou 10 let, od 1.
9. 2020, s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, s přednostním ukončením výpůjčky v případě oprávněných
potřeb města (budování inž. sítí, rozšiřování komunikace apod.), za účelem
udržování plochy sečením.

RMF doporučuje ZMF výkup části
pozemku p. č. 451/2 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, k. ú Vítová, obec Fryšták, o výměře cca 275 m²,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemku
pod veřejně přístupnou účelovou komunikací s tím, že náklady související
s výkupem (geometrický plán, znalecký
posudek a návrh na vklad do katastru
nemovitostí) hradí kupující, tj. město
Fryšták.
RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku městského pozemku p. č. 438/20
- zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
43 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli na dobu určitou 29 dní, od 31. 8.
2020 do 28. 9. 2020 za účelem užívání pozemku z důvodu umístěné stavby
kaple.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták, a žadatelem na výpůjčku městského pozemku p. č. 438/20 - zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 43 m², k.
ú. Vítová, obec Fryšták, na dobu určitou

RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 2/2020/VIII/7b) ze dne 22. 1.
2020 bere na vědomí informace podané referentkou ESO ve věci pronájmu
prostor sloužících k podnikání v budově
Zdravotního střediska čp. 5, ul. Komenského, Fryšták, nacházejícím se na pozemku p. č. 46 – zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o celkové výměře 55,65 m², s tím, že
doposud nebyl projeven zájem ze strany
lékařů ve Zlínském kraji o využití výše
uvedených prostor a ukládá ESO zveřejnit opětovně inzerát směrem k lékařům
a poskytovatelům doplňkové zdravotní
péče.
RMF schvaluje vydání souhlasu se
změnou druhu pozemku p. č. 667/2 –
orná půda, zemědělský půdní fond, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, dle návrhu
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Zlín, na druh
pozemku ostatní plocha, jiná plocha.
RMF bere na vědomí žádost Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín, ve věci změny
druhu pozemku p. č. 803 – ostatní plo-

cha, ostatní komunikace, o výměře 385
m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na druh
pozemku ostatní plocha, jiná plocha
a odkládá své rozhodnutí – bude-li
na tomto požadavku KÚ pro ZK, KP Zlín,
trvat nadále – v návaznosti na předložení písemného stanoviska majitelů dotčených pozemků.
RMF bere na vědomí žádost Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín, ve věci změny
druhu pozemků p. č. 365/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
124 m² a p. č. 365/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 24 m²,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na druh
pozemků ostatní plocha, jiná plocha,
a odkládá své rozhodnutí – bude-li
na tomto požadavku KÚ pro ZK, KP Zlín,
trvat nadále – v návaznosti na předložení písemného stanoviska majitelů dotčených pozemků.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro rok 2020
organizaci Za sklem, o. s., Vizovice,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč
za účelem částečného pokrytí provozních nákladů na poskytování sociálních
služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v roce 2020.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro rok 2020
organizaci Společnost pro ranou péči,
pobočka Olomouc, a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 5.000 Kč za účelem částečného
pokrytí provozních nákladů na poskytování služby rané péče klientům na území města Fryšták.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč pro rok
2020 organizaci Podané ruce - osobní
asistence, Frýdek - Místek, a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč za účelem
částečného pokrytí provozních nákladů
na poskytování služby osobní asistence
na území města Fryšták pro rok 2020.
RMF bere na vědomí žádost o pronájem hostinského pokoje č. B/336
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
na dobu určitou jednoho měsíce a nereﬂektuje na tuto žádost z důvodu, že
z pohledu statutu tohoto pokoje (účel
využití) je tento pokoj určen výhradně
pro potřeby nájemce DBD Fryšták a pro
mimořádné a krizové situace.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 16/2020/VIII/16a.b) ze dne 7.
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8. 2020 schvaluje pronájem bytové
jednotky v Domě s byty pro důchodce
Fryšták žadateli.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták,
a žadatelem jejímž předmětem je nájem bytu, na dobu určitou od 7. 9. 2020
do 31. 12. 2020, s možností prolongace vždy o 1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků,
za cenu 80 Kč/m²/měsíc a služby spojené s užíváním bytu.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030060400/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a spol.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Žabárna - Dolní Ves,
Chromíková, Smyčka NN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 1366 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, o výměře 1748 m²,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.000 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při RMF k záměru ﬁrmy
Bydlení Fryšták, s. r. o., Hulín, k výstavbě Pasivních domů Fryšták, resp. RD
01 – RD 04 a RD 07- RD 10 a k ZTV
pasivních domů Fryšták a ukládá Stavební komisi při RMF znovu projednat
záměr v návaznosti na vydané závazné
koordinované stanovisko Magistrátu
města Zlína.
RMF bere na vědomí závěry znaleckého posudku zhodnocení stavu
památného stromu jírovec maďal rostoucí na p. č. 2/1 v k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, zpracovaného znalcem v oboru
ochrany přírody Ing. J. Kolaříkem, Ph.D.,
a ukládá OTH požádat Magistrát města
Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. ochrany přírody a zemědělství, dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, o souhlas s plánovaným zásahem a zajistit realizaci zásahu kvaliﬁkovaným arboristou s požadovanou certiﬁkací ve smyslu tohoto posudku.
RMF v návaznosti na souhlas Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru
územního plánování a stavebního řádu,
ze dne 11. 8. 2020, vydaného pod
č.j. KUZL53446/2020, schvaluje Řád
veřejného pohřebiště města Fryšták,
kterým se zrušuje v celém rozsahu Řád
pohřebiště schválený RMF dne 17. 12.

2007, schválený pod číslem usnesení
RMF U R 21/2007/V/2.
RMF bere na vědomí variantní řešení
vedení stoky DN 250 splaškové kanalizace v části ulice Přehradní a schvaluje
technické řešení vedení stoky splaškové kanalizace dle varianty VI – vedení
kanalizační stoky na pozemku ve vlastnictví města Fryšták pod místní komunikací a ukládá OTH zajistit projekční a investiční přípravu pro vydání stavebního
povolení.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
k udělení souhlasu ZŠ Fryšták, p. o.,
k uzavření smluv o výpůjčce s těmito
subjekty:
1) Dětským folklórním souborem
Fryštáček na výpůjčku prostor tělocvičny, šatny a učebny hudebny pro nácvik
vystoupení a písní dětského folklorního
souboru,
2) Žadateli na výpůjčku prostor školní jídelny za účelem konání zkoušek
ochotnického divadelního spolku.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
k udělení souhlasu ZŠ Fryšták, p. o.,
k uzavření smluv o pronájmu prostor
(cena nájmu 100 Kč/hod včetně DPH)
s těmito subjekty:
1) na pronájem tělocvičny a šatny
za účelem tréninku karate,
2) na pronájem tělocvičny a šatny
za účelem kondičního cvičení žen,
3) na pronájem tělocvičny a šatny
za účelem cvičení TAI-ČI,
4) na pronájem tělocvičny a šatny
za účelem harmonizačního cvičení žen,
5) na pronájem tělocvičny a šatny
za účelem cvičení jógy,
6) na pronájem tělocvičny a šatny
za účelem cvičení aerobiku,
7) na pronájem učebny fyziky a chemie č. 253 za účelem realizace kroužku
Veselá věda pro děti ZŠ Fryšták.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
schvaluje bezplatné zapůjčení 3D tiskárny pořízené v rámci koronavirové
krize za účelem tisku ochranných štítů
Základní škole Fryšták, okres Zlín, p. o.,
za účelem rozšíření nabídky výukových
forem s konkrétním dosahem pro praktický život občanů (žáci mohou kromě
standardní výuky v případě potřeby vyrábět ochranné pomůcky sobě, rodičům
a občanům města), přičemž tato zápůjčka se schvaluje na dobu neurčitou,
a pověřuje ESO zajištěním předávacího
protokolu.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise stavební č. 2/2020 ze dne 3.
8. 2020.

RMF bere na vědomí žádost spol.
Ctimír Štrunc – Inženýring, Rožnov pod
Radhoštěm, o vyjádření k dokumentaci pro účely územního řízení k projektu
„Obchodní centrum Fryšták“ a o souhlas města s připojením kanalizace
a vodovodu k předmětnému projektu
a požaduje zejména:
- předložit dopravně bezpečnostní
audit celé lokality včetně napojení ulice
Přehradní na ulici Zlínská a přilehlého
místa pro přecházení,
- doložit závazek investora zřídit parkování před OC jako veřejné a bezplatné parkoviště,
- předložit hlukovou studii,
- předložit podklady řešící zasakování vod z objektů,
- předložit soulad komerčního objektu LRC s územním plánem,
a ukládá Ing. P. Gálíkovi zajistit
zpracování výše uvedených připomínek
jako podklad pro vydání požadovaného
stanoviska města Fryšták k předložené projektové dokumentaci „Obchodní
centrum Fryšták“ ve spolupráci s právní
kanceláří a doručení tohoto stanoviska
žadateli.
RMF na základě požadavku Stavebního úřadu Fryšták vyslovuje na základě aktuálně předložených materiálů nesouhlas s realizací záměru výstavby RD
na ul. Příčná, a to z důvodu:
- nesouladu uvedeného záměru
s Územním plánem města Fryšták,
- nesouhlasu s Koordinačním stanoviskem MMZ – dvouřadá výstavba, provedení střech domů,
- nedořešení parkovacích míst pro
obyvatele dvojdomků,
- nedořešení napojení parkoviště
nově vznikající lokality na místní komunikaci na ul. Příčná a ukládá Ing. P. Gálíkovi doručit toto stanovisko Stavebnímu
úřadu Fryšták.
RMF schvaluje organizaci veřejné zakázky na nový Územní plán města Fryšták, včetně regulačního plánu nových
lokalit a nové výstavby.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci návrhu ﬁrmy Ing. L. Páleníček,
Martinice na uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo, a to z důvodu změny
termínu plnění díla z důvodu administrativního zdržení – vyřízení rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vč.
přec hodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi
městem Fryšták, a Ing. L. Páleníčkem,
kterou se mění čl. III. Lhůty a termíny
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provádění díla (změna termínu plnění
díla), a nově zní: Termín zahájení díla: 4.
9. 2020, Termín dokončení díla: 20. 9.
2020 s tím, že ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčená, v platnosti beze změn.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč spolku MS
Fryšták Dolní Ves, z. s., za účelem částečné úhrady nákladů činnosti sdružení
a na spoluﬁnancování společenských
událostí na chatě Lindáč a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000 Kč mezi městem Fryšták, a MS Fryšták Dolní Ves,
z. s.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu sálu a dalších prostor mezi
městem Fryšták, a Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták, na pronájem
sálu a ostatních prostor v objektu občanské vybavenosti, umístěných na pozemku p. č. 470/1, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, na dobu určitou 1 den, tj. v sobotu dne 12. 9. 2020, za cenu nájmu
ve výši 17.000 Kč vč. DPH, za účelem
pořádání akce s názvem „Den hudby
Fryšták 2020“ s podmínkou, že pronajímatel akceptuje, že, v případě zásahu
vyšší moci v důsledku uplatnění opatření souvisejících s potlačením pandemie
koronaviru COVID-19 a následného zrušení kulturní akce, nebude město Fryšták hradit žádné nájemné.
RMF schvaluje v rámci pořádání kulturní akce „Den hudby Fryšták 2020“
následující výdaje:
- DH Straňanka – 30.000 Kč,
- DH Miklovci (v zast. Sdružení dechového orchestru mladých Zlín) –
10.000 Kč,
- DH Horňané – 17.000 Kč,
- moderátor – 5.000 Kč,
- občerstvení pro účinkující –
11.000 Kč.
RMF bere na vědomí informaci radního P. Ševčíka ke změně termínu k usnesení RMF č. U R 15/2020/VIII/13b) ze
dne 21. 7. 2020 ve věci spolupráce
v rámci kastrace koček a ukládá doplnit
požadované informace v termínu do 20.
9. 2020.

ʁLQQRVWNRPLVH
SURREʂDQVNp
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Komise pro občanské záležitosti – KPOZ – pracuje i v tomto roce 2020, ale
za zvláštních podmínek. Naši činnost velmi ovlivnila pandemie nemoci covid-19.
Jak jistě víte, navštěvujeme občany
děti, které si rodiče budou přát přivípři příležitosti jejich životních jubilejí,
tat. Neoslovujeme automaticky rodiče
a to narozeniny – 80., 85., 90. a po devšech narozených dětí z důvodu nařízevadesátinách každý rok. Jubilanty zvení GDPR, ale rodiče sami musí projevit
řejňujeme ve Fryštáckých listech – bez
zájem a podat podepsanou přihlášku
udání věku a adresy – jen jméno a přína matriku našeho úřadu.
jmení jubilantů a řadíme abecedně. NěChtěla bych ještě touto cestou pokteří však na vlastní přání zde nechtějí
děkovat všem členkám KPOZ – předbýt napsáni – toto respektujeme.
sedkyni – paní Mgr. Sylvě Knedlové,
Dále na přání rodin jubilantů zajiščlenkám komise Marii Jedličkové, Věře
ťujeme obřady u příležitosti Zlaté či
Holíkové, Zdeňce Vidlařové za obětaDiamantové svatby. Jinak u oslavenců
vou práci pro naše město. Dále poděvykonáme také návštěvy. Když však
kování patří paní učitelce Mgr. Pavlíně
byl sňatek uzavřen někde jinde než
Dračkové a Alexandře Hochmajerové,
ve Fryštáku, toto výročí bohužel nezjistíkteré připravují kulturní programy s dětme. Proto znovu prosím rodiny jubilantů
mi základní školy a mateřské školy.
o spolupráci.
A Bc. Marcela Vlčková ochotně vykonáVyskytl se nám problém, kdy si
vá zdravotní dozor při obřadech vítání
manželé zpětně ztěžovali a nárokovali
dětí a obřadech při ocenění dárců krve.
příspěvek, že jsme je nenavštívili u příCo se týká právě dárců krve, také
ležitosti jejich Zlaté svatby. Svatbu uzase nám stává, že Červený kříž nám
vřeli před padesáti léty ve Zlíně v pronedá na vědomí, že naši občané byly
sinci 1969. My toto opravdu nemůžeme
oceněni jako bezpříspěvkoví dárci krve.
zjistit. Je potřeba, pokud má rodina,
Těmto dárcům také děkujeme a odměa samozřejmě sami oslavenci, o zveřejňujeme je, ale potřebujeme mít podklad
nění ve Fryštáckých listech, návštěvu,
buď od Červeného kříže nebo když obobřad, či zaslání gratulace zájem, aby
čan přinese plaketu či diplom. Sami se
toto nahlásili předem – s předstihem –
to mnohdy vůbec nedozvíme.
abychom mohli zajistit všechny náležiMohu Vám říci, že práce v této obtosti zavčasu.
lasti je čím dál složitější. Občany chráV tomto roce 2020 došlo k velké
ní nařízení GDPR o ochraně osobních
změně právě kvůli koronavirové epideúdajů, ale na druhou stranu chtějí být
mii. Od března 2020 jsou návštěvy u juzveřejněni, oceněni, jiní zase ne. Jsme
bilantů z bezpečnostních a zdravotních
jako mezi dvěma mlýnskými kameny…
důvodů zrušeny. Posíláme však gratulaDovolím si také poděkovat dětem
ce, do ní vložíme dopis s vysvětlením,
z mateřské školy ve Fryštáku, které vydárkové poukazy a rady, kde tyto poustupovaly na vítání, i jejich maminkám
za ochotu, kdy dětem pomáhaly s nákazy uplatnit.
Také v letošním roce 2020 neorgaročným oblékáním do krojů a také žákyním Základní školy ve Fryštáku, které
nizujeme slavnostní obřady vítání dětí
do života – zase z pochopitelných důrecitovaly a zpívaly na našich obřadech.
Přeji nám všem, abychom se setkávavodů pandemie covid-19, kdy se neli jen na těch radostných událostech
doporučuje konat hromadné akce, aby
a děkuji za spolupráci všem členkám
se účastníci nenakazili tímto virovým
komise.
onemocněním. Po zklidnění situace
dáme na vědomí, kdy se vítání bude
Za KPOZ
konat a samozřejmě odvítáme i starší
Dana Konečná, matrikářka

ZPRÁV Y Z RADN IC E

Připomínáme si

Den vzniku
samostatného
československého
státu
Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s představitelem protirakouského zahraničního odboje
Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu.
Mimo jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou (byla uvažována i monarchie), prezidentem se stane T. G. Masaryk, K. Kramář bude předsedou vlády.
Téhož dne kolem 9. hodiny ranní se vydali Antonín Švehla a František Soukup
jménem Národního výboru převzít Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí
na frontu, a nechali zaměstnance ústavu přísahat věrnost nově vznikajícímu státu.
Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem.
Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, které si
lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na
Václavském náměstí u pomníku svatého Václava promluvil k davům kněz Isidor
Zahradník a vyhlásil samostatný Československý stát.
Během nacistické okupace českých zemí byl statní svátek zrušen, přesto došlo
na výročí vzniku Československa 28. října 1939 k rozsáhlým protestům proti nacistické okupaci Československa. Po druhé světové válce byl státní svátek slaven
do roku 1951, kdy byl jeho název změněn na Den znárodnění s tím, že státním
svátkem zůstával tento den i nadále. Slavení vzniku Československa bylo obnoveno v roce 1988.
Zdroj: wikipedie.cz

Upozornění
Informace k motivačnímu systému evidence odpadů v rámci tzv. MESOHu,
výdej permanentních čárových / QR kódů na nově pořízené popelnice a výdej
čárových kódů na tříděný odpad vyřizuje Kateřina Večeřová, kancelář č. 110
v budově radnice.
Označení stávajících popelnic zůstává v platnosti i pro letošní rok. Svůj požadavek můžete předem sdělit telefonicky na tel. +420 702 182 609 nebo zaslat
na e-mail: k.vecerova@frystak.cz. Čárové kódy lze vyzvednout nejen osobně, ale
po dohodě zaslat i poštou.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Odbor technického hospodářství

AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA
V letošním roce zahájí město Fryšták proces aktualizace územního plánu. Podněty občanů, a dalších osob, budou po 30. listopadu 2020 poprvé analyzovány
a vyhodnoceny zpracovatelem. Tuto informaci na můj dotaz poskytl starosta v rámci posledního zasedání ZMF.
Územní plán je nástroj (právní norma), kterým samospráva usměrňuje rozvoj
v území. Argumentuje předpoklady, odůvodňuje soulad s žádoucími principy. Územní
plán, bez promyšlené regulace, se může stát v rukou neprofesionálního developera
koktejlem nepříjemných překvapení. Někteří občané tuto zkušenost nedávno zaznamenali.
Pokud chcete předat své podněty, udělejte to do shora uvedeného dne. Můžete jednat sami, nebo se obrátit na zastupitele, člena orgánu obce.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku, 21. 9. 2020

Nový řád pohřebiště
Oznamujeme, že od 1. 9. 2020
vstoupil v platnost nový Řád veřejného
pohřebiště města Fryštáku.
Současně s ním věnujte, prosím, pozornost i novým formulářům spojených
s provozem hřbitova:
Souhlas provozovatele pohřebiště
s úpravami hrobového místa
Žádost k vydání povolení ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového příslušenství na pohřebišti
Žádost o souhlas k pohřbení lidských pozůstatků, uložení zpopelněných lidských ostatků či jiného nakládání s nimi na veřejném pohřebišti
ve Fryštáku.
Provozní řád je umístěn na vývěsce
u hřbitova a k nahlédnutí také u správkyně hřbitova paní K. Večeřové (kancelář č. 110 v budově radnice).
Provozní řád i formuláře jsou zveřejněny na webu města.
oth

Změna provozní doby
(od 1. 10. 2020)

POŠTA FRYŠTÁK
PO: 10.00–12.00 a 13.00–18.00
ÚT:

8.00–12.00 a 13.00–16.00

ST:

10.00–12.00 a 13.00–18.00

ČT:

8.00–12.00 a 13.00–16.00

PÁ:

8.00–12.00 a 13.00–16.00
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VZDĚLÁVÁNÍ
pro 21. století
Martina Stavjaníková
V rámci projektu MAP II pro ORP
Zlín se v sobotu 7. 11. 2020 uskuteční konference „Vzdělávání pro
21. století“.
Je primárně určena rodičům a pedagogům, ale vítáni jsou všichni, kteří
se o tuto problematiku zajímají. Konference se zabývá různými aspekty,
systémy a přístupy ve vzdělávání.
Příspěvky sdílejí dobrou praxi ze škol,
přinášejí inspiraci pro změny, vybízejí
k zamyšlení. Své zkušenosti, nápady
a způsoby práce přinesou Mgr. Tomáš Chrobák, vítěz českého a účastník ﬁnále světového kola učitelského
ocenění Global Teacher Prize 2019
(témata: Smysluplná matematika,
která děti baví; Otevřený vztah Rodič
– škola – dítě) a Mgr. Monika Olšáková, oceněná 2. místem v českém
ﬁnále Global Teacher Prize 2019 (témata: Čtenářství jako prostředek rozvoje žákovských dovedností; Sdílení
dobré praxe ve sborovně). Ředitelka
ZŠ Střílky Mgr. Martina Raiserová se
svým kolegou Mgr. Michalem Prchlíkem představí, jak se podařilo malé
venkovské škole ve velmi krátkém
čase rozjet online výuku pro všechny žáky všech ročníků. Účastníci si
mohou vybrat i z těchto dalších seminářů nebo workshopů: Badatelsky
orientovaná výuka, Knihovna jako
centrum celoživotního vzdělávání,
Emoce do škol, Jak se daří absolventům ZŠ s Montessori programem
v dalším vzdělávání, Rovné příležitosti
ve vzdělávání.
Prostor pro svou prezentaci dostanou také zlínské alternativní základní
školy.
Konference se koná v prostorách
14|15 Baťova institutu a Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Záštitu nad ní převzala náměstkyně
primátora Statutárního města Zlína
Bc. Kateřina Francová.
Konference je bez poplatku, je třeba se předem přihlásit, a to on-line
na webu zlin.eu.

První konference ve Fryštáku na téma životního prostředí,
která se uskuteční
v sobotu 17. října 2020 od 8.45 v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.
ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH HOSTŮ
• „Historické civilizace vyschly“, Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
Historické civilizace se začaly rozvíjet nedávno, před zhruba 6000 roky, (Mezopotámie, Egypt, údolí Indu, Severní Afrika, střední Asie (dnešní Turkmenistán,
Uzbekistán atd.). Archeologové hledají zbytky těchto civilizací pod nánosy písku.
Tyto civilizace začínaly v záplavových zónách řek odlesňováním a odvodňováním
krajiny. Les uživí 1 – 3 osoby na km² , rostoucí populace proto mění les na zemědělskou půdu (naše Žďáry, německé -Schlag). Hlavní zemědělskou plodinou
jsou obilniny, které nesnáší zatopení kořene vodou, proto je půdu třeba odvodnit.
Historické civilizace vyschly, ačkoliv nevyužívaly fosilní paliva. I my odvodňujeme
krajinu a ve městech a podél dálnic vytváříme nepropustné plochy, které se
sluncem přehřívají. Stoupající ohřátý vzduch vysušuje. Příkon slunečního záření
a povrchové teploty lze měřit dostupnými přístroji.
• „Jak to s tím zemědělstvím skutečně je... a jak by to mělo být… podle
Petra Marady“, Dr. Ing. Petr Marada
Petr Marada získal z rukou Evropského komisaře pro zemědělství Janusze
Wojciechowského vítěznou cenu v soutěži ENRD Rural Inspiration Awards za rok
2020. Tato ocenění získávají nejvíce inspirativní iniciativy ﬁnancované Evropským
zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), což dokazuje přínos politiky
rozvoje venkova k podpoře opatření na podporu klimatu na venkově. Ve svém
příspěvku nás seznámí s tím, jaké problémy se pojí se zemědělskou krajinou
jihomoravských Šardic; jaká se nabízela řešení, co se v dotčeném katastru provádělo, kdo to prováděl, ﬁnancoval a co lze s ohledem na získané zkušenosti
a významné skutečnosti, právě zástupcům obcí doporučit.
• „Modrozelená infrastruktura“, Ing. Vít Rous
Skoro každý dnes asi někde slyšel „zelená“ nebo třeba „modrozelená“ infrastruktura. Ale co si vlastně pod takovým pojmem představit? Jsou to stromy
v ulicích a zelené střechy na domech nebo je to třeba i něco víc, když se tomu
říká infrastruktura? V Brně nebo Olomouci ať si to třeba řeší, ale proč by to mělo
zajímat lidi „na malém městě“? Jestli vás zajímá odpověď aspoň na jednu z těchto otázek, tak by vám je měla osvětlit přednáška....
• „Prezentace Vladimíra Kořena“, Mgr. Vladimír Kořen, televizní publicista
a moderátor, starosta Říčan u Prahy
Vzhledem k omezené kapacitě míst prosíme zájemce o účast, aby si rezervovali místo ve fryštácké knihovně na e-mailu knihovna@frystak.cz či na telefonu 602 403 192 a vstupenku si následně vyzvedli do 3 pracovních dnů. Cena
vstupenky je 150,- Kč. Sledujte také prosím aktuální epidemiologická opatření,
která se mohou vztahovat na konání této akce. Děkujeme za pochopení.
Michaela Nutilová, FRYŠTÁK DĚTEM Z.S.

Ž I V OTN Í P R O STŘ E D Í

Milí Fryštačané,
již podruhé si Vás dovoluji pozvat na první konferenci ve Fryštáku týkající se životního prostředí. Témata přednášejících
na sebe navazují, pěkně se doplňují, stejně jako planeta Země
nám ve své dokonalosti ukazuje hranice svých možností. Máme
nyní příležitost se setkat s uznávanými odborníky i ve Fryštáku
a dozvědět se něco o přírodě blízkých opatřeních. Konference se uskuteční v Domě Ignáce Stuchlého v sobotu 17. 10.
2020 a prezentace návštěvníků bude možná již od 8 hod. ráno.
V 8:45 bude konference zahájena a bude pokračovat do asi 15
hod. Krom toho, že se dozvíme, jak lze šetrně hospodařit v zemědělské krajině, jak udržet vodu v krajině i v sídlech, budeme moci za příznivého počasí prakticky vyzkoušet s biologem
Doc. RNDr. Janem Pokorným měření teplotních rozdílů v místech,
kde stromy jsou a tam, kde zeleň schází. Pokud to aktuální situace dovolí, přijede do Fryštáku po dvou letech i pan Vladimír
Kořen. Myslím, že těm, kdo jsme se s ním setkali předloni, nemusím připomínat pestrý zážitek ze setkání. A troufám si říct, pokud
se letošní setkání se všemi dalšími přednášejícími uskuteční,
bude to ještě intenzívnější, protože všechna témata jsou nesmírně zajímavá a hosté naladěni na „stejnou vlnu“. Touto cestou
bych také chtěla velmi poděkovat za e-mailový rozhovor, prozatím
se dvěma hosty konference, který si můžete přečíst níže. Mám
za to, že voda, ovzduší, půda a nakonec krajina jako celek je to
nejcennější co máme a o co bychom měli nejen rozumem, ale
i srdcem pečovat. Kdo vlastní půdu by se měl zajímat o to, co se
s ní děje, jak se na ní hospodaří, v jakém je stavu. Měli bychom
se zajímat o to, jak zajistit, aby se voda vrátila zpět do půdy, aby
podzemní vody zůstaly čisté, abychom chránili místa našeho žití,
aby ovzduší, které dýcháme bylo přívětivé našim plicím. Zodpovědný přístup ke krajině ve 21. století je důležitý a nutný.

Rozhovor s Dr. Ing. PETREM MARADOU
Jaký má, podle Vás, český člověk vztah ke své půdě?
Vztah k půdě je jiný u těch, kteří pouze vlastní půdu, jiný
u těch, kteří na ni současně hospodaří. Jinak se k půdě chová
ten, který ji zdědil a jinak ten, který ji v tržním prostředí nakoupil.
Půdu jako nemovitost většinou vnímají ti, kteří ji nakupují za účelem následného prodeje. „Svůj“ vztah k půdě mají také ti, kteří
ji nakupovali jako zástupci zemědělských subjektů od státu prostřednictvím pozemkového fondu, který již neexistuje. No a úplně
jiný vztah k půdě mají ti, kteří ji nevlastní.
Zajímají se lidé o to, co se s půdou děje, když ji pronajmou
někomu jinému?
Zájem o to, co se děje s půdou je přímo úměrný vztahu, který
se právě k půdě pojí.
O co konkrétně by se měl majitel půdy zajímat, aby prospěl
kladně české krajině?
Především vlastník půdy by ji měl vnímat jako část životního
prostředí a při své správě by ji měl jako nemovitost chránit a pečovat o ní.
Jak Vy osobně přistupujete k české krajině a kde čerpáte
inspiraci?
Na svoji půdu, která je součástí krajiny, se dívám jako na místo, kde tvořím smysluplné věci, které mi následně přináší radost.
Inspiraci hledám především studiem, konzultacemi a jinými poznávacími aktivitami především v přírodě, kde to funguje..., poznáváním přírody.
Co byste doporučil lidem, vlastníkům půdy, kteří nemají
možnost se o ni starat, tak aby pomohli české krajině?
Aby jako vlastníci nemovitosti – půdy (části životního prostředí), zajistili, u těch, kteří ji budou obhospodařovat, nebo Ti, kteří

ji budou mít propachtovánu nebo také Ti, kteří si ji koupí – ji
vnímali jako významnou složku životního prostředí, ji spravovali,
chránili a vylepšovat s cílem udržení funkcí produkčních a zajištění také služeb ekosystémových mimoprodukčních – významných
pro kvalitní venkovský život.

Rozhovor s Ing. VÍTEM ROUSEM
Jste projektant zelené infrastruktury, příroda a krajina,
voda, jsou vám velmi blízké, snažíte se udržet vodu i v sídlech
při výstavbě nejen rodinných domů, ale i developerských projektů. A podle všeho to jde, jen stačí se zajímat a chtít. Troufám si říct, že mnozí lidé zatím tímto způsobem nepřemýšlí.
Jsou zavedené „projektantské přístupy“, které se řídí danými
pravidly, ale mnohdy na přírodu moc nemyslí. Co byste vzkázal
lidem a ﬁrmám, aby si rozšířili obzory a snažili se při svých výstavbách myslet na přírodě blízká opatření?
Dnes už je možné najít dost informací na internetu i v češtině
a existují i databáze příkladových projektů, takže tím je dobré
začít. Existují i různé semináře a konference, které mají výhodu, že si člověk pak může přímo promluvit s různými odborníky
o tom, co ho zrovna zajímá. Najít zajímavé informace lze třeba
i na sociálních sítích ve skupinách věnovaných přímo zelené infrastruktuře nebo širším tématům jako je „voda“ nebo třeba zahradní architektura. A věřím, že většina z odborníků věnujících
se zelené infrastruktuře je schopná poradit případně i po emailu
nebo po telefonu.
Dalo by se jednoduše popsat, co je to modrozelená infrastruktura, aby si lidé udělali obrázek o čem Vaše přednáška bude?
Nevím, jestli to lze popsat v rámci odpovědi na jednu otázku.
Možná je to spíše na celý samostatný článek. Ale zjednodušeně
řečeno je úkolem zelené infrastruktury napodobit i v městském
prostředí přirozený cyklus vody. V přírodním prostředí se totiž
většina dešťové vody buďto vsákne nebo odpaří přímo v místě
kan dopadla. Pouze menší část odtéká po povrchu. Ve městech
i menších obcích je to ale často úplně naopak a velká část dešťové vody odtéká po povrchu velmi rychle pryč z daného místa.
Cílem zelené infrastruktury je, pomocí přírodních, polopřírodních
i čistě umělých prvků, přiblížit se co nejvíce tomu přírodnímu prostředí. K tomu slouží například zelené střechy nebo tzv. dešťové
zahrádky na ulicích ale třeba i nádrže na zachycení dešťové vody
a její využití pro závlahu v suchém období.
Jsou projektanti modro-zelené infrastruktury již zavedení
na českém trhu nebo Vás stále spočítáme na prstech jedné
ruky? Jaký je rozdíl v tom, když právě Vás někdo osloví s pracovní nabídkou nebo projektanta, který přírodě blízká opatření
neřeší?
Popravdě zatím neexistuje nikdo přímo jako „projektant zelené infrastruktury“. Projektování zelené infrastruktury je multioborový problém a je potřeba, aby všichni projektanti a architekti
působící v městském prostředí měli dobré povědomí o různých
možnostech jejího využití. Jak architekt navrhující třeba bytový
dům, tak projektant dopravních staveb by měl mít na mysli, jak
nejlépe řešit vodu v daném území, a ne ji jen co nejrychleji odvést
pryč, jak se to dělo dosud. Nicméně, v současné době většinu
prvků zelené infrastruktury navrhují krajinní a zahradní architekti,
což je jistě dobře. Bohužel zde osobně vidím velký deﬁcit u nás,
vodohospodářských projektantů, protože přeci jen je potřeba kromě estetického pojetí velmi dobře řešit i řádnou funkčnost právě
z toho vodohospodářského hlediska. Silnější spolupráce a spojení těchto oborů tady podle mě celkem chybí.
Děkuji za rozhovory

Michaela Nutilová
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Fryštáčtí taičisté v koronavirovém roce

Vstup do letošního roku byl pro fryštácké taičisty optimistický a s chutí jsme se
pustili do dalšího nácviku tradičních čínských cvičení. Naše úsilí však brzy zhatil virus,
který změnil život v celé společnosti. Uzavřením základní školy s tělocvičnou jsme bohužel v březnu přišli o možnost scházet se na pravidelných trénincích. Ovšem taičisté se
nevzdávají a jak jen to bylo možné, začali jsme se ke cvičení scházet v přírodě – v krásném prostředí v „Parku“ v Horní Vsi. Nejdříve jen ti nejodvážnější, později se přidávali
další členové oddílu. Zpočátku jsme museli dodržovat hygienické předpisy a cvičili jsme
v rouškách a v bezpečných vzdálenostech od sebe, později jsme mohli od těchto tvrdých
opatření upustit a přidávali se další lidé z naší skupiny. O prázdninách jsme se v lese
scházeli již v poměrně solidním počtu
a cvičení v přírodě jsme si krásně užili.
Koncem srpna jsme uspořádali tradiční loučení s létem a cvičením v přírodě.
Opět po roce mezi nás přijel taičista a výborný muzikant Ota Maňák z Bohumína,
pod jehož vedením jsme si skvěle zacvičili
a později ještě lépe zazpívali při jeho fantastické kytaře. Loučení s létem se nám
jako každoročně velmi vydařilo a jsme
rádi, že jsme v tomto případě nemuseli
dělat koronaviru žádné ústupky.
V sobotu 19. září jsme uskutečnili odkládaný zájezd do Boskovic, kterého se
zúčastnili nejen členové oddílu, ale také
rodinní příslušníci, přátelé a členové klubu důchodců. Naše výlety jsou velmi oblíbené, navštěvujeme města a krásné památky
a také různé parky, kde si vždy zároveň zacvičíme naše oblíbená tradiční čínská cvičení.
Tentokrát jsme vyrazili do Boskovic, které nejsou u nás tolik známé a nebývají tak často
cílem výletů. Naše volba nás nezklamala. V Boskovicích se nás ujala sympatická průvodkyně, která nás provedla historickým jádrem města. Především historie a památky
významné boskovické židovské obce nás velmi zaujaly. Průvodkyně byla velice příjemná,
její výklad fundovaný, ale přitom i zábavný a vtipný, takže se nikdo nenudil, a to ani
školní děti, které byly také v naší skupině. Pro všechny byla procházka historickým městem obohacením a rozšířením vědomostí. Zážitkem byla společná návštěva židovského
města, nádherné synagogy maior a také rituální lázně mikve. Další část našeho programu byla individuální. Ať už účastníci zájezdu navštívili zříceninu goticko-renesančního
hradu nad městem, půvabný empírový zámek, farní kostel sv. Jakuba, židovský hřbitov
nebo jiná zajímavá místa v Boskovicích, nikdo nebyl zklamaný. Jako při všech našich
zájezdech, i v Boskovicích jsme si zacvičili tai-či, a to v krásném prostředí parku poblíž
zámeckého skleníku. Na tom, že se nám zájezd vydařil, má bezpochyby zásluhu i příjemné slunečné počasí. Město Fryšták nás potěšilo dotací na úhradu dopravy autobusem.
V září jsme zahájili již 16. školní rok tradičních čínských cvičení ve Fryštáku a doufáme, že se nám již koronavirus vyhne a nebudeme muset omezovat naši činnost. Všem
čtenářům Fryštáckých listů přejeme pevné zdraví a dobrou mysl!
MK

Vážení rodiče, dámy a pánové,
milí spoluobčané a příznivci aktivní
kultury.
Dovolte, abych Vás pozdravil
v novém školním roce 2020/2021
a popřál Vám, a hlavně vašim dětem
jménem celého kolektivu pedagogů
a pracovníků ZUŠ Morava, pokud
možno klidný průběh následujícího
školního období. Také chci velmi
poděkovat hlavně rodičům za spolupráci v období, kdy nám nic jiného
nezbývalo než učit na dálku. Byli jme
nuceni v prvních chvílích improvizovat, ale právě s pomocí rodičovské
veřejnosti se nám podařilo i tuto situaci dle možností zvládnout.
To ostatně dokládá i minimální
úbytek žáků na začátku letošního
školního roku.
O tom, že žáci pracovali i v tomto
nelehkém období, chceme přesvědčit rodiče, a nejen ty, v úterý 10.listopadu 2020 v Domě kultury ve Vizovicích. Právě ve spolupráci s touto
institucí pořádáme koncert souborů,
sborů a orchestrů ZUŠ Morava a také
výstavu výtvarných prací s názvem
“MORAVA SOBĚ“. Předpokládám, že
nám situace umožní akci pořádat
a setkat se hlavně s nejbližšími našich mladých umělců.
Ostatně plánujeme veřejná vystoupení bez ohledu na současný
stav a pevně věříme, že se situace
zlepší. Vždyť právě veřejná vystoupení v kolektivu či sólová vystoupení
dělají z žáků hudebního oboru muzikanty a veřejné výstavy výtvarných
prací z žáků výtvarného oboru výtvarníky. A to je cíl naší práce. Vychovávat absolventy jako nositele aktivní
regionální kultury, obzvláště pak té
vesnické.
Vážení rodiče, dámy a pánové.
Strategie školy, či cíle anebo koncepce školy, je jasná. Učitel za žákem
a výchova mladých umělců do aktivní
regionální kultury. Pokud nám zůstanete nakloněni, a spolupráce s obcemi či městy bude minimálně tak dobrá jako loni a budou nám tak dobře
vycházet vstříc ředitelé základních
škol, pak jsme schopni svým závazkům dostát i přes koronavirovou kalamitu.
S pozdravem a živé kultuře zdar,
Libor Mikl
ředitel ZUŠ Morava
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Přijímací zkoušky
na střední školy
a čtyřletá učiliště 2020

130. výročí založení školy ve Fryštáku
a 65 let přátelství Fryšták – Muráň
Rok 2020 je rokem, ve kterém si připomínáme 130 let od založení základní
školy ve Fryštáku a 65 let trvání přátelství mezi obcí Muráň a městem Fryšták.
Obě výročí si zaslouží důstojnou oslavu. Na programu byla družební návštěva hostů
z Muráně ve Fryštáku, slavnostní prohlídka prostor školy pro širokou veřejnost, den
otevřených dveří ve škole s možností nahlédnutí do průběhu výuky v hodinách jednotlivých předmětů. Oslavy byly plánovány na měsíc květen letošního roku. Bohužel,
jak všichni víme, koronavirová situace způsobila uzavření školy a pozdější zpřísnění
pobytu ve škole pro zaměstnance i žáky. V době letních prázdnin jsme plánovali tuto
oslavu uskutečnit v měsíci říjnu. Vzhledem k současné situaci musíme i tento termín odvolat. Je to velká škoda, protože fryštácká škola je velmi krásná a má se čím
chlubit nejen při pohledu zvenku, ale i zevnitř. Přesto všechno vidíme nastalou situaci pozitivně a věříme, že i když později, všechny plánované aktivity ohledně oslav
zrealizujeme v příštím roce v jarních měsících. V současnosti je pro nás prvořadým
úkolem udržet naše žáky zdravé, abychom mohli pokračovat ve výuce.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Libor Sovadina

3D tiskárna v ZŠ Fryšták
Ačkoli současná situace je pro všechny velmi stresující a náročná, přesto se
díky boji s koronavirovou infekcí realizují záležitosti, které jsou pozitivní a přínosné.
Pro naši školu to znamená získání 3D tiskárny. Nákup této tiskárny byl realizován
Městem Fryšták za účelem tisku komponentů, které se využívají při sestavování
ochraných obličejových štítů. V době,
kdy tato potřeba využití není nutná, je
tiskárna využívána při výuce ve škole
v rámci ICT nebo pracovních činností. Jedná se tikárnu Zaribo MK3S 320.
Po úvodním zaškolení, se kterým nám
významně pomohl zkušený 3D tiskař
pan Petr Kolajík, zkoušíme tisk jednoduchých objektů, jako jsou klíčenky, přívěsky a jiné předměty. Postupným pronikáním do tajů širokého využití 3D tisku
zkoušíme i náročnější objekty a učíme
se vytvářet vlastní.
Libor Sovadina

Uplynulý školní rok 2019 – 2020
se od všech předchozích výrazně lišil.
Uzavření škol vzhledem k pandemii
Covid-19 způsobilo nemalé komplikace žákům, rodičům a učitelům.
Nejvíce zasaženou skupinou byli žáci
devátých tříd, protože stejně jako
v předchozích letech je čekala přijímací zkouška na střední školy a čtyřleté učební obory. Na rozdíl od minulých let měli žáci jen jeden pokus,
jednotný test pro všechny školy z jazyka českého a matematiky proběhl
pouze v jednom termínu. Díky částečnému uvolnění pravidel před zkouškami a perfektnímu organizačnímu
zajištění vedením školy měli naši žáci
možnost třítýdenní intenzivní přípravy
před zkouškami z obou zmíněných
hlavních předmětů. Nebylo to jednoduché, poněvadž úloha učitele je v takovéto situaci nezastupitelná. Přesto
však žáci vzali svou přípravu velmi
vážně a poctivě pracovali na zlepšení svých vědomostí a dovedností,
což vyučujícím jejich práci usnadnilo.
Ani rodiče nezůstali stranou a jejich
významná pomoc při práci učitelům
velmi pomohla. Toto společné úsilí
přineslo skvělé výsledky a zcela jistě
se vyplatilo. Naši žáci byli ve srovnání
s výsledky 66 470 uchazečů o místo
na střední škole či čtyřletém učebním
oboru v testu z jazyka českého lepší
o 4,1 % a v testu z matematiky lepší
dokonce o 15 % nad celorepublikovým průměrem. Vzhledem k hodně
ztíženým podmínkám, které byly sice
pro všechny stejné, ale ne všichni se
s nimi dokázali vyrovnat, je tento výsledek jednoznačným důkazem vysoké úrovně výuky v naší škole, což je
zásluhou vedení, vyučujících a všech
pracovníků školy. Za zmínku jistě také
stojí, že k přijímacím zkouškám bylo
přihlášeno 39 ze 44 žáků devátého
ročníku, vlastně téměř všichni. Mnozí
byli přijati současně na obě vybrané
školy a výběrem jedné z nich uvolnili místo těm, kteří zpočátku skončili
pod čarou. Nakonec se tak dostali
všichni naši žáci na vybrané školy
na první pokus. Je to skvělá vizitka
pedagogického úsilí v Základní škole
Fryšták a věřím, že to bude stejné,
ne-li lepší i v letech příštích.
Mgr. Jan Skopal
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„Zemňáky a zelé, živobytí celé“
Letošní babí léto dohání co zameškalo o prázdninách. Sluníčko barví jablka do sytě červených barev a ta pod
jeho paprsky sládnou do medových
chutí. Dýně na zahrádkách konečně
dostávají zářivou oranžovou barvu, zemáky svou velikostí prokazují chytrost,
či chcete li hloupost sedláků a zahradníkům nastal čas, kdy neví, kam dřív
skočit. Přišla chvíle sklidit, co kdo zasil.
Stromy se k potěšení valašských pěstilů prohýbají pod sametově ojíněnou
modří trnek. Opět nastal čas půjčování
„beček“ na zakládání kvasu a remcání
dětí, když po škole musí s rodiči sbírat
to naše modré valašské platidlo. Letos
se zkrátka urodilo a malá ukázka z úrodných zahrad a zahrádek byla opět součástí podzimní výstavy pořádané muzeem v Lukovečku. Její název „Dělání
smutky zahání“ je důkazem toho, že se
zde prezentují nejen zdatní zahradníci,
ale také další zruční šikulové naší obce.
Každý rok je s podivem, kolik je u nás
řemeslně umných lidí v mnoha oborech
počínaje již od těch nejmenších. Nejmladším vystavujícím účastníkem byl
téměř čtyřletý Kryštůfek se svým obrázkem moře. Jeho o něco starší kamarádi
hudební skupiny Haladryja v pátek 11.
září výstavu otevřeli svým úspěšným
vystoupením. To, že se tentokrát díky
koronavirové hrozbě zahájení přesunulo
ven, bylo příjemným zpestřením ze dvou
důvodů. Děti hrály a zpívaly na krásné
nově zrekonstruované terase Obecního domu v příjemném slunečném dni
a návštěvníci si mohli celý program vychutnat bez roušek, jenž pak použili až
při prohlídce výstavy. Po dětech následovalo bubenické zaříkávání místních
trnkových šamanek a taneční vystou-

pení dívek. Počasí přálo po celé tři dny
konání výstavy a dovolilo posedět na
dvoře Obecního domu u něčeho dobrého a pobesedovat se sousedy, podělit
se o dojmy z výstavy, ocenit vystavující.
Snad se situace nezhorší a budeme se
moci setkávat i při dalších plánovaných
akcích naší obce a jejich spolků.
S podzimní výstavou hojnosti úrody
přímo i nepřímo souvisí činnost jednoho ze spolků naší obce. Svaz zahrádkářů byl předchůdcem a dlouholetým
nositelem tradice podzimních pěstitelských výstav v Lukovečku. Do dnešních
dnů jeho někteří členové vystavují své
výpěstky. Hlavně však v době konání
výstavy pokaždé rozvoní celé širé okolí
Obecního domu úžasnou typickou vůní
těch nejlepších tradičních valašských
povidel. Manželé Láníkovi se s obrovskou obětavostí a pílí starají o to, aby
všichni dobře „navařili“, poradí, pomohou, a moc se v toto období nevyspí.

Povidla se zde vaří ve dne v noci a do
toho ještě o víkendech moštují jablka.
Jejich vytrvalost je obdivuhodná a patří
jim za to velké díky. My starší rádi vzpomínáme na tři „pécky“ po chalupách
v dědině, v kterých se vařívala povidla
kdysi postaru na ruční pohon. Dnes už
nám pomáhá elektřina, ale lízačka má
stále své kouzlo a dnešním dětem zůstanou opět krásné vzpomínky na společná vaření v „pécce“.
ik

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Pomstou opravdového katolíka je odpuštění a modlitba za člověka,
který nás uráží.“
Don Bosco

Co je nového v sekci Orientačních Dnů®:
Školní rok se rozeběhl, jak jsme
zvyklí. Měli jsme adaptační kurz pro
vysokoškoláky z Olomouce, potom pro
šesté třídy ZŠ a projektové kurzy. Jedna
škola musela z kurzu předčasně odjet,
protože se účastníci narychlo dozvěděli, že jeden z jejich pedagogů je v karanténě. V pedagogické sekci Orientačních
Dnů® (OD) momentálně hledáme nové
instruktory, které baví práce s mládeží
a láká je rozvíjet sebe i ostatní. OD jsou
třídenní zážitkové, stmelovací kurzy pro
školní kolektivy. Otvíráme při nich různá témata - od přátelství, vztahů až po
média a sociální sítě. Jedním z našich
hlavních cílů je upevnit třídní kolektiv a
podpořit jeho pozitivní klima. Máte–li ve
svém okolí někoho ve věku 18 – 30 let,
má chuť a odhodlání pracovat s mládeží
a je zodpovědný, můžete mu o nás říci.
V týmu OD najde skvělou partu instruktorů, dotované vzdělávání a jedinečnou
příležitost pozitivně formovat mladé.
Instruktoři na DISu mají zajímavou bri-

gádu na DPP, která se dá kombinovat
i s vysokoškolským studiem. Více informací na: https://www.disfrystak.cz/
instruktori/, v případě zájmu pište na
email: strohbach@disfrystak.cz.
D. Z.

Co bylo a bude:
V měsíci říjnu nás čeká první víkendovka v novém školním roce zvaná LIS. Volná místa na kroužcích:
Breakdance, Motokroužek, Posilovna
a Stolní tenis.
Přihlásit se můžete na webových
stránkách:
https://www.disfrystak.cz/dis-klub/

OKÉNKO DO HISTORIE
Češi v osobním styku s Donem Boskem Po první propagandě by bylo divné, kdyby nikdo z Čechů nevešel s Donem Boskem do osobního kontaktu. Nemáme sice
o tom mnoho zpráv, ale něco se našlo.
Roku 1886 se vydal s jednou výpravou do Říma vicerektor kněžského semináře
českobudějovického P. Václav Petr. Rektor Animy mu zprostředkoval soukromou audienci u Svatého otce Lva XIII. P. Petr se zabýval myšlenkou vytvořit nějaké dílo pro
záchranu mládeže a papež mu na rozloučenou řekl: „Synu, starej se o mé hochy!“
Tato slova rozhodla a P. Petr hned nato odjel do Turína, poradit se s Donem Boskem.
Nevíme, o čem hovořili, ale existuje ještě okružní jízdenka, která jeho turínskou zastávku dokumentuje. Nezůstalo při tomto styku. Další se uskutečnil pravděpodobně
o prázdninách následujícího roku, kdy P. Petr už kladl základy ke kongregaci bratří
Nejsvětější svátosti. P. Petr kongregaci skutečně založil a ve všeličems napodobil
Dona Boska. Celkově však okopíroval starší předlohy, takže jeho dílo dostalo jiný
charakter než dílo Don Boskovo. To už je však jiná věc.
P. J.
(Zdroj Oldřich Med, Kniha víry)
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Fryštácký malý svět
si letos hudebně zaexperimentoval
Sázka na originalitu. Tak by se
dala ve stručnosti popsat dramaturgie letošního ročníku Fryštáckého
malého světa. Po loňském jubilejním
ročníku, kdy se na pódiu představila
spíše osvědčená jména české alternativní scény, jsme letos sáhli po méně
provařených interpretech. Jaký tedy
byl letošní ročník Fryštáckého malého
světa?
Vlastně stejně povedený jako předchozí roky – špatné počasí i covid-19
nás naštěstí obloukem obešly a do areálu DISu našlo cestu v součtu za oba
dny necelých šest stovek diváků.
Pátek. Po úvodním bloku regionálních kapel (skoro místní příjemná
kytarovka Mers, rozhoupaný Reggay
a tvůrčí dílna fryštáckého muzikanta
a písničkáře Martina Truhláře) přišly
na řadu večerní kapely. Návštěvníci
s otevřenými ústy sledovali koncert
jedné z nejsyrovějších kapel v dějinách
Malého světa Povodí Ohře s charismatickým frontmanem Jiřím Sochorem.

Podobné reakce vyvolala také brněnská zpěvačka Mucha se svojí kapelou,
která do návštěvníků nasypala kulometnou dávku svých punkových, úderných

a vtipných feministických protestsongů.
Večer završili elektro-popoví YM s projektem střídajícím taneční i poslechové
pasáže.
Sobota. Začátek již tradičně obstaralo divadlo pro děti. Na tomto místě
rádi vzdáváme hold Divadelnímu souboru Zdeňka Štěpánka z Napajedel, který u nás hrál už poněkolikáté a z jehož
pohádek jde cítit upřímná a inspirativní
snaha prostě „jen“ dělat radost rodinám s dětmi. Pohádka Zvířátka a loupežnice opět nadchla děti i dospěláky.
Hudební program odstartovali místní post-teenageři Hluchý Dovrat následovaní zlínským Zářím a valašskomeziříčskou písničkářkou Lucií Redlovou.
Otrokovice zastoupil alternativní showman Návratníček. Večerní blok zahá-

jil uznávaný výtvarník, autor komiksů
a nezaměnitelný zpěvák Jaromír 99 se
svojí Letní kapelou. Hudba s velkým H
v ryzí a čisté podobě. Následovala slovenská elektro-písničkářka Katarzia
se svým do detailu propracovaným vystoupením. Celý festival pak zakončilo
naživo hrané „skoro techno“ v podání
1ﬂfsoap, kteří ve svém jednolitém setu
roztančili celý areál.
Děkujeme všem, kteří se na letošním ročníku Malého světa podíleli jako
vystupující, organizátoři či návštěvníci.
Velmi si také vážíme ﬁnanční podpory
města Fryštáku a Zlínského kraje, bez
níž by nebylo možné tuto kulturní akci
realizovat. A v neposlední řadě děkujeme také DISu, v jehož zázemí se festival koná.
Za rok se těšíme na viděnou na již
22. ročníku!
Z kola ven, z. s.
Foto Břetislav Jančík

Kaple Bolestné Panny Marie na Vítové
Je to již velmi dávno, když spor
pánu z Lukova a ze Zlína vyřešil svou
chytrostí a důvtipem jinoch zvaný
Vít právě ku prospěchu lukovského
pána a za to dostal do trvalého užívání malebné údolíčko. Od té doby,
pod majestátní horou Velá, vedle potoka, leží v dlani Hostýnských vrchů
ves zvaná Vítová.
Vážení spoluobčané, tolik drobná
exkurze do nádherného mýtického
příběhu o vzniku malé vesničky mezi
Fryštákem a Lukovem. Pravda však
je, že Vítova ves či Vítová vždy úzce
souvisela s dějinami hradu Lukova,
a že roku 1398 držel zde statek muž
zvaný Malý, psaný z Lukova. A od té
doby se oﬁciálně uvádí založení
obce. Historikové se domnívají, že
název obce může souviset s prvním
fojtem, který se pravděpodobně jmenoval Vít a který od lukovských pánů
získal území okolo potoka do majetku anebo spíše pachty, tedy jakéhosi
pronájmu. Dějiny malé vesničky byly
mnohdy velmi turbulentní, obživa velmi náročná vzhledem k položení obce,
a tak se uvádí, že roku 1516 se jedná
o obec již zaniklou. Znovu obsazena byla
až roku 1548. Můžeme se domnívat, že
obec byla odnepaměti křesťanského
vyznání. Přestože spádově Vítovjané
patřili do Fryštáku, měla obec svou malou dřevěnou sakrální stavbu ve středu
obce. Bohužel po této stavbě nezůstaly
žádné pozůstatky ani v písemné formě,
a tedy se jedná pouze o domněnku.
Z kamene a cihel byla kaplička
zbudována asi na místě kaple dřevěné v druhé polovině 19. století panem
Vítem Bačůvkou. V době první světové
války byl z kapličky odvezen zvon, nicméně při poslední rekonstrukci krovů
byl za trámem zvon nalezen. Tedy první
zvon. V roce 1948 byl do kaple umístěn
zvon nový a kaple byla za hojné účasti Vítovjanú vysvěcena. V roce 1968
byla svépomocí kaple rekonstruována
a na rekonstrukci se vybrali prostředky
od občanů Vítové. Byla sundána původní kamenná krytina a nainstalován
plech a také byla spravena a přemalována původní šedá omítka na barvu
srnčí červeně. Výmalbu provedl mistr
Kršák a plot kolem kaple zajistil Jan
Zbořil. V té době byl také přemístěn
dřevěný venkovní kříž z pravé strany
na levou při pohledu na průčelí stavby
z autobusové zastávky.
A takto kaplička na Vítové včetně
několika vzrostlých kaštanů vypadala až do první rekonstrukce zahájené
v roce 2015 ﬁrmou TESLICE CZ, s. r. o.,

Vsetín – tesařské konstrukce, krytina
a klempířské prvky. Dále rekonstrukce
pokračovala v roce 2016 ze strany ﬁrmy
Vilém Vacl, Holešov – odvlhčení objektu.
Rekonstrukce pokračovala v roce 2017
ze strany restaurátora Bc. Zdeňka Holého DiS. - restaurování stavebně truhlářských prvků (dveře, okna, obložení).
V roce 2018 pokračovala rekonstrukce
ze strany restaurátorky BcA. Magdy Bodanské - restaurování malířské výzdoby
interiéru kaple a v roce 2017-2018 proběhlo ze strany ﬁrmy Boss Company, s.
r. o., Praha, dokončení stavebně-technických prací. Zpracování projektu a realizaci rekonstrukce, za přísného dohledu památkového úřadu ve Zlíně, platilo
město Fryšták s částečnou podporou
Ministerstva kultury.
Ovšem před tím se podařilo kapli zapsat na Ministerstvo kultury jako stavbu místního významu.
Na zpracování žádosti se významně podíleli nejen starosta města
Mgr. Doležel, ale hlavně kronikář města
PhDr. Česlav Zapletal, místní historik
Radomír Slováček a v neposlední řadě
pan učitel Milan Přívara z Lukova.
Nyní, tedy v roce 2020, je kaple plně
zrekonstruována. Byla provedena soﬁstikovaná rekonstrukce střechy, včetně
navrácení původní krytiny. Stavba byla
důsledně hydrologicky ošetřena a byly
zrenovovány veškeré vnitřní i venkovní omítky, jež následně dostaly barvu
původního stavu. Byla osazena nová
okna a velmi pěkně zrenovovány hlavní
vstupní dveře. Bylo také ošetřeno bezprostřední okolí kaple a vstupní chod-

ník. V roce 2020 bylo nainstalováno
elektricko-akustické zvonění. Zvony
zvoní denně ve 12.00 a v 18.00. Je
možno pustit také tzv. umíráček. Celkové náklady se vyšplhaly na částku
více jak 1.000 000 Kč.
Rekonstrukci vnitřního vybavení
objektu si vzali za své manželé Ernestovi, Pavel Mikl a Vladimír Mikl ml.
Díky výše jmenovaným došlo
k rekonstrukci oltáře, klekátka, sochy Panny Marie, lavic, všech textilií
a svícnů. Byl vytvořen dřevěný podstavec pro zvonící aparaturu a chystá se instalace dřevěné venkovní
vitríny pro umístění informací hlavně
o zemřelých spoluobčanech či rodácích obce. Do kaple byly umístěny
původní obrazy a další dvě díla věnovali Jana a Petr Ernestovi. Navíc zakoupili ikonu Panny Marie Sedmibolestné na věhlasném Velehradě. Ta
je nyní umístěna ve vnější vitríně niky
v průčelí kaple. Pan Richard Vařák
z Lukova pak bezplatně dodal umělé sklo k dokonání díla venkovní vitríny
nad vchodem objektu. Paní Jana Ernestová je oﬁciální správkyní objektu, a tak
navázala na tradici. Anežka Ernestová
(tchýně Jany) totiž dlouhá léta pečovala
o kapli. Pro pořádek si dovolím vyjmenovat i další občany obce Vítová, kteří
se o kapli a její okolí starali, či přednášeli na Májových pobožnostech anebo
chodili zvonit. Byli to např.: Rudolfína
Nedoluhová, Justa Bačůvková, paní
Zbořilová, Blažena a Františka Bačůvkovy, Bohumil Janíček, Marie Janíčková,
Vlasta Langrová, Miroslava Miklová,
Zdenka Šlancarová, Jana Skaličková
a pravděpodobně i další jména, která
jsem již nezaznamenal. Těm se omlouvám.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové. Tradice, národní historie, kultura,
a to se týká i té místní, jsou lakmusovým papírkem vyspělosti národa. Zdravá pospolitost lidí v obcích a městech
se neměří na výše majetků jednotlivců,
ale zda se dovedou společně postarat,
a to do jaké míry, o odkaz hmotných
a nehmotných děl a tradic svých otců
a dědů. Děl, která utvářela v minulých
dobách místní společnost, její sounáležitost a potažmo pak celý národ
Moravanů, Slezanů a Čechů. Vítová,
vesnička v údolí pod Velú, by si takové
Vítovjany vzhledem ke své minulosti, určitě zasloužila. Zdá se, že v objektu znovu zrekonstruované kapličky se blýská
na lepší časy. Chci tomu věřit.
S pozdravem
Libor Mikl
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Pozn. Kniha byla oceněna Magnesií Literou 2020 pro objev roku.
Klevisová, Michaela – Kroky vraha

KNIŽNÍ ŽEŇ
U sklizně knih je výhoda, že může proběhnout po celý rok a podoba úrody se neliší.
(Překvapení Vás mohou spíše čekat v zázemí – dříve samostatný nakladatel se občas přeroubuje na jinou podnož, nakladatelská síť se rozhojňuje a třeba Vyšehrad
nebo Kniha Zlín vplyne do společnosti Albatros Media.)
Předkládáme Vám některé plody nakladatelského úsilí poslední doby, které jsou pro
Vás ve Vaší knihovně připraveny. Jsou voňavé a šťavnaté, a jak se ukazuje, zaujaly
čtenářstvo nejen našeho regionu.
No a těšíme se, že knihám dáte smysl!
• BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Falcones, Ildefonso – Dědicové země
Autor
světového
bestselleru Katedrála moře se po
deseti letech vrací do středověké
Barcelony s nejnovějším titulem Dědicové země. Spolu
s hlavním hrdinou
knihy, dvanáctiletým Hugem, se ocitáme
v Barceloně roku 1387, v době překotných zvratů. Ty zasáhnou i do Hugova
života, když jeho mecenáš upadne v nemilost a chlapec je nucen opustit svůj
sen o tom, že bude jednou stavět lodě.
Další cesta ho zavede do židovského
ghetta a dál za město, do polí a vinic.
Jako skutečný dědic země nás provází
magickým světem středověku, doby tak
odlišné, a přece v mnohém tolik podobné té naší.
Hájíček, Jiří – Plachetnice na vinětách
Marie, rozvedená
sedmačtyřicetiletá
docentka literatury,
se přes léto ocitá
v
poloprázdném
bytě své sestry
v Českém Krumlově. Dojíždí odtud
na venkov za těžce
nemocnými rodiči a ve volných chvílích
brouzdá mezi davy turistů krumlovskými

my z knihovny
uličkami. Seznámí se přitom s mladičkým knihkupcem Filipem. Jejich začínající románek dýchá atmosférou horkého
července a četnými literárními konotacemi. Marie však chce především urovnat vztahy se svou sestrou a postarat
se o rodiče – dominantního otce a mírnou, obětavou matku. A vyrovnat se se
svou osamělostí. Tu vnímá jako uvíznutí v čase, kdy na ni z minulosti doléhají vzpomínky – a z druhé strany vyhlídky
na stáří. V rodinné tradici silných mužských vzorů Marie přemítá o tom, co bylo,
a současně se ptá, jak žít dál a co si
počít se „shakespearovskou láskou“…
Kadlec, Vratislav – Hranice lesa
Prozaický
debut
Vratislava Kadlece
nabízí
sedmnáct
povídek, v nichž
jako by se potkával
Karel Michal a jeho
Bubáci pro všední
den s texty Jorgeho
Luise Borgese. Jednotlivé povídky ohmatávají různé podoby
hranic, nejasné prahy v nás i kolem nás
a životní mezníky, po jejichž překročení
není návratu. Postavy povídek se často
ocitají v neveselých situacích, vyprávění
však nechybí humor a za slovy tu a tam
cítíme poťouchlý úsměšek vypravěče.
Humor vyvstává ve chvílích, kdy si uvědomujeme chybu, která nebolí. I práh
bolestivosti je ovšem velmi nejasné
a proměnlivé povahy.

V pražském lesoparku byla v noci uškrcena mladá žena. Novinářka Julie Kellerová je zřejmě poslední, kdo s ní před
vraždou mluvil. Oběť se navíc nápadně
podobala její dceři
Kláře. Byla to náhoda, nebo měl vrah
spadeno na někoho
jiného? Sympatický inspektor Josef
Bergman rozkrývá
složitý
hlavolam
a odhaluje tajemství
zastírající minulost.
Pozn. Kniha byla poprvé vydána před
pěti lety. O jejím úspěchu svědčí její již
5. vydání.
Lednická, Karin – Šikmý kostel
Románová kronika
ztraceného
města. Podtitul knihy
lapidárně shrnuje
příběh o někdejší
pastevecké vesnici, která vystavěla
svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli
těžbě uhlí. Dnes už z výstavních budov
a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen
šikmý kostel, který strmě a varovně
ční do pusté krajiny. Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894,
které drsně zasáhlo do života obyvatel
celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové
této knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat.
• NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Čornej, Petr – Jan Žižka
Žižkův nový životopis vychází u příležitosti 600. výročí
výbuchu husitské
revoluce a napravuje bilanci české
historiograﬁe,
jež
po husitské tetralogii Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým
dílem na toto vzrušující téma již čtvrt
století. Čtenář dostává do rukou druhou
nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující
na téměř devadesát let staré monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky
s využitím nejnovějších badatelských po-

znatků doplňuje, koriguje i překonává.
Velká Žižkova biograﬁe z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje nepřemoženého hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího
českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu,
jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho činů. Husitský
válečník vystupuje na stránkách knihy
jako polní velitel, jehož fenomenální
úspěchy vyrůstají nejen z geniálního
strategického uvažování a jedinečné
schopnosti zvolit překvapivá řešení, ale
i z oddanosti jeho bojovníků a nesporného charismatu, které mu nemohou upřít
ani jeho nepřátelé. Sám sebe přitom
vnímá jako hluboce věřícího bojovníka,
naplňujícího boží vůli vždy a všude. Již
v průběhu svého života se stává ikonou
stoupenců husitského programu a zároveň objektem nenávisti svých protivníků.
Pozn. Letošní Magnesii Literu Čornejova
práce ovládla. Obdržela ocenění Kniha
roku i Literu za naučnou literaturu.
Havlíčková, Táňa – Móda a duše aneb
Klíč k sobě
Kniha je napsána
nekonvenční módní
návrhářkou a designérkou, která ladí
oblečení k duši člověka, aby se konečně cítil ve své kůži.
Autorka je objevitelem metody Stylový
klíč, který pomáhá ženám odemknout
jejich pravé já, pochopit vlastní styl i to,
jak se správně obléci od hlavy až k patě.
Kniha naučí rozumět neverbálním signálům oblečení pomocí osmi stylových
proﬁlů. A díky ní, budete kupovat už jen
to, co vám sluší a v čem se cítíte skvěle. Přes oblečení pochopíte své blízké,
zharmonizujete své vztahy a díky vědomému oblékání se vám otevře hlubší
smysl vašeho života.
Jelínek, Marian – Vnitřní svět vítězů
Co skutečně rozhoduje o vítězích mezi
špičkami ve svých
oborech? Jak se
připravovat, abyste
dosahovali co nejlepších výsledků?
Jak se nevzdávat
a směřovat stále
k cíli, i když se zrovna nedaří? Jakými
způsoby a technikami můžete svůj výkon nejvíce ovlivnit? Aby člověk uspěl
v jakékoliv oblasti, musí mít v rovnováze

všechny složky svého vnitřního světa:
talent, vůli, dovednosti a lásku k tomu,
co dělá. A musí také umět tento „hnací
motor“ neustále krmit, pohánět a zvyšovat jeho výkon.
Klingrová, Zuzana – Jóga po celý rok
Začínala judem, pokračovala potápěním, osm let učila
děti plavat a také
radila modelkám,
jak se hýbat a co
jíst. Jejím osudem
se však stala jóga.
Zuzana Klingrová studovala mnoho stylů, nejvíc ji však oslovila možnost cíleně
pomáhat prostřednictvím jógové terapie. Tvrdí, že s jógou rozkvetete. Inspirujte se bohatými zkušenostmi jedné
z nejznámějších českých lektorek jógy
a poznejte, jak se celý rok udržovat
v dobré fyzické i duševní kondici.
Lefﬂer, Ferdinand – Žijte ve své zahradě
Hledáte
inspiraci
pro svou novou zahradu, nebo chcete
něco udělat s tou
stávající? Tato velkoryse vypravená
publikace
přináší
svěží a veskrze současný pohled na zahradu jako na přátelské místo, kde se
vám bude dobře žít a kde budete trávit příjemné chvíle se svými blízkými.
Na pečlivě vybraných snímcích špičkových fotografů se podařilo zachytit nejen
ten nejkvalitnější design, ale i podmanivou atmosféru, jemnou krásu a genia loci mnoha kouzelných zahradních
zákoutí. Kniha vás provede od prvotních
úvah a plánování přes ukázky realizovaných zahrad až k praktickým radám
a tipům. Průvodcem na cestě k vysněné zahradě, která vašemu životu dodá
nový rozměr, je Ferdinand Lefﬂer, úspěšný a známý zahradní architekt, autor
mnoha oceněných projektů a realizací
v České republice i v zahraničí, tvář televizního pořadu Ferdinandovy zahrady
a majitel ateliéru Flera.
Mann, Don – Navy SEALs
Houževnatost, odhodlání,
zvládnutí všech myslitelných způsobů
boje. To jsou NAVY
SEALs. V této neohrožené vojenské
síle se mísí odkaz
spartských bojovníků, římských legií

dokonalé

a japonských samurajů. Seznamte se
s historií a poznejte současnost SEALs
– od jejich prapůvodu coby žabích mužů
na plážích Normandie až po dnešek, kdy
operují na moři, ve vzduchu i na souši
ve všech částech světa, od polárního
kruhu po vyprahlou poušť.
Novák, Jan – Kundera
Jan Novák, proslulý
dosud svými povídkovými a románovými opusy, předstupuje nyní před
čtenáře s žánrem
literární biograﬁe.
Předmětem
jeho
pozornosti je Milan
Kundera, ve světě dnes asi nejznámější spisovatel s domácími kořeny. Právě jeho „českému životu“ je věnován
obsáhlý Novákův životopis, mapující
ve čtyřech dílech Kunderovo rodinné
zázemí, básnické počátky ve znamení
stalinismu padesátých let, prominentní
působení v letech šedesátých a život
v hledáčku Státní bezpečnosti před odchodem do exilu v první polovině sedmdesátých let, kdy Kundera už nesměl
publikovat a na veřejnosti vystupoval
pod pseudonymy. Novák nepíše standardní vědeckou biograﬁi, ale životopis
přiznaně osobní, v jehož barvitém, živém stylu lze bezpečně rozpoznat autora románu o bratrech Mašínech (Zatím
dobrý) nebo povídek o Češích v Americe
(Hic a kosa v Chicagu). Vychází ovšem
z pečlivého studia archivních pramenů,
dobových dokumentů, osobních svědectví a Kunderových publikovaných textů,
které na stránkách jeho knihy ožívají
ve výmluvných citacích stejně jako v pronikavých nebo lapidárních shrnutích.
Jako působivý kontrapunkt jsou do textu zabudovány beletristicky stylizované
portréty osobností, které se úzce nebo
volněji dotýkají Kunderova života i tvorby jako jeho neprivilegovaní současníci,
politicky výhodné inspirace nebo nic netušící oběti. Nad tímto materiálem, který v Novákově výkladu uplývá v zásadě
chronologicky, vyslovuje autor přímé, odvážné soudy, případně se při nedostatku pramenných dokladů ptá po možných
příčinách Kunderova jednání v životě
a jeho postupech v umělecké tvorbě.
Na rozdíl od řady knih, které vznikaly
v Kunderově režii, představuje Novákova práce mimořádný příspěvek samostatného výzkumu a originálně pojatého
portrétu.
Zdroj: crew.cz, kosmas.cz
Dokončení v příštím čísle
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JAKÉ BYLO

DRUHÉ FRYŠTÁCKÉ RETRO…?
Soutěžní atmosféra, vůně spáleného benzínu a sprcha vítězným šampaňským,
takhle krátce by se dala popsat automobilová soutěž, jež se uskutečnila v sobotu
19. září ve Fryštáku. Avšak podívejme se na tuto akci, jež nese název Fryštácká
Retro Rally, trošku hlouběji.
Dobré vztahy s představiteli města,
jejich podpora a zapálený organizační
tým lidí jsou důležitým základem pro
každou takovou akci. Přípravy začínají
již v průběhu prázdnin, kdy je potřeba
zajistit veškerá povolení. Když se tohle
povede, jede se napsat trať. Ta letošní
čítala bezmála 90 km, na kterých účastníci museli projet celkem sedmi časovými kontrolami a splnit stejný počet hodnocených úkolů. Některé jsou tak říkajíc
na hlavu a při těch druhých se prověřuje
schopnost ovládat vozidlo a trénuje se
například odhad. To vše musí absolvovat účastníci se svými vozy a motocykly, jenž jsou starší 30 let.
„Letos jsme soutěž ohlásili trošku
později. Pečlivě jsme sledovali vývoj situace a zde vůbec budeme moci akci
uspořádat. Rozhodujícím faktorem bylo
především počasí, které nám přálo,
a my mohli vše uspořádat přímo na náměstí,“ sdělil ředitel soutěže Martin
Bill. Soutěž oproti prvnímu ročníku do-

znala mnoha změn. Charakter tratě se
změnil z velkého okruhu na osmičku,
vizuální proměnou prošel také itinerář

i jízdní výkaz a úkoly účastníkům zase
zamotaly hlavu. Na své si přišli také
návštěvníci akce. Své soutěžní náčiní
v podobě Fordu Fiesta Rally2 zde vystavil fryštácký rodák Erik Cais. S tímto vozem se pravidelně účastní soutěží
v šampionátu FIA ERC a vybraných rally u nás. O skvělou italskou kávu se
postarala kavárna Lusso Caffe Zlín.
K tomu se připojil i mediální partner
akce Radio Zlín, když vyslalo do centra
soutěže svůj promo džíp, aby v centru
soutěže zahrál nejnovější hity.
„Jsem překvapen zájmem o naši
akci. Do soutěže se přihlásilo a odstartuje padesát posádek. K vidění jsou zde
opravdové skvosty motoristické historie. Vidím tady dva Chevrolet Corvette,
dokonce tři vozy Porsche a nechybí zde
ani české škodovky či britské triuphy.
Nejstarším vozidlem pak je Fiat 509
Torpedo z roku 1925 a za jeho volantem

sedí pan Miloslav Regner,“ nám řekl
ředitel soutěže. Prvním, kdo se vydal
na trať v 10:31, byl však Radek Horych
na motocyklu Yamaha XS 400 SE z roku
1980, po něm následovalo dalších deset motocyklů a pak již automobily. Atmosféra na startu byla vynikající, když
přihlížející diváci vytvořili špalír a každého z účastníků podpořili potleskem
a motivujícími pokřiky.
V polovině tratě se soutěžící vrátili
opět do Fryštáku, aby přímo na náměstí
splnili hodnocený úkol a vydali se vstříc
druhé části. Ta je zavedla do hotelu
na Všemině, kde na ně čekal další úkol
a odměna v podobě dobrého obědu.
Avšak pro ty hlavní odměny se museli vrátit opět do Fryštáku a dokončit tu
pomyslnou osmičku. Zde byly sečteny
všechny penalizace, které se promítly

M OTOS PORT

do ideálního času na trati, kdy jeden
trestný bod znamenal jednu sekundu do času. A jak to tedy vše dopadlo
z pohledu absolutní klasiﬁkace? Poháry
za třetí místo si odvezla posádka Škody 1000 MD Deluxe Kalivoda Vít a Kalivodová Blanka. Druhé místo získala
posádka ze Štípy Radim Švub s Annou
Švubovou na Škodě Octavii. A na nejvyšší stupínek vystoupal František Čečil, jenž z Plzně přivezl Ford GPW.
Fryštáckou Retro Rally si však nenechali ujít ani nejvyšší představitelé Autoklubu České republiky. I letos do Fryštáku zavítal výkonný ředitel Pavel
Konečný, ale letos si tuto akci nenechal
ujít ani Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky, když na akci přivezl
historickou Škodu Octavii a absolvoval
také trať závodu.

Závěrečná slova zprávy patří řediteli závodu Martinu Billovi: „Tentokrát se
to neobešlo bez menší chybičky, přesto jsme to všechno zvládli a vyřešili ku
spokojenosti všech. Bez skvělého organizačního týmu by se tato akce neobešla a velmi jim děkuji za jejich výkon.
Stejně tak bych chtěl poděkovat všem
partnerům akce, kterými jsou Radio
Zlín, pekárna Svoboda a Březík, fryštácké ﬁrmy Hothess Style, Dorbas a Cais
a také kavárně Lusso Caffe Zlín. Speciální poděkování pak patří Městu Fryšták
za veškerou podporu a zázemí pro akci.
Pevně věřím, že se zde setkáme i příští rok u třetího ročníku Fryštácké Retro
Rally.“
Zdroj:
Rallye Auto Klub Zlín v AČR

Mladý talent
Dobrý den, jmenuji se Patrik
Mahďák a rád bych vám něco málo
o sobě prozradil...
Nápad sednout do motokáry
v mých 6 letech, se objevil v hlavě
mého táty, protože již od malička
jsem drandil na kole, jak divý, mámě
stály vlasy hrůzou na hlavě, ale já se
rychlosti nechtěl vzdát... Zakoupili
jsme motokáru, kterou jsem si hodně
oblíbil a přirostla mi opravdu k srdci.
Začalo mě to bavit...
Dne 6. června 2020 jsme se vydali do Třince, který bude pro mě vždy
srdcovkou, protože tam to vše začalo.
První jízda na profesionální dráze, první závod, první setkání s profíky, také
první trable po technické stránce, ovšem to vše k tomu patří, ale my s tátou jsme se nevzdali a jeli dál! Tím,
že jsem začal reprezentovat město
Fryšták je další má zodpovědnost,
která mě těší, a jsem rád za ty, co mě
podporují a drží pěsti!
Další závody na sebe nenechaly
dlouho čekat... Slovensko, Česko, Rakousko, kde jsem obsadil krásné 2.
misto. To mě ještě více „nakoplo“ a já
chtěl více. Dne 12. září po 3 měsících
všech zkoušek, závodů a nervů jsme
se rozjeli do Trebatic na Slovensku
a opět jsem si nenechal vzít mé zapálení do adrenalinové jízdy. Podařilo se
– výsledkem je 1. místo v kategorii
školní 50!
A jedu dál, má vize je úplně jednoduchá... dosáhnout na novou motokáru a rozšířit sbírku pohárů v mém
pokojíčku na poličce.
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Vadí? Nevadí?

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

Zdenka Buchtová
Eva Fröhlichová
Marie Kapavíková
Ludmila Marková
Stanislav Mikulík
Petr Pivoda
Zdeněk Plšek
Marta Rektoříková
Zdeňka Ševčíková
Otomar Šíma
Marie Škrabanová
Milan Vacula
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření
manželství slaví manželé
JOSEF a DRAHOSLAVA PÍŠKOVI
z Fryštáku.
Všem jubilantům přejeme krásné
chvíle prožité v kruhu rodiny, spokojenost, lásku, štěstí a mnoho zdraví do
dalších let.

Blahopřejeme!
KOUPÍME GARÁŽ
VE FRYŠTÁKU
Cena až 250 tis.
Tel. 776 812 118

Někteří rodiče rádi kritizují učitele. Jeho práci, jeho vzezření, jeho přístup k dětem, k rodičům. Zvláště nyní v době epidemie, v době, kdy třeba nyní musíme upozorňovat děti na roušky, nepouštět rodiče a cizí lidi do školy. Jedna maminka nás
nazvala dráby. Dokonce jí vadí, že tělocvikářka, která je x let v důchodu, ji nepustila
do šatny dětí. Paní zlobným hlasem vykřikla, že ji s..u (nebudu sloveso vypisovat).
Prosím, před dětmi, které mi to tlumočily. Dodám k tomu. Plním příkazy vydané
ministerstvem. Snad je mohla slyšet i ona. Kdyby chodila do fryštácké školy, znala
by moji mentalitu a klidně mi výrok mohla říci přímo do očí. Asi jí vadilo, že jsem
přísná a důsledná.
Zamyslete se, prosím. Můžete řemeslníkovi, prodavačce, lékaři „radit“? Netroufáte si kritizovat. Ale do učitelské profese se mnozí „navážejí“. Vy, kteří toho z pedagogiky, psychologie, didaktiky tolik víte, proč nerozmnožíte a neomladíte kádry
pedagogů? Vždyť mají prázdniny (vy jen dovolenou), mají přidáno (i když stále nedosahují na platy vysokoškolských pracovníků). Můžete předvést své vědomosti,
zkušenosti, ﬂexibilitu, pevnost nervů, lásku k dětem. Naučíte se nezávidět, nosit
si práci, opravy domů, dělat přípravy, těšit se, co o vás zase někdy někdo prohlásí.
Jo, jo. Učitel musí mít nervy ze železa, aby zvládl děti, mládež a aby se povznesl
nad pomluvy. Že v době koronaviru byl doma, nic nedělal atd. Stručně nastíním to
„nicnedělání“ – Připravit se na práci s dětmi přes počítač, pak přímá práce s elektronikou. Zpětná vazba dětí, oprava,
Druhá část dne. Odpoledne od 13 do 17 hodin přímá výuka ve škole s těmi, kteří
nevlastní elektroniku,
Režim každodenní. Přidají se k tomu hodiny vyhledávání vhodných materiálů
a příprava prací v elektronické podobě na příští den.
Jinými slovy. Učitel v době koronavirového volna pracoval 10 i více hodin. Ale protože to mnozí nevědí, trefují se poznámkami do kantorů, mluví nepěkně o učitelích
před dětmi a snižují úctu a respekt. Škoda. Mohli by jít učit, omladit pedagogické
sbory v celé naší vlasti a zkusit, jaký je to pocit učit a vychovávat mnohé rozmazlené, pohodlné, líné a drzé děti. (Většinou děti rodičů, kteří rádi někoho „stírají“.)
I když už mám, jak paní řekla, x let důchod, s dětmi to umím, rozumím jim. Kdysi
kdosi řekl, že mladí lidé by si měli nechat občas poradit i od těch starších. Ti to
myslí dobře a mají už nějaký ten pátek zkušenosti.
SK
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placená inzerce

32+ĊE%16LUħ%A
%ohumíU3ċLbylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

REVA MASÁŽE VE FRYŠTÁKU
ulice 6. května, č.p. 24, Fryšták

JSME TU PRO VÁS

EVA REKTOŘÍKOVÁ

NE3ĊE75ħ,T6/8ħ%A

MASÁŽE

=DMistíme veškHU«SRKċHEQ¯DkUHPDÏQíVOXĨby.

+420 723 490 883

rekondiční + lymfatické + lávové kameny
+ gua sha + indická masáž hlavy + baňkování
+ Dornova metoda + Breussova masáž
+ těhotenské + kineziotaping
+ zábaly rašelinové, bio voskové

Nabízíme také památeÏQ¯sklo!

0ÛMWHsvé blízké
stále u srdce.

• DÁRKOVÉ POUKAZY •
telefon
mobil
e-mail
web

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

placená inzerce

placená inzerce

mobil: 733 133 444, FB: reva – masáže
web: www.revamasaze.cz
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