Fryštácké l sty

Zveme Vás na
VI. ročník dětského folklorního festivalu
Fryšták – Kašava
ve dnech 16. a 17. června 2017
Foto Pavel Nášel
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a Ondřej Kolečík. Stejně dobře jsou na
tom kluci v kategorii hardtail – tedy kol
s pevným rámem. Vede Dominik Slováček před Ondrou Doleželem. Ve fryštáckém dresu zdolává kopce i jedna dívka,
Zuzka Zbořilová je na průběžném třetím
místě.
Odjety si rovněž první dva závody
Moravsko-slovenského DH cupu. Ve
slovenské Kálnici se moc nedařilo Filipu Chlupovi, když ve společné kategorii
Naděje+Kadet obsadil 19. místo. Na třináctou pozici shodně dosáhli Dominik
Slováček v kategorii Hobby Full a Zuzana Zbořilová v kategorii Ženy.
Na jedné z nejtěžších tuzemských
tratí v Koutech zajel v Kadetech vynikající 2. místo Tomáš Kolečík, Filip Chlup
pak byl šestnáctý. V početně nejvíce

Fryštáčtí sjezdaři zahájili sezónu
Speedbike team Fryšták letos
vstoupil do dvanácté sezóny své
úspěšné činnosti se zaměřením na
sjezd horských kol - to v širokém rozpětí všech věkových kategorií, s důrazem
zejména na mládež.
Úvodní závod sezóny WBS se odehrál již v březnu v Bučovicích, v rychlém
sledu následovaly Otrokovice a čerstvě máme za sebou i závod ve Slopném. Martin Kolajík je po dvou třetích
místech na průběžném čtvrtém místě
absolutního pořadí Woodbike series
2017. Junior Tomáš Kolečík si zatím
drží výborné druhé místo juniorské klasiﬁkace. Na jedničku si vedou i naše
naděje v nejmladší kategorii, kde zatím
drží první dvě místa v pořadí Filip Chlup
obsazené kategorii Hobby Full vybojoval
pěkné desáté místo Dominik Slováček
a dobře zajel i Rosťa Ovesný, který byl
třináctý.
V nejbližší době nás čeká pořádání
4. kola WBS, které se pojede začátkem
prázdnin na Trnavě. Na tento náš „domácí“ závod vás všechny srdečně zveme, bude se určitě na co dívat.
Koncem července vyráží skupina
starších bikerů do Itálie pod Matterhorn, do malebného střediska Cervinia, kde se už po několikáté zúčastní
extrémního závodu s hromadným startem, Maxiavalanche Cervinia. V září by
pak naši vybraní jezdci měli vyrazit do
rakouského Leogangu, na závod iXS Evropského DH cupu. Držte nám palce!
Zdeněk Bělák
foto Jiří Laštůvka
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RMF
č. R 05/2017/VII z 12. 4. 2017
RMF prostřednictvím starosty města schvaluje převzetí záštity města
Fryštáku nad akcí „Rodinný barevný běh
2017“, konanou dne 20. května 2017
a schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000,00 Kč organizaci
Fryšták jede!, z.s., za účelem částečného úhrady nákladů spojených s organizačním a materiálně-technickým
zabezpečením akce „Rodinný barevný
běh 2017“. Schvaluje uzavření smlouvy
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 6.000,00 „Klubu vojenské historie Hraničářský pluk 19 o.s.“,
za účelem spoluﬁnancování prezentace
vojenské techniky a souvisejících činností při oslavách 72. výročí osvobození města Fryštáku, schvaluje uzavření
smlouvy a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RMF schvaluje úhradu občerstvení
pro cca 50 účinkujících při oslavách 72.
výročí osvobození města Fryštáku v celkovém objemu do 6.000,- Kč.
RMF schvaluje výpůjčku městského pozemku p. č. 987/5 – ost. plocha,
sportoviště, o výměře 2154 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli T. Polepilovi, Fryšták, za účelem vybudování
RC dráhy, na dobu určitou do 31. 12.
2020, schvaluje smlouvu o výpůjčce
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí žádost M. Gajdůška, Fryšták – Dolní Ves, o pronájem
či výpůjčku části měst. pozemku 784/2
– lesní pozemek, o výměře cca 300 m²,
k. ú Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem
zřízení zahrady, a neschvaluje pronájem
ani výpůjčku předmětné části pozemku,
a to z důvodu aktuálně platné výpůjčky předmětného pozemku ve prospěch
Mysliveckého sdružení Fryšták Dolní
za účelem zajištění honitby.
RMF bere na vědomí vyjádření žadatele S. Doležala, Fryšták, k prodeji části
městského pozemku p. č. 396 – zahrada, o výměře cca 300 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a k pozemku p. č. 395/2 – ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 77 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a ukládá ESO
zajistit znalecký posudek na zjištění
ceny v místě a čase obvyklé pro jednání
se žadatelem s tím, že znalecký posudek uhradí žadatel.
RMF bere na vědomí žádost J. Horáka, Uherský Ostroh – Kvačice, ve věci

prodeje části měst. pozemku p. č. 295
– ost. plocha, neplodná půda (GP odd.
pozemky p. č. 295/2, 295/3 a 293/2),
o celk. výměře 36 m², k. ú Dolní Ves,
obec Fryšták, a odkládá své rozhodnutí
do doby předložení vyjádření Stav. úřadu ve Fryštáku ve věci změny obvodu
hranic nemovitosti, čp. 61, a nepovolené přístavby, dle GP č. 653-9/2016 ze
dne 26. 2. 2016 ze strany žadatele.
RMF bere na vědomí žádost P. Ševčíka, Fryšták, o prodej části měst.
pozemku p. č. 629 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře cca 37 m², k. ú
Fryšták, obec Fryšták, za účelem parkování a vybudování vstupní brány na pozemek k rodinnému domu, a z důvodu
zachování dobrých sousedských vztahů
a využití pozemku jako veřejného nedoporučuje ZMF schválit prodej části tohoto pozemku.
RMF bere na vědomí žádost Zemědělského družstva vlastníků Fryšták
o prodej městského pozemku p. č.
441/1 – zahrada, o výměře 66 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem sloučení s pozemkem p. č. 442, a nedoporučuje ZMF schválit prodej pozemku.
RMF bere na vědomí informace advokátky Mgr. P. Řehové ve věci dalšího
postupu převodu spoluvlastnických podílů na pozemcích ve vlastnictví státu,
právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (LV č.
456 k. ú. Fryšták, LV č. 454, č. 455 k.
ú. Horní Ves u Fryštáku) a spoluvlastnických podílů na pozemcích ve vlastnictví
Ing. Jaromíra Seidla (odkup od České
spořitelny, a. s. – LV č. 103, k. ú. Lukoveček), které jsou vloženy do singulární společnosti s názvem Společnost
singularistů velkousedlých, v. o. s., v likvidaci, a schvaluje pověření advokátky
Mgr. P. Řehové ve věci jednání s novým
vlastníkem Ing. Seidlem ve věci sdělení
výkupní ceny za převod jednotlivých podílů a pokračováním jednání s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Zlíně.
RMF bere na vědomí informace
Mgr. P. Řehové, advokátky, o postupu
při zjišťování právního titulu města či
státu k nemovitostem p. č. 670 – ostatní plocha, a p. č. 675/1 – ostatní plocha, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
ve vlastnictví Obecně prospěšného
stavebního a bytového družstva Fryšták
(LV č. 1241, k. ú. Fryšták), a schvaluje postup pro získání výše uvedených
nemovitostí formou správního řízení
ve věci vyvlastnění pozemku pro účely

pozemní komunikace podle zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN mezi MF a provozovatelem distribuční soustavy fou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
na připojení nového odběrného místa Žabárna parc. č. 697/2, 763 16 Fryšták
– Dolní Ves, a pov. starostu podpisem
této smlouvy.
RMF ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zajistit úhradu podílu na oprávněných nákladech ve výši 12.500,- Kč
v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne
uzavření výše uvedené smlouvy.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi městem
Fryšták a dodavatelem fou E.ON Energie, a. s., České Budějovice, na dodávku elektřiny k odběrnému místu: nám.
Míru 383, 763 16 Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 4/2017
ze dne 5. 4. 2017.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru zařízení Handicap Zlín, z.
s., pro rok 2017 ve výši 10.000,- Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru za účelem pokrytí
částečných nákladů na provoz s podmínkou připravení článku o svých službách do Fryštáckých listů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Středisku rané péče EDUCO
Zlín, z. s., pro rok 2017 ve výši 8.000,Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru za účelem
pokrytí částečných nákladů na provoz
s podmínkou připravení článku o svých
službách do Fryštáckých listů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Centru služeb a podpory Zlín,
o. p. s., pro rok 2017 ve výši 8.000,- Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru za účelem pokrytí
částečných nákladů na provoz s podmínkou připravení článku o svých službách do Fryštáckých listů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí informace
o vyhotoveném znaleckém posudku
na stanovení hodnoty kříže na Lukovském, umístěného na pozemku, p. č.
1019/72, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
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a kříže u silnice II/490 směr Zlín, umístěný na pozemku p. č. 820, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, který je podkladem
pro zavedení křížů do majetku města.
RMF pověřuje Ing. P. Osohu, předsedu bytové komise, ve spolupráci s ESO
zpracováním zásad pro poskytování ﬁnanční podpory.
RMF souhlasí s opravou kříže na Lukovském prostř. Nadačního fondu Adopce památek Praha, který zajistí administrativní přípravu, výběr zhotovitele
i samotnou realizaci opravy, souhlasí
se spoluúčastí města na opravě ve výši
30.000,- Kč vč. DPH a s opravou základové desky kříže na náklady města.
RMF z důvodu všestranného rozvoje svého území a potřeb svých občanů
ve městě Fryšták schvaluje bezplatné
využití sportovního areálu vedle Základní školy Fryšták, p. o. (za Sokolovnou)
žadateli Tělovýchovné jednotě Fryšták
– oddíl volejbalu, pro pořádání 12. ročníku Turnaje osvobození ve volejbale
smíšených družstev dne 13. 5. 2017
a ukládá OTH zajistit při konání akce
účast správce hřiště pro bezproblémový průběh akce.
RMF jménem města Fryštáku přebírá záštitu nad 12. Turnajem osvobození
ve volejbale smíšených družstev a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 5 tis.
Kč na podporu tohoto turnaje (pořízení
cen, pohárů, diplomů a dalšího materiálního zázemí) oproti předloženým dokladům).
RMF souhlasí s průjezdem okružní
jízdy historických motocyklů ve Fryštáku dne 13. 5. 2017 (v případě nepřízně
počasí dne 20. 5. 2017), pořádanou
Prvním fryštáckým spolkem motoristickým, s výpůjčkou městských pozemků
i objektu Polyfunkční objektu s hasičskou zbrojnicí ve Fryštáku za účelem
výstavy historických motocyklů.
RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku části městského pozemku p. č. 2/1
– ost. Plocha, a části pozemku p. č.
446/1 – ost. plocha, oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli Prvnímu Fryštáckému spolku motoristickému, zast.
Mgr. L. Sovadinou, předsedou spolku,
Fryšták, za účelem zastávky historických motocyklů.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták a Prvním fryštáckým spolkem motocyklistickým, zast. Mgr. L. Sovadinou, Fryšták,
na výpůjčku části měst. pozemku p. č.
2/1 – ost. plocha, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za účelem uspořádání zastáv-

ky historických motocyklů dne 13. 5.
2017 a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Schvaluje součinnost ze
strany OTH ve věci přípravy prostor náměstí pro předmětnou akci (zábor náměstí v požadovaném rozsahu).
RMF souhlasí se zahájením přípravy a zpracováním projektové dokumentace k akci: ,,Vybudování vodovodního
řadu v osadě Suché a Lukovské.“
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o právu provést stavbu mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou Lesy České republiky,
s. p., Nový Hradec Králové, na realizaci
akce „Stavební úpravy MK Fryšták-Vítová“, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o právu provést stavbu mezi městem
Fryšták a P. Jurčíkem, Zlín – Mladcová, na realizaci akce „Stavební úpravy
MK Fryšták-Vítová“, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí informace
o stavu akce s názvem „Plán odpadového hospodářství“ a schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
25. 11. 2016 mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou ENVIprojekt CZECH, s.r.o., Zlín,
kterým je řešena úprava termínu plnění
z důvodu, že Krajský úřad do dnešního
dne nedodal žádné vyjádření k předanému Plánu odpadového hospodářství
města Fryšták, a nemohly být tedy zhotovitelem zapracovány případné připomínky a předáno konečné dílo, čímž se
termín plnění nově stanovuje na 30. 6.
2017, přičemž všechna ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu“ na období 1 roku, a to
ﬁrmu Marius Pedersen, a. s., Hradec
Králové bez připomínek. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Marius Pedersen a. s.,
na realizaci akce „Zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu“
na období 1 roku, a to v ceně 650,- Kč
bez DPH / převzetí, uložení a doprava 1 t odpadu, tj. 747,50 Kč vč. DPH /
převzetí, uložení a doprava 1 t odpadu,
a 32 000,- Kč bez DPH za pronájem
2 ks velkoobjemových kontejnerů na 1
rok, tj. 38 720,- Kč vč. DPH za pronájem 2 ks velkoobjemových kontejnerů
na 1 rok a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

RMF schvaluje uzavření dohody
o provedení záchranného archeologického průzkumu mezi městem Fryšták
a Ústavem archeologické památkové
péče Brno, na stavbě Fryšták – dobudování vodovodních řadů, II. Etapa vodovodu v místní části Fryšták – Žabárna,
v ceně 22.500,- Kč bez DPH, celkem
27.225,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem dohody.
RMF schvaluje záměr refundace ekonomické újmy Zemědělskému družstvu
vlastníků Fryšták, vzniklé v souvislosti
s realizací investiční akce „Dobudování
vodovodních řadů Fryšták – Žabárna“,
a to za těchto podmínek:
1) skutečný zábor,
2) cena stanovená znalcem.
RMF bere na vědomí výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění
úklidu budov ve vlastnictví města, a to
vítěze spol. ZLINJUST, spol., s.r.o.
RMF schvaluje záměr zajištění úklidu objektů ve vlastnictví města externí
ﬁrmou, a v návaznosti na tento záměr
ukládá dopracovat návrh organizační
změny struktury Městského úřadu Fryšták včetně zajištění stanoviska právníka k záměru této změny.
RMF odkládá své rozhodnutí ve věci
pronájmu prádelny v objektu Domu
s byty pro důchodce Fryšták včetně zajištění praní pro klienty tohoto zařízení
externí ﬁrmou, a to do doby schválení
organizační změny struktury Městského
úřadu Fryšták.
RMF bere na vědomí návrh K. Gyuricseka na součinnost a spolupráci města
Fryštáku ve věci pořádání VI. Dětského
folklorního festivalu Fryšták/Kašava
ve dnech 16. – 18. 6. 2017 a ukládá
žadateli doplnit svoji žádost ve věci
předpokládaných nákladů na stravování
účastníků a hostů, a to za účelem možnosti stanovení výše dotace ze strany
města.
RMF bere na vědomí návrh na zadávací dokumentaci na pořízení oﬁciálních webových stránek města Fryštáku
a odkládá rozhodnutí o zadání veřejné
zakázky do doby konzultace zadávací
dokumentace s IT odborníkem.
RMF nesouhlasí s pověřením IT
komise na posouzení redukce obsahu
webových stránek města.
RMF nesouhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt Andrýskova naučná stezka – stezka bosou
nohou, a to z důvodu na nutnost dopracování projektové dokumentace, schvá-

lení jednotlivých prvků a zařazení do investičních akcí města.
RMF bere na vědomí informace ředitele Základní školy Fryšták o zápisu
do školní docházky do 1. ročníku ZŠ
Fryšták, které se uskutečnilo dne 4. 4.
2017, bez připomínek.
RMF dnem 12. 4. 2017 ruší IT komisi jako celek a odvolává tímto z funkce
jejího předsedu a všechny členy.
RMF
č. R 06/2017/VII z 27. 4. 2017
RMF rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
ceny včetně DPH zadané v zadávacím
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek na veřejnou
zakázku zjednodušeného podlimitního
řízení na stavební práce „Fryšták – regenerace hřbitova Fryšták“ takto :
Na základě provedeného posouzení
splnění kvaliﬁkací a zadávacích podmínek doporučila komise zadavateli výběr
dodavatele: Obchodní ﬁrma: SMO a.s.
Otrokovice. Nabídková cena včetně
DPH - 10 249 167,-Kč
RMF rozhodla o vyloučení z další
účasti v zadávacím řízení dodavatele:
PSG Construction a. s., Otrokovice.
RMF na základě doporučení komise
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny
včetně DPH zadané v zadávacím řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
na veřejnou zakázku zjednodušeného
podlimitního řízení na stavební práce
„Fryšták – regenerace hřbitova Fryšták“
a na základě provedeného posouzení
splnění kvaliﬁkací a zadávacích podmínek schvaluje výběr dodavatele - ﬁrmu
SMO a.s. Otrokovice.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
SMO a.s., Otrokovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu zefektivnění a ekonomické stránky provozu úklidových
služeb ruší 3 pracovní místa uklízečky
Městského úřadu Fryšták včetně vykonávaných činností zařazených do Odboru technického hospodářství Městského úřadu Fryšták ke dni 31. 5. 2017.
RMF bere na vědomí přesun zaměstnanců a jejich práv a povinností
vyplývající z ust. §338 odst. 2 zák. č.

262/2006 Sb. Zákoníku práce, v platném znění, od 1. 6. 2017 na nového
zaměstnavatele.
RMF stanovuje s účinností od 1. 6.
2017 počet zaměstnanců města Fryštáku v Městském úřadu Fryšták a organizačních složkách města Fryštáku
v celkové výši 22.
RMF v návaznosti na výsledky výběrového řízení schvaluje uzavření smlouvy o provádění úklidových a čistících
prací mezi městem Fryšták a ﬁrmou
ZLINJUST spol. s r.o., Zlín, na provádění úklidu v prostorách města Fryštáku
od 1. 6. 2017, a to v ceně dle varianty 3
– denní / 5 - denní a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF s odkazem na předložené nabídky ve věci zajištění praní a žehlení
prádla v Domě s byty pro důchodce vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „praní a žehlení prádla“, a to ﬁrmu ZLINJUST spol. s r.o., Zlín.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu prostor sloužících k podnikání v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
o celkové výměře 48,75 m², v ceně nájmu 790,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, a to ﬁrmě ZLINJUST spol. s r.o., Zlín
a záměr uzavření smlouvy o pronájmu
prostor sloužících k podnikání na zajištění praní a žehlení prádla v Domě
s byty pro důchodce od 1. 6. 2017.
RMF bere na vědomí nabídkovou
cenu fy ATELIÉR 91, spol. s r.o., Zlín,
na dopracování dokumentace na akci
,,Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku“, bez připomínek.
RMF schvaluje záměr uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Fryšták a ﬁrmou
ATELIÉR 91, spol. s r.o., Zlín na dopracování dokumentace na akci „Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku“,
a to v ceně 98 000,- Kč bez DPH, tj.
118 580,- Kč vč. DPH.
RMF s odkazem na znalecký posudek zpracovaný RNDr. Janíkem ve věci
geologického posouzení podloží (jednotlivých vrstev), a doporučení Ing. Bajzy, technického dozoru investora
ve věci změny potrubí bere na vědomí
informace o stavu realizace akce s názvem „Dobudování vodovodních řadů
Fryšták, část prodloužení vodovodu Dolní Ves- Vylanta“, schvaluje změnu technologie včetně jejího nacenění a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 13. 12. 2016 mezi městem Fryšták a ﬁrmou LB 2000, s.r.o.,
Olomouc, kterým je řešena úprava ceny
díla z důvodu změn při provádění sta-

vebních prací, tedy cena se nově stanovuje z původních 2 067 170,38 Kč
bez DPH na 2 255 370,31 Kč bez
DPH (tj. z 2 501 276,17 Kč s DPH
na 2 728 998,08 Kč s DPH), a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták a fou
MCI SERVIS, s.r.o., Zlín, na zpracování zadávacího řízení na akci „Regenerace hřbitova Fryšták – Technický
dozor investora a koordinátor BOZP“,
a to v ceně 22 000 Kč bez DPH, tj.
26 620 Kč vč. DPH a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek ve věci zakázky malého rozsahu pro realizaci akce: „Regenerace
hřbitova Fryšták – Technický dozor investora a koordinátor BOZP“ ve složení:
Ing. P. Gálík/Ing. M. Kasala, L. Eliášová/Ing. P. Dohnal, Mgr. L. Sovadina /
Bc. V. Kalafutová.
RMF bere na vědomí souhlas V. Konečného ze dne 7. 4. 2017 ve věci navržené směny pozemků p. č. 390 – zahrada, o výměře 41 m², a části pozemků
p. č. 398/1 – ost. plocha, o výměře cca
67 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, ve vlastnictví města Fryštáku za pozemky p. č. 910/2 – vodní
plocha, o výměře 105 m², a p. č. 910/4
– trvalý travní porost, o výměře 90 m²,
oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, ve vlastnictví V. Konečného,
Fryšták, s doplatkem rozdílu výměry
za cenu stanovenou znaleckým posudkem, vyhotoveným na náklady města
Fryšták a s podmínkou úhrady nákladů
na převod nemovitosti ze strany města
Fryšták, a ukládá ESO zajistit geometrický plán na odd. požadované části pozemku p. č. 398/1.
RMF bere na vědomí žádost manželů M. a M. Bero, na prodej části měst.
pozemku p. č. 222/1, ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře cca 70 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem rozšíření a oplocení pozemku u RD a ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat ve stavební
komisi s žadateli na místě.
RMF schvaluje bezplatné využití prostor zasedací místnosti a příslušenství
(kuchyňka, WC) v objektu Polyfunkční
objekt s hasičskou zbrojnicí ve Fryštáku, A. Bačůvkové, Fryšták, za účelem
pravidelného setkávání seniorů ve Fryštáku, s termínem zahájení od 2. 5.
2017, vždy 1x za 14 dní, v úterý, v době
od 16.00 hod do 18.00 hod.
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RMF bere na vědomí zápis z povodňové prohlídky toků na území MF ze dne
16. 3. 2017 a ukládá pí G. Najmanové oslovit dotčené orgány v návaznosti
na zjištěné výsledky bez připomínek.
RMF schvaluje žadateli Cyklistický
oddíl MiKo Cycles Přerov, z. s., průjezd
cyklistů městem Fryšták s povolením
vjezdu na komunikace ul. Potoky, Hornoveská, Drahová, Komenského, Parková
dne 17. 5. 2017 v rámci konání silničního cyklomaratonu s názvem „MAMUT –
TOUR 2017“, a pověřuje starostu města podpisem tohoto souhlasu.
RMF schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v Domě s byty
pro důchodce Fryšták o celkové výměře
51,75 m², v ceně nájmu 790,- Kč/m²/
rok, na dobu neurčitou, žadateli P. Kozojedovi, Fryšták, za účelem užívání
jako skladový prostor. Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Fryšták
a P. Kozojedem, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí výsledek jednání a vyjádření Společenství vlastníků
jednotek domů Holešovská čp. 320,
321, 322 a 323 ve Fryštáku k nabídce
bezúplatného převodu městských pozemků p. č. 408/5, p. č. 408/6, p. č.
408/7, p. č. 408/8, p. č. 408/4 a p. č.
408/9 – vše ost. plocha, zeleň, vše k.
ú. Fryšták, obec Fryšták a pověřuje ESO
zajištěním potřebných informací o stavbě studny a přípravou převodu pozemků
pro jednání ZMF.
RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně-společenského života města
pořádání festivalu s názvem „Fair Play
2017“ k. ú. Horní Ves dne 24. 6. 2017
v době do 22.00 hodin, žadateli Fair
Play Fryšták z. s., Fryšták, přičemž rada
souhlasí se spoluprací města ve smyslu žádosti z. s. Fair Play Fryšták a ukládá Ing. Pavlu Dohnalovi, ved. OTH, zajistit tuto součinnost v rozsahu: Povolení
na napojení na zdroj elektřiny (spotřebovaná energie jde na vrub žadatele). Povolení na zapojení přídavných reﬂektorů
na sloupy veřejného osvětlení za účasti
pana M. Dubovského (zajištění reﬂektorů, jejich doprava včetně nákladů na jejich pořízení a spotřebovanou energii
jde na vrub žadatele). Hlášení městského rozhlasu týden před akcí. Zapůjčení
mobilního podia 6 m x 6 m – do prostoru
vedle Šenku (doprava, popřípadě montáž za úhradu). Zapůjčení městských
lavic a stolů i z Vítové (bez dopravy). Posečení areálu týden před akcí.

RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města pořádání minifestivalu s názvem
„Sound od Kotelna“ v části vypůjčených
prostor bývalé kotelny (uhelny) u Sokolovny ve Fryštáku a na přilehlém prostranství před kotelnou, a to v termínu
dne 9. 6. 2017 v době od 16.00 hodin
do 22.00 hodin, za účelem konání minifestivalu v rámci programu Fair Play
2017, dále schvaluje promítání prezentačních videí sdružení a hudební produkci, žadateli Fair Play Fryšták z. s..
RMF souhlasí s převzetím záštity
nad akcí Slet čarodějnic Fryšták konaný
dne 30. 4. 2017 organizačně zajišťovaný spolkem Věneček, z. s.
ZMF
č. Z 04/2017/VII z 3. 5. 2017
ZMF v rámci péče o všestranný
rozvoj svého území a o potřeby svých
občanů, spočívající mj. v zajištění péče
o památky na území města a v zajištění jejich dalšího rozvoje, jejich dobrého
stavu, a tedy s cílem získat přímý vlastnický vliv na tuto památku a následného širšího využití pro občany a potřeby
města, schvaluje nabytí objektu č. p. 1,
nám. Míru, obec Fryšták, tzv. „Hrubé
hospody“, nemovité památky, která je
zapsána v evidenci památek vedených
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako zájezdní hostinec tzv.
Hrubá hospoda, číslo rejstříku ÚSKP:
20425/7-1871, na pozemku p. č. 573,
a to v celkové smluvní ceně ve výši
5 000 000 Kč.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy ve věci převodu objektu č. p. 1,
nám. Míru, obec Fryšták, tzv. „Hrubé
hospody“, nemovité památky, která je
zapsána v evidenci památek vedených
v Ústředním seznamu kulturních pa-

mátek ČR jako zájezdní hostinec tzv.
Hrubá hospoda, číslo rejstříku ÚSKP:
20425/7-1871, na pozemku p. č. 573,
mezi městem Fryšták, a majitelkou S.
Pazderovou, Fryšták, v celkové smluvní ceně 5.000.000,- Kč, přičemž se
obě strany dohodly na způsobu vypořádání kupní ceny formou bezúročných
splátek (část ujednané kupní ceny
ve výši 2 000 000 Kč uhradí město
bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávající uvedený v záhlaví smlouvy nejpozději do 30 dnů ode
dne podpisu smlouvy, část ujednané
kupní ceny ve výši 1 000 000 Kč uhradí město bezhotovostním převodem
na bankovní účet prodávající uvedený
v záhlaví smlouvy nejpozději do dne 31.
12. 2018, část ujednané kupní ceny
ve výši 1 000 000 Kč uhradí kupující
bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávající uvedený v záhlaví smlouvy nejpozději do dne 31. 12.
2019, část ujednané kupní ceny ve výši
1 000 000 Kč uhradí kupující bezhotovostním převodem na bankovní účet
prodávající uvedený v záhlaví smlouvy
nejpozději do dne 31. 12. 2020), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy, přičemž převod vlastnického práva
bude realizován ihned po podpisu kupní
smlouvy.
ZMF ukládá starostovi projednat
podklady pro zadávací dokumentaci
rozvojové studie.
ZMF s odkazem vlastní žádost členů
Osadního výboru Vítová při ZMF o ukončení členství a zrušení osadního výboru
ze dne 24. 4. 2017 ruší osadní výbor
a odvolává z funkce jeho členy, a to: A.
Zbranková, A. Bačůvkovou a P. Mikla.
ZMF bere na vědomí odpověď starosty na dotaz zastupitele V. Filáka doručený elektronicky dne 27. 4. 2017
do podatelny města Fryštáku ve věci
MAS partnerství Moštěnka.

Změna třídění hřbitovního odpadu
účinná od 1. 6. 2017
S účinností od 1. 6. 2017 budou zrušeny popelnice na hřbitově na třídění
vyhořelých svíček. V zásadě tento odpad není možný zařadit mezi plast, protože
obsahuje velké množství zbytkového vosku.
V souladu s platnou legislativou tento odpad, jako i ostatní hřbitovní odpad,
patří do skupiny 20 Komunální odpady, podskupiny 20 02 Odpady ze zahrad
a parků včetně hřbitovního odpadu, katalogové číslo 20 02 03 Jiný biologicky
nerozložitelný odpad.
Na hřbitově je přistaven jeden velký kontejner s označením Jiný biologicky
nerozložitelný odpad, který nově slouží na veškerý hřbitovní odpad.
Třídění vyhořelých svíček bylo dříve zavedeno na základě využití tohoto odpadu Sociálními službami ve Fryštáku. Vzhledem k tomu, že tento požadavek již není
aktuální, třídění tohoto odpadu již nemá smysl.
OTH

Sedm mýtů o cyklostezce do Zlína – opět
Ve FL listech č. 5/2017 Mgr. Lauterkranc předestřel čitatelům přehled
svých, zajisté v jeho očích bohulibých,
aktivit v oblasti řešení cyklistické dopravy v úseku Fryšták-Zlín. Pokusím se
stručně reagovat a popsat skutečnosti,
jak se jednání v problematice i uplatňování potřeb a podnětů města Fryštáku
a odehrávají, aby čitatel nenabyl dojmu,
který článek vyvolává, a to, že se nic
neděje nebo že je vše špatně.
Především bych chtěl osvětlit mechanismus, jakým se projednávání připomínek a podnětů, které jsou od města Fryštáku směrem k přípravě stavby
D49 uplatňovány.
Dodavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace pro stavbu D49
je ﬁrma Viapont. Její hlavní projektant
je pro nás také partnerem pro řešení
našich požadavků a připomínek. Vzhledem ke složitosti této stavby proto přenášíme požadavky přímo na něj a záleží
v dané chvíli na tom, co po technické
a dopravně-inženýrské stránce je z jeho
hlediska možné, bezkonﬂiktní a obecně
reálné a je možné do dokumentace zapracovat.
Projektant buď požadavky akceptuje, zapracuje do dokumentace a předává zástupci investora k odsouhlasení.
Takže ŘSD naše požadavky řeší až ve
fázi, kdy jsou předány projektantem
zpracované v dokumentaci. Pokud investor akceptuje, bude předmětem už
deﬁnitivní projektové dokumentace pro
další řízení. Pokud požadavek představuje pro investora problém, ať už z hlediska ﬁnancí, majetkové správy apod.,
jednáme přímo se zástupcem investora. Jen pro příklad. Poslední konzultační jednání se konalo 25. 4. a týkalo se systému účelových komunikací,
přístupů na pozemky. Na první pohled
jiný problém než cyklostezky, ale ve
skutečnosti s významným dopadem na
cyklistickou dopravu, neboť předmětem
jednaní bylo také zpevnění sítě těchto
komunikací. Dle mého názoru pro pohyb cyklistů daleko významnější, než
z kontextu silničního systému vytržený
problém.
Kritizované řešení severního napojení bylo konzultováno a bylo řešeno. Je
třeba si uvědomit, že po realizaci i předmětný úsek mezi Fryštákem a křižovatkou D49 s přeložkou II/490 bude úplně
v jiném režimu a v jiných dopravních zátěžích, protože dojde k výraznému převedení intenzit dopravy na D49. Takže

doprava kolem fryštáckého fotbalového
hřiště „nezhoustne“. Problematické, kolizní napojení v místě za ČS PHM bylo v
dokumentaci upraveno.
Takže požadavek „bezpečného vyústění severní části cyklistické stezky“
byl předán, projednán a řešen.
Nevím, který zaměstnanec ŘSD je
partnerem pro p. Lauterkrance, pro
jeho jednání s ŘSD.
Samozřejmě, že na všechny záležitosti jsou nějaké termíny, ale z našeho
hlediska jsme nic nezameškali, jednání
dál probíhají. Je třeba si také uvědomit,
že ne vše, co si přejeme a požadujeme,
je reálné a možné.
Chci říct, že chápu laický pohled
na problematiku cyklostezek p. Lauterkrance. Setkal jsem se s tímto jevem
ve své praxi mnohokrát. Je to obecný
jev nejen v dopravní problematice. Tak
jako to, že mnoho uživatelů pozemních
komunikací je přesvědčeno, že držení
řidičského průkazu je zaměnitelné s držením osvědčení o absolvování odborného vzdělání v oblasti dopravního inženýrství a jejich názor či nápad je ten,
který těm odpovědným (a odpovědným
i v oblasti trestního práva) se v hlavách
neurodil a je nejlepší. Tím nechci paušalizovat, že takové nápady nejsou dobré
a rád osobně takové příjmu, vyslechnu,
posoudím, protože nikdo nemá patent
na rozum.
Co však nechápu, je způsob komunikace pisatele a její účel.
Např. ŘSD o ničem neví….,nebyly
projednány…,zdá se mi nepravděpodobné…A pak proč když pisatel žádá to
není….a pak 4x marně.
Hodnocení jeho vlastní snahy pisateli neberu. Hodnotí svůj návrh řešení,
který on navrhl. Ale podsouvat to demagogicky čitateli, jako jediné správné,
mi připadá jako nějaká opoziční masáž
veřejnosti v rámci předvolebního boje.
Je nutné jednoznačně konstatovat,
že z naší strany jsou obecně všechny
požadavky předávány a projednávány.
Ale je snad také jasné, že nelze vždy
dosáhnout naplnění a vyřešení všeho.
A pak proč nejsou naplňovány zásady územního rozvoje Zlínského kraje.
No, za toto naplnění odpovídá snad pořizovatel zásad…
A požadavek na nějakou efektivnější
cestu k výsledku.
Možná by stačilo, ze strany pisatele,
se zamyslet nad efektivností jeho komunikace. Návštěva ŘSD a pak článek

do Fryštáckých listů? Možná by bylo
efektivnější navštívit fryštáckou radnici,
kde je možné projednat problém, podat
aktuální informace a neplýtvat časem.
Pak bychom mohli hovořit o řešení cyklotras směr Holešov, Racková a jiných
možnostech a řešeních pro cyklisty na
území města Fryštáku.
Nejen z tohoto článku pisatele čiší
úporná snaha čtenáři podsunout, že se
v řešení cyklistické dopravy nic neděje.
Ale skutečnost je jiná. Město Fryšták
problém vnímá a řeší. Je však potřeba
vždy mít na paměti, že silniční komunikace nebo cyklostezka nevznikne tak,
že se zamyslím a udělám nějakou čáru
na mapě.
Závěrem musím ocenit racionální
názor jiného pisatele k „Sedmi mýtům“
uveřejněný na straně č. 6 v minulých FL.
Pisatel je patrně opravdový cyklista.
Ing. Pavel Dohnal

OPRAVA KŘÍŽE
Město Fryšták informuje, že díky
pomoci nadačního fondu Adopce památek bude restaurován kříž v místní
části Lukovské.
Kříž byl dne 22. 5. 2017 odvezen
do ateliéru restaurátora Mgr. A. Jiřího
Fingera, který obnovu kříže provede.
gn
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Vážení spoluobčané!
Mezinárodní den dětí nám oznamuje, že se pomalu naplňuje první polovina tohoto roku. I letošní červen nejenže
například pro naše školáky znamená
završení jejich celoročního snažení,
které je následně odmění příjemným
časem prázdninového bezstarostného
volna, ale je to i měsíc s poměrně bohatou nabídkou kulturně společenského či dalšího vyžití. Jsem přesvědčen,
že si každý z nás na některou z připravovaných akcí určitě čas najde…, budu
se těšit, že avizované aktivity budou
příjemnou příležitostí opět se vzájemně
potkat a pobavit se jako dobří sousedé.
Chtěl bych však připomenout, že
i v nadcházejících dnech bude pokračovat investiční činnost města, a to
i navzdory některým okolnostem, které
nám v konečných důsledcích samotnou
realizaci konkrétních akcí (např. vodovody) komplikuje, respektive zpožďuje, což
je pochopitelně pro občany nepříjemné.
Mohu vás ovšem ujistit, vážení spoluobčané, že jakékoliv odchylky na cestě
k naplňování jednotlivých záměrů vnímáme stejně negativně jako vy, a o to
více pak samozřejmě vyvíjíme nemalé
úsilí, abychom případná zpoždění minimalizovali.
Na co vás chci upozornit v tomto
svém příspěvku, to je skutečnost, že
v nejbližších dnech zahájíme komplexní revitalizaci objektu místního hřbitova. V této souvislosti chci zdůraznit, že
jsem s vybraným dodavatelem jednal
o speciﬁkách tohoto díla – jde o zásahy
do území, které je svým charakterem
výjimečné, pietní, a tomu nutně musí
odpovídat i přístup ﬁrmy, respektive
každého jejího zaměstnance, k průběhu stavebních prací a všech činností
vůbec. Zde zdůrazňuji, že jak chování
pracovníků, tedy adekvátní k prostředí,
kde se budou pohybovat, tak i prevence ochrany majetku jakož i zdraví návštěvníků je samozřejmostí. Mimochodem – v zájmu předcházení případným
nedorozuměním ve věci stavu pomníků,
jejich základů apod. bude ﬁrma zaznamenávat aktuální stav všech hrobových
míst Současně dodávám, že je rovněž
dojednáno, že v případě probíhajícího
smutečního obřadu bude zajištěn jeho
klidný, nerušený průběh. Je však ještě
nutno dodat, že z důvodu náročnosti
této akce bude omezen provoz na ulici Nová, tedy dojde k jejímu uzavření
v úseku od přechodu pro chodce u zdravotního střediska po parkoviště před

sportovním areálem u základní školy
(cca naproti běžeckému oválu). Tímto si
vás, vážení spoluobčané, dovoluji požádat o pochopení nutnosti tohoto kroku,
který výrazně přispěje k optimálnímu
a pokud možno i bezpečnému průběhu
revitalizace hřbitova.
Zároveň si vám dovoluji oznámit, že
jsme úspěšně završili pětiletou dobu
tzv. udržitelnosti projektu, která se týkala výstavby polyfunkčního objektu
s hasičskou zbrojnicí (zjednodušeně
nové hasičárny). V tomto období bylo
kontrolními orgány poskytovatele dotace každoročně důsledně sledováno
dodržení všech parametrů projektu,
přičemž jakékoliv porušení stanovených
podmínek záměru by mělo za následek
krácení, popř. vrácení poskytnuté dotace.
S potěšením vám sděluji, že výsledek komplexní závěrečné veřejnosprávní kontroly ve smyslu protokolu č.
ZL/1105/EP/F/08 ze dne 16. 5. 2017
zněl jednoznačně – cituji: „ …nebyla
zjištěna nesrovnalost, tudíž nebyl shledán důvod ke krácení dotace.“
Rád tedy tímto vyslovuji poděkování
všem, kteří k úspěchu tohoto projektu
jakkoliv přispěli!
Vážení spoluobčané, přeji vám všem
hezké dny.

Mgr. Lubomír Doležel
Starosta města

Vážení spoluobčané, jak jste již asi
zaznamenali, zastupitelstvo schválilo
odkup – zjednodušeně řečeno – objektu Hrubé hospody. Nebudu zde
spekulovat o tom, zda zastupitelé učinili dobře, či špatně – to koneckonců
ukáže budoucnost. A mimochodem –
nejrůznějších spekulací, verzí o tom,
proč někdo prodává a město kupuje,
zaslechl každý jistě hodně. Vysvětlení je však prosté: většina zastupitelů
se k této transakci postavila ne jako
k byznysu, k nákupu nějaké chalupy,
ale právě jako k převzetí objektu, který má nejen svou vynikající strategickou polohu, potenciál dalšího širšího
využití (které bude předmětem rozsáhlé diskuse občanů i odborné veřejnosti), ale je také oﬁciální památkově chráněnou stavbou (de facto
tvoří součást ve Fryštáku bohužel jen
malého hmotného kulturního dědictví města), a tedy nositelem kulturně
historických hodnot. A o to tady jde:
kdo bude chtít, bude v převzetí Hrubé hospody městem vidět pouze problém, zátěž… A nebo – v tomto aktu
spatří – podobně jako většina našich
zastupitelů – gesto přijetí odpovědnosti města za záchranu památky
(třebaže původně v soukromém vlastnictví), možnost zatraktivnění tohoto
objektu a tím i města, prostě velkou
příležitost; příležitost ukázat, že i samospráva dokáže zachovat a rozvíjet
něco, co tu kdysi vybudovaly zručné
pracovité ruce předků. Domnívám se,
že pro vedení města je to závazek
a výzva současně …
Mgr. Lubomír Doležel
Starosta města

HRUBÁ HOSPODA

D Ě D I C T V Í A P E R S P E K T I VA
(Svědectví věků i šance pro příští generace)
Hrubá hospoda – pověstmi a nevšedními osudy opředená dominanta
fryštáckého rynku, patří spolu s farním chrámem sv. Mikuláše k předním
pamětihodnostem našeho města. Domnívám se, že její základy nesou stopy
z dob počátků formování lukovské domény. Fryštácké podhradí patřilo coby
předhradí k pilířům hospodářského zázemí královského hradu Lukova.
Někdejší budova s masívními zdmi
vedle vstupní brány do města od Holešova navazovala na další (menší) obdobnou stavbu naproti (dnes tu sídlí
oddělení Policie ČR), v níž se nacházela
až do 19. století celnice a ve středověku vybíralo mýto. Jako celek dotvářely
spolu s bývalým Hrádkem a hradbami
(spíše zdmi dvorů či zahrad) jednoduchý fortiﬁkační systém městečka, doloženého písemně roku 1356.
Koncem 16. století je v souvislosti
se starším objektem Hrubé hospody
zmiňována působnost českých bratří,
kteří tu měli svou modlitebnu a nedaleko i hřbitov.
Dnešní podoba vyhlášené panské
formanské hospody (renesanční jádro), vznikla v průběhu pohnutého 17.
století, poznamenaného půtkami náboženskými, mocenskými, třicetiletou
válkou i expanzí Osmánské říše. Podle
smlouvy z roku 1775 přechází z rukou
Seilernů do rukou rodu Fischerů (z něhož pocházeli např. proslulí architekti
a stavitelé Antonín Fischer a prof. ing.
arch. Vladimír Fischer). Nacházel se tu
i obchůdek, jehož nájemci byli Markus
Knäpfelmacher a majitel slušovické pálenice Salomon Löw. Roku 1842 Josef
August hrabě Seilern-Aspang prodal
deﬁnitivně celou Hrubou hospodu potomkům Jana Fischera. Roku 1899 bezdětný Eduard Fischer zemřel a majetek
získal syn Eduardovy starší sestry Anny,

provdané Ševčíkové – Antonín Ševčík
z Lukovečka.
Jeho potomek pan ing. Miloš Ševčík
mě před léty provedl celým areálem,
mohutnými sklepy, zavzpomínali jsme
na četné události, jež se tu odehrály,
kolik osobností se tu ubytovalo, setkalo, jaké společenské a kulturní akce
tu byly uspořádány. V době nešťastné prusko-rakouské války 1866 se tu
v sále na Zóli v l. poschodí konaly porady štábu rakouských armád v čele s generály Benedekem a Windischgrätzem.
V následujících letech se tu uskutečnila
řada divadelních představení, plesů, výstav, koncertů i politických debat. Během prázdnin tu odpočíval a také tvořil
náš rodák zasloužilý umělec prof. Jaroslav Kvapil, hudební skladatel, dirigent,
žák Leoše Janáčka a spoluzakladatel
JAMU v Brně.
Scházela se tu vybraná společnost:
vedle národního buditele MUDr. Jána
Šípky, rodáka z Turčianského sv. Martina, dlouholetého obvodního lékaře
ve Fryštáku, osobního přítele pozdějšího pana prezidenta univ. prof. PhDr. T.
G. Masaryka, jehož reliéf nalezneme
nad oknem Šípkova domu č. 2 na fryštáckém náměstí nebo národopisec, spisovatel a náš rodák prof. PhDr. Karel

Pekárek. Ale také fryštáčtí hospodáři,
podnikatelé, živnostníci. Jak jsem je rád
poslouchal, když jsem přišel se džbánem tatínkovi pro pivo. Mezi vyhlášené
vypravěče patřil i můj staříček – kolář
František Zapletal. Zažil jsem tu našeho spolupracovníka – bývalého majitele
autoopraven Rudolfa Baťu, otce mezinárodního hokejového a fotbalového
rozhodčího, nebo hajného Babiráda
ze Zlína a další. Obdivoval jsem obrovskou sečtelost a znalost národních dějin prostých lidí, jako byli Pepa Kokotík
a desítky dalších nezapomenutelných
pábitelů. A když tu večeřeli herci Beskydského divadla, členové různých těles, jež ve Fryštáku účinkovaly (včetně
Národního divadla v čele s ﬁlmovou
hvězdou Raúlem Schránilem), byl jsem,
coby dítko krčící se díky vzácnému hospodskému panu Antonínu Ševčíkovi,
„ve stínu pípy“ v sedmém nebi...
Pěkné léto přeje
SLÁVEK ZAPLETAL
kronikář
(Dokončení příště…)

Hrubá hospoda
na kresbě Ludvíka Jadrníčka
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Fryšták jede!

Byli jste báječní a my děkujeme, že
jste se nezalekli barev a šli s námi
do toho! V sobotu 20. května jsme
na Žabě uspořádali Rodinný barevný běh. Používání barevných prášků
„holi“ má svůj původ na tradičním
indickém „Holi festivalu” každoročně konaném na počátku jara. S námi
si sice počasí pohrálo a na jaro to
moc nevypadalo, ale i tak vás přišlo běhat skoro 170! Velké díky patří městu Fryšták, které akci spolku
Fryšták jede! podpořilo svou záštitou
i ﬁnančním darem. Další velké díky
patří europoslankyni Olze Sehnalové,
která podpořila ﬁnančně velkou část
medailí. Medaile udělali radost samozřejmě všem, kteří se aktivně běhu
zúčastnili. Firma Vitar dodala dětem
bezva pitíčka Caprisone.
Na výběr byly dvě tratě, a to 2,5 km
a 5 km. Ti nejrychlejší kluci z Fryštáku byli zpět ani jsme se nestihli nadechnout. Na trať se vydaly i kočárky
a rodiče, kteří si trasu s malými dětmi
prošli. A o to šlo, nezávodit, ale být
na zdravém vzduchu, udělat něco pro
své tělo a strávit čas s rodinou a blízkými venku. Budeme se těšit za rok
zase a doufáme, že přijdete zase
a vezmete sebou přátele i známé!
Informace a kontakt najdete na facebokových stránkách Fryšták jede!,
kde pravidelně informujeme o tom, co
se chystá. A ano už se něco chystá
na září :-) II. ročník Fryštácký frajer/ka
takže můžete pomalu začít trénovat!
Za spolek Fryšták jede!
Kateřina Kupčíková

Pálení čarodějnic
Čas utíká jako voda, a než jsme se nadáli přiblížil se 30. duben. Tento den je
spojován s Filipojakubskou nocí plnou velkých rejů čarodějnic, veselé hudby a zapalování ohňů. Ani my jsme letos nezůstali pozadu a připravili jsme již 9. ročník
pálení čarodějnic. Protože tento den vyšel na neděli, sraz všech zúčastněných byl
už ve 14.30 hod na náměstí ve Fryštáku. Po zahájení děti hledaly ukryté pavouky
v parku, za které dostaly malou odměnu. Poté se vydal průvod v čele s vozem s čarodějnicí do Horní Vsi k Šenku, kde byl připraven další program.
Po příchodu na Žabu začalo to
pravé veselí. Čarodějnice krášlily příchozí ve svém salónu krásy,
věštkyně věštila z moudré knihy,
nalévaly se různé kouzelné lektvary,
tančilo se a soutěžilo v zajímavých
soutěžích, také byla připravena bohatá tvořivá dílna pro děti. Velkou
odměnou za splnění všech úkolů byl
špekáček, který si děti mohly sami
opéct na malém ohni Také jsme
shlédli přehlídku malých i velkých
čarodějnic, při které byla vybrána
nová čarodějnice roku. Letos byl
nově vybrán i čaroděj roku. Po vyhlášení následoval čarodějný tanec,
po kterém byla slavnostně zapálena
velká vatra. Jakmile se setmělo byla dětem otevřena čarodějná stezka odvahy. Perličkou celého večera byla velkolepá ohňová show skupiny Boca Fuego.
Celé dění bedlivě sledovala skupina místních dobrovolných hasičů, za což jim
posílám velké poděkování. Děkujeme také všem sponzorům za ﬁnanční i věcné
dary. Velké díky patří i místním skautům za pomoc v soutěžích pro děti a všem, kteří
jakkoliv pomohli či přispěli na naši akci. Ze získaných ﬁnančních prostředků jsme
uhradily náklady této velké akce a zbytek bude použit na připravovanou čevnovou
akci Putování pohádkou.
Děkujeme Vám, za tak velkou účast a doufáme, že vám s námi bylo dobře a že
se za rok opět sejdeme.
Za Věneček, z.s.
Z.V.

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

Stříbro z turnaje
miniﬂorbalu
Naši mladší žáci se zúčastnili jarního turnaje miniﬂorbalu v Želechovicích.
Na turnaj jeli kluci s cílem získat medaili. Hned první zápas se ZŠ Trnava
vyhráli hladce 10:0 a druhý zápas se
ZŠ Želechovice 8:2. Pak následovala studená sprcha, když nás družstvo
Domu dětí a mládeže Astra Zlín porazilo 5:3. Útěchou nám byla jejich slova
uznání, že jsme jim dali zabrat. Pak už
jsme zase jen vyhrávali. ZŠ Církevní Zlín
jsme porazili 8:3 a ZŠ Halenkovice 9:4.
Radost z druhého místa byla obrovská.
Naši školu reprezentovali Jakub Pavel,
Rostislav Kužel, Daniel Sebastian Mišurec, Jakub Petřík, Jan Prusenovský,
Jiří Venený, Adam Hlavica, Marek Juráň
a Tommy Chudárek. Hoši díky za skvělý
výkon a vzorné sportovní chování.
PD

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V úterý 9. května se tým našich starších žáků zúčastnil dopravní soutěže
mladých cyklistů v Malenovicích. Tato soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva
dopravy v rámci BESIPu.
Za naši školu se této soutěže účastnili žáci 8. ročníků Karolína Komínová,
Gabriela Wiesnerová, Lukáš Trvaj a Karel Macháček. Soutěž se skládala ze tří
částí. Jako první naši žáci absolvovali praktický test první pomoci, potom je čekaly testy z pravidel silničního provozu, jízda po dopravním hřišti a jízda zručnosti.
Za ztížených klimatických podmínek, velké zimy a v konkurenci 8 základních škol,
obsadili naši žáci krásné páté místo. Všem jim patří velká gratulace a poděkování
za reprezentaci školy. Věřím, že i v příštím roce se naši žáci této soutěže zúčastní
a držíme jim palce.
Mgr. Libor Sovadina

McDonald’s Cup
I v letošním roce se naše škola zúčastnila již 20. ročníku celostátního
fotbalového turnaje McDonald’s Cupu.
Žáci prvního stupně byli rozděleni
do dvou kategorií.
Kategorie A: žáci 1. – 3. třídy
Kategorie B: žáci 4. – 5. třídy
U nás ve Fryštáku se na fotbalovém
hřišti odehrálo okrskové kolo. Zúčastnily se ho: ZŠ Kašava, ZŠ Zlín - Dřevnická,
ZŠ Lukov, ZŠ Slušovice a ZŠ Fryšták.
Naši fotbalisté v kategorii A skončili na
3. místě a starší žáci turnaj vyhráli. Tím
si zajistili postup do okresního kola,
které se odehrálo 11. 5. 2017 v Brumově - Bylnici. Zde, ve velké konkurenci,
obsadili 6. místo.
V kategorii A bojovali tito chlapci:
Ostrčilík Tomáš, Pavelka Marek, Ihas
Vašek, Zavrtálek Jan, Ručka Tom, Němec Daniel, Chudárek Tommy, Kolář
Patrik, Petřík Jakub, Doležal Daniel,
Ostrčilík Lukáš a Pavel Jakub.
V kategorii B zápasy s velkým nasazením odehráli: Vašíček Jan, Zdráhalová Helena, Skoumal David, Chudárek Vít, Vodák Jakub, Večeřa Jakub,
Šopík Marek, Koutný Matěj, Ihas Jakub, Mašláň Jan, Sklenařík David, Provazník Nicolas, Pšeja Radek a Juráň
Pavel.
Všem fotbalistům děkuji za velkou
bojovnost, za dobrou reprezentaci naší
školy, ale také za vzorné chování na
obou turnajích. Těším se na další ročník
McDonald’s Cupu.
Eliška Galíková
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Komu straší ve věži?

SLET ČARODĚJNIC
Poslední dubnovou noc se po celé
naší republice rozhořely tisíce ohňů,
aby zvěstovaly, že tato noc patří všem
čarodějnicím.
Stejně tak se ohně rozhořely i v Lukovečku, a to už o den dříve, tedy 29.
4., aby pozvaly všechny čarodějnice,
čaroděje a jiné bytosti na oslavu této
magické noci.
Po úvodní promenádě obcí, následovala čarodějnická zkouška v Ježibabím
doupěti. A protože při zkoušce obstály
všechny děti, nic už jim nebránilo v tom,
aby se mohly jít pobavit.
Starší čarodějnictvo si pro ně připravilo zábavné odpoledne, vyplněné
soutěžemi a tvořením. Velký úspěch
sklidilo i představení zvířátek, hroznýše

královského, káněte Harrisova a králíčků, které k nám přivezl jejich chovatel
ze Vsetínska.
Nakonec se nám počasí přeci jen
umoudřilo, a tak se většina zábavy
mohla odehrát venku, což se dětem samozřejmě líbilo.
Všem moc děkuji za účast a za rok
se na Vás zase moc těšíme.
KV

Co se chystá
„Dále od hradu dále“ asi uslyšíme
při vítání prázdnin v Lukovečku. Kdo
chce vidět pravé rytíře a princezny,
něco zažít a pobavit se, ať pospíchá
v sobotu 17. 6. již od 14 hodin do
sportovního areálu.
ik

Výměnná burza rostlin
Už druhým rokem na začátku května uspořádala Místní skupina ČČK burzu
rostlin. Na dvoře Obecního domu se nás sešlo víc než vloni. Přinesli jsme vše, co
nám na zahrádkách přebývalo: rozmanité květiny, okrasné keře a trávy, bylinky,
skalničky, přísadu i cibuloviny… Při výměně každý pěstitel přidal rady, jak se co
nejlépe o rostlinku starat. Všichni jsme odcházeli domů spokojeni.
AH

Sem tam asi každému z nás...
Z naší záhadné věže u muzea se rozprchly jednoho májového večera tajemné
postavy do kraje, aby pak provázely malé
poutníky na jejich cestě v čase. Cesta to
byla dlouhá a plná těžkých úkolů. Nejtěžší
bylo zachránit zakletou princeznu. Mnohokrát musela být vložena těžká polena
do historického katapultu, aby byl dobyt
hrad, v jehož věži 300 let žila opuštěná.
Tolik zásahů padlo do těsné blízkosti,
až nakonec jeden neminul svůj cíl. Bylo
na čase, už se pomalu začínala vkrádat
tma a cesta byla ještě dlouhá. U kapličky nás mnich poslal pro vodu k potoku
a tady ouha, pravý hastrman chytá ryby.
Pomohl, půjčil dětem dřevěnou puténku,
aby vodu mohly nabrat, však ani to nebylo
lehké. Nakonec jí ale bylo dost pro kopretiny ke kapličce. Cestou jsme potkali tolik
záhadných bytostí, každá z nich nás posílala dál a dál, dokud jsme v temné noci
nedošli ke křišťálové studánce, kde nejhlubší je les. Vložili klíček do rukou křišťálového pána, v zurčící vodě se osvěžili
a mohli se vrátit do obecního domu, kde
jsme společný nocleh našli. A co dětem
pomáhalo k odvaze na této pouti? Píseň
o Lukovečku, jenž společně samy vytvořily a hudba nástrojů hudebních, které si
vyrobily. Pro všechny postavy i svá hladová bříška stihly napéct dobré buchty
do uzlíku. To se to pak po ještě dlouhém
štěbetání spalo. Druhý den děti nakreslily
zážitky do svých složek, kde zaznamenávají historické události z dědiny. Nasnadě
je jen velké díky všem za obětavost, bez
které by tyto zážitky neměly.
ik

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Jedná-li se o věci velice důležité, nelze se do nich pustit jen tak bez přípravy.
Don Bosco

Kronika ústavu (51.)
školní rok 1940-1941
1. září se zazpíval slavný hymnus
Veni Creator.
2. září začalo řádné vyučování
ve všech třídách. Noví se dobře zabíhají, málo který si zasteskne po domově.
8. září jsme si vykonali soukromě
po skupinách pouť do Štípy. Poutě nebyly povolené. Přede mší si mohli hoši
koupit nějakou sladkost z peněz, které
jim ostaly po návratu z domova. Několik
se jich nezachovalo diskrétně. Na mši
jsme nemohli být v kostele, ale stáli
jsme při sakristii a tak sledovali mši
svatou. Někteří chovanci, a bohužel
i asistenti, se nechovali příliš příkladně.
12. září začíná triduum na zahájení
školního roku. Káže P. Josef Novosad
z Ostravy. Káže pěkně, prakticky a zajímavě. Chlapci jsou spokojeni.
15. zakončeno triduum cvičením
dobré smrti.
20. září nás přijel navštívit pan inspektor.

26. září zde máme brněnského
pana ředitele.
28. září byl zrušen svátek sv. Václava, ale my přesto máme nedělní
program, poněvadž náš pan ředitel
má jmeniny. Ráno začalo budíčkem reprodukované hudby a před nám zahrál
kvartet hymnus „Sv. Václav“. Hoši chodí blahopřát soukromě, jelikož svátek
ředitele oslavíme později.
30. září odešel, z touhy po domově
František Kroupa, pěšky domů do Ivanovic na Hané, kde je farářem P. Josef
Hrazdil, bývalý chovanec. Otec ho však
druhého dne přivezl časně zrána zpět.
2. října přebírají kvartáni brambory.
8. října je cvičení dobré smrti.
10. října kázal P. Černík při eucharistické pobožnosti v Holešově. Vydařila se znamenitě podle uznání okolních
farářů.
20. října zahráli naši studenti pěknou divadelní hru Tajemství telefonu.
Vskutku pěkně nacvičenou zásluhou
pana Kudely, který se v ní svou úlohou
vyznamenal.
1. listopadu je pracovní den. My
máme program polonedělní. Vyučování
není. Ráno byla slavná mše sv., kterou
sloužil pan ředitel. Odpoledne slavné
požehnání a k večeru tři růžence, obětované duším v očistci. Od oběda mohli
chlapci volně navštěvovat kapli, pomodlit se na úmysl Sv. otce a tak získat
plnomocné odpustky, které je možné
obětovat duším v očistci.
2. listopadu je opět volno. Ráno byly
tři mše sv., z nichž první slavná zádušní.
P. Veselý je v Ostravě, kde káže při cvičení dobré smrti. Hoši navštěvují kapli.
3. listopadu dušičková slavnost
ve farním kostele. Káže P. Zmrzlík. Původ na hřbitov byl též, ale bylo mnoho
bláta.

Návštěva hlavního
představeného
Na oslavy 90. let příchodu salesiánů do Fryštáku jsme pozvali hlavního představeného a ten pozvání přijal. Jeho program je následující:
27. září se setká v Praze s provinciální radou, prohlédne si Prahu a povečeří s místní komunitou.
28. září bude v Brně-Žabovřeskách na setkání mládeže ze všech
našich středisek.
29. září je u nás ve Fryštáku, kde
se nejprve setká se všemi řediteli komunit, pak se všemi salesiány a nakonec se sestrami FMA.
Hned ten den odjíždí do Bratislavy, kde v sobotu bude u blahořečení
slovenského salesiána mučedníka
Tita Zemana. Proto plánované velké
setkání ve Zlíně odpadá.
5. listopadu P. Škurka obdržel vyřízení, že může odjet do Itálie.
9. listopadu odjíždí domů, aby se
rozloučil se svými drahými, dříve než
by odjel do Itálie. P. Vandík vypomáhá
v Brně.
13. listopadu nastala bolestivá věc.
P. Emil Škurka se s námi loučí a odjíždí do Turína, kde se má věnovat dalším právnickým studiím. Ač mu toho ze
srdce přejeme, přece jsme loučením
bolestně dojati, neboť v něm ztrácí fryštácký ústav školního rádce, který byl
v každém ohledu na svém místě. Přejeme mu všichni spolubratři i chovanci
mnoho zdaru a Božího požehnání. Přijel
k nám, co by rekonvalescent, ct. pán
Hovorka, aby zde trávil svou zdravotní
dovolenou.
Fotograﬁe jsou z letošních Střapců.
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OSLAVA SVÁTKU MATEK
Více jak stovka maminek a babiček zaplnila do posledního místa ve středu 10.
května fryštácký kinosál, aby si připomněly svůj svátek, který se slaví pravidelně
druhou květnovou neděli.
Také tentokrát jim přišel úvodem poblahopřát starosta města Mgr. Lubomír Doležel.
V kulturním programu se pak představili sólisté Slezského divadla v Opavě
s pásmem arií z operet a muzikálů nazvaným Číše plná operety, ve kterém si spokojené oslavenkyně společně s nimi zazpívaly.
Upřímným poděkováním byla také tradiční žlutá růže, kterou všechny odcházející
oslavenkyně obdržely společně s blahopřáním.
Ještě jednou Vám, milé maminky, moc děkujeme za vaši stálou péči a věříme,
že tímto dárkem v podobě hudebního vystoupení jsme Vám udělali alespoň malou
radost.
pn

Richard H O V A D Í K

Verbuňk
Králové přichází
vesty vyšívané
čižmy zdobené
střapce rozhýbané
Nejprve zpívají
tu co ich naladí
frajárku každý sám
po líčku pohladí
Muzika divočí
padne ti do oka
ten co si vyskočí
dopadá zvysoka
Prsty na zemi
něco hledají
co tělo vykřesá
to všeckým dávají
Tu krásu králů
každý sám prožívá
výheň šlehá
muzika zahřívá
Víno se rozlévá
dokola do kraje
ten gdo je nejlepší
ten také vyhraje
Verbuňk – písně
husle a cimbály
buďme hrdí
že nám tu zostaly!

Dítě odchází z domova...
Četla jsem zajímavou knihu. Prorok
od Kahliba Gibrana. Zalíbila se mi tato
pasáž. Dovoluji si ji odcitovat, protože
je v tomto období velmi aktuální.
„Dětem můžete dát svou lásku. Nikoli své myšlenky, protože mládež má své
vlastní myšlenky. Můžete dát přístřeší
jejich tělům, ale nikoliv jejich duším. Jejich duše žijí už v budoucnosti, kterou vy
nemůžete navštívit ani ve snu. Můžete
usilovat, abyste byli takoví jako oni, ale
nechtějte je přetvořit, aby byly podobné
vám. Vždyť život nejde zpět, ani nezůstává při včerejšku.“
Uzlový bod v rodině nastává, když
dospívající dítě, případně již dospělé,
odchází z domova. Dozrává pro samostatný život, ale ještě třeba bydlí doma.
Je nutné si tuto změnu v rodině uvědomit. Vychovali jste dítě s cílem, že jednoho dne bude dospělé, samostatné.
Bude mít vlastní názory na svět, tedy
i na nás, rodiče. Nikdy to nebude stejný
náhled.
Rodiče mají své zkušenosti. Mnozí
rodiče si uvědomují složitou situaci,
i když těžce. Mnozí se smíří ze skuteč-

ností. Všichni však chtějí pro své děti
„jen to nejlepší“, nemusí se shodovat
s touhou jejich dítěte.
Mladí lidé si chtějí život zařídit dle
svých představ. (Vlastně tak asi jednali
rodiče v mládí). Dítě se změnilo v dospívajícího mladého člověka a najednou se
rodič cítí nepotřebný.
Doporučuji, abyste jednali spolu
citlivě, s porozuměním. Časem se vše
urovná. Zvyknete si.
Život nejde zpět.
SK

NOC
KOSTELŮ

VE FRYŠTÁKU

KOSTEL
SV. MIKULÁŠE

9. 6. 2017
Čechy pod Kosířem
Že je to na výlet pro důchodce daleko? Ale kdepak! Je to moravská obec
jen kousek od Prostějova.
A tak jako obvykle vyjel Klásek dne
18. 6. jedním zapůjčeným 9místním
autem od městského úřadu a dvěma
osobními auty za svým cílem. Prvním
(nejlepším bodem našeho programu)
byla výstava kočárů. Šli jsme podél
dlouhé, stále ještě dostavované budovy. Ale uvnitř nás překvapila dlouhá
místnost plná kočárů. Hned na kraji
jsme uviděli mnoho strojů a pomůcek,
kterými jsou renovovány staré, zchátralé kočáry. Byla tam fungující transmise,
strojek na cupování koňských žíní, poříze atd… Dále jsme obdivovali „zlatý
kočár“, který byl zapůjčen k ﬁlmu o císařovně Sissi, největší parádní pohřební kočár, kde vozka řídil 4–6 koní z tři
metry vysokého kozlíku. Nebo takový
parádní (biskupský) kočár z Kroměříže, lehký kočár ze zámku Lešná, který
vlastnili Sailernové, kočár z Napajedel,
pohodlné landauery atd… Fascinující
byl nejen slovní doprovod, ale i skutečnost, že si zde všechno opravují sami,
příležitost dostávají šikovní řemeslníci.
Třeba koláři (ti jsou v republice jen tři),
umělečtí kováři a spousta již málo používaných řemesel. Nedá se to všechno
vypsat, nejlépe bude, když se 22.–23.
července zajedete podívat na kočáry
tažené koňským čtyřspřežím a v dobových kostýmech.
Po takovém zážitku jsme se naobědvali a posilněni navštívili zdejší
čerstvě renovovaný zámek, jeho velkou
zahradu, výstavu historických kol, výstavu z natáčení Svěrákovských ﬁlmů.
Bylo to sice v jednom místě, ale bylo

toho až dost. A tak jsme se potom rádi
nechali dovézt do lázní Slatinic na zmrzlinu, a pak už jen domů.
Snad díky krásnému počasí, májové přírodě, spoustě zajímavostí a dobré
družné pospolitosti bude tento výlet patřit k nezapomenutelným.
Za senior Klásek
A. Bačůvková
foto J. Ohlídal.

POZVÁNKA
FOS Prameny Fryšták a paní učitelka Vlasta Kunstová Vás srdečně
zvou na zábavný pořad

Á EŠČE SE ZPÍVÁ
v neděli 11. června 2017 od 15
hodin v kinosále ve Fryštáku.
Účinkují: CM prameny
Sólisté: Ing. Jan Černek, Bohdan
Škabraha, Petr Zapletal, ing. Gustav
Pazdera, Anna Pitrová
DPFS Pramének
Sólisté: Alžbětka Běláková,
Anetka Baďurová, Eliška Černeková,
Terezka Pazderová, Valerie Rubešová
a Michal Kunst.
Pořadem provází moderátor
ing. Jan Černek
Uslyšíte písně z našich CD,
oblíbené ze Slovácka, Valašska,
Slovenska, verbuňky a čardáše.
Těšíme se na setkání a společné
zpívání.
Svou účastí podpoříte nejen
fryštáckou tradici, ale především náš
soubor Prameny.

PROGRAM
V letošním roce se 9. 6. 2017 pod
klenbou kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku už po šesté sejdeme a společně otevřeme magickou bránu tajemství chrámu. Na celý páteční večer je připraven
zajímavý kulturní program, pásmo hudby i mluveného slova, v němž vystoupí
řada účinkujících.
18,00 – 18,05 Hlas zvonů nad krajinou.
18,15 – 19,05 Mše svatá – „Za město Fryšták“.
19,05 – 19,10 Přivítání duchovního
správce p. Josefa Brtníka.
19,10 – 20,00 Prohlídka věže kostela
s výkladem ve zvonici.
19,15 – 19,50 Nerušit, začínáme
- aneb jak se rodí hvězdy - vystoupení
žáků ZUŠ Morava z Fryštáku. Účinkují:
Filip Krčma – varhany, Eliška Halaštová,
Karolína Odstrčilová, Marie Holubářová
- zpěv a ﬂétnový soubor pod vedením
Kláry Černochové.
20,00 – 21,00 Z času do času, aneb
kouzlo hudebních archivů - koncert Komorního orchestru Holešov pod vedením Ivo Kurečky.
21,10 – 21,50 Království spirituálu
- svět, krásu a tajemnou sílu spirituálů
představí na svém koncertu populární
kapela B. P. T. Zlín.
22,00 – 22,45 Nocte contertos - završení magické noci, skrývající tajemství chrámu, můžete vychutnat ve světle svíček, a to při společném koncertu
cimbalistky Zuzany Lapčíkové a pěveckého sboru Cantica Laetitia pod vedením Josefa Surovíka.
Pohovor s duchovním správcem –
v průběhu večera bude možnost v prostorách farního úřadu k pohovoru s duchovním správcem.
Přijděte si zkusit atmosféru kostela sv. Mikuláše v šeru večera. Na vaši
účast se těší pořadatelé.
FOFR
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12. ROČNÍK TURNAJE OSVOBOZENÍ
ve volejbale smíšených družstev
Opět po roce se dočkali příznivci
volejbalu. V sobotu 13. 5. 2017 se konal již 12. ročník Turnaje osvobození
o pohár starosty města Fryštáku.
Slavnostní zahájení se konalo
na sportovišti u sokolovny. Ujal se ho
organizační ředitel turnaje Bohumír
Urbánek. Přivítal tentokrát pouze 5
týmů, které si našly čas ve svém náročném programu a daly se dohromady.
K účastníkům promluvil i starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír Doležel,
který všechny volejbalisty přivítal a popřál jim mnoho sportovních úspěchů.
Hrálo se v jedné skupině systémem
každý s každým na dva sety do dvaceti pěti, ﬁnále poté na dvě vítězné sady.

Hned po prvních
odehraných zápasech se vyvíjel průběh turnaje skvěle
pro družstva Chrlíků a Zoufalců.
Také ﬁnále tedy
bylo v režii těchto týmů a hrál se vynikající volejbal.
Své loňské vítězství obhájili CHRCHLÍCI v čele s extraligovým hráčem
Michalem Čechmánkem. Druzí byli
ZOUFALCI, třetí ENDEMITI, čtvrtý FRYŠTÁČEK a páté další fryštácké družstvo
PŘÁTELÉ TRNEK.
Opět bylo zajištěno skvělé zázemí
turnaje, o které se starali – Radim Ptáček/který ještě i hrál za Přátele trnek/,
Zdeněk Poledňák, Hana Poledňáková,
děvčata Míša, Baruška a Hanička Fryšovy, sourozenci Terezka a Kuba Rektoříkovi, Anička Ševčíková, Mirek a Mirka
Urbánkovi, Terezka Urbánková, Natálka
Konečná, Luba a Marcela Ševelovi, Broňa a Dana Koneční, Vilém a Ivana Matelovi. Díky jim!
Oddechli jsme si, že počasí nás tentokrát nechalo dohrát celý turnaj bez
deště. Teprve odpoledne jsme se schovali do útrob naší sokolovny.
Vyhlášení výsledků turnaje se ujal
Mirek Urbánek a ceny předával starosta města Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel. Předal ceny, poháry i diplomy všem
zúčastněným družstvům. Pořadatelé
se shodli také na nejlepším hráči – Michalu Čechmánkovi /z vítězného týmu
Chrlíků/ a nejlepší hráčce – Zuzce Bačůvkové /Fryštačance v barvách Zoufalců/ - tito obdrželi z rukou starosty cenu
a diplom. Pan starosta také ocenil nejlepší tým, kterému věnoval vlastní „valašskou“ a také tuto dal organizačnímu
týmu. Nutno říci, že byla velice dobrá!
Jménem oddílu volejbalu děkujeme
městu Fryšták za morální i ﬁnanční podporu.
Příjemné posezení v „Pekle sokolovny“ po pěkném turnaji bylo krásným zakončením sportovní soboty. Doufejme,
že příští rok již za většího přispění mladších organizátorů a větší účasti týmů se
opět bude moci konat již 13. ročník této
výborné sportovní akce.
Za oddíl volejbalu
Dana Konečná

SKAUTI

Jen se skautky a skauti „otřepali“
po zimě pustili se do své obvyklé jarní
činnosti. Pravda na klukovské klubovně
se ještě stále pracovalo, ale místnost
už je v provozu a při každé schůzce se
aspoň chvíli dokončuje. Dlužno dodat,
že hlavně ti starší kluci si přitom osvojili
nejednu řemeslnou práci (také výchova!). Navíc k tomu se ozvaly i skautky,
že by se jejich klubovna mohla také
upravit a tak jsme se pustili i do těchto
prostor.
Běžná klubová činnost se odehrávala hlavně při pravidelných schůzkách,
kdy se děti učily praktických skautským dovednostem a to hlavně formou
her. Všechna čest těm starším klukům
a děvčatům, kteří družinky těch malých vedou, za jejich přípravu na tyto
schůzky. Jen si představte: udělat hru
například na výuku uzlů není až takový
problém, ale jak vymyslet hru například
na výuku zdravovědy? Ale i to naši rádcové a rádkyně dokáží.
Také na to dostali odbornou průpravu. Po dva víkendy se ti starší pilně
vzdělávali na tzv. Rádcovském kurzu.
Proběhl v březnu a v dubnu na Elišce
a potencionální vedoucí družinek se
tam učili o všech možných oborech
skautské výchovy. Jen na příklad: meto-

SKAUTSKÉ JARO
dika vedení skauské družiny, skautská
praxe, zdravověda, metodika vedení
her, historie skautingu atd. Máme v oddílech teď velice schopnou skupinku
těch starších dětí a bylo by škoda je
nevyužít pro vedení těch menších dětí.
A k tomu potřebují právě další vzdělávání.

Na jaře bylo možné také skauty spatřit i při pomoci na veřejných akcích, ať
už to byla pomoc při organizaci Velikonočních trhů či Čarodějnic.
Z ryze skauských akcích musím zmínit účast na výstup na Ivančenu k obnovené mohyle na památku popravených
skautů. Naši skauti vyrazili společně
s ostatními oddíly Svazu skautů a skautek ČR z Frýdlantu nad Ostravicí. Přestože v týdnu před akcí napadlo na Lysé
hoře přes 30 cm sněhu (konec dubna),
vyšlápli na mohylu, a aby to nebylo
málo, protáhli si to až na vrchol Lysé
hory. Ovšem ty zážitky stály za to!
Druhý týden v květnu proběhl na Elišce tradični jarní Minitábor. Za hojné
účasti dětí a nádherného počasí si to
naše mládež náramně užila. Od pátku
až do neděle takříkajíc bez zastavení.
Hry, noční výpravy, práce při úklidu
areálu chatové základny, vaření v kotlíkách, krásný táborák. Prostě skautský
víkend jak má být. A pro nováčky: taková malá zkouška jak zvládnou velký
tábor o prázdninách.
V době kdy vyjde tento článek už
budeme v plné přípravě právě na tento
vrchol našeho celoročního snažení.
Klaus
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Soutěž o nejlepší valašskou (fryštáckou) kyselici
Ne nadarmo tvrdí pořekadlo všech správných gurmánů, že polévka je grunt
a maso je špunt. Obzvláště to pak platí o valašské kyselici, polévce, která bývá
stejně rázovitá, jako jednotlivé regiony Valašska. Co region, to jiná chuť. Milé fryštácké hospodyňky a kuchařky máte velkou příležitost představit veřejnosti právě tu
Vaši. Máte pocit, že právě ta vaše kyselice je ta nejlepší? Pak se ničeho nebojte,
nestyďte se pochlubit a přijďte se předvést. V rámci doprovodného programu Folklórního fryštáckého jarmarku vám dáváme prostor a vyhlašujeme soutěž o nejlepší
fryštáckou kyselici. A to v sobotu 17. 6. 2017 na náměstí ve Fryštáku.

NAŠI JUBILANTI
V měsíci ČERVNU 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Ladislav Fryš
Vladimír Cholasta
Alois Jakuba
Alois Jánský
Rostislav Jurčík
Helena Miklová
František Pavelka
Lenka Marie Pernicová
Irena Petříková
Vladislav Rajndl
Ladislava Rafajová
Jiří Sušil
Bohumil Vrba

Městská knihovna Fryšták
pro Vás připravuje

ZÁŽITKOVÝ KURZ
PRVNÍ POMOCI,
který se uskuteční
v úterý 6. června 2017
od 16.30 do 20.00 hod.
ve fryštácké knihovně.

Blahopřejeme!
Všem jubilantům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.

Hledám ke koupi
DŮM VE FRYŠTÁKU.
Tel.: 603 908 346
KOUPÍM BYT
ve Fryštáku.
Tel.: 603 976 867

Kurzovné 300 Kč
Vede Mgr. Martina Javoříková
Zájemci se mohou hlásit do pondělí
5. června 2017 v Městské knihovně
Fryšták, případně
na e-mailu: knihovna@frystak.cz
nebo telefonu 577 911 801.
Neváhejte, počet míst je omezený!

Časový harmonogram soutěže:
9–9,30 hod. – zápis soutěžících a předání kyselice pořadatelům 10–11 hod.
– průběh ochutnávání 11,15 hod. – vyhodnocení a předání cen.
Současně bude na náměstí od 9,00
hodin probíhat i Folklorní fryštácký jarmark, kde si můžete zakoupit různé
potravinářské výrobky, likéry, keramiku,
dekorace, dřevěné hračky aj. Jarmark
bude probíhat souběžně s VI. dětským
folklorním festivalem Fryšták – Kašava.
Zkrátka nepřijdou ani děti. Pro ně jsou
připraveny tvořivé koutky a zábavné hry
a soutěže.
Na bohatou účast se těší pořadatelé jarmarku.
FoFr.

OZNÁMENÍ MŠ
Ředitelka Mateřské školy Fryšták, Bc. Ilona Staňková, oznamuje,
že v pondělí 26. června 2017 se
uskuteční INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ, které byly v letošním přijímacím řízení přijaty k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2017/18.
Začátek setkání je v 16 hodin
v budově Mateřské školy Fryšták.
Na programu jsou organizační záležitosti, volba způsobu úhrady školného a rozdělení dětí do tříd.
Účast zákonných zástupců je
nutná.

PRODEJ KRMIVA

{k{¥eUkU¥
ROZVOZ ZDARMA.
www.krmivobardog.cz
nebo na tel. ƀƐĉƤĉíǈĉĉí

placená inzerce

Více na stránkách:

Věneček z.s.
Vás srdečně zve na rodinnou akci
pořádanou u příležitosti dne dětí

XI. PUTOVÁNÍ POHÁDKOU
sobota 10. 6. 2017
Fryšták, Horní Ves, park u Myslivecké chaty
13:00-15:30 – Procházka pohádkovým lesem
Program: 13:00 – zahájení programu
13:30 – Bubble show
15:00 – kouzelník Šeklin
16:00 – losování vstupenek
16:30 – focení masek
17:00 – divadlo
Doprovodný program:
jízda na koních a čtyřkolce, hasičský vůz,
malování na obličej, skákací hrad,
soutěže, zábava, bohaté občerstvení,
sele, speciality na grilu
Slosovatelné vstupenky: děti 25 Kč, dospělí 50 Kč
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

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

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

Základní umělecká škola Morava

ZÁPIS ŽÁKŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis žáků do hudebního a výtvarného oboru
proběhne ve Fryštáku ve dnech:
• Fryšták, budova ZUŠ, Holešovská ulice
středa 14. 6. a 21. 6. 2017, 12 – 17 hod.
čtvrtek 15. 6. a 22. 6. 2017, 12 – 17 hod.
pátek 16. 6. a 23. 6. 2017, 12 – 17 hod.

pondělí 12. 6. a 19. 6. 2017, 12 – 16 hod.
středa 14. 6. a 21. 6. 2017, 12 – 16 hod.
učebna č. 117, přístavba ZŠ, paní učitelka J. Tesková
V hudebním oboru nabízíme výuku hry na tyto nástroje:
klavír, akordeon, elektronické klávesy, zobcová ﬂétna,
hoboj, trubka, kytara, housle a sólový zpěv.

placená inzerce

• Fryšták, budova základní školy

V případě zájmu o přihlášení dítěte mimo dobu zápisu
nás informujte na těchto kontaktech:
Základní umělecká škola Morava
Kotěrova 4395, 760 01 Zlín
e-mail: info@zusmoravazlin.cz
tel.: 577 018 897
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