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a jejich umělecké aktivity. Kmotr souboru popřál ještě mnoho let úspěšného
účinkování a bohatou inspiraci pro další
tvůrčí období.
Akce se konala pod záštitou starosty města Fryštáku, Mgr. Lubomíra Doležela. Městu Fryšták i našemu
starostovi proto patří velký dík nejen
za projevenou podporu, ale i zajištění
bohatého rautu.
Dále děkujeme za dosavadní vynikající spolupráci vedení DISu, čehož si

Slavnostní koncert k 25. výročí „Dolů přes Fryštáček“
Dne 10. 10. 2021 se uskutečnil slavnostní koncert u příležitosti 25. výročí
založení fryštáckých souborů Prameny v sále DISu ve Fryštáku, kde také proběhl
křest dvou nových knih Richarda Hovadíka.
Akce byla velmi úspěšná a plná pozitivní atmosféry. Posluchači, kterých
bylo tolik, že zaplnili sál do posledního
místa, nadšeně poslouchali dvouhodinový maraton hudby, zpěvu, tance a recitace.
Zazněly písně jak autorské, lidové,
slovácké tak i slovenské. Podporování
vřelým zájmem publika podali všichni
účinkující i sólisté maximální výkony.
Folková skupina se představila známými písněmi za kytarového doprovodu B.
Škabrahy, a to „Veď mě dál…“, „Eldorádo“, „Proměny“, „Slavíci z Madridu“…
ty nenechaly posluchače chladnými,
všichni si je zpívali a pobrukovali. Děti
předvedly v průběhu programu několik
tanečních variací, zpívaly s velkým nasazením, radostí a spontánností, které
podpořily rytmickými paličkami, a tak
od posluchačů sklidily velký aplaus. Nejen za to si vysloužily veliký dort s hudebními motivy, za který srdečně děkujeme cukrářce, paní Janě Pitrové.

Celé odpoledne bylo zakončeno
působivou recitací a křtem knih Richarda Hovadíka „Jedenáct stop umění“ a „Moudré myšlení“. Slavnostního
křtu se jako kmotr s velkou grácií ujal
Mgr. Libor Sovadina, který i na místní základní škole podporuje naše děti

velmi vážíme, jmenovitě pak Mgr. Janu
Blahovi, který se zasadil o přípravu sálu
a zajištění zázemí pro účinkující.
Toto krásné, kulturou protkané odpoledne, bylo srdečným vyznáním našemu městu Fryšták a poděkováním
věrným příznivcům souborů Prameny
a Pramének.
Děkujeme za Vaši hojnou účast a srdečně se těšíme na další setkání.
Mgr. Julie Nováková
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ZMF č. Z6/2021/VIII ze dne 15. 9. 2021
(Výpis usnesení)

ZMF schvaluje návrh Aktualizace
plánu společných zařízení Komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Žeranovice
a části k. ú. Dolní Ves, předložené Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj.
ZMF vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
ZMF schvaluje Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) ve městě
Fryšták.
ZMF schvaluje směnu nově vzniklého městského pozemku p. č. 433/6
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
186 m², odděleného z původního pozemku p. č. 433/1 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 1996 m², oba k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a nově vzniklých pozemků p. č. 445/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 358
m², a pozemku p. č. 445/6 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 20 m² k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemků
pod stavbou veřejně přístupné účelové
komunikace, s doplatkem rozdílné ceny
druhů a výměry směňovaných pozemků ze strany města Fryšták, stanovené
znaleckým posudkem č. 8322-23/21,
ze dne 22. 6. 2021, vyhotoveným Ing. J.
Mlčochem, znalcem, ve výši 94.800 Kč,
a s podmínkou úhrady nákladů spojených se směnou (znalecký posudek,
geometrické plány, návrh na vklad) ze
strany města Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření směnné
smlouvy mezi městem Fryšták, a žadatelkou ve věci směny nově vzniklého městského pozemku p. č. 433/6
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
186 m², odděleného z původního pozemku p. č. 433/1 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 1996 m², oba k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a nově vzniklých pozemků p. č. 445/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 358
m², a pozemku p. č. 445/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m² k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, a to za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemků
pod stavbou veřejně přístupné účelové
komunikace, s doplatkem rozdílné ceny
druhů a výměry směňovaných pozemků ze strany města Fryšták, stanovené
znaleckým posudkem č. 8322-23/21,
ze dne 22. 6. 2021, vyhotoveným Ing. J.

Mlčochem, znalcem, ve výši 94.800 Kč,
a s podmínkou úhrady nákladů spojených se směnou (znalecký posudek,
geometrické plány, návrh na vklad) ze
strany města Fryšták.
ZMF bere na vědomí stanovisko AK
Mgr. J. Zwyrtek Hamplové ve věci využití institutu odchylky od ceny v místě
a čase obvyklé.
ZMF bere na vědomí informace
Ing. M. Drahotuské o nedodání znaleckého posudku ve věci prodeje části
městského pozemku p. č. 697/4 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 109 m², za účelem vytvoření přístupu k pozemkům ve vlastnictví
žadatele, a odkládá své rozhodnutí
do doby zajištění kompl. podkladů.
ZMF bere na vědomí informace
Ing. M. Drahotuské o nedodání geometrického plánu ve věci směny části
městského pozemku p. č. 1405 – ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, o výměře cca 750
m², a části pozemku p. č. 1360 – orná
půda, zemědělský půdní fond, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 750 m²,
za účelem propojení budoucího městského koridoru korespondujícího s krajskou komunikací II/490, a odkládá své
rozhodnutí do doby zajištění kompletních podkladů.
ZMF bere na vědomí stávající stanovisko ve věci směny městského pozemku p. č. 357/1 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 42 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za část pozemku
p. č. 351/1 – orná půda, zemědělský
půdní fond, o výměře 1022 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, ve spoluvlastnictví občana a ukládá ESO jednat cestou
právního zastoupení města za účelem
precizace parametrů předpokládané
směny pozemků.
ZMF neschvaluje prodej městských
pozemků p. č. 428/5 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře
214 m², p. č. 428/13 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře
455 m², p. č. 428/4 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře
698 m², p. č. 428/12 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře
977 m², p. č. 428/20 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře 389 m², p. č. 428/30 – orná půda,
zemědělský půdní fond, o výměře 3 m²
a p. č. 427/1 – lesní pozemek, pozemek
určený k plnění funkcí lesa, o výměře
4214 m², vše k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadatelm za účelem odclonění ko-

munikace vegetačním pásem a vytvořením vodního biotopu, a to z důvodu,
že pozemky jsou využívány na základě
smluvního kontraktu místním zemědělským družstvem, negativně se v této
věci vyjádřil Magistrát města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství,
a současně není město Fryšták v tomto případě vázáno nutností případného
majetkoprávního vypořádání.
ZMF bere na vědomí žádost o prodej
městského pozemku p. č. 932/1 – orná
půda, zemědělský půdní fond, o výměře 2496 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelům za účelem
sloučení s vedlejšími pozemky a vytvoření stavebních parcel pro stavbu rodinných domů, a ukládá Ing. P. Gálíkovi,
místostarostovi, projednat stavební záměr avizovaný žadatelem za jeho účasti ve Stavební komisi při Radě města
Fryštáku.
ZMF schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi kupujícím městem Fryšták, a prodávajícím spol. H+M Zlín, a.s.,
za účelem výkupu pozemku p. č. 930/4
– orná půda, zemědělský půdní fond,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře
1304 m², včetně příslušenství sestávajícího se z prvků dětského hřiště, a to
za kupní cenu v celkové výši 24.200 Kč,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení (návrh na vklad do katastru nemovitostí) ze strany kupujícího, tj. města
Fryšták (viz příloha č. 5 tohoto zápisu)
a stanovuje podmínky uzavření smlouvy
tak, že bude doloženo stanovisko stavebního úřadu, že projekt nevyžaduje
stavební povolení a že po převodu nehrozí městu žádný další poplatek (např.
vynětí ze ZPF).
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
č.:
OT-001030070338/003-MPPR
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták,
a spol. EG.D, a. s., Brno, ke stavbě
energetického zařízení s názvem „Vítová, pí Chmelíková, Kab. NN“, umístěné na městském pozemku p. č. 382
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 2162 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 2.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů, a udělení souhlasu do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
č.:
OT-001030067725/003-ENGS
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a spol.
EG.D, a. s., Brno ke stavbě energetické-
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ho zařízení s názvem „Fryšták, Holešovská, p. Dulík“, umístěné na městském
pozemku p. č. 268 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře 81 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 2.000 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a udělení souhlasu do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.: OT-014330055503/001 mezi
městem Fryšták, a spol. EG.D, a.s.,
Brno ke stavbě energetického zařízení
– umístění distribuční soustavy, kabelové vedení NN s názvem „Dolní VesSuché, pí Světlíková, Kab. NN“, umístěné na městském pozemku p. č. 1281
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 1106 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene 1.400 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
č.: OT-014330060609/001-ADS mezi
městem Fryšták, a spol. EG.D, a.s.,
Brno ke stavbě energetického zařízení
– umístění distribuční soustavy, kabelové vedení NN s názvem „Žabárna-Dolní
Ves, Chromíková, Smyčka NN“, umístěné na městském pozemku p. č. 1366
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 1748 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:
OT-014330061260/001-ADS
mezi
městem Fryšták, a spol. EG.D, a.s.,
Brno ke stavbě energetického zařízení
– umístění distribuční soustavy, kabelové vedení NN s názvem „Vítová, paní
Fišerová, Kab. NN“, umístěné na městských pozemcích p. č. 113/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
5575 m², a p. č. 113/8 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 147 m², oba
k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene 1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení služebnosti mezi městem Fryšták, a společností CETIN, a. s., Praha
ke stavbě podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě – optické a metalické kabely včetně související infrastruktury, NN kabel a sestava
rozvaděčů DSLAM, umístěné na městských pozemcích p. č. 7 – ostatní plo-

cha, ostatní komunikace, o výměře 107
m², p. č. 28 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 8514 m², p. č. 170 – ostatní plocha, silnice, o výměře 10524 m²,
p. č. 249 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 1847 m², p. č 251 – orná
půda, zemědělský půdní fond, o výměře 1272 m², p. č. 465 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 6674
m², p. č. 494 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m², p. č.
600/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2689 m², p. č. 601
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 283 m², a p. č. 741 – orná
půda, zemědělský půdní fond, o výměře
449 m², vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 24.930 Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:
OT-014330057668/001-ADS
mezi
městem Fryšták, a spol. EG.D, a.s.,
Brno ke stavbě energetického zařízení – umístění distribuční soustavy,
2 ks betonových sloupů NN, s názvem
„Fryšták, Dolní Ves, T5 Suché, obnova“, umístěné na městských pozemcích
p. č. 1009 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3445 m², a p. č.
1042 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10938 m², oba k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene 4.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330069304/001-ADS mezi městem Fryšták, a spol. EG.D, a.s., Brno
ke stavbě energetického zařízení –
umístění distribuční soustavy, kabelové
vedení NN s názvem „Fryšták, p. Jančík, Kab.NN“, umístěné na městských
pozemcích p. č. 864 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 786
m², p. č. 883 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 172 m², p. č.
1004/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1784 m², p. č. 1004/4
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 49 m², a p. č. 825/1- ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
297 m², vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene 4.000 Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.
ZMF schvaluje doﬁnancování nákupu komunální techniky, které spočívá

v navýšení původně předpokládané
částky ve výši 2,5 mil. vč. DPH, schválené v rozpočtu města Fryšták pro
rok 2021, o celkovou částku ve výši
480.000 Kč.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 21/2021/VIII/19 ze dne 6. 9.
2021 bere na vědomí předloženou Petici za rozšíření dětského hřiště v Horní
Vsi na Žabě o další tělovýchovná nářadí, ze dne 6. 9. 2021, a přijímá tento
materiál jako tzv. podání ve veřejné
správě s tím, že areál dětského hřiště
bude doplněn o odcizené prvky.
Úkol č. 1: ZMF ukládá RMF zajistit návrh možnosti monitoringu areálu
Žaby kamerovým systémem.
Úkol č. 2: ZMF ukládá OTH vyzvat
majitele lesního pozemku přilehlého
k objektu „Žaby“ ve věci řádné péče
a údržby.
ZMF bere na vědomí Stanovisko
ve věci smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene vedení inženýrských sítí vodovodu na pozemku p. č.
494 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 370 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, vyhotovené dne 11. 8. 2021
AK Mgr. P. Řehové, Zlín o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
v platném znění, upouští od snahy uzavřít předmětnou smlouvu o zřízení služebnosti.
ZMF bere na vědomí výsledky posouzení stavu zavlhčení objektu Sokolovny a navrhovaný rozsah sanačních
opatření dle zpracovaného dokumentu
– „Posouzení stavu z hlediska zavlhčení objektu. Koncept návrhu sanačních opatření“, zpracovaný společností
Remmers s.r.o., Říčany u Prahy.
ZMF ukládá Odboru technického
hospodářství zajistit zpracování kompletní projektové dokumentace komplexního odvlhčení objektu Sokolovny,
zahrnující veškerou potřebnou speciﬁkaci všech sanačních opatření.
ZMF bere na vědomí v zájmu stanovení vnitřních pravidel pro zajištění
ochrany osobních údajů a plnění povinností podle Obecného nařízení EU č.
2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a podle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, v platném
znění, vydání směrnice města Fryštáku
č. 2/2021, o nakládání s osobními úda-

ji, a to s tím, že tato směrnice je závazná i pro všechny zastupitele.
ZMF bere na vědomí předložený Plán
odezvy orgánů města Fryšták na vznik
mimořádné události (v r. 2021 s úpravou informací v plánu – změna členů
KŠ MF) vč. přehledu možných ohrožení
na území města Fryšták bez přip.
ZMF pověřuje zastupitele A. Langera
zpracováním koncepčního návrhu rozšíření sítě venkovních sportovišť města
Fryštáku.
ZMF bere na vědomí Právní analýzu
regulativů územního plánu ve vztahu
k výstavbě obchodního centra v lokalitě
Fryšták – Dolní Ves, ze dne 2. 9. 2021,
zpracovanou Davidem Záhumenským,
advokátní kanceláří, s.r.o., Brno, a informaci starosty o přípravě projednání
dané záležitosti v rámci pracovního zastupitelstva v návaznosti na aktualizované informace.
ZMF schvaluje zařazení do programu zasedání ZMF č. Z 6/2021/VIII Návrh na schválení ﬁnancování veřejné zakázky s názvem „Oprava MK Dolní Ves,
Fryšták, oprava MK u TS Fryšták, oprava autobusové točny Vítová ve Fryštáku“.
ZMF s odkazem na schválený plán
investic města Fryštáku pro rok 2021
schvaluje realizaci akce s názvem „Oprava MK Dolní Ves, Fryšták, oprava MK
u TS Fryšták, oprava autobusové točny Vítová ve Fryštáku“ ve vysoutěžené
částce v celkové výši 3.629.125,55 Kč
vč. DPH.
RMF č. R21/2021/VIII ze dne 6. 9. 2021
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje pořízení HW a SW vybavení pro dokončení realizace služeb
eIDAS pro potřeby Městského úřadu
Fryšták (převod dokumentů do výstupních datových formátů), a to v ceně
99 475,- Kč bez DPH, tj. 120 366,- Kč
vč.
RMF schvaluje uzavření dodatku č.
9 ke Smlouvě o převodu licencí programového vybavení VERA Radnice
číslo SWR/08/174 ze dne 27. 5. 2008
mezi městem Fryšták a ﬁrmou VERA,
ve věci ukončení provozování agendy Stavební úřad a ukončení Licence
včetně technické podpory ke dni účinnosti tohoto Dodatku a ve věci dodání
a udělení licence k užití dalších rozšiřujících agend programového vybavení
IS VERA Radnice (VERAeGON Viewer,

Rozhraní ZR eSIR, Rozhraní ISIR, AISEO
a AISC Viewer (T), VERAeGON Client-AISEO, VERAeGON Client-AISC, Aktualizace ze ZR a agendy Organizace voleb),
a to v ceně 107 815,- Kč bez DPH, tj.
130 456.15 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřené dne 19. 12.
2017 mezi městem Fryšták, a D. Majerovou, kterým se promíjí platba nájemného ve výši 3.381 Kč pro měsíc říjen
2021 tak, že výše platby za tento předmětný měsíc činí částku v celkové výši
108 Kč, a to za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták, kdy takový přístup v kontextu krize
způsobené pandemií Covid-19 bude
souladný také se základním úkolem
města vymezeným v § 2 odst. 2 zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., v platném
znění, jímž je péče obce o všestranný
rozvoj území a potřeby svých občanů.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části městského pozemku p. č. 2/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře 30
m², žadateli v ceně nájmu ve výši 10
Kč/započatý m²/započatý den, na dobu
určitou 10 dní, a to za účelem stavby lešení při opravě rodinného domu,
a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku mezi městem Fryšták,
a žadatelem na dobu určitou od 7. 9.
2021 do 16. 9. 2021, v ceně nájmu 10
Kč/započatý m²/započatý den, tj. v celkové výši 3.000 Kč.
RMF bere na vědomí návrh na uzavření Smlouvy č. 120421 o provedení
uměleckého vystoupení mezi městem Fryšták, a účinkujícími Vladimírem Hronem a Lucií Černíkovou, zast.
agenturou Lenka Slavíková – Agentura 4C, jejímž předmětem je provedení
uměleckého výkonu Vladimíra Hrona
a zpěvačky Lucie Černíkové v rámci
tradičního „Mikulášského fryštáckého
jarmarku“ konaného dne 4. prosince
2021, a s odkazem na avizované podmínky kontraktu ze strany účinkujícího,
kterými by byl objednatel vázán, nereﬂektuje na tuto nabídku uměleckého
vystoupení.
RMF bere na vědomí Právní stanovisko ve věci údržby účelové komunikace v majetku soukromých subjektů
vyhotovené JUDr. Bc. M. Březovjákem,
advokátem ve Zlíně a ukládá Ing. M.
Zlámalovi, vedoucímu OTH, připravit návrh dohody (principy) společného postupu spolumajitelů pozemků pod veřejně

přístupnými účelovými komunikacemi
ve věci zajištění oprav těchto komunikací.
RMF bere na vědomí Právní analýzu
regulativů územního plánu ve vztahu
k výstavbě obchodního centra v lokalitě
Fryšták – Dolní Ves zpracovanou D. Záhumenským, advokátní kanceláří, s.r.o.,
Brno, jejímž předmětem bylo zhodnotit
problém výstavby záměru „Obchodního
centra Fryšták“ a jeho souladu s regulativy Územního plánu Fryšták, bez připomínek.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování
studie proveditelnosti a na zpracování
žádosti o dotaci k projektu: Dopravně
bezpečnostní opatření – chodník u silnice II/490.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a společností ERIC s.r.o., Zlín, ve věci zpracování studie proveditelnosti a zpracování
žádosti o dotaci k projektu: Dopravně
bezpečnostní opatření – chodník u silnice II/490.
RMF bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na zajištění dodávky
vánoční výzdoby doplňující prostor náměstí Míru Fryšták (tzv. prostor „za pódiem“) a vnitřní prostor objektu čp. 16
na ul. P.I. Stuchlého ve Fryšták, bere
na vědomí nabídku vánoční výzdoby
předmětných lokalit od společnosti
BARCANA - MK ILLUMINATION, s.r.o.,
Prešov a schvaluje pořízení – dodávku
vánočních ozdob, a to formou pronájmu vánoční výzdoby v případě lokality
„za pódiem“ v ceně 112.372 Kč bez
DPH a formou nákupu v případě lokality
– objektu č.p. 16 na ul. P. I. Stuchlého
v ceně 70.800 Kč bez DPH, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy za účelem zajištění dodávky vánoční
výzdoby doplňující prostor náměstí Míru
Fryšták - prostor objektu čp. 16 na ul.
P. I. Stuchlého ve Fryštáku, a to mezi
městem Fryštáka společností BARCANA - MK ILLUMINATION, s.r.o., Prešov,
a to v celkové ceně ve výši 70.800 Kč
bez DPH.
RMF schvaluje uzavření nájemní
smlouvy za účelem zajištění dodávky
vánoční výzdoby doplňující prostor náměstí Míru Fryšták (tzv. prostor „za pódiem“), a to mezi městem Fryšták,
a společností BARCANA - MK ILLUMINATION, s.r.o., Prešov, v celkové ceně
ve výši 112.372 Kč bez DPH.
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RMF bere na vědomí žádost pověřené správkyně SVJ Holešovská 205,
ve věci využití veřejných zelených ploch
(k výsadbě) s tím, že
a) městský pozemek p. č. 295 –
ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře
1075 m², musí zůstat z důvodu zajištění dostatečných rozhledových parametrů křižovatky oset travou (stávající
trávník je dostačující),
b) ukládá Ing. M. Zlámalovi, vedoucímu OTH, projednat se žadatelkou
možnost zřízení výpůjčky městského
pozemku p. č. 321/3 – ostatní plocha,
jiná plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o výměře 232 m², za účelem zajištění
správy předmětného pozemku SVJ Holešovská 205, Fryšták, zastoupenou
pověřenou správkyní.
RMF bere na vědomí informace o výsledku interim kontroly u projektu s registračním číslem: CZ.05.1.24/0.0/0.0
/20_145/0012409 a názvem veřejné
zakázky: Realizace varovného informačního systému pro město Fryšták – rozšíření dPP bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a spol.
PWS Plus, s.r.o., Staré město u Uherského Hradiště, ve věci veřejné zakázky
s názvem „Realizace varovného informačního systému pro město Fryšták
– rozšíření dPP“, v celkové hodnotě zakázky ve výši 5.042.076,05 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí Sdělení Magistrátu města Zlína, oddělení prostorového plánování, střediska územního plánování, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, č.
j. MMZL 159762/2021, ze dne 30. 8.
2021, ve věci podnětu směřovanému
k Územnímu plánu Fryšták bez připomínek.

mátkové zákona a v souladu s vyhláškou Ministerstva kultury ze dne 22. září
1995 o prohlášení území historických
jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny, kterou byla prohlášena
Městskou památkovou zónou Fryšták,
a z hlediska zájmů státní památkové
péče se jedná o záměr přípustný bez
připomínek.
RMF bere na vědomí Aktualizaci
plánu společných zařízení Komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Žeranovice
a části k. ú. Dolní Ves, předloženou
Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský
kraj, pobočka Kroměříž, bez přip.
RMF bere na vědomí informace
o výsledcích jednání mezi P. Ševčíkem,
radním města Fryšták, a panem L. Krajčou, provozovatelem objektu „Žaba“,
ve věci údržby prostranství kolem hospůdky Šenk, a ukládá OTH zajištění kačírku v prostoru za pergolou, souhlasí
s vytvořením bariéry v podobě menšího
valu, který by měl zabránit stékání vody,
popř. bahna, do prostoru pohostinství
a nejbližšího okolí, a ukládá Ing. M Zlámalovi, vedoucímu OTH, zajistit součinnost při poskytování zahradní techniky
potřebné k zajištění údržby okolí objektu a při realizaci výše uvedených opatření.
RMF schvaluje ukončení nájemního
vztahu mezi městem Fryšták a nájemcem bytu, nacházejícím se v budově
Domu s byty pro důchodce Fryšták, a to
dohodou ke dni 7. 9. 2021.
RMF schvaluje uzavření dohody
o ukončení smlouvy o nájmu bytu mezi
městem Fryšták, a nájemkyní bytu nacházejícím se v budově Domu s byty pro
důchodce Fryšták, a to dohodou ke dni
7. 9. 2021.

RMF bere na vědomí Protokol
o skartačním řízení, vyhotovený dne 27.
7. 2021, pod č.j.: MZA 10408/2021,
a na základě doručené výzvy k dohledání některých dokumentů ze dne 25. 8.
2021, pod č.j.: MZA 11629/2021, ukládá ESO a ÚKS zajistit dohledání požadovaných písemností a jejich předložení
Moravskému zemskému archivu v Brně,
Státnímu okresnímu archivu Zlín,
ve stanoveném termínu, a to nejpozději
do 31. 10. 2021, bez připomínek

RMF bere na vědomí petici za rozšíření dětského hřiště v Horní Vsi na Žabě
o další tělovýchovné nářadí, ze dne 6.
9. 2021, č. j. MUF-STA-1633/2021-STA, s tím, že další prostor (pozemky)
pro rozšíření areálu dětského hřiště
a sportoviště vzhledem k majetkoprávním vztahům není k dispozici, dále rada
konstatuje, že původní odcizené hrací
prvky jsou objednány a budou doplněny
(v návaznosti na ukončené šetření policie) a ukládá starostovi projednat tuto
petici na zasedání zastupitelstva.

RMF bere na vědomí Závazné stanovisko Magistrátu města Zlína, Odboru
kultury a památkové péče, ve věci záměru „Stavební úpravy podkroví budovy
č. p. 43“, se s užitím § 14 odst. 3 pa-

RMF bere na vědomí návrhu Pravidel
k Motivačnímu a evidenčnímu systému
pro odpadové hospodářství („MESOH“)
ve městě Fryšták bez připomínek a do-

poručuje ZMF schválit předložené znění
Pravidel k Motivačnímu a evidenčnímu
systému pro odpadové hospodářství
ve městě Fryšták.
RMF ukládá Ing. M. Zlámalovi, vedoucímu OTH, zpracovat návrh alternativ oprav chodníků na náměstí Míru
s ohledem na připravovaný projekt revitalizace náměstí.
RMF č. R22/2021/VIII ze dne 14. 9. 2021
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí Protokol o hodnocení nabídek, Zprávu o hodnocení
nabídek, Protokol o posouzení splnění kvaliﬁkace a zadávacích podmínek
a návrh Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a vyhlašuje vítěze veřejné
zakázky „Oprava MK Dolní Ves, Fryšták,
oprava MK u TS Fryšták, oprava autobusové točny Vítová ve Fryštáku“, a to
spol. Správa a údržba silnic Zlínska,
s.r.o., s nabídkovou cenou v celkové
výši 3.629.125,55 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zajištění realizace díla „Oprava MK Dolní Ves, Fryšták, oprava MK
u TS Fryšták, oprava autobusové točny
Vítová ve Fryštáku“ mezi městem Fryšták, a spol. Správa a údržba silnic Zlínska, za účelem zajištění realizace oprav
místních komunikací předmětné veřejné zakázky, a to v celkové ceně ve výši
3.629.125,55 Kč vč. DPH.
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výběr dodavatele na měsíční zpracování mezd zaměstnanců města Fryštáku, a to ﬁrmu
KVASAR, spol. s r. o., Zlín, s cenovou
nabídkou v celkové výši 127.136 Kč vč.
DPH/rok.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytování služeb mzdového účetnictví pro město Fryšták mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou KVASAR, spol. s r.
o., Zlín, za účelem zajištění měsíčního
zpracování mezd zaměstnanců města
Fryštáku, a to v celkové ceně ve výši
127.136 Kč vč. DPH/rok.
RMF č. R23/2021/VIII ze dne 30. 9. 2021
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje poskytnutí stravného
na občerstvení (hlavního jídla) pro členy
okrskových volebních komisí při volbě
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v roce 2021, konaných ve dnech 8.
10. a 9. 10. 2021, dle dolní sazby strav-
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ného podle příslušné vyhlášky MPSV
pro každého člena OVK, a to pro den 8.
10. a 9. 10. 2021.
RMF schvaluje nad rámec Směrnice
MF poskytnutí stravného ve formě stravenky členům okrskových volebních komisí při volbě do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v roce 2021, konaných
ve dnech 8. 10. a 9. 10. 2021 stravné
ve formě stravenky ve výši 30,- Kč/člen
OVK.
RMF souhlasí s uzavřením dohod
o provedení práce na kompletaci, vkládání hlasovacích lístků do obálek a distribuci volebních lístků v místní části
Fryšták v rámci konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. 10. a 9. 10. 2021.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o nájmu výpočetní techniky a souvisejících službách mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou Pavel Kozojed – PK COMPUTERS, za účelem zpracování dat při
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných
ve dnech 8. 10. a 9. 10. 2021, výpočetní techniku, spolu se zajištěním instalace a pohotovosti, a to v celkové výši
17.940 Kč bez DPH.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 na dodávku zemního plynu v rámci
sdružených služeb dodávky zemního
plynu pro odběr nad 630 MWh pro období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023.
RMF bere na vědomí Protokol o kontrole ze dne 16. 9. 2021, vyhotovený
Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj ve věci
dodržování povinností, a to zejména
na úseku odměňování zaměstnanců
a na úseku pracovního poměru nebo
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (s výsledkem - „nebyly zjištěny nedostatky“), bez připomínek.
RMF schvaluje s účinností od 1. 10.
2021 Organizační strukturu Městského
úřadu Fryšták a zřizuje nové pracovní
místo „matrika/matrikářka“ zařazené do ekonomicko-správního odboru
a v souladu s ustanovením § 102 odst.
2 písm. j) zákona č. 128/2000 stanovuje ke dni 1. 10. 2021 celkový počet
zaměstnanců obce na 24.
RMF schvaluje s účinností od 1. 1.
2022 Organizační strukturu Městského úřadu Fryšták a organizační změny
s ní související, kdy s účinností od 1. 1.
2022 RMF ruší pracovní místo „matrika/matrikářka“ zařazené do ekonomicko-správního odboru a v souladu s usta-

novením § 102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., stanovuje ke dni 1.
1. 2022 celkový počet zaměstnanců
obce na 23 .
RMF bere na vědomí Záznam o provedení metodické činnosti v oblasti evidence právních předpisů a normotvorby
(nařízení města Fryštáku č. 1/2017
– tržní řád) ze dne 8. 9. 2021, vyhotovený JUDr. A. Křížanem, zaměstnancem
odboru právního a Krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Zlínského
kraje, s výsledkem, že nebyly uvedeny
výhrady, bez připomínek.
RMF bere na vědomí návrh zastupitelky M. Nutilové, DiS., předložený
za účelem zajištění výsadby na městských pozemcích, a ukládá OTH zajistit posouzení návrhu zpracovaného
Ing. Konečnou zástupci Národního památkového ústavu a Policií ČR.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č.
6276/2020 ze dne 28.7.2020 o nájmu a provozování kanalizace, k vodnímu dílu s názvem “ ZTV k RD lokalita
U školky - kanalizace splašková“, a to
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č.
229/2005 ze dne 21. 2. 2005 o nájmu
a provozování vodovodu, k vodnímu dílu
s názvem “ZTV k RD lokalita U školkyvodovod“ a to mezi městem Fryšták,
a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č.
233/2005 ze dne 21. 2. 2005 o nájmu a provozování vodovodu - rozšíření o vodní dílo “Prodloužení vodovodu
ulice Osvobození“, a to mezi městem
Fryšták, a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc.
RMF bere na vědomí nabídku spolku NAŠE ODPADKY, z. s., provozovaný společností NAŠE ODPADKY, z. s.,
Uherčice, na členství v tomto zapsaném
spolku a ukládá OTH projednat možnost
prodloužení stávající smlouvy do 31.
12. 2021 a to s odkazem na rozhodnutí
zastupitelstva ve věci členství ve spolku NAŠE ODPADKY.

RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a společností
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín za účelem
dodávky pytlů na tříděný odpad, a to
v celkové ceně 164.580 Kč bez DPH.
RMF bere na vědomí informace podané společností VIAPONT, s.r.o., Brno
k připomínkám města Fryšták, v rámci
žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci „Dálnice D49, stavba 4902.2
Fryšták – Lípa, 2. etapa“ s tím, že pověřuje starostu jednat s krajským radním
pro dopravu ve věci svolání zástupců
měst, obcí a dotčených orgánů za účelem projednání parametrů projektové
dokumentace řešící pokračování této
stavby.
RMF bere na vědomí žádost o vydání
závazného stanoviska ke stavbám „Optická síť Fryšták – Horní Ves, Vítová“,
„Optická síť Propoj Fryšták – ZOO Lešná“ a „Propoj Racková – Fryšták“, pro
společnost COM PLUS CZ a.s., Praha,
a ukládá Ing. M. Zlámalovi, vedoucímu
OTH, zajistit bližší podmínky realizace
těchto staveb za účelem získání podkladů pro projednání v zastupitelstvu.
RMF doporučuje ZMF uzavřít návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č.
D/2137/2021/KUL mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem, na základě pověření, za účelem poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje
na realizaci projektu „Den hudby – 11.
9. 2021“, do výše 56.900 Kč, současně však maximálně 48,68 % celkových
způsobilých nákladů.
RMF v kontextu pořádání oslav jubilea první písemné zmínky o Štípě schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši
5.000,- Kč Římskokatolické farnosti
Štípa, a to s možností vyplacení částky v hotovosti z pokladny města oproti
předloženým dokladům.
RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi městem Fryšták, a OSA –
Ochranným svazem autorským pro práva k hudebním dílům hudebním, z. s.,
Praha, na poskytnutí licence k veřejnému provozování hudebních děl z repertoáru OSA formou živého nedivadelního
provedení, a to k vystoupení Mirka Kemela s kapelou, a to za autorskou odměnu v celkové výši 771,98 Kč vč. DPH.

RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na „Výběr dodavatele pytlů na tříděný odpad pro město
Fryšták“, a to společnost ELKOPLAST
CZ, s.r.o., Zlín s cenovou nabídkou
v celkové výši 164.580 Kč bez DPH.
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Důležité informace
Vážení uživatelé systému MESOH,
k 30. 9. 2021 bylo ukončeno období
pro vyhodnocení třídění odpadů a slev
pro rok 2022, tzv. MESOH rok.
Prosíme o kontrolu, zda jsou všechny údaje ve Vašem odpadovém účtu
správné. Případné změny, doplnění chybějících svozů apod. lze uplatňovat do
30. 11. 2021 na emailu
burianova.isnoit@gmail.com.
Po tomto datu již nebude možné reklamaci uplatnit. Vždy prosím uveďte
vaše IDS (ID stanoviště), příp. adresu
stanoviště.
Od 1. 10. 2021 začal nový MESOH
rok, jehož vyhodnocení proběhne na
podzim roku 2022. Pro zobrazení svozů odpadu za nové období 1. 10. 2021
– 30. 9. 2022 si můžete překliknout
v pravém horním rohu Vašeho odpadového účtu na www.mojeodpadky.cz.
Přihlašovací údaje do vašeho odpadového účtu jsou uvedeny dole na archu
s čárovými kódy.
Děkujeme, že třídíte a snižujete
produkci odpadů!

VÝSLEDKY VOLEB 2021
do Poslanecké sněmovny ČR
Volební účast 65,43 % / volilo celkem 5,4 milionu obyvatel
SPOLU
ANO
PIRÁTI+STAN
SPD
Celkem
PŘÍSAHA
ČSSD
KSČM

27,79 % / 71 mandátů
27,12 % / 72 mandátů
15,62 % / 37 mandátů
9,56 % / 20 mandátů
200 mandátů
4,68 %
4,65 %
3,60 %

VÝSLEDKY VOLEB VE FRYŠTÁKU
Volební účast 70,6 % / volilo celkem
2. 143 obyvatel
SPOLU
ANO
PIRÁTI+STAN
SPD
PŘÍSAHA
ČSSD
KSČM

33,77 %
24,06 %
12,00 %
10,97 %
5,11 %
4,59 %
1,64 %

Informujeme, že vjezdová komunikace do areálu Technických služeb
Fryšták (přes komunikaci ulice Lúčky)
je z důvodu plánované rekonstrukce od
11. 10. 2021 až do odvolání uzavřena.
Po dobu stavebně-dopravního omezení do areálu Technických služeb Fryšták je provozní doba upravena následovně:
Úterý:
8:00 – 14:30 hod.
Středa:
14:00 – 18:00 hod.
Pátek:
8:00 – 14:30 hod.
Sobota:
8:00 – 16:00 hod.
Pol. přestávka: 12:00 – 12:30 hod.
V případě jakýkoliv změn a termínu
opětovného otevření vjezdové komunikace do areálu Technických služeb Fryšták budeme předem informovat.
Děkujeme za pochopení!
•••
VÝDEJ ČÁROVÝCH KÓDŮ na tříděný odpad
Dotisk štítků (čárových kódů) na tříděný odpad je prováděn formou telefonního, elektronického, popř. osobního
objednání.
Požadavek bude zpracován a dle
domluvy vydán osobně, popř. zaslán na
uvedenou adresu prostřednictvím České pošty.
Kontakt: p. T. Horáčková, MěÚ
Fryšták, budova radnice, kancelář dveře č. 208, tel. 702 182 609, e-mail:
t.horackova@frystak.cz.
•••
GRANTY 2022
Připomínáme, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku na podporu činnosti dobrovolných
neziskových organizací na rok 2022 je
třeba doručit (osobně nebo poštou) do
podatelny MěÚ ve Fryštáku nejpozději
do úterý 30. listopadu 2021.
Rovněž upozorňujeme na formuláře
žádostí (včetně přílohy – zprávy o činnosti spolku a využití dotace v uplynulém období). Tento tiskopis si můžete
stáhnout na adrese: www.frystak v záložce Městský úřad/formuláře.
Připomínáme rovněž, že nejpozději
k datu podání žádosti je třeba mít vyčerpanou dotaci na letošní kalendářní rok.
V případě nejasností volejte prosím tel: 607 801 942 (Mgr. Pavel Nášel) nebo pošlete e-mail na adresu:
p.nasel@frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

Poděkování
Paní Sylvě Knedlové poďakovanie za publikáciu Fryštácko – Muráňská mozaika.
Choď a jedz svoj chlieb s radosťou
a popíjaj svoje víno s dobrou myslou,
lebo Boh našiel zalubenie v tvojom
diele.
Užívaj si života po všetky dni svojho bytia. To je tvoj podiel pri tvojom
klopotnom pachtení sa pod slnkom.
Jozef Kubaško
Výročie 103 rokov vzniku Československej republiky
Okrem strastných chvil života
máme za hrsť aj blahých dní, v ktorých
štiastia kvet sa ligotí, ako rosa keď
v ruži sní.
K mojim pamiatnym milým dňom
patrí aj deň našej štátnosti, bo mi
splnil túžbu dávným snom o cti priatelskej vernosti.
Vtedy jsme sa priam prvý raz stretli spolu, čo neznámi, vernej družby
v hrudi znel však hlas, ktorou sme
zvázaný.
V tomto blahom dni teda tkvie
družby našej vznik a pôvod fryštácko
– muráňský. Preto vtedy vzplála srdce
vie, ono má na to svoj dôvod.
Jozef Kubaško (stálý a pozorný
čitatiel Fryštáckých listov)

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení města Fryšták za krásný
večer, který jsme strávili při příležitosti
Dne seniorů 1. 10. 2021 v kulturním
sále ZDV Fryšták. Pohlazením po duši
byl koncert sourozenců Baťkových plný
krásných písní a hudby. Bohaté občerstvení bylo milým zpříjemněním celého
večera. Poděkování patří také panu
starostovi města Fryšták panu Mgr. Lubomíru Doleželovi za jeho hřejivá slova,
která nám seniorům vlila nový elán do
žil a chuti do dalšího života. Děkujeme.
Božena a Jaroslav Sovadinovi

Z VA Š I C H D O P I S Ů

POZVÁNKA
Starosta města Fryštáku
Vás srdečně zve na
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU,
které se uskuteční v sobotu
v předvečer první neděle adventní
dne 27. listopadu 2021 od 16 hodin
na fryštáckém náměstí Míru.
Podvečerní sváteční atmosféru Vám
zpříjemní kulturní vystoupení folklorní
skupiny Děvčice z Vonice a chybět
nebude ani tradiční občerstvení a něco
„na zahřátí“.
Přijďte společně s námi přivítat letošní
adventní (předvánoční) čas.
Těšíme se na Vás.

Černé skládky ve Fryštáku
Poslední dobou se ve městě Fryšták množí případy vytváření černých skládek,
které nejen hyzdí vizitku našeho města, ale hlavně zvyšují riziko pro životní prostředí
a v některých případech i pro lidské zdraví.
Přestože za nelegální uložení odpadu hrozí ﬁnanční pokuta, jak je vidět z přiložených fotograﬁí, hříšníky tato hrozba zřejmě vůbec neodrazuje. Přispívá k tomu
mnohdy i nevšímavost lidí. Ke vzniku černé skládky můžeme přispět i pouhým odhozením obalu od sušenky nebo PET lahve. Nebezpečnost černé skládky pro životní
prostředí je závislá od charakteru odpadu, který je zde uložen a blízkosti vodních
toků, nádrží nebo hladiny podzemní vody. Na skládkách lze velmi často kromě inertního stavebního materiálu najít také zbytky barev, olejů, staré autobaterie, azbestovou krytinu a další odpad, který je klasiﬁkován jako nebezpečný. Doložené fotograﬁe těmto upozornění u těchto hříšníků tomu odpovídají. Apelujeme proto nejen
na tyto hříšníky, ale i na případné další občany, kteří uvažují se chovat obdobným
případem, že město Fryšták registruje takovéto případy nejen zásluhou vlastního
dozorového kamerového systému, ale i zásluhou aktivit jiných našich spoluobčanů, kterým není úroveň životního prostředí lhostejná a je připraveno konat v zájmu
nejen zachování zdravého životního prostředí, ale i postupovat v rámci správních
přestupkových řízení s ﬁnančními dopady na tyto viníky.
Žádáme proto občany města Fryšták, aby likvidaci komunálního odpadu řešili
v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami pro město Fryšták.
Všem nám jde o zachování a zvyšování kvality a úrovně životního prostředí v našem městě.
Chování našich spoluobčanů je vizitkou našeho města, a podle toho nás ostatní
spoluobčané vnímají a posuzují.
Ing. Michal Zlámal
Odbor technického hospodářství

Den architektury ve Fryštáku byl
spojen s malou procházkou a výkladem o historických budovách (dům
č. 16 – nyní nazván „městský altán“,
Radnice, Hrubá hospoda, Jadrníčkova
vila a Sokolovna), které se nacházejí
především v „jádru“ města (jak bylo
uvedeno v pozvánce). Městem provázel pan Ing. arch. Svatopluk Sládeček
(se spolupracovníky, či spoluautory)
a současně byla účastníkům představena vize a úvaha o rozvoji Fryštáku,
což bylo zachyceno v projektech studentů na Radnici.
Bylo patrné, že přípravě výše uvedeného setkání byla věnována jistá
pečlivost a byly využity historické
znalosti. Jsem však přesvědčena, že
kolektiv, včetně provázejícího pana
architekta, nebyl připraven na připomínky Fryštačanů, které vyplynuly
z jejich zkušeností s využíváním především rekonstruovaného „městského altánu“. A tyto připomínky byly
vzaty provázejícím kolektivem s velkou nevolí – jevilo se, že byla asi očekávána jen kladná reakce přítomných
na rekonstrukci domu č. 16. Je asi
velmi těžké přijmout kritiku, která by
měla být, dle mého, spíše motivující.
Je asi na místě malé zamyšlení
nad skutečnosti, že naše myšlenky
a city nemohou být zakotveny jen
v tom, co vytvoříme my (přítomná generace) a jen v dané době (v přítomnosti), ale mělo by být respektováno
i to, co bylo vytvořeno jinými (i třeba
v minulosti) nebo i to, co se nám jeví
jako „nevzhledné“ (protože námi nebylo vytvořeno nebo postaveno či rekonstruováno)… Jsem přesvědčena,
že by mělo být bráno s úctou vše, co
bylo vybudováno nyní i v minulosti
(i když je to třeba odborníky nazváno
jako „nevzhledné domy“) a to vše pak
předáváno dalším generacím. Vždy by
měla být snaha ke korektnímu propojení mezi generacemi, spojení mezi
obyvateli daného města a tím i vytvoření mostu mezi našimi potomky
a vzdálenou minulostí.
Milena Šímová
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PS: Těsně před uzávěrkou našeho
magazínu jsem měl možnost hovořit
s některými fryštáckými seniory, kteří
byli tímto „hudebním dárkem“ (a také
připraveným menším občerstvením)
nadšeni. Chtěli by proto velmi poděkovat panu starostovi Doleželovi, vedení
města a všem ostatním organizátorům,
kteří se na tomto příjemném setkání podíleli.
RED

Koncert sourozenců Baťkových ve Fryštáku
Město Fryšták připravilo pro své seniory k jejich „dni“ (1. 10.) krásný dárek.
Ve velkém sále kulturního domu ZDV jsme přivítali duo sourozenců Baťkových –
známých zpěváků lidových písniček z Podluží, které v jejich podání přinášejí radost
nejen nám na Moravě, ale dovedou potěšit na koncertech i v zahraničí. Milovníci
cimbálovky tak měli možnost společně si se známými zpěváky zazpívat řadu krásných lidových písní. Pro seniory bylo rovněž připraveno menší občerstvení a samozřejmě nechyběla ani dobrá nálada. Závěrem starosta Mgr. Lubomír Doležel poděkoval seniorům za všechno, co pro naše město v uplynulých letech udělali. A ještě
jednou jim popřál hlavně pevné zdraví, hodně sil a elánu do dalších let.

Valašský soubor Kašava, z. s.

'ČWVNêIRONORUQtVRXERU)U\ãWiþHN
Valašského souboru Kašava

+OHGiQRYpWDQHþQtN\DWDQHþQLFHYHYČNXRGGROHW
=NRXãN\PiPHNDåGêSiWHNYWČORFYLþQČ=â)U\ãWiNRGGR
7DNSRNXGMVLLW\SURNDåGRXVUDQGXEDYtWČ]StYDWWDQþLWDKUiWYãHOLMDNpKU\
SĜLGHMVHNQiPDQDMGLVLQRYpNDPDUiG\7ČãtPHVH
www.soubor-kasava.cz

E-mail: YHURQLNDKXQDNRYD#VH]QDPF], tel: 

info@soubor-kasava.cz

Existuje ještě dobro?

Zájezd taičistů na Slovanskou epopej
„Již roku 1900 předsevzal jsem si zasvětiti druhou polovici svého života práci, jež
by pomáhala budovati a utužovati u nás cit národního uvědomění. Jsem přesvědčen,
že vývoj každého národa může se zdarem pokračovati jen tehdy, vyrůstá-li organicky
a nepřetržitě z vlastních kořenů národa a že k zachování této kontinuity je nezbytná
znalost jeho historické minulosti.“
„Účelem mého díla nikdy nebylo bořit, ale vždy stavět, klást mosty, neboť nás
musí všechny živit naděje, že celé lidstvo se sblíží, a to tím snáze, dobře-li se pozná
navzájem. Šťasten budu, bude-li mně dopřáno přispěti skrovnými silami k tomuto
poznání – aspoň a zatím u nás, v naší rodině slovanské.“
Alfons Mucha, Praha 1929
Kdo z nás by nechtěl vidět toto unikátní dílo Alfonse Muchy? Zvláště, když
od července tohoto roku je opět instalováno u nás na Moravě. Proto není divu,
že když se fryštácké taičistky rozhodly
letošní podzimní výjezdní seminář spojit
s návštěvou Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, byl zájem obrovský
a celý autobus byl za dva dny obsazen
zájemci z řad cvičenců, jejich příbuzných
i přátel. Výlet to byl velmi zdařilý a zcela
naplnil naše očekávání. Prohlédnout si
Muchovo dílo v nově zrekonstruovaných
prostorách zámku Moravský Krumlov

byl obrovský zážitek, a to tím spíš, že
jako skupina jsme měli prohlídku doplněnou o výklad průvodkyně, která nám
přiblížila symboliku Muchových obrazů.
Dalším cílem našeho výletu byl
„kousek Francie nedaleko Brna“ – tedy
zámek a park Slavkov u Brna. Krásný
zámek s dochovanými interiéry, obrazy,
reliéfy na stropech, nábytkem atd. na
nás dýchl historií, a to především událostmi, které se v tomto kraji odehrávaly v prosinci r. 1805. Právě v tomto
zámku bylo po bitvě tří císařů uzavřeno
příměří, a když nás průvodkyně upo-

Já jsem přesvědčena, že ano. Bez
dobra a laskavosti nemůžeme fungovat. Každý dobrý skutek, každá správná věc dokáže člověku udělat radost.
Slušné chování, pomoc člověku vám
zlepší den, vykouzlí úsměv a pohladí
duši. V poslední době se ukázalo, že
lidé dovedou pomáhat. Bylo spoustu
těch, kteří pomáhali druhým, konali
nezištné skutky pro své okolí,
Je dokázáno, že lidé, kteří konají
dobro, jsou šťastnější a spokojenější.
Mají lepší vztahy s okolím, se sousedy. Už jsem o mezilidských vztazích
několikrát psala. Například si sousedé předávají sazenice, výpěstky ze
zahrady, pořádají různé ochutnávky
– pečiva, marmelád, slivovice – půjčují si knihy a diskutují o přečteném,
pomáhají si při nějaké práci atd.
Je samozřejmé, že děti si těchto
dobrých skutků všímají, zapojují se.
No a o to nám všem jde. Naučit je
konat dobro, inspirovat je k empatii,
vlídnosti. A to nejen ve škole, ale
i doma.
Proto, vážení rodiče, učte děti
vážit si všeho, co mají, co dostávají.
Učte je práci! Učte je slušnosti! Učte
je pořádku! Za jejich výchovu jste zodpovědní!
Věřte, že okolí vnímá chování vaše
i vašich dětí. Věřte, že slušní, laskaví
a přátelští (prostě dobří) lidé, přitahují podobně naladěné jedince. Určitě si
přejete, aby byl dobrý, slušný, laskavý
každý člověk.
Pak nám všem bude dobře!
SK
zornila, že se nacházíme v místnosti,
z jejíhož balkónu promlouval Napoleon
k vítězným vojskům, zážitky byly dokonalé. Málokdo ví, že za návštěvu stojí
i rozlehlý barokní zámecký park s jezírky a sochami s mytologickými náměty.
Právě sem jsme situovali naše společné cvičení s trenérkou Světluší Kostrunkovou z Olomouce. Cvičení v zahradách
má v našem oddíle již mnohaletou tradici a tentokrát byl náš společný prožitek umocněn ušlechtilým prostředím
zámeckého barokního parku.
K příjemné náladě účastníků zájezdu značnou měrou přispělo i krásné
letní počasí a také skutečnost, že doprava autobusem je hrazena z dotace
města Fryštáku. Již teď spřádáme plány
na další společný výlet v příštím roce.
MK
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Neskutečně se mi líbilo, že tenhle kurz dokázal z party, která měla jen jednotlivce, udělat jednu
velkou partu a že jsem mohla zjistit, jak mám doopravdy úžasnou třídu.“
(Vzkaz naší účastnice OD, žákyně ZŠ)

Podzim na DISu
Probíhají Orientační dny® (nabíráme
nové instruktory). Jsou otevřeny volnočasové kroužky: breakdance, horokroužek, motokroužek a stolní tenis. Proběhla dračí dílna na městských trzích. A ani
o víkendu se u nás nezahálí: proběhl

LIS, víkend pro instruktory a podzimní
tábor v Pozlovicích.
Podobně jako se na podzim loučí
listí s větvemi stromů, my jsme se nečekaně museli rozloučit s P. Josefem
Klinkovským SDB. Stejně jako Staříček
Stuchlý svého času ve Slovinsku, vázán

sliby poslušnosti, byl Jožka povolán na
nové místo, konkrétně do Prostějova.
Po sedmi letech působení ve Fryštáku
se nám s ním těžko loučí, neboť se stal
nedílnou součástí našeho kolektivu.
Věříme však, že nejen díky vzájemným
modlitbám budeme i nadále v kontaktu.

Okénko do historie
V předchozích vydáních FL jsme si připomínali ředitele fryštáckého ústavu.
Nyní budeme v historickém okénku pokračovat osobnostmi, které stály na počátku českého salesiánského díla.
Zájem o salesiány a jejich dílo na počátku 20. století bohužel ustoupil do
pozadí díky I. světové válce. Teprve po vzniku Československa se zájem znovu rozhořel. Jak píše don Oldřich Med ve svém díle: „Najednou se mezi českými katolíky
vynořilo jméno Dona Boska jako záchranná kotva a začalo se říkat, že jenom jeho
dílo může dát českému katolicismu novou zdravou krev.“
Mezi dva hlavní aktéry, jejichž jména jsou v souvislosti se salesiány velmi
známá, jsou P. Karel Klement, generální duchovní Sdružení katolické mládeže
v Praze a Dr. Augustin Štancl v Hranicích na Moravě. Zájemců o salesiány bylo
ale více. V Čechách to byl např. Dr. Josef Vajs se svým kruhem katolických intelektuálů, na Moravě zase olomoucký arcibiskup Dr. Cyril Antonín Stojan, který
patřil mezi Don Boskovy dobrodince. Krátce před jeho smrtí poslal do Turína pro
salesiánské misionáře v Patagonii kolekci parament a dostal za to poděkování od
Don Boskova zástupce a „pravé ruky“ dona Michala Ruy. Příznivcem salesiánů byl
i Stojanův nástupce Dr. Leopold Prečan.
Zůstaňme však u našich hlavních hrdinů – P. Klementa a Dr. Štancla. Tito
nadšenci se nespokojili pouze s propagací v tisku, ale vešli ve styk s turínským
salesiánským ústředím. Oba dva odvedli obrovský kus práce.
O Mons. Štanclovi jste se dočetli v minulém výtisku FL a o P. Klementovi si
více povíme v dalším čísle.

M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. m s f r y s ta k .c z
Mateřská škola Fryšták, jako
předškolní zařízení, využívá při
své výchovně-vzdělávací práci
vlastní Školní vzdělávací program s názvem „Andrýskův barevný rok“. Samozřejmě vedeme
děti k získávání kompetencí ve
všech důležitých oblastech, ale
při tvorbě vzdělávací nabídky se
řídíme hlavním cílem a ﬁlozoﬁí
školy, a to je: – vytvářet si vztah
k minulosti i současnosti místa,
ve kterém dítě žije. Učíme děti
vytvářet základy dobrých mezilidských vztahů, vést je ke vztahu k přírodě a lásce k rodnému
městu a jeho okolí. V praxi to
znamená rozšiřování povědomí
a znalostí o tradicích a zvycích
našeho města, ale také poznávání rodinných tradic, které jsou
často tzv. stříbrem pro budoucí
generace.
A tak jsme v měsíci září
uskutečnili v naší třídě Sluníček
týden řemesel. Začali jsme povídáním o tradičním řemesle krejčovském a ušili jsme si papírové
kalhoty. Práce to byla těžká, ale
všichni to zvládli velmi dobře. Další dny jsme se s předškoláky
pustili do nácviku řemeslných tanců, které jsme doprovázeli

zpěvem. Přestože jsme měli ve
třídě spoustu obrázků a výukového materiálu o dalších starých
řemeslech, nebylo nic lepšího,
než to všechno uvidět na vlastní oči. A tak jsme si domluvili
návštěvu u dámské krejčové,
která nám ukázala svoji krejčovskou dílnu. Děti se dozvěděly,
co všechno potřebuje ke své
práci a mohly dokonce pozorovat
švadlenu při šití. Také jsme dostali odstřižky látek, které jsme
využili k výrobě oblečení pro
panenky. Týden jsme zakončili
návštěvou u kováře. Děti měly
možnost pozorovat, jak se vyrábí
podkova a také si prohlédnout
kovářské nářadí, staré koňské a
kravské podkovy. Opravdu velké
překvapení nás čekalo nakonec,
kdy jsme všichni dostali od mistra kováře malou podkovu pro
štěstí. Celou zpáteční cestu do
školky si děti povídaly o tom, co
viděly a tento prožitek si potom
odnášely domů.
Děkujeme rodině Orsavové
a paní Zdeňce Tkadlečkové za
jejich čas a ochotu při zprostředkování nevšedních zážitků našim malým předškolákům.
Děti a učitelky ze třídy Sluníček

Drakiáda
Krásné slunečné nedělní odpoledne
vylákalo několik desítek dětí s rodiči
a dalšími členy rodiny na tradiční podzimní drakiádu. Mezi soutěžícími byly
nejen děti, ale také dospělí, což nás
velmi potěšilo. Jistě si každý rád zavzpomíná na své dětství, na své zdary
i nezdary při pouštění draků, ale také
na pestrost jejich tvarů a zážitků při jejich výrobě.

Děkuji všem, kteří to nevzdali, přišli
statečně bojovat a vydrželi až do konce. Děkuji porotě, za její hodnocení,
které nebylo vůbec jednoduché a také
všem pomocníkům.
A co na závěr ...? Nezbývá než věřit,
že příště, bude foukat víc...
Za Věneček z.s. Z.V.

A jak se říká, že větru dešti neporučíš, tak ani my jsme větru nedokázali
poručit. Soutěžícím nezbylo nic jiného
než se pilně snažit, běhat, běhat a zase
běhat..., aby dokázali svého draka
na obloze udržet. Věřte, že nápaditost,
jak draka vznést k oblakům byla velmi
pestrá. Přes úžasnou spolupráci štafetového běhu, rozjezdech na kole došlo
i k motorovým pohonům. Nakonec vítězové byli vybráni a všechno snažení odměněno drobnými dárky a sladkostmi.
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Konference
Bezpečná škola

Výlet na hrad Lukov
V úterý 12. října jsme pro děti 4. tříd uspořádaly vlastivědný výlet na hrad Lukov. Do Lukova jsme jeli linkovým autobusem. I tato drobnost byla pro některé
děti velkým zážitkem. Poté jsme se pěšky vypravili k místní zřícenině. U sochy sv.
Jana se děti rozdělily do skupinek a určily si vedoucího. Po cestě na hrad pak tyto
skupinky plnily 7 vlastivědných úkolů. Šlo např. o vyhloubení co největší jámy pomocí kamenů a klacků – nácvik kopání jámy na mamuta v pravěku, běh do kopce
– nácvik útoku na hrad, hledání přírodnin v okolí hradu, atd. Děti také odpovídaly
na zapeklité otázky z přírodovědy a vlastivědy. Za správné a co nejrychlejší splnění
úkolu nebo za správnou odpověď dostávaly skupinky do látkových váčků imitaci
pražských grošů.
Po příchodu na hrad jsme se museli řádně posilnit svačinou a pak už nás čekal
pan Holík ze Spolku přátel hradu Lukova, který všechny po celé zřícenině provedl.
Řekl nám i spoustu zajímavostí a pustil nás i do podzemí bývalého hradu. Jeho vyprávění bylo velmi poutavé, zábavné a zajímavé.
Po skončení prohlídky jsme vyhodnotily (podle počtu získaných grošů) vítězné
skupinky. Byly dvě s počtem čtyř grošů. Vítězové i další účastníci výpravy pak dostali sladké ocenění ve formě zlatého čokoládového pokladu, který se ukrýval v koženém váčku.
Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili Králky a pak už na nás čekal pan ředitel
s mikrobusem, aby nás na etapy odvezl zpět do školy.
Výlet se velmi povedl, protože nám vyšlo počasí a protože se děti po celou dobu
vzorně chovaly a se zaujetím plnily všechny vlastivědné a přírodovědné úkoly.
D. Krajčová, L. Minaříková

Náš vlastivědný výlet
Na výlet jsme vyrazili v úterý 12. 10.
Ráno jsme se sešli na šatně v 7 hodin
a 25 minut. Jeli jsme ještě s třídou 4.
B. do Lukova autobusem. Od zastávky
na hrad Lukov jsme šli pěšky. Po cestě
jsme plnili vlastivědné a přírodovědné
úkoly. Přišli jsme na hrad, tam jsme
posvačili a potom šli s panem Holíkem
do hradu. Řekl nám o hradu hodně zajímavostí.
Zpátky jsme se vydali přes skály
Králky. Potom pro nás přijel pan ředitel
a odvezl nás zpátky do školy.
Na výletě se mi nejvíce líbila zeď,
ve které byla zazděná dívka. Nejvíc mě
vystrašilo, že tam byly divné zvuky a že
jsem tam viděla nějaký černý stín. Potom jsem se i bála.

Klaudie Nohová, 4. A

Téma bezpečnosti ve školách je
v posledních letech velmi časté, a to
nejen v souvislosti s rizikem napadení nebo útoku cizí osoby ve škole, ale
i v souvislosti s bezpečností vůbec, například s riziky v kyberprostoru, rizikového chování žáků a šířením epidemií.
Tomuto tématu se věnujeme také u nás
v základní a mateřské škole ve Fryštáku. Ve spolupráci se zřizovatelem obou
škol, městem Fryšták, zpracovávají obě
školy za pomoci asociace Bezpečná
škola bezpečnostní audity obou škol.
Tyto audity mají za cíl vyhodnotit všechna možná rizika, jejich eliminaci a včasnou prevenci. Součástí připravovaných
auditů je také proškolení zaměstnanců
škol, aby věděli, jak se v případě ohrožení ve škole chovat, naučit žáky chování a postupům při vzniku nebezpečné
situace ve škole.

Z těchto důvodů se ředitelé obou
škol účastnili konference Bezpeční
škola, konané 21. 9. 2021 v Praze.
Na této konferenci vystoupili se svými
příspěvky přední odborníci na bezpečnost nejen ve školách, ale i v běžném
životě. Z těch nejznámějších to byl například gen. Ing. Andor Šándor, armádní
generál Ing. Et. Ing. Jiří Šedivý, nebo
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA.
Bc. Ilona Staňková
a Mgr. Libor Sovadina

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
Po téměř ročním útlumu se nám v letošním školním roce opět začínají rozbíhat
různé soutěže a olympiády. Již začátkem října proběhlo školní kolo celorepublikové soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR pro rok 2021/22, jejímž
realizátorem je Czech marketing, s.r.o.
Do soutěže se zapojili tři soutěžící z 9. ročníků – Karolína Sovadinová (9.C),
Nela Jančíková (9.B) a Ondřej Marek (9.A). Všichni tito úspěšní řešitelé postupují
do krajského kola, které se bude konat 14. 12. 2021 na ISŠ-COP Valašské Meziříčí. Soutěžícím gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Hana Krajčová

„Adapťák“
My, jako šesťáci, jsme se zúčastnili 8. - 10. září seznamovacího pobytu
na Rusavě. Šli jsme pěšky z Fryštáku
přes Lukoveček spolu s paní učitelkou
Hájkovou a paní asistentkou Bedřou
(P. Munclingerovou).
Došli jsme k penzionu U Bílého
koně, kde nás uvítaly Čiperka společně
s Matony. Pro ty, kdo, neví, Čiperka je
hlavní organizátorka seznamáku, paní
uč. Miluše Šafářová, a Matony je naše
nová třídní, paní učitelka Lenka Truhlářová, se kterou jsme se tady mohli taky
víc poznat.
Rozdělili jsme se do chatek. Potom
jsme se přivítali s majiteli, manžely Sobalovými. Dali jsme si dobrý oběd a šli
jsme se zabydlet v chatkách, které byly
nádherné. V lese už na nás čekaly lanové aktivity, které nám přijeli připravit
pan ředitel Sovadina a pan Matulík.
Poté jsme si rozdělili přezdívky a šli hrát
seznamovací hry. První hra se jmenovala „Lovci autogramů“. Šlo o to, kdo
nasbírá nejvíce podpisů od spolužáků.
Dále následovala hra „Mnohonožky“.
Rozdělili jsme se do čtyř týmů podle víček od piva. Museli jsme získat co nejvíc bodů běháním v různých spojeních.

Dokončili jsme hru, a co se nestalo,
ztratily se klíče od chatky jménem Ryba
a první neplánovaný zážitek byl na světě. Vyšetřovali jsme a potom jeden ze
spolužáků řekl, že údajně viděl postavu
v černém, u které jsme si mysleli, že
ukradla ty dané klíče. V dáli se něco hýbalo… A v tom se ty klíče našly u Ferdy
v batohu. Oddechli jsme si, uklidnili se
a šli jsme se navečeřet.

Následovala celovečerní hra „Sázky“. Jedno družstvo si vybralo dobrovolníka. Ostatní se dozvěděli tajný úkol
a museli vsadit body na hráče za dveřmi. Připadali jsme si doslova jako v kasínu a hra se nám moc líbila.
Na druhý den jsme vstali brzy ráno
a dali jsme si ranní rozcvičku, pak následoval švédský stůl – snídaně a samotný
program. Nejprve jsme si zahráli „Skalní golf“ s ﬂorbalkama. Následně se volil starosta. Starostkou naší třídy 6.B
byla zvolena Magda a místostarostou
se stal Vojtěch. Opět jsme si pochutnali na skvělém obědě. Po něm jsme šli
na první minivýlet s naší třídní a hledali
jsme poklad. Ten objevila Míša. A čekala nás skvělá hra „Piráti“. Na hlavě jsme
měli složitá čísla. Kdyby nám je někdo
přečetl, museli jsme si je jít vyměnit.
Tým, který ukradl nepřátelskému týmu
nejvíce papírových cihel, vyhrál. Po večeři jsme si opekli špekáčky a postupně jsme odcházeli na „Stezku odvahy“.
Každý večer jsme si ještě před večerkou říkali, co nás ten den bavilo a co
ne. A šli jsme spát. Ale protože to byla
poslední noc na Rusavě a chtěli jsme si
to užít, tak kluci v chatce jménem Ryba
plánovali vybafnout na noční kontrolu.
V chatce Výčep se strhl křik. Objevil
se tam velký pavouk a akce byla taky
na světě. V poslední chatce, v Lípě, proběhla akce s nerfovými pistolemi. Ráno
jsme se naposledy nasnídali, dostali
jsme svačinu na cestu, vyfotili jsme se
a vyrazili jsme na cestu zpět do Fryštáku, ale nechtělo se nám.
Musíme uznat, že jsme si to celé velice užili!!!
Autoři z 6.B:
Anežka Němcová,
Magdaléna Hurtová, Ferdinand Pulec
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Čtyři tituly Mistra ČR přivezl nejúspěšnější zlínský klub
Praha 2.-3.10.2021 UNYP ARENA Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku FISAF.CZ. Po takřka dvouleté pauze se závodnice a závodníci sportovní aerobiku
FISAF.CZ mohli opět setkat a poměřit své sportovní výkony na Mistrovství České
republiky.
Jáchym Hanák z Luhačovic, závodník
klubu MV Team UTB Zlín a student Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně letos poprvé
startoval ve věkové kategorii 17 a více
let, což je ve sportovním aerobiku už kategorie dospělých. Na závodech bojoval
o medaile ve dvou kategoriích, a to v kategorii DUO společně s Annou Mackovou
z Fryštáku, se kterou chodí i do stejné
třídy na gymnáziu. V kategorii DUO se
umístili na krásném, ale nepopulárním 4.
místě v republice. Dále startoval v kategorii singl muži, ve které vybojoval a získal titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY PRO
ROK 2021. A tím vybojoval i nominaci
na Mistrovství světa, které bude probíhat na konci listopadu ve Francii.
Ve stejné dospělé kategorii startovalo i duo Vanda Šimková a Erika Ševců,
které se staly vicemistryněmi ČR a rovněž se nominovalo na MS ve francouzském Agenu. Dvojnásobná juniorská
mistryně světa Vanda Šimková bohužel
nenastoupila na MČR do své královské
disciplíny Jednotlivci ženy díky zranění
z konce prázdnin.

V juniorské kategorii bojovaly o mistrovský titul závodnice v týmech (trio
Divoké kočky) Veronika Nováková, Alena
Březinová a Karolína Knedlová a v kategorii DUO Anna Macková a Soﬁe Šimková. Trio Divoké kočky získalo krásné
3. místo a nominaci na mistrovství světa, duo zůstalo těsně pod medailovým
umístěním na 4. místě. Veronika Nováková a Alena Březinová závodily i v kategorii jednotlivci ženy, kde se obě probojovaly do ﬁnále s konečným umístěním 5.
místo Veronika Nováková, 8. místo Alena
Březinová.
V mladší kategorii kadet závodnice
přivezly hned 3 mistrovské tituly. A to
v kategorii DUO dvojčátka Gabriela Veselá a Lucie Veselá, která okouzlila svým
výkonem celou halu. Druhý mistrovský
titul ulovilo trio Elena Smetanová, Adriana Vojtěšková a Emma Kaspřáková se
skladbou America. Třetí titul pak patřil
skladbě Addamsova rodina v kategorii
Performance. Tituly mistrů ČR v této kategorii pak doplnily ještě další medailová
umístění, a to 2. místo v kategorii DUO-

-dvojice Emma Kaspřáková a Adriana Vojtěšková a v kategorii týmů 3. místo trio
Marianna Baťová, Ema Gábová a Denisa
Březinová.
V nejmladší kategorii 8-10 let se
závodilo v memoriálu Jitky Poláškové
a i tady závodníci MV TEAM UTB Zlín zazářily. 1.místo si odvezl Dominik Falta
v kategorii jednotlivci muži. Trio ve složení Aneta Rychlíková, Maruška Svačinová
a Dominik Falta získalo bronzovou medaili a Maruška Svačinová v jednotlivcích
ženy vyzávodila krásné 4. místo.
Získání těchto umístění a nominace
na MS je výsledkem důsledné tréninkové
přípravy pod vedením trenérky Mgr. Moniky Váňové. Děti v klubu trénují 3-5x týdně, 1-3 hodiny denně v klubu sportovního
aerobiku ve Zlíně. MV Team UTB Zlín přivezl z MČR celkem 10 cenných kovů, což
je velký úspěch a opět se zařadil na nejvyšší příčky v TOP TEN 2021 mezi kluby
v České republice. Je to nejúspěšnější
klub roku 2018 v ČR.
Budeme věřit v další skvělá umístění
na závodech v ČR i v zahraničí a zároveň
děkujeme za podporu Městu Zlín, ČÚS
a Zlínskému kraji.
Mgr. Monika Váňová
trenérka

POZVÁNKA
Tvoření s dětmi
Obecní knihovna Lukoveček zve
děti na pravidelná odpolední tvoření.
Příjemná, společná odpoledne můžete strávit vždy během půjčovní doby,
kdy budeme společně tvořit. Výrobky
si poté můžete odnést domů.
Na setkání s vámi se budeme těšit vždy ve středu a v sobotu.

Půjčovní doba knihovny je v zimních měsících od 14:00 do 16:00
hodin.

MIKULÁŠSKÝ FRYŠTÁCKÝ JARMARK
4. prosince 2021

NAŠI JUBILANTI
V měsíci LISTOPADU 2021 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Lubomír Bednařík
Zdeněk Dlabaja
Gerda Drozdíková
Marie Dřímalová
Eva Dudomai
Josef Duša
Antonín Gabera
František Gálík
Pavel Hubáček
Anna Jasenská
Radmila Kadlčíková
Stanislav Končák
Čestmír Lengál
Libuše Píšková
Jaroslav Suchý

V sobotu dne 4. 12. 2021 proběhne na náměstí Míru ve Fryštáku tradiční Mikulášský fryštácký jarmark, a to od 8.30 do 13.30 hodin. I tentokrát bude pro
všechny připravena pestrá nabídka zboží – nejrůznějšími potravinářskými produkty
počínaje, až po keramiku, šperky, dřevěné hračky a jiné zboží, které může být pro
návštěvníky zajímavou inspirací k nákupu netradičních vánočních dárků. Zajímavým
zpestřením sortimentu by měla být ochutnávka regionálních potravin, která bude
mít na jarmarcích ve Fryštáku premiéru. K příjemné náladě sobotního mikulášského
dopoledne určitě nebude chybět voňavá medovina, svařák, či tradiční punč a další
bohaté občerstvení.
Ten kdo se těší na doprovodný kulturní program, se má věru na co těšit. Hned po
ránu se v 8,30 hodin představí chlapecká rocková kapela Indiferet, kterou na pódiu
vystřídá známý a populární swing band Jazzbook. Dalším významným hostem bude
zlínská kapela B. P. T. a hlavním číslem kulturního dopoledne od 11.10 hodin bude
vánoční koncert rodáka z Hvozdné zpěváka Jiřího Březíka s hosty. V závěru svého
vystoupení spojí své síly s místními dětmi a zpříjemní předvánoční náladu několika
koledami.
A protože se jedná o Mikulášský jarmark, tak bude samozřejmou součástí dopoledne návštěva sv. Mikuláše, který si spolu se svojí nezbytnou družinou – čertem
a andělem, pro všechny přítomné dětí připraví nějakou dobrotu. Návštěva svatého
muže je připravena od 10.00 hodin. Pro děti bude jako vždy připravena Ježíškova
tvůrčí dílnička, kde se budou moci pobavit a využít svou tvůrčí fantazii. Na závěr si
snad lze jen přát, aby počasí bylo k pořadatelům, prodávajícím a hlavně k návštěvníkům shovívavé a přející jako na jarmarcích předcházejících.
Na bohatou účast se těší pořadatelé jarmarku.
FoFr.

Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!
Upřímné poděkování
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Chtěla bych touto cestou veřejně
poděkovat lidem, kteří v neděli dopoledne 3. října 2021 zachránili život
(a to doslova), mému manželovi, tatínkovi, dědečkovi panu Josefu Sedlaříkovi.
Jmenovitě: manželům Adamovi a Nikole Ogurkovým, panu Slávkovi Jaškovi,
panu Liboru Matulovi a manželům Mezihorákovým.
Ještě jednou všem moc děkujeme
a přejeme jim pevné zdraví.
Marie Sedlaříková s rodinou
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Soutěžní atmosféra, vůně spáleného benzínu a sprcha vítězným šampaňským, takhle krátce by se dala popsat
automobilová soutěž, jež se uskutečnila v sobotu 25. září ve Fryštáku.
Avšak podívejme se na tuto akci,
jež nese název Fryštácká Retro Rally,
trošku hlouběji.

Třetí Retro Rally zavádí další novinky
Dobré vztahy se zastupiteli města
a jejich podpora, k tomu zapálený organizační tým lidí jsou důležitým základem
pro každou motoristickou akci. Přípravy
začínají již v průběhu prázdnin, kdy je potřeba zajistit veškerá povolení. Letošní
měřila skoro 100 km a novinkou na ní
byl měřený úsek. Ten posádky absolvovaly hned dvakrát, kdy si v prvním průjezdu stanovily čas, který musely v tom
druhém na setinu treﬁt. Úkol to nebyl vůbec snadný, když si spousta účastníků
zapomněla stopky a z toho překvapení
zapomněli i na ty ve svých mobilních telefonech. Úsek se nacházel na v Dolní
Vsi a několika účastníkům tak zamotal
hlavu, že i zde zabloudili.
Kromě nejbližšího okolí Fryštáku
zavedla trať více než 60 posádek také
k penzionu v Podkopné Lhotě, kde
se nacházela časová kontrola a hned
za ní oblíbené úkoly prověřující řidičské
schopnosti. Odtud se vypravila celá kolona na Troják, přejela také Tesák a navštívila i Bystřici pod Hostýnem. „Na letošní trať máme od soutěžících jen ty
nejlepší ohlasy. Velmi se jim líbil úsek
z Kopné do Chvalčova. Novinka v podobě měřeného úseku byla pro všechny
velkým překvapením, protože jsme byli
v rámci PHV opět něčím jedineční,“ řekl
ředitel soutěže Martin Bill.

Centrem dění Fryštácké Retro Rally
bylo opět náměstí Míru. Kromě úžasných historických kousků, které dokladují um a krásu tehdejšího automobilového průmyslu, zde byly vystaveny dva
soutěžní speciály, které jste mohli vidět
v akci při Barum Czech Rally Zlín. Letos se podařilo zajistit BMW 318is, se
kterým Martin Kučera absolvoval Star
Rally Historic a tím druhým vozem byl
nejmodernější mladoboleslavský speciál Škoda Fabia Rally2 evo v barvách TRT
Rally Technology, kterou po tratích vodí
Roman Odložilík. Že je Fryšták městem
rally dokladuje i účast dvou nadějí čes-

ké rally. Akci si totiž
nenechal ujít domácí Erik Cais a jeho
týmový kolega Daniel Polášek, který vyměnil Fiestu Rally4
za historický Austin-Healey z roku
1958.
Novinkou
v doprovodném programu byla vystoupení mažoretek Dynamic pod vedením
Izabely Ševčíkové.
Fryštácká Retro
Rally již dávno překročila hranice České republiky. O této
malé rally v městečku nedaleko mekky
rally se mluví i ve slovenské Bratislavě
odkud přijeli dva účastníci. V rámci našeho státu pak účastníci přijíždí nejen
ze Zlínského kraje, ale také z Brna, Havířova, Znojma, Pelhřimova i západočeské
Plzně. Z tohoto pohledu může být Fryšták pyšný na to, že má v jedné osobě
takovou sílu, která dokáže oslovovat lidi
a strhnout je k účasti na tak skvělé akci,
kterou Retro bez pochyby je.
„Jsem velmi rád, že vše klaplo, jak
mělo. Erik s Danem jsou super kluci
a auta jsou jejich životem. Letos jsme
měli zase více účastníků a bez skvělé
organizace náměstí bychom se asi nevešli. Zavedla se spousta novinek, kterými jsme s týmem soutěž zase pozvedli
jak zábavou tak i po sportovní stránce.
Všem patří velký dík. Stejně tak všem
partnerům akce v čele s radnicí a fryštáckou společností Hothess Style. Dalšími partnery byli Káva Trobica, Dorbas
a snídaně upekli v pekárně Svoboda
Březík. Bez této podpory nelze takovou
akci uspořádat,“ sdělil závěrem Martin
Bill.
Fryštácká Retro Rally je v plánu i pro
rok 2022, zatím však čeká na potvrzení
termínu ze strany vedení Autoklubu České republiky. Lze předpokládat, že se
bude jednat opět o termín v měsíci září.
Zdroj: Rallye Auto Klub Zlín v AČR

Erik to dokázal!
Jak to dopadlo na domácí Barum Czech Rally Zlín všichni víme a určitě se
mnou budete souhlasit, že Erik s Jindřiškou jsou v našich srdcích vítězi této soutěže. Avšak je potřeba hledět do budoucnosti. V tomto případě se podívat za okraj
pevninské Evropy na Azorské ostrovy. Právě zde se uskutečnil další díl FIA Mistrovství Evropy v rally. Tato soutěž je speciﬁcká úžasnou krajinou a šotolinovými
rychlostními zkouškami, které mnohdy vedou po hraně sopečného kráteru nebo
v hustých tropických lesích. Přestože se zde jezdí ve vysokých nadmořských výškách, jedná se o velmi rychlou soutěž se spoustou zrádných míst.
Naše posádka vstoupila do soutěže skvělým třetím časem, přestože se
na trati rozprostírala hustá mlha. Nestálost počasí podtrhuje i druhý test, kdy se
v jejím průběhu spustil silný déšť. Erik
s Jindřiškou si však počínali velmi dobře
a první etapu zakončili na pátém místě.
Do druhé etapy posádka YACCO ACCR
Teamu vstoupila čtvrtým časem, avšak
zklamání přišlo na RZ9, kdy Erik poškodil
chladič svého Fordu Fiesta Rally2 na jednom ze zrádných skoků. Nechtěně tak
přidal práci svým mechanikům, kteří měli
jen 6 hodin na to, aby auto opravili, dopravili do přístavu, aby mohlo odplout zpět
na pevninskou Evropu, přímo do dějiště
Rally Serras de Fafe.
Tým Orsák Rally Sport, který připravuje Erikovi auto, je plný srdcařů a profíků,
kteří vše stihli a vozidlo na start této soutěže postavili včas. Avšak Erik jaksi nemohl najít ten správný rytmus a postupně
se hledal. Do soutěže vstoupil až jedenáctým časem. Každý, kdo Erika zná, ví,
že se jen tak nevzdává. Postupně začal
zrychlovat a prodírat se výsledky směrem
vzhůru, aby nakonec přenocoval jako šestý absolutně. Portugalská Rally Serras de
Fafe byla nejen další soutěží FIA ERC, ale
také vkladem do budoucnosti, protože se
letos odehrávala převážně na tratích Portugalské rally, která se součástí nejvyšší
ligy WRC. Druhá etapa byla kopií té první,
kdy byli Erik s Jindřiškou ze začátku pomalejší a postupně přidávali. Závěrečný
útok na přední příčky však zhatil defekt
v poslední rychlostní zkoušce a znamenal sedmé místo v konečné klasiﬁkaci
soutěže.

Avšak to nejlepší na Erika s Jindřiškou stále čekalo. Oba se s týmem vypravili také na soutěž do Španělska a nebyla
jí žádná menší než slavná 56. RallyRACC
Catalunya - Costa Daurada 2021, která
se jela jako součást Mistrovství světa.
Na celý tým tak čekala výzva nejen v podobě tří soutěžních dní a 280 ostrých kilometrů, ale také porovnání se s tím nejlepším ze světa rally. Naše posádka byla
převzata jako účastník kategorie WRC2,
tedy té druhé nejvyšší ligy a jejími přímými soupeři byli jezdci jako je úřadující
mistr WRC3 Jari Huttunen z Finska, bývalý tovární jezdec Fordu a Citroenu Mads
Ostberg a další mnohem zkušenější harcovníci seriálu WRC.
Erik s Jindřiškou však vtrhli na španělské asfalty jako vítr a v rámci kategorie WRC2 začali na skvělém čtvrtém místě. Pak následovaly dva třetí časy, kterými
potvrdil svou rychlost a soupeřům dal jasně najevo, že tedy není jen tak do počtu.
Druhé místo v RZ5 La Granadella znamenalo posun na úžasnou bronzovou příč-

ku průběžné klasiﬁkace. Avšak to teprve
končil první ze tří soutěžních dní. V tom
druhém se však zrodilo velké překvapení,
přestože začátek dne tomu vůbec nenasvědčoval. Pak přišla RZ11 Qeerol – Les
Pobles, kde naši nadělil elitě WRC2 rovné
tři sekundy a tento test vyhráli a dokonce
byli desátí v rámci absolutní klasiﬁkace.
Třetí den tak zbývalo dojet poslední čtyři
testy a výrazně nezpomalovat.
A to se povedlo, Erik to dokázal! Při
své premiéře v nejvyšší lize WRC si vedl
skvěle a jako by tam už patřil do výkladu.
Fanouškům, kteří mu fandili přímo ve Španělsku i tady doma v Česku, svému týmu
a všem partnerům a své rodině nadělil
naprosto nečekaný a úžasný dárek. 56.
RallyRACC Catalunya – Costa Daurada
2021 bude v historii týmu zapsána bronzovým písmem. A jak si naše posádka
vedla v dalších kategoriích WRC? Dále ji
patří 5. příčka v rámci vozů kategorie R5
a Rally2 a ve srovnání s těmi nejrychlejšími na vozech s přívlastkem WRC najdete
Erika s Jindřiškou na skvělém 13. místě.
Sezóna však nekončí! Držte Erikovi
a celému týmu pěsti i nadále, sledujte je
na sociálních sítích, neboť „show must
go on“ a jede se dál. Před Erikem je ještě
minimálně Rally Hungary a německá Lausitz Rallye.
mb
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+420 723 490 883
Nabízíme také památeÏQ¯sklo!
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Kvítková 540, 760 01 Zlín

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