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RMF č. R 22/2019/VIII z 16. 9. 2019
(Výpis usnesení)
RMF za účelem výkonu služeb likvidací škod v souvislosti s uzavřenými
pojistnými smlouvami prostřednictvím
pojišťovacího makléře: Optimum-centrum pojištění, s. r. o., Vsetín, schvaluje
uzavření Dohody o pomoci při uplatňování práv z pojištění mezi městem Fryšták, a společností Renomia, a. s., Brno,
na dobu neurčitou.
RMF schvaluje podání výpovědí sdružených služeb dodávek elektrické energie ke dni 31. 12. 2019 pro odběrná
místa EAN: 859182400201045904
– nám. Míru 383 (prodejna PK COMP),
EAN: 859182400212691954 – Vítová p. č. 255/1 (čerpadlo vodovodu Vítová), volný byt – nám. Míru 44 (EAN
859182400209481605), a to spol.
E.ON Energie, a. s., České Budějovice.
RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Kučerové, referentky ESO, ve věci
aktuálních pořadníku žadatelů o umístění do Domu s byty pro důchodce ve Fryštáku s trvalým pobytem ve Fryštáku a pořadníků žadatelů o umístění do Domu
s byty pro důchodce ve Fryštáku s trvalým pobytem ve Fryštáku zohledňujícího
žádosti o umístění v tehdejším zařízení
Domov – penzion pro důchodce Fryšták,
p. o., a schvaluje s účinností ke dni 16.
9. 2019 pořadník zohledňující i původní
termín podání žádosti.
RMF bere na vědomí žádost o prodej
části městského pozemku p. č. 408/6
– ost. plocha, zeleň, o výměře do 40m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem
umístění montované garáže a nedoporučuje ZMF schválit předmětný prodej
s tím, že doporučuje ZMF schválit zahájení jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků přináležejících k jednotlivým
bytovým domům.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 295 –
ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře do 100
m², za účelem narovnání majetkoprávních vztahů žadateli.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej městského pozemku p. č. 626/2 –
zast. plocha a nádvoří, o výměře 65 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadatelům.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky části městského pozemku,
p. č. 419 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře do 30 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták (viz zákres
ve snímku pozemkové mapy v příloze č.

4 tohoto zápisu), žadatelům na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem zřízení
parkovacího stání s tím, že zpevnění
plochy bude řešeno formou plastových
zatravňovacích dlaždic, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
RMF bere na vědomí žádost o prodej
části městského pozemku p. č. 201 –
ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 90 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, a ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat
žádost ve Stavební komisi při RMF.
RMF schvaluje výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 126/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře do 17 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadatelům
na dobu určitou 10 let, s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
za účelem parkovacího stání s tím, že
zpevnění plochy bude řešeno formou zatravňovacích tvárnic.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták, a žadateli na výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 126/1 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře do 17 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, na dobu určitou
10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, za účelem parkovacího
stání s tím, že zpevnění plochy bude řešeno formou zatravňovacích tvárnic.
RMF souhlasí s výměnou elektrického sporáku v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, a to tak, že stávající elektrický
sporák bude vyměněn za vlastní použitý sporák žadatelky za podmínky, že
doloží aktuální revizi svého elektrického
spotřebiče od autorizovaného subjektu,
a stávající sporák, který je stále funkční a je majetkem města Fryšták, bude
uložen ve sklepní kóji náležející k bytu
v němž je nájemcem žadatelka.
RMF schvaluje uzavření Dohody
o úpravě budoucích majetkových vztahů
k majetku nájemníka DBD Fryšták mezi
městem Fryšták, a nájemcem bytu pro
podmínky výměny elektrického spotřebiče v bytě.
RMF pověřuje Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, zajištěním dozoru při výměně
elektrického sporáku, který musí mít
řádnou a platnou revizi od autorizovaného a oprávněného subjektu.
RMF bere na vědomí oznámení
Státního pozemkového úřadu, pobočky Kroměříž, ze ve věci změny obvodu
komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Žeranovice a části k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, a souhlasí se změnou obvodu
v rámci komplexních pozemkových úprav

v k. ú. Žeranovice a části k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, která zahrnuje rozšíření
obvodu pozemkové úpravy o parcelu
p. č. 1675 v k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a to z důvodu zpřístupnění pozemků
a vyjmutí parcel p. č. 1080, 1081, 1082,
1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088,
1089 1090, 1091, 1092, 1093, 1094
a 1095, vše v k. ú. Žeranovice, které
byly vyřešeny v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lechotice.
RMF bere na vědomí žádost spol.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na uzavření Smlouvy č.
1030046862/004 o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
ke stavbě s názvem „Fryšták, přeložka
9xbyt.dům VN“, umístěné na měst. pozemku p. č. 928/1 – orná půda, zemědělský půdní fond, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 3.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů a ukládá Ing. P. Kučerové, referentce ESO jednat s žadatelem o změně umístění sloupu VN mimo
měst. pozemek p. č. 928/1, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
RMF bere na vědomí žádost spol.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
o uzavření Smlouvy č. 1030046861/002
o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene ke stavbě s názvem
„Fryšták, H+M 9xbyt.dům, VN,TN,NN,optika“, umístěné na měst. pozemcích
p. č. 170 – ostatní plocha, silnice, p.č.
249 – ostatní plocha, jiná plocha, p. č.
251 – orná půda, zemědělský půdní
fond, vše v k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 5.600,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů a pověřuje Ing. P. Kučerovou,
referentku ESO jednat se žadatelem
o souběhu prací realizace projektu parkovacích míst a uložení kabelu.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030053481/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě s názvem „Fryšták,
Hamrlík, Příp. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 108/6 – ost. plocha, jiná
plocha, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
1.300,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1040015487/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a spol.
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E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě s názvem „Vítová, kab. NN
Obnova“, umístěné na měst. pozemcích
p. č. 234/1 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 255/1 – ostatní plocha, ost.
komunikace, p. č. 256/1 – trvalý travní
porost, zemědělský půdní fond, p. č.
477/6 – lesní pozemek, pozemek určený
k plnění funkcí lesa, p. č. 477/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č.
477/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k. ú. Vítová, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
6.400,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Odstranění, stavební a terénní úpravy
a změna využití objektu č. p. 16, ulice
P. I. Stuchlého ve Fryštáku“, a to ﬁrmu
PROVING, s. r. o., Hulín, s cenovou nabídkou ve výši 5.672 480,00 Kč vč. DPH,
bez připomínek.
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
PROVING, s. r. o., Hulín, za účelem zajištění dodavatele zakázky na akci „Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna
využití objektu č. p. 16, ulice P. I. Stuchlého ve Fryštáku“, a to v ceně 4.688
000,00 Kč bez DPH, tj. 5.672 480,00 Kč
vč. DPH (viz příloha č. 5 tohoto zápisu),
a to až v návaznosti na dodání podkladů
uvedených v zadávací dokumentaci.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 9.
2019, pořízený ve smyslu ust. bodu č.
1 b) Zásad č. 1/2016, bere na vědomí
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na technický dozor investora na akci
„Odstranění, stavební a terénní úpravy
a změna využití objektu č.p. 16, ulice
P. I. Stuchlého ve Fryštáku“, a to ﬁrmu
PEKOSPOL s.r.o., Žlutava bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
PEKOSPOL s.r.o., Žlutava, na realizaci
technického dozoru investora na akci
„Odstranění, stavební a terénní úpravy
a změna využití objektu č.p. 16, ulice
P. I. Stuchlého ve Fryštáku“, a to v ceně
98.908,- bez DPH, to je 119.679,- vč.
DPH.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Odkanalizování ul. Potoky“, a to ﬁrmu KVARCIT STAV, s. r. o., Zborovice, s cenovou
nabídkou ve výši 604.999,- Kč vč. DPH
bez připomínek.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
KVARCIT STAV, s. r. o., Zborovice, na realizaci akce „Odkanalizování ul. Potoky“,
a to v ceně 499.999,- Kč bez DPH, tj.
604.999,- Kč vč. DPH.

RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,- Kč spolku MS
Fryšták Dolní Ves, z. s., za účelem částečné úhrady nákladů činnosti sdružení
a na spoluﬁnancování společenských
událostí na chatě Lindáč.

RMF bere na vědomí žádost MUDr. J.
Mlčochové, praktické lékařky pro děti
a dorost, ze dne 22. 8. 2019, ve věci
vyhrazení parkovacího místa za Zdravotním střediskem Fryšták pro sestřičku J.
Hlobílkovou a nesouhlasí s vyhrazením
parkovacího místa vzhledem k tomu, že
je v dané lokalitě volné již pouze jedno
parkovací místo a toto je ponecháno pro
případnou potřebu klientů a pacientů.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru ve výši
2.000,- Kč mezi městem Fryšták, a MS
Fryšták Dolní Ves, z. s.

RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava částí veřejně přístupné účelové komunikace v úseku Skalka – chatová oblast
Vítová“, a to ﬁrmu STRABAG, a. s., Praha, s cenovou nabídkou ve výši 1.174
195,18 Kč vč. DPH bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
STRABAG, a. s., Praha, na realizaci
akce „Oprava částí veřejně přístupné
účelové komunikace v úseku Skalka
– chatová oblast Vítová“, a to v ceně
970.409,24 Kč bez DPH, tj. 1.174 195,
18 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí nabídku společnosti Technické služby Zlínsko, s. r. o.,
na rozšíření svozů odpadů o další komodity – jedlé oleje a tuky, kovové obaly,
a souhlasí s pořízením jedné nádoby
na tříděný odpad – jedlé oleje a tuky
a jedné nádoby na tříděný odpad – kovové obaly.
RMF bere na vědomí informace starosty z jednání s Úřadem práce ČR, Kontaktní pracoviště Zlín, ve věci možnosti
vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání včetně možnosti čerpání příspěvku s předpokladem nástupu jedné pracovní síly v rozsahu polovičního úvazku k termínu 1. 10. 2019.
RMF bere na vědomí Zápis o konání
voleb do školské rady při ZŠ Fryšták ze
dne 5. 9. 2019 zpracovaný Mgr. Liborem
Sovadinou, ředitelem ZŠ Fryšták, bez
připomínek.
RMF bere na vědomí cenovou nabídku ﬁrmy Stanislav Petruška, Ostrava –
Polanka nad Odrou na dětské pískoviště
umístěné na pozemku p. č. 408/5, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, a to v celkové
ceně ve výši 22.740,- vč. DPH, schvaluje
pořízení tohoto pískoviště a ukládá OTH
zabezpečit tuto realizaci.

RMF č. R 23/2019/VIII z 25. 9. 2019
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí odstoupení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Oprava částí veřejně přístupné účelové komunikace v úseku Skalka – chatová oblast Vítová“ a odmítnutí
uzavření příslušné smlouvy o dílo, a to
ze strany ﬁrmy STRABAG, a. s., Praha,
a schvaluje jeho vyřazení z předmětné
soutěže.
RMF bere na vědomí odstoupení
uchazeče druhého v pořadí z veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava
částí veřejně přístupné účelové komunikace v úseku Skalka – chatová oblast Vítová“, a to ﬁrmy SWIETELSKY, stavební,
s. r. o., Brno, včetně odmítnutí uzavření
příslušné smlouvy o dílo, a schvaluje
jeho vyřazení z předmětné soutěže.
RMF ruší svá usnesení č. U R
22/2019/VIII/20a) a č. U R 22/2019/
VIII/20b) obě ze dne 16. 9. 2019.
RMF schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava
částí veřejně přístupné účelové komunikace v úseku Skalka – chatová oblast
Vítová“ ﬁrmu EUROVIA CS, a. s., Praha
s nabídkovou cenou v celkové výši 1.170
600,00 Kč bez DPH, tj. 1.416 426,00 Kč
vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou EUROVIA CS, a. s., Praha na realizaci akce
„Oprava částí veřejně přístupné účelové
komunikace v úseku Skalka – chatová
oblast Vítová“, a to v ceně 1.170 600,Kč bez DPH, tj. 1.416 426,- Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí informaci dodavatele stavby „Rekonstrukce sportoviště
ZŠ Fryšták“ ﬁrmy Pavlacký, s. r. o., Luhačovice, ve věci změny termínu dokončení díla, a to z důvodu opožděné dodávky
požadovaných materiálů určených k instalaci nových sportovních povrchů ze
strany externího výrobce.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2019
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Pavlac-
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ký, s. r. o., Luhačovice, kterým se mění
čl. IV. – Doba plnění a místo plnění, bod
1, odst. 3 Smlouvy o dílo, který nově zní:
Doba realizace v kalendářních týdnech:
11 týdnů a čl. IV. – Doba plnění a místo
plnění, bod 5 Smlouvy o dílo, který nově
zní: Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu
veřejné zakázky: 15. 12. 2019 s tím, že
ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, ve věci
průběhu realizace stavby „Výstavba
chodníku ulice Holešovská Fryšták“
a s odkazem na změnové listy č. 1 vícepráce a č. 2 méněpráce schvaluje
uzavření dodatku č. 1 (viz příloha č. …
tohoto zápisu) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 6. 2019 na realizaci akce
„Výstavba chodníku ulice Holešovská
Fryšták“, mezi městem Fryšták, a spol.
AF-PROSTAVBY, s. r. o., Slavičín, kterým
se:
a) mění čl. č. V Cena díla, bod č.1, a to
tak, že původní cena ve výši 1.157.713 Kč
bez DPH, tj. 1.400.833 Kč včetně DPH,
se navyšuje o hodnotu víceprací ve výši
68.754 Kč bez DPH, tj. 83.192 Kč včetně DPH, a cena díla se nově stanovuje
na částku ve výši 1.226.467,12 Kč bez
DPH, tj. 1.484.025 Kč včetně DPH,
b) mění čl. V Cena díla, bod č.1, a to
tak, že cena navýšená na částku v celkové výši 1.484.025 Kč včetně DPH se
snižuje o hodnotu méněprací ve výší
73.201 Kč bez DPH, tj. 88.573 Kč včetně DPH, a to tak, že se konečná celková
cena díla stanovuje na částku ve výši
1.153 266 Kč bez DPH, tj. celkem 1.395
452 Kč včetně DPH.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
uděluje souhlas ZŠ Fryšták, okres Zlín,
p. o., k uzavření smluv o výpůjčce s těmito subjekty:
1) Dětským folklórním souborem
Fryštáček na výpůjčku prostor tělocvičny, šatny a učebny hudebny pro nácvik
vystoupení a písní dětského folklorního
souboru,
2) Mgr. M. Sovadinovou na výpůjčku
prostor školní jídelny za účelem konání
zkoušek ochotnického divadelního spolku.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
uděluje souhlas ZŠ Fryšták, okres Zlín,
p. o., k uzavření smluv o pronájmu prostor (cena nájmu 100,-Kč/hod včetně
DPH – z důvodu podpory rekreačního

sportu ve městě) s těmito subjekty:
1) K. Boršekem – World Association
of Karate Jutsu na pronájem tělocvičny
a šatny za účelem tréninku karate,
2) D. Staňkovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem kondičního cvičení žen,
3) M. Končákovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem cvičení TAI-ČI,
4) Ing. M. Zapletalovou na pronájem
tělocvičny a šatny za účelem harmonizačního cvičení žen,
5) S. Hutyrovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem cvičení jógy,
6) S. Dobrou na pronájem tělocvičny
a šatny za účelem cvičení aerobiku.
RMF č. R 24/2019/VIII z 30. 9. 2019
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Sjednocené
kopané, z. s., Zlín, na spoluﬁnancování
sportovní akce Zlínský pohár 2019.

RMF schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 957/1 – lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře do 300 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, ze strany půjčitele Spolku
singularistů velkousedlých Horní Ves,
na dobu určitou 10 let, s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
za účelem zajištění přístupu a komplexní bezproblémové údržby pozemku
nacházejícího se v okolí stavby stojící
na pozemku p. č. 957/2, k. ú. Horní Ves
u Fryšták, obec Fryšták, ve vlastnictví
vypůjčitele.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku mezi Spolkem singularistů velkousedlých Horní Ves, Fryšták, a městem Fryšták, na výpůjčku části pozemku p. č. 957/1 – lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa,
o výměře do 300 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví
Spolku singularistů velkousedlých Horní
Ves, na dobu určitou 10 let, s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu.

RMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi městem Fryšták, a Sjednocenou kopanou, z. s., Zlín, za účelem
částečné úhrady nákladů spojených
s akcí Zlínský pohár 2019.

RMF souhlasí s využitím bytu č. 1
na adrese nám. Míru 43, Fryšták, jakožto
archivu MěÚ Fryšták a ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit dokumentaci za účelem
změny způsobu využití objektu z kategorie určeného k bydlení na archiv.

RMF bere na vědomí žádost o přidělení bytu ve Fryštáku a vzhledem k tomu,
že nedisponuje požadovaným typem bydlení, nereﬂektuje na tuto žádost a doporučuje žadateli obrátit se na zařízení
specializovaná pro mladé lidi v obdobných životních situacích.

RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Kučerové, referentky ESO, ke stanovování výše úplat za zřizování věcných
břemen ve smlouvách předkládaných
společnostmi E.ON Česká republika, a.
s., CETIN, a. s., a GasNet, a. s., bez připomínek.

RMF bere na vědomí žádost žadatele společnosti KOVOTREND, s. r. o.,
Fryšták, IČ63468581, o směnu měst.
pozemku p. č. 323/31, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, nacházející se v průmyslovém areálu na ul. Tovární a pověřuje
Ing. P. Gálíka projednáním ve Stavební
komisi při RMF.

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030046862/004
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a společností E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě s názvem „Fryšták, přeložka 9xbyt.dům VN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 928/1 – orná
půda, zemědělský půdní fond, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene v celkové výši 1.000,Kč bez DPH, s připočtením DPH podle
platných právních předpisů.

RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
2 smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání ze dne 2. 5. 2017, ve znění
Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání ze dne 22. 3.
2019, mezi MF, a P. Kozojedem, Fryšták,
kterým se mění výše záloh na energie
tak, že nově bude záloha na dodávku
studené vody ve výši 1.200,- Kč/rok, záloha na ohřev vody ve výši 1.200,- Kč/
rok, záloha na elektřinu ve výši 9.600,Kč/rok a záloha na dodávku tepla ve výši
9.600,- Kč/rok, vše s účinností od 1. 10.
2019 s tím, že ostatní ujednání smlouvy
zůstávají beze změn.

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030046861/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a společností E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě s názvem „Fryšták, H+M 9xbyt.důpm, VN,TN,NN,optika“, umístěné na měst. pozemcích p. č.
170 – ostatní plocha, silnice, p.č. 249
– ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 251 –
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orná půda, zemědělský půdní fond, vše
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
5.600,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.

souvisejících a ukládá OTH zajistit od žadatele stanovisko společnosti Moravská
vodárenská, a. s., k předložené dohodě
vč. zajištění právního stanoviska k předložené dohodě.

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti ke stavbě pod označením
16010-050679
RVDSL2002_M_Z_
FTAK28-FTAK1HR_MET mezi městem
Fryšták, a společností CETIN, a. s.,
Praha, ke stavbě umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě umístěné na ul. Dolnoveská,
na městském pozemku p.č. 83 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 1.850,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.

RMF bere na vědomí návrh technického řešení a odhad nákladů na realizaci prodloužení vodovodního řádu v ulici
Osvobození a ukládá OTH zajistit variantní řešení vedení trasy vodovodu.

RMF bere na vědomí žádost o pronájem prostor sloužících k podnikání
v 1.NP objektu Zdravotního střediska
ve Fryštáku a odkládá své rozhodnutí
do doby projednání harmonogramu realizace přesunu knihovny do nových prostor a realizace úprav Zdravotního střediska (přesun lékařů).
RMF s odkazem na stanovisko
Krajského ředitelství policie Zlínského
kraje, Územního odboru Zlín, Dopravního inspektorátu, ze dne 16. 9. 2019,
schvaluje zadání dopravního průzkumu
(směrování pěší dopravy a počty chodců, údaje o počtu i druhu projíždějících
vozidel a zejména údaje o jejich průjezdní rychlosti) na místní komunikaci v m. č.
Vítová, od křížení, a to za účelem zajištění podkladů pro návrh odpovídajících
opatření vedoucích k příp.zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci.
RMF bere na vědomí nabídku ﬁrmy
EKO-KOM, a. s., Praha, na pořízení třídílné sady barevných tašek pro třídění
odpadů v domácnostech a nereﬂektuje
na tuto nabídku.
RMF bere na vědomí výstup z kontroly Státní veterinární správy České republiky, Krajské veterinární správy Zlín, provedenou MVDr. N. Bruštíkovou a výzvu
k doplnění Provozního řádu „odchytového místa k zajištění odchytu a umístění
toulavých a opuštěných psů na území
města Fryštáku a jeho místních částí“
o důležitá telefonní čísla v případě mimořádné situace a ukládá K. Večeřové,
referentce OTH, zajistit doplnění provozního řádu formou přílohy č. 4.
RMF bere na vědomí návrh ﬁrmy
H+M Zlín, a. s., Zlín – Štípa, na uzavření Dohody vlastníků vodovodu provozně

RMF bere na vědomí návrh technického řešení a odhad nákladů na realizaci prodloužení kanalizačního řádu v ulici
Přehradní a ukládá OTH zajistit variantní
řešení vedení trasy kanalizace.
RMF bere na vědomí vyhodnocení
dopravní situace v ulici Štípská, informaci o možnosti dobudování chodníku
podél přístupové komunikace v ulici Štípská, informaci o opravě přístupového
schodiště z komunikace II/498 a ukládá
OTH projednat tyto záměry se všemi dotčenými orgány.
RMF bere na vědomí informaci
o předpokládaných nákladech na realizaci doplnění osvětlení v ulici Štípská
bez připomínek s tím, že RMF prověří
alternativní možnosti osvětlení (solární
energie).

na výkon státní správy a samosprávy
v rámci Městského úřadu Fryšták.
RMF bere na vědomí cenovou nabídku ﬁrmy Maco studio, s. r. o., na roční
údržbu a sečení rekultivované skládky
TKO v ceně 30.000 Kč bez DPH/6 měsíců a nereﬂektuje na ni.
RMF stanovuje ke dni 1. 10. 2019
celkový počet zaměstnanců obce na 26
osob.
RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti č.
3/2019 ze dne 26. 9. 2019.
RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit stavebně technické
posouzení lávky mezi ul. Strž a ul. Dolnoveská.
RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, předložit RMF projektové
dokumentace na akce: zastávka na ul.
Osvobození, stavební úpravy zdravotního střediska a úpravy objektu DBD v návaznosti na přesun knihovny.

RMF bere na vědomí informaci o řešení a předpokládaných nákladech
na opravu obratiště na obslužné komunikaci v ulici Štípská a ukládá OTH zajistit
veřejnou zakázku na zajištění dodavatele této akce.
RMF bere na vědomí informace
předložené OTH k organizaci provozu
sběrného místa hospodářského dvora
města Fryštáku související se zavedením systému MESOH ve městě Fryšták
a s platností od 1. 11. 2019 schvaluje
změnu organizace dopravy v rámci provozu sběrného místa hospodářského
dvora města Fryštáku, a to změnou nájezdu, což je zajištěno informační tabulí se schématem příjezdu, umístěnou
u hlavního vjezdu do areálu a umístěním
dopravní značky C2a „Přikázaný směr
jízdy“.
RMF bere na vědomí cenové nabídky
ﬁrmy Maco studio, s. r. o., na osázení
dětských hřišť na území města Fryštáku a následnou údržbu nově vysázené
zeleně, a ukládá OTH zajistit doplnění
nabídky o speciﬁkaci navrhované zeleně
na jednotlivých dětských hřištích.
RMF schvaluje zajištění posouzení organizačního uspořádání úřadu, procesní
analýzu a posouzení efektivity vykonávaných činností s důrazem a rozlišením

Kaple na Skalce
Možná si ti z Vás, kteří v poslední
době procházeli ulicí Ke Skalce, a došli na její konec všimli, že v prostoru fryštácké Skalky vzniká ojedinělá
zvláštní stavba. Jedná se o budoucí
kapli, která by měla být zasvěcena
svatému Antonínovi. Stavba je ﬁnancována soukromým investorem.
Není jím tedy ani město Fryšták,
ani Římskokatolická farnost Fryšták
(zjednodušeně církev). Město Fryšták
pouze vyčlenilo pozemek, na kterém
tato stavba vzniká.
red
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Důležité upozornění
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Územní odbor Zlín
Dopravní inspektorát

Prosba o pomoc při zajištění dopravní bezpečnosti v obci Vítová

– Sdělení DI PČR Zlín
Dobrý den,
k Vaší prosbě i k návrhu na řešení situace v obci Vítová, sdělujeme následující:
Děkujeme za Vaši všímavost a připomínky, které mohou pomoci podpořit bezpečnost na komunikacích, nejen na území vaší obce.
Na podkladě Vašeho elektronického dopisu jsme posoudili situaci na místě
samém a dle našeho názoru se jedná o místní komunikaci standardních šířkových parametrů, kde však bohužel chybí stavebně oddělená komunikace pro pěší
(tzv. chodník), která by zajistila bezpečnější pohyb chodců.
Dále uvádíme, že se nejedná o tranzitní komunikaci, a proto je třeba si uvědomit, že většinu projíždějících vozidel řídí občané obce Vítová bydlící ve vašem
sousedství. Současně sdělujeme, že rozborem dopravní nehodovosti nebylo zjištěno, že by se jednalo o nehodovou lokalitu.
S ohledem na výše uvedené můžeme doporučit následující:
spojit se se zastupiteli obce a nechat zpracovat dopravní průzkum (směrování pěší dopravy a počty chodců, údaje o počtu i druhu projíždějících vozidel
a zejména údaje o jejich průjezdní rychlosti). Na podkladě těchto údajů pak
bude možné dostatečně posoudit, vyhodnotit navrhnout a doporučit odpovídající
opatření, po kterém by bylo možné zadat zpracování projektové dokumentace
stavebních úprav, úprav dopravního značení apod. Následně by pak bylo možné
požádat příslušné úřady o vydání povolení těchto úprav.
Po provedení tohoto průzkumu jsme připraveni spolupracovat jak se zástupci
obce, tak s projektantem se zaměřením na dopravní stavby a doporučit nejvhodnější řešení.
Předem upozorňujeme, že případné opatření pouze snížením rychlosti, provedené dopravním značením bude nedostatečné a neúčelné.
Pozn.: Vzhledem k tomu, že předmětná komunikace nebyla zkolaudována
jako obytná zóna a je spíše dopravně významnou sběrnou komunikací, nelze ji
ani doporučit ke stavebním úpravám za účelem zřízení vybudování obytné zóny.
por. Zdeněk Kratochvíla, DiS.
komisař
tel: 974 666 578

POZNÁMKA:
V souvislosti s odpovědí Policie ČR na stížnosti obyvatel Vítové (snížení rychlosti dopravy) bych rád upozornil na skutečnost, že obě pisatelky zaslaly svůj
článek ke zveřejnění ve Fryštáckých listech 19. října – tedy v čase uzávěrky. Dle
informací policie však tuto odpověď obdržela jedna z pisatelek už 16. října (elektronicky, jak je uvedeno v závěru textu).
Připomínám jen, že kompetentním orgánem v této záležitosti je Policie ČR,
nikoli město Fryšták. Jen policie totiž může neukázněné řidiče trestat. V případě,
že v části Vítové jezdí řidiči rychleji, než je povoleno, je nutné o tom uvědomit
příslušníky Police ČR.
A rovněž apelujeme na všechny řidiče, kteří nedodržují dopravní předpisy
a jezdí po městě vyšší rychlostí, než je povoleno, aby neohrožovali ostatní účastníky silničního provozu.
Vystavují tak nebezpečí nejenom sebe, ale hlavně ostatní občany.
red

Granty 2020
Připomínáme, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku na podporu činnosti dobrovolných
neziskových organizací na rok 2020
je třeba doručit (osobně nebo poštou)
do podatelny MěÚ ve Fryštáku nejpozději do 29. listopadu 2019.
Rovněž upozorňujeme na nové formuláře žádostí (včetně přílohy – zprávy o činnosti spolku a využití dotace
v uplynulém období).
Tiskopis si můžete stáhnout na adrese: www.frystak.cz v záložce Městský
úřad/formuláře.
Připomínáme, že nejpozději k datu
podání žádosti je třeba mít vyčerpanou
dotaci na letošní kalendářní rok.
V případě nejasností volejte prosím
tel: 607 801 942 (Mgr. Pavel Nášel)
nebo můžete poslat e-mail na adresu:
p.nasel@frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

Uzavírka
Z důvodu dostavby kanalizačního
řádu bude v měsíci listopadu uzavřeno
rameno křižovatky ulice Osvobození
u pomníku padlých, a to část nájezdu
na ulici Dolnoveskou v prostoru tohoto
pomníku. Předpokládaný termín úplné
uzavírky je 14. 11 – 23. 11. 2019.
Objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením.
Uzavření platí i pro linkovou autobusovou dopravu.

TS – změna vjezdu
Vážení občané, v rámci zavedení systému MESOH a nové organizace odběru
a ukládání odpadu se s účinností od 1.
listopadu 2019 mění vjezd a vstup
na dvůr Technických služeb ve Fryštáku. Příjezd do areálu dvora je přesměrován do zadní části areálu (původně
výjezd). Směr příjezdu z ul. Lúčky bude
vyznačen informační tabulí a dopravním
značením.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Ing. Pavel Dohnal, vedoucí OTH
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Sametová revoluce

Na konci 80. let minulého století už vliv SSSR nebyl tak silný. Sílila
aktivita disidentů. Naše společnost
se začala probouzet. Lidé se už tolik nebáli. Demonstrovali již v srpnu
1988. To bylo u příležitosti 20. výročí
sovětské okupace. Pak u příležitosti
20. výročí upálení Jana Palacha. Obě
tyto akce byly tvrdě potlačeny policií, použitím vodních děl, nasazením
speciálních zásahových jednotek dokonce i se psy. Lidé žádali propuštění
politických vězňů. Komunisté si nevěděli rady.
Ve státech východního bloku se
totiž hroutil komunistický režim.
A tak 17. listopadu, u příležitosti Mezinárodního dne studentstva,
upořádali studenti vysokých škol demonstraci. Chtěli projít pokojně Prahou, ale na Národní třídě je obklíčila
policie. Brutálně proti nim zakročila.
Nedělali rozdíl mezi dívkami, chlapci.
Tloukli je obušky. Byli nasazeni psi.
Zraněno bylo asi 160 mladých lidí.
Byl to masakr. Studenti ukazovali, že
mají jen prázdné ruce. Někteří drželi
dokonce květinu – vše bylo marné.

Pak šel sled událostí rychle. Dne
18. listopadu byla vyhlášena stávka
všech studentů a umělců. Divadla nehrála, herci besedovali se studenty.
Vzniklo Občanské fórum (OF). Rozhlas
i televize se připojila na stranu bouřícího se obyvatelstva. Zákrok policie
ze 17. 11. vysílala rakouská televize.
Následně se k tomuto vysílání přidala i naše televize a rozhlas. Hlasatelé
informovali občany celé republiky, co
se děje v Praze. Následně 25. 11. se
KSČ vzdala vedoucí úlohy v ČSSR.
Na 27. listopadu byla vyhlášená generální stávka. Rezignoval prezident
Gustáv Husák. Lidové milice byly odzbrojeny. Neschopní vedoucí politici
museli odejít ze „scény“, měli být potrestáni viníci brutálních politických
zákroků.

Poděkování
Vážený pane starosto,
děkujeme Vám i celému Zastupitelstvu města Fryšták za uspořádání setkání seniorů dne 27. 9. 2019 s cimbálovou muzikou Jožky Černého. Byl to
pro nás obzvlášť příjemný a nevšední
zážitek, protože taková akce se ještě ve
Fryštáku nekonala. Vystupující i připravené občerstvení vytvořilo krásnou pohodu tohoto setkání, na kterém jsme se
výborně bavili. Při lidových písničkách,
které jsme si spolu s Jožkou zazpívali,
zavzpomínali na léta našeho mládí, setkali se se známými a sousedy, zkrátka
bylo nám tam dobře.
Loučili jsme se s hřejivým pocitem,
že i na nás starší se ve Fryštáku ještě
nezapomnělo.
Ještě jednou srdečně děkujeme.
manželé Milada a Pavel Horákovi

Voltairova skúsenosť

Vznikla nová vláda z členů Občanského fóra. Prezidentem byl zvolen
29. 12. první demokrat – disident –
Václav Havel.
Tato revoluce vstoupila do dějin
jako sametová, něžná, protože převrat byl mírný, nekrvavý (až na těch
16O zraněných – některých těžce).
Letos je tomu už 30 let.
SK

Jeden z prvních rozhovorů,
které poskytl Tomáš Baťa
po svém návratu do Zlína
(po 40 letech)
pro tehdejší Videomagazín.
Archív: P. Nášel

POZVÁNKA
Městská knihovna Fryšták vás srdečně zve na besedu ke 30. výročí sametové revoluce z roku 1989.
Připraveno je vzpomínání některých pamětníků a prezentace dobových fotograﬁí z Okresního archívu na Klečůvce. Akce se uskuteční v úterý 12. listopadu 2019
od 17 hodin v prostorách městské knihovny. Těšíme se na vaši hojnou účast.

Voltaire, vlastným menom François-Marie Arouet, bol francúzsky
ﬁlozof a najznámejší francúzsky osvietenský spisovateľ.
V tomto čase sa internetom šíri
jeden z jeho postrehov, ktorý sa stal
v podstate nesmrteľným.
„V živote stretnete dva druhy zlodejov. Obyčajného, bežného zlodeja,
ktorý vám ukradne vaše peniaze,
vašu náprsnú tašku, hodinky, vášho
koňa atď.
Druhým typom je politický zlodej.
Ten vás pripraví o vašu budúcnosť,
o vaše sny, o vaše vedomosti, ukradne vám váš zárobok, vaše vzdelanie,
vaše zdravie, zbaví vás sily a energie
a nakoniec aj vášho úsmevu.
Veľkým rozdielom medzi týmito
dvomi druhmi zlodejov je, že obyčajný
zlodej si vyberá vás, aby vás pripravil o to, čo vám patrí, kým politického zlodeja, ktorý vás potom pripraví
o celú vašu životnú perspektívu, si
vyberáte vy sami.
Ďalší veľký rozdiel (a nie posledný) medzi nimi je, že bežný zlodej je
obvykle políciou stíhaný, zatiaľ čo
politický zlodej je zvyčajne políciou
chránený.“
Nuž čo, má pravdu tento francúzsky ﬁlozof, ktorý sa narodil 21. 11.
1694?
(reagujem na články písané v posledných číslach)
Jozef Kubaško
stály čitateľ Fryštáckych listov

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
rodiče vzpomínali na své dětství, nechyběly rady dědečků.
A výsledek? Ten stál jistě za to.
V závěru porota vyhodnotila několik dětí v různých kategoriích a nezapomněla vyhodnotit i nejaktivnějšího
rodiče či prarodiče. Nikdo nešel domů
s prázdnou, neboť všichni dostali sladkou odměnu za snahu a trpělivost. Velkou pochvalu od nás mají ti, kteří si
dali tu práci a věnovali svůj čas výrobě
vlastního draka.

Nebe plné dráčků

Ani jsme se nenadáli, a máme tu
barevný podzim, a s ním další ročník
podzimní drakiády.
Sluníčko se na nás smálo již od božího rána a o příznivý vítr tentokrát
nebyla nouze. Krásné počasí přilákalo
přes padesát dětí s rodiči, prarodiči,

tetičkami i strýčky. Obloha se rychle zaplnila velkým množstvím pestrobarevných draků nejrůznějších tvarů. Někteří
se vznášeli tak vysoko, že nebylo vidět
ani provázek, který je držel. Mnoho dětí
se snažilo pouštět draky samostatně,
bojovaly s větrem i nerovným terénem,

Děkujeme paní Hrabíkové za objektivní hodnocení. Děkujeme také pomocníkům a všem za velkou účast a výbornou atmosféru.
Za Věneček z.s.

Z.V.

FRYŠTÁK ZA 100 LET
Jaký bude Fryšták za 100 let? Co tady našim potomkům
zanecháme? Rozhodneme moudře a udržitelně ku prospěchu obyvatel města a života v něm? Začátkem října se díky
aktivnímu zájmu některých občanů konalo veřejné setkání,
které se týkalo našeho náměstí. Náměstí je centrem dění
městečka, srdcem, které tepe v jeho nitru. Jaké ho uděláme, v takové podobě ho budeme mít na dalších XXX set
let. Není vůbec jednoduché najít kompromis a posoudit, co
je z dnešního pohledu do budoucna ta „správná věc“, to si
jistě dovede představit každý. Chce to však hodně odvahy
a zároveň i citu, např. pro zeleň. Kdyby naše vzrostlé lípy na
náměstí mohly dožít a mezitím se postupně vysadily další
stromy, které je nahradí, by byl ten nejlepší možný scénář.
Půjde to? Nebo budeme mít z náměstí parkoviště pod okny
rodinných domů s převážně vydlážděným povrchem? A nově
vysazené stromky, které nahradí stávající lípy, budou pouze
jejich slabým „odvarem“, pod kterými člověk jen stěží najde stín v letním parnu. Podaří se zachovat stávající zelené
plochy a provést úpravy parkového typu v centru náměstí
k relaxaci obyvatel města a ke shromažďování při různých
akcích? Podaří se umožnit díky dostatečně velkým zeleným
plochám přirozený vsak dešťové vody a její přirozené zadržování kořenovým systémem stromů v půdě? Vybudujeme

retenční nádrž, která zadrží dešťovou vodu i k zalévání, aby
nemusela odtékat pouze do kanalizace? A je toho spousty
dalšího, o co se lidé během setkání zajímali. Říjnové sekání hodnotím velmi kladně. Myslím, že podobné diskuse by
mohly probíhat častěji. Lidé by měli mít možnost zapojit se
do dění města a života v něm více aktivněji. S náměstím
úzce sousedí objekt budovy č.p. 16 vedle kostela. Občany
také zajímá, jaké plány s místem ve veřejném prostoru Město Fryšták má. Informace např. na webových stránkách uveřejněny nejsou. Nicméně to může být předmětem dalšího
veřejného setkání s občany, které se může týkat i dalších
projektů města. Mezi námi Fryštačany jsou určitě odborníci
různých profesí, kteří svojí cennou radou a zkušeností mohou přispět k rozkvětu města. Pokud máte jakékoliv otázky,
postřehy, podněty nebo se chcete osobně zapojit, napište
nám na info@profrystakspolecne.cz.
Michaela Nutilová
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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

Sběr papíru v ZŠ Fryšták
Sběr papíru v naší škole je již tradiční aktivitou. Sběrem vedeme žáky k posílení
ekologického myšlení, šetření papírem a třídění druhotných surovin. Sběr probíhá
přibližně jednou za měsíc podle potřeby a množství papíru ve sběrné kleci na školním dvoře. Do sběrné klece je možné papír ukládat kdykoli i když není přistaven
kontejner. Finanční prostředky získané za sběrem papíru jsou nyní z důvodu nového
systému odpadového hospodářství Města Fryšták a výhodnější ceny za starý papír
fakturovány na město Fryšták, které je následně poskytne škole. Peníze za sběr
škola používá především k nákupu nového papíru, výkresů a výtvarných potřeb pro
žáky školy. Pokud tedy máte doma starý papír a chcete ﬁnančně podpořit školu,
vozte jej i nadále do kontejneru na školním dvoře, případně jej kdykoli uložte do
sběrné klece. Starý papír škole poskytují i prodejny ASEP a COOP Fryšták, kde nám
jej skladují a poté se odváží.
Mgr. Libor Sovadina

Jak jsme byli
na dopravním
hřišti

Byli jsme v šatně a všichni jsme se
těšili. Paní učitelka řekla: ,,Děti, před
školou stojí autobus.“ My jsme se nahrnuli do autobusu. Panečku, to byla
sranda. Dojeli jsme a čekali na pána,
zatím jsme hledali ořechy. Když přijel,
my děti jsme vykřikly: ,,Hurá!“ Pán řekl:
,,Rozdělte se do skupin.“ Béčko šlo
nahoru po schodech a Áčko šlo řídit.
Jedna polovina šla hrát chodce a druhá šla řídit kola a auta. Nebojte, měli
jsme i policajta. Po hodině se vyměnili
s Béčkém. Šli jsme do třídy, tam jsme
se učili a oni jezdili. Potom po hodině a
čtvrt pro nás přijel autobus a jeli jsme
do školy. Přijeli jsme tam a šli jsme na
oběd a potom domů.
Ela Mrkvičková, 4.A

Domácí úkoly
Někteří rodiče si naříkají, že jejich dítě nemá z některého předmětu
žádný domácí úkol. Jiný rodič je „naštvaný“ že musí pomáhat se školními
úkoly svého potomka. Jak to vlastně
vyřešit?
Nejdříve musím konstatovat, že
žádný právní předpis na zadávání
a hodnocení domácích úkolů není.
Tudíž učitel není povinován zadávat
domácí úkol. Ale na přání a pokyn
pedagogického pracovníka, na přání
školské rady jsou žáci nuceni psát
domácí úkoly (§ 22, ods. 1, pís. 2).
Je pravdou, že dítě si musí osvojit
potřebné vzdělání k celoživotní cestě.
Vedeme děti k samostatnosti, k pozornosti při výuce ve škole. Právě
zadáváním úkolů dosahujeme tohoto
cíle. Upevňujeme tím znalosti, opakujeme a procvičujeme učivo. Nejsou
to rozsahem a četností úkoly dlouhé
a náročné.
Neměli by je „vypracovávat“ rodiče. Rodič by měl jen zkontrolovat, podepsat. Přesto se stává, že dokonce
rodič vypracuje úkol sám. Taková skutečnost zkresluje hodnocení (i když
domácí úkol je jen jednou z mnoha
složek celkového hodnocení). Rodiče
se mají věnovat výchově!
Učitelům nejde o to zda, ale jak
úkol dítě splní. Závěrem chci říci, že
nám jde o totéž.
Rodič vychovává, učitel vzdělává!
SK

Podzim

Podzim

Podzim má spoustu barev: červená, zelená, oranžová
a žlutá. Na podzimu se mi nejvíc líbí barvy všude kolem.
Na podzim opadávají listy. Děti si hrají s listím a přichází
zima. Podzim je barevný měsíc. Stromy jsou barevné jako
paleta s barvami. Dospělí uklízí listí. Všichni se už těší
na Vánoce. A jak si děti budou rozbalovat dárky. Podzim je
moc hezký měsíc.
Saša Strnadová, 4.A

Na podzim padá hodně listí. Rádi pouštíme
draky. Rádi sbíráme kaštany a ořechy. Ježci se
zahrabávají do listí. Strašně fouká velký vítr. Venku je velká zima. Hrabeme listí. Listí začíná měnit
barvu.
Jakub Záhora, 4.A

lína Julinová. Zástupci pátých tříd bojovali rovněž velice zdatně, ale na stupně
vítězů nedosáhli.
Všem zúčastněným dětem naší školy děkujeme za maximální výkon, za
skvělou sportovní reprezentaci a vzorné chování!
K. Formánková

Trnavský vrch
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se naše škola zúčastnila běžeckého závodu, který
pro děti na prvním stupni již tradičně
organizuje ZŠ Trnava. Naši školu reprezentovalo celkem 29 dětí z prvních až
pátých tříd. A i když konkurence byla obrovská, žáci naší školy ukázali, že jsou
výbornými sportovci.
V kategorii prvních tříd se z děvčat

umístila na 2. místě Magda Drábková
a z chlapců obsadil 3. místo Matyáš
Málek. V druhých třídách získala Karin
Dvořáková stříbrnou medaili a Denisa
Kolářová medaili bronzovou. Třetí třídy
nejlépe reprezentovali sportovci – Alex
Drobný, který se umístil na 2. místě
a Erika Světlíková na místě třetím. Ve
čtvrtém ročníku doběhla jako třetí Karo-

SENIOŘI

Za humny je…
Ano, skoro jako v pohádce jsme si 8. 10. připadali v dřevěném ZOO v Ostratě. Celý velký svah byl „posetý“ ﬁgurami zvířat z ručně vyřezávaného dřeva. Třeba takový pavouk,
který visel ze stromu, ale ve velikosti malého psa! U vchodu
objektu, úplně vlevo byly zase postavičky z pohádek, takže
pohádková iluze dokonalá. Z každého koutku na vás vykouklo
nějaké zvířátko – bylo jich 220 kousků! Naší další zajímavostí
„za humny“ bylo retro muzeum ve Hvozdné. Historické motorky, jízdní kola, mnoho zajímavých starých „magneťáků“ a různých jiných předmětů, dokonce i dva automobiloví veteráni –
všechno jako ze škatulky. Cestou domů, už na štípské straně
jsme se podívali dovnitř starodávného větrného mlýna – větřáku, jak se mu tady v okolí říká. O mlýnu, historii a zařízení nám
vyprávěl vnuk posledního majitele mlýna, nyní už pán zralého
věku. Opravdu i za humny je tolik zajímavostí, stačí se tam jen
vypravit. My z Klásku jsme této výpravy nelitovali, každý si z ní
nějaký poznatek nebo zážitek odnesl.
Bačůvková, foto J. Ohlídal

Zlínský mrakodrap
nás z „Klásku“ 24. 9. přesvědčil, že okolí, které jsme
z jeho terasy obhlédli, je jediný hmatatelný podpis – Baťa!
Celé čtvrti baťovských domků zarámovaných zelení blízkou
i v pozadí – to je zelené město Zlín. Nové kongresové centrum
i nová celá školní čtvrť krásně dozdobily historické centrum
svou vkusnou moderností. Historii připomínal i velký model
města z padesátých let minulého století instalovaný na terase mrakodrapu. Pro nás patrioty je Zlín, hned po Praze, nejkrásnějším městem celého Česka!
Za Klásek
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

Poděkování
Určitě nejsem jediná, kterou mile pohladilo koncertní vystoupení pana Jožky Černého s jeho kapelou. Už jenom přivítání nás diváků u stolů s malým pohoštěním nemělo chybu.
A což teprve koncert! Krásná atmosféra sousedského společenství vyvrcholila společným zpíváním se sólistou koncertu.
Děkuji Městskému úřadu Fryšták za tento dárek, kterým projevil, že i senioři jsou nedílnou součástí našeho města.
A. Bačůvková
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120, Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin

Podzim s lukovečským muzeem
Září mám spojené s dětskou básničkou:
„Na září, na září, těšili se sadaři,
když se hodně natěšili,
holé stromy po nich zbyly“.
Letos ale ty stromy byly téměř holé
po celý rok. Po loňské sezóně si stromy potřebovaly odpočinout, ale sadař
a zahradník neodpočívá nikdy. Proto
výstava „Dělání smutky zahání“ byla
opět festivalem vůní a barev. Jablíčka
a trnky letos vystřídaly zářivé dýně, záplava květů a tvůrčí výsledky lidského
umu. Během těch pár dní, kdy se výstava konala sešlo se v Obecním domě
v Lukovečku mnoho obdivovatelů a posuzovatelů. Poděkování patří také obyvatelům Fryštáku, kteří se k nám vydali
na procházku za krásného počasí a pak
neštřili slovy chvály. Dvě moc pěkná dopoledne jsme strávili s dětmi ze základní a mateřské školy.
Uplynulo pár dnů a náš Obecní dům
se změnil k nepoznání. Po sluníčku okolo ani stopy, venku nevlídno a meluzína,
uvnitř v temném šeru blikala jen slabá
světýlka a odněkud sem doléhaly zvuky
z lesa. Ve skrytých skulinách, o kterých
do této doby někteří ani nevěděli čekaly na děti bájné bytosti se zapeklitými úkoly. Leč se všemi se děti dřív či
později popraly a nakonec vše dobře
dopadlo a všichny děti se bez úhony
vrátily na svou základnu. Pak se zaplnila vyhládlá bříška a před spaním zbylo
ještě mnoho prostoru pro sdělování zážitků a na oblíbené scénky dětí. Po společném spaní i nedělní dopoledne bylo
plné dětských radovánek a prohlubování kamarádství.
KV

Vzpomínka
V úterý 8. října 2019 nás navždy opustil výjimečný občan
naší obce, pan Miroslav Ticháček, ve věku krásných 95 let.
Jeho smrt nebyla zármutkem jenom pro rodinu a blízké, ale
rovněž obrovskou ztrátou pro obec Lukoveček.
Pan Ticháček byl obdivuhodným člověkem, který dopodrobna znal všechna stavení v obci, jejich obyvatele ve sledu několika generací, vývoj obce a události s ní spojené. Byl tichým
pozorovatelem běžného života v obci, ale současně i aktivním
účastníkem řady významných událostí v historii obce.
Lukoveček znal jako málokdo, a když o něm vyprávěl, vesnice sama promlouvala jeho ústy. Zažloutlé fotograﬁe dostávaly barvy a postavy z nich ožívaly. Právem byl označován za živoucí kroniku Lukovečku a stal se čestným občanem obce
Lukoveček.
Nelze opomenout vydání knihy pod názvem Lukoveček (2004), do níž zpracoval tak vzácné poznámky a údaje, které střádal po celý svůj život. Toto dílo má
pro obyvatele obce nevyčíslitelnou hodnotu a bude vzpomínkou na mimořádného
člověka, který bude v našich myslích žít i nadále.
Děkujeme, pane Ticháčku.

Vaše rodná obec Lukoveček

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Tělo musí pomáhat duši konat dobro a sloužit jí. Duše je paní těla.“
Don Bosco

V dnešním příspěvku budeme pokračovat v představování zaměstnanců DISu, kteří
pracují v technické sekci a pod kterou spadá kuchyň, bar/recepce a ubytování. Jsou to
základní kameny našeho domu a bez nasazení zaměstnanců na těchto pozicích by nebylo možné fungovat, natož vytvářet přidané pedagogické hodnoty. Již v minulém čísle
listů jsem se zmiňovala, že kuchyně DISu vydala za rok 2018 hrubým odhadem 21.200
jídel. O realizaci takového počtu se zasloužily také tyto ženy:

Marta Končáková
Narodila se ve Zlíně. Poprvé ji osud
zavál na DIS mnohem dříve, než všechny
zaměstnance zmiňované v předchozích
číslech FL. Marta vzpomíná na porevoluční časy a velkou brigádu mládežníků
v době, kdy se vyklízel a obnovoval tento
dům (ukončení provozu domova důchodců a navrácení salesiánům). „Byli jsme
taková mladá armáda, co po revoluci konečně mohla začít něco dělat a tak jsme
nadšeně jezdili všude obnovovat, stavět
a pomáhat. Nikdo se práce nebál, velice
nás to bavilo a stmelovalo. My jsme to
tady na DISu tenkrát pomáhali dávat dohromady právě pro ty mladé, co sem jezdí
teď. Ani by mě tenkrát nenapadlo, že se
to tu pro mě stane tak významným místem v osobní i pracovní rovině. Měla jsem
na DISu svatbu, křtiny dvou dětí a v roce
2012 jsem zde nastoupila jako kuchařka.
Kontaktoval mě tenkrát František Bezděk
a takového člověka prostě nemůžete odmítnout. Bylo to takové pokračování v éře,
kdy jsme jako dobrovolníci byli k užitku
všude, kde bylo zrovna potřeba.“
Ve vzácných chvílích volna ráda obdivuje přírodu a poslední dobou především
hory. Po letošní dovolené by doporučila
k vidění krásy Slovinska. S manželem rádi
navštěvují hudební festivaly. V roce 2007
se vydali podpořit legendární fryštackou
kapelu Tři tuny na Colours of Ostrava
a od té doby má tento festival své stálé
místo v jejich kalendáři. „Není to pouze
o hudební nabídce světových kvalit, ale
často mě zaujmou přednášky, např. eko-

noma Sedláčka, povídkáře Fulghuma,
horolezce bez končetin Jamieho Andrewa
a mnohých dalších,“ prozrazuje Marta.
Z mého pohledu je Marta empatický,
pracovitý člověk s velkou dávkou estéta
v těle. Váže krásné dekorace do kaple.
Je radost od ní dostat dárek, protože má
vtip, tvořivého ducha a nechybí jí originální nápady. Potěší ji dobrý humor a snad
mohu prozradit, že má slabost pro židovské anekdoty.
Z historické knížečky Kuchařský slovníček od Marie Preisové z r. 1940 má pro
nás Marta jednu radu, která je aktuální
i dnes: „Prosinec. Práce spojené s přípravou na vánoční svátky si nenecháme
na poslední dny – raději pozvolna, každý
den si uděláme něco, abychom se v posledních dnech přemírou práce neschvátily.“
Příjemnou odměnou pro ni je, když si
ji žáci na konci pobytu chtějí odvést s sebou, aby mohla vařit u nich ve školní jídelně. Ale my ji nedáme!

Pavla Jungmannová
Pochází z Prahy Ruzyně. Přesto se dá
říci, že minimálně polovinu svého dětství
strávila u babičky v menším městečku
v severozápadních Čechách. Absolvovala
Obchodní akademii. Pracovala v městské knihovně v Praze - Břevnov. Lákalo
ji to do Českých Budějovic, a tak se tam
v roce 2007 přestěhovala. Během práce v knihovně vystudovala Humanistiku
na Fakultě ﬁlozoﬁcké Západočeské univerzity v Plzni.
V Českých Budějovicích měla možnost
poznat se se salesiány a jejich spirituali-

Co nás na DISu čeká:
Kroužky krásně šlapou. Do tanečního kroužku breakdance bychom ještě přivítali nějaké parťáky
či parťačky, ať to má tu správnou dynamiku. Pokud tě láká pohyb, přijď
v pondělí v 15:30.
Poslední listopadový víkend bude
věnován akci pro mládež (od 18 let),
zvanou Košt. Dále nás čeká zdobení
adventních věnců. V půli prosince je
plánována duchovní adventní obnova
pro mladé. Případní zájemci nechť
sledují naše webové stránky.
tou. Několikrát prožila Velikonoce ve Fryštáku, kde ji nadchla atmosféra DISu.
Vnitřně ji to sem táhlo a chtěla se zapojit
do kolotoče, který znala jako účastník.
Nakonec se v červnu 2014 přestěhovala
304 km a začala pracovat na DISu. První
roky jste ji mohli potkávat na recepci, ale
nyní zušlechťuje náš dům jako pokojská.
3. 9. 2017 složila Pavla ve Fryštáku
sliby salesiánky - spolupracovnice. Salesiáni spolupracovníci je třetí větev salesiánské rodiny, kterou založil svatý Jan Bosko.
Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat pro
druhé, zejména pro mládež a obyčejné lidi
(více na: http://ascczech.cz/rs/ ).
Pokud do teď ještě někdo netuší
o koho jde, zcela jistě ji prozradí její nejoblíbenější činnost. „Courám po lese s knihou. Mě to takhle baví a vyhovuje mi to
z mnoha ohledů. Za prvé se při tom hýbu,
kochám se přírodou a k tomu čtu. Všechno stíhám vnímat najednou,“ přesvědčuje
mě Pavla. „Do sloupu jsem ještě nenarazila, i když se o mě občas kolemjdoucí
strachují.“
Pavlu baví objevovat poklady v archivech, kronikách a dohledávat historii momentálně hlavně tu salesiánskou. Své
objevy občas publikuje v Salesiánském
magazínu. Ochotně a snad i ráda provádí korektury textu. Z dalšího jejího zájmu
vyplývá, že má zálusk na Lukov, Hroznovu
Lhotu, Pozořice a Jiřetín pod Jedlovou. Co
mají tato místa společného? Kostelní věž
a zvon, který ještě neměla příležitost obdivovat. Pavla je člověk plně nasazený pro
dobrou věc, a i když se to na první pohled
nezdá, je pěkně tvrdohlavá. Když se rozhodne, klidně se sebere a vyrazí navštívit rodiště Ignáce Stuchlého ve slezské
Bołeslawi (ale o tom už se dočtete jinde
– Salesiánský magazín č. 3/2019).
DZ

14|15

K U LT U R A

Tančili jsme déle,
než patnáct let

Čtenář, jakých mnoho není
Počátkem října nás překvapila zpráva o odchodu pana Miroslava Ticháčka.
Výrazné osobnosti s obrovskou osobní kázní a láskou k literatuře. Rozpětí jeho
čtenářských zájmů bylo takřka bez hranic a čtení pro něj představovalo nedílnou
součást života, o čemž svědčí třeba závratné číslo 149 knih, jež si z fryštácké
knihovny vypůjčil a přečetl je před čtyřmi lety – ve svých 91 letech.
O vervě, s níž se pouštěl do všeho, pro co se rozhodl, svědčí jeden příběh z
jeho života. V 70. letech si začal dopisovat s Islanďanem. Ovšem mělo to dvě
úskalí – zmiňovaný muž neuměl jiný jazyk než svou mateřštinu a žádný česko-islandský slovník v té době (a poté ještě desítky let) neexistoval. Pan Ticháček si
tedy sehnal slovník německo-islandský a s jeho pomocí byl schopen vzájemnou
komunikaci zvládnout.
Tento pozoruhodný člověk s pozoruhodným osudem (několik dní před koncem
druhé světové války unikl doslova pár minut před popravou) se stal čestným občanem své rodné obce – Lukovečka – a mimo jiné také po válce obdržel vyznamenání za chrabrost od prezidenta Beneše. Byl také důležitým zdrojem paměti obce,
jejíž vývoj, osudy a ráz přiblížil v důkladně zpracovaném knižním titulu Lukoveček,
vydaném roku 2004.
Bylo nám ctí a radostí být jeho knihovníky!
my z knihovny
Přepis vyprávění pana Ticháčka o jeho
zapojení do protifašistického odboje pro
Paměť národa z roku 2015 můžete najít
na: https://www.memoryofnations.eu/cs/
tichacek-miroslav-20150829-0
Ve fryštácké knihovně si můžete vypůjčit jak jeho publikaci Lukoveček (2004),
tak i Přehled zaniklých slovních výrazů
používaných v dialektu farnosti fryštácké
okres Zlín (který sestavil se svou
manželkou Julií v roce 2001)
a Vzpomínky na život v Lukovečku
od jeho maminky Františky Šmídové
(2008).

Je to tak. Malé taneční jsme zorganizovali pro dospělé i seniory, nejprve
v sále v restauraci Horňanka, po pár
letech U Žáků. Zájem o společenský tanec byl, díky TV - Star dance, velký.
Nešlo jen o to naučit se tančit, to
většinou každý uměl, ale snažit se o závodní provedení, které je daleko těžší a ne každý to zvládne. Tančili jsme
standardní tance, především waltz,
polku, valčík, ale i tango a quickstep…
latinsko-americké tance, ča-ča, rumba,
samba, a velmi oblíbený jive, který se
dotýká tak trochu i rokenrolu.
Po 15 letech se situace zásadně
změnila, nožičky nám neslouží, a taneční pár Jiří Vavřička - Marie Schwallerová
ohlásili ukončení výuky. Někteří absolventi úplně přestali, jiní se přihlásili
do TK Fortuna k manželům Felcmanovým, kteří jsou mladí a jejich výuka je
profesionální.
Ve společenském tanci, tak jako
v ostatních sportovních aktivitách, se
hodně zapomíná, nebo je to i možná
tím, že se nám stýská, byli jsme vždy
dobrá parta….

A proto jsme se rozhodli svolat
účastníky na TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
NA KTERÉM SI ZOPAKUJEME VŠECHNY TANCE.
SEJDEME SE U RESTAURACI
U ŽÁKŮ, V PÁTEK 15. LISTOPADU
V 16. HODIN.
Soustředění je zdarma, zaplatíme
jen sál… Občerstvení si vezměte sebou.
V 19 hodin se přesuneme do nejbližší hospody. Tam to dořešíme.
JV a MS
Prosím o přihlášení,
tel. 603 155 665
nebo j.vavricka@obalprint.cz.
Děkuji.

FRYŠTÁCKÝ OKRUH
se jel už popáté

I když tomu počasí zatím nenasvědčuje, ve Fryštáku jsme se již rozloučili
s motorkářskou sezónou. V neděli 20.
října se uskutečnil již 5. ročník akce
určené pro motoristickou veřejnost
s názvem Fryštácký okruh. Tu pořádají
sběratelé a milovníci historických motocyklů sdružení v 1. fryštáckém spolku
motocyklistickém.
„Jsem velmi rád, že nám vyšlo počasí“ sdělil Libor Sovadina a dále pokračuje „I když jsme malá akce, jsme
široká svou pestrostí. S motoristickou
sezónou se nepřijeli rozloučit jen místní motorkáři, ale máme tady také historické automobily a traktory. Jedná se
o stroje, které si sami jejich majitelé renovují a patří mezi rodinné stříbro.“
Opravdu bylo na co se dívat. V koloně spolu jeli traktory Zetor A25 a Zetor

50 Super spolu s originálním Mini Cooperem či BMW M3 a nechyběly motocykly značek Jawa, Harley-Davidson nebo
Yamaha. Akci si nenechali ujít ani mladí,
kteří vytáhli z garáže například Pionýry
nebo Babety. Kolona se vydala ze dvora
u hasičské zbrojnice pod vedením Pavla
Ševčíka na Zetoru A25 směrem do Dolní Vsi a na Žabárnu, všichni projeli také
nedalekým Lukovečkem a přes Horní
Ves a Žabu se vrátili opět na zbrojnici,
kde je čekalo menší pohoštění.
Velké poděkování patří občanům
Žabárny, kteří tradičně připravili bohaté
občerstvení a sboru SDH Fryšták za poskytnutí zázemí na hasičárně.
Martin Bill
Foto: Martin Bill
Album: billek.rajce.net
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Farní pouť po kostelích Brněnska a Vysočiny

/ v sobotu 5. 10. 2019
(Pozořice; Brno – svatý Jakub, Žabovřesky – kostel a salesiánské centrum; Křižanov; Slavkovice )
Co zastávka, to perla. Každá úplně
jiná, ale všechny krásné.
Pozořice – velký, vznosný chrám
Panny Marie Nanebevzaté. Při naší
krátké mariánské pobožnosti paní
Mgr. Jarmila Fuksová hrála na varhany
a s manželem zpívali. Kostel je z venku krásně opravený, vevnitř pracují
na osvětlení a chtějí jej vymalovat.
Nejdůležitější: vládne zde dobrá spolupráce místních obyvatel, přikládajících
ruku k dílu, s vedením farnosti a také
s místní samosprávou obce, všichni dohromady.
Brno – kostel sv. Jakuba – ryzí gotika, krása, čistota, vznešenost. Tento
kostel jsme si jen prohlédli (byly tam
právě asi tři skupiny turistů provázené
v němčině, několik východoasijských
návštěvníků, samozřejmě i čeští návštěvníci). Mne upoutaly varhany s dřevěnou „krajkou“ po stranách – úžasné.
Brno – Žabovřesky – kostel Panny
Marie Pomocnice křesťanů, moderní,
jednoduchý, včleněný do budovy a areálu salesiánské oratoře se spoustou
místností pro různé kroužky (během
týdne se tam vystřídá cca 850 dětí)
i s dalším zázemím, vše jsme si prošli.
A Fuksovi kluci? Ti si to taky užili. Zatímco my dospělí jsme nahlíželi do místností ve středisku a obědvali, co jsme
si každý donesli, a dávali si kávu, když
venku naplno svítilo sluníčko, kluci byli
venku na hřišti střediska a místní pan
farář jim vhodil „kopačák“. Takže mohou klidně tvrdit, že hráli v Brně fotbal
za Fryšták.

Křižanov – kostel svatého Václava
– původně pravděpodobně románský
z konce 11. století, v průběhu času byl
upravován jako gotický a později barokní. Jeho historie je zajímavá a dá se
najít na www.krizanov.cz. Některé z nás
upoutala jakoby boční menší „loď“ vpravo od hlavní části: je to původně samostatně stojící gotická pohřební kaple,
která byla při barokní přestavbě v roce
1678 připojena ke kostelu.
Kostel je menší, útulný, tak útulný,
že jsem měla pocit, že by se v něm dalo
bydlet. Mají tam i radiátory ústředního
topení.

Ovšem největší radost mi udělalo,
že na závěr „minipobožnosti“ k Panně
Marii, vzhledem k tomu, že kostel je zasvěcen svatému Václavu (jehož hlavní
socha stojí na pěkném dřevěném gotickém oltáři mezi Cyrilem a Metodějem,
jsme zazpívali náš český chorál Svatý
Václave (830 B). Ten totiž odmala miluji.
Na něj jsem se jako malá holka při mši
vždycky těšila, zpívával se každou neděli na závěr bohoslužby, ta píseň a varhany znějící mohutně vznosnou melodii
– krása, velebnost…
Významnou rodačkou Křižanova je
svatá Zdislava, obdivuhodná paní, narozená asi v roce 1220, její maminka byla
Italka, otec český šlechtic. Náš pan
farář Josef nám přečetl hezké povídání
o jejím životě, schopnostech, o tom, co
vykonala. Životopis je též na www. Farnost Křižanov/Sv. Zdislava. Zdislava zemřela v roce 1252. Papež Jan Pavel II. ji
svatořečil v roce 1995. V blízkosti kostela je její památník – kašna od Otmara
Olivy – odhalený v roce 2015. Hlavní
na památníku je bronzová socha dívky
odcházející z domova. Na obvodu kašny jsou „položeny“ měděné květinové
vazby s úryvky žalmů 83 a 87, dnes už
vlivem počasí zbarvené modrozeleně.
Slavkovice – první poutní kostel
Božího milosrdenství a sv. Faustyny
v ČR. Ve Slavkovicích pro změnu fučelo
a pak i lilo. Nejdříve jsme prošli zdejší kamennou křížovou cestu ve svahu
nad kostelem až nahoru na kopec, kde
stojí zvláštní, z kovových proﬁlů ztvárněný kříž, a kde jednou bude stát velký
poutní kostel s veškerým zázemím pro
poutníky. Ve Slavkovicích se totiž každou třetí sobotu v měsíci konají poutě
a taky každoročně dvě poutě hlavní:
o první neděli po Velikonocích ke Svátku Božího milosrdenství a v neděli nejbližší k 5. říjnu ke svaté Faustyně Kowalské, polské světici. Takže jsme tam
byli den před druhou hlavní poutí. Od r.
2009 zde působí polský řád pallotinů.
Velmi zajímavě řešený moderní kostelík
pro 200 osob byl vysvěcen v roce 2008
(mají v něm podlahové topení !). Uchovávají tady ostatky sv. Faustyny, které
zdejší farníci převzali v roce 2004 v Krakowě v Polsku (podrobnosti a foto viz
slavkovice.cz/ke_stazeni/dějiny_vzniku.pdf). Tam jsme se spolu s místními
pomodlili modlitbu růžence a pak byla
mše, kterou sloužili společně místní
kněz a náš otec Josef. Na závěr přednesl ještě kněz litanii.

A pak už jen autobus a cesta domů,
na náměstí ve Fryštáku jsme byli
ve 20.30 hod.
Jak napsat stručně o dni, ve kterém
jsme viděli tolik krásy, slyšeli o tolika
dobrých lidech současných i žijících
dávno před námi. Jedno je jim společné. Uvědomovali si nebo uvědomují, co
je opravdu důležité pro lidi, a snažili se
či snaží jim to dát. Od Zdislavy přes salesiány až k dnešním uvědomělým vedením obcí, spolupracujícím s občany.
Po tomto dni jsem si uvědomila: První křesťané neměli kostely a chrámy.
Scházeli se a slavili eucharistii po domech, případně venku, v přírodě. My
máme stavby kostelů, některé zděděné, některé nově zbudované. Dnešní
člověk je zvyklý být pod střechou. My
i naše děti máme více volného času než
naši předkové. Je dobře, že si zejména
děti mohou hrát, tvořit – k tomu je však
dnes potřeba spousta vybavení a také
péče a práce lidí s tím vším spojené.
A jsou naštěstí lidé ochotní se tomu
všemu věnovat. Patří jim velký dík. Když
lidem opravdu o něco jde a jdou za tím,
daná věc se uskuteční.

Našemu faráři Josefu Brtníkovi je
třeba poděkovat za dobře promyšlenou
náplň zájezdu i předem zajištěný průběh, za poctivě odvedenou práci, kdy
nás celým dnem slovně provázel, vedl
modlitby a v závěru ještě sloužil ve Slavkovicích mši. Že nám umožnil setkat se
s tolikerou krásou. Dobrá práce.
Prožili jsme den plný krásy – hmotné
i duchovní.
Jitka Běláková

Restaurování kamenné křtitelnice
v kostele sv. Mikuláše
V Římskokatolické farnosti Fryšták, bylo provedeno komplexní restaurování
mramorové křtitelnice v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku.
Jedná se jednoduchou barokní
křtitelnici kalichového typu s proﬁlovanou mísou. Noha křtitelnice je složena
z několikrát odstupňované hranolové
trnože a proﬁlované nohy. Křtitelnice je
vytvořena z přírodního mramoru. Jedná
se s velkou pravděpodobností o mramor cetechovický, ve své době hojně
užívaný pro sochařské a architektonické realizace (např. Morový sloup Uh.
Hradiště, biskupská rezidence v Kroměříži atd. V 17. a 18. století se stal
cetechovický mramor nejoblíbenějším
na Moravě. (Kamenná tvář Brna; Mrázek Ivan; MZM Brno 1993). Křtitelnice
je vytvořena z přírodního mramoru.
Ten vykazoval v podstatě po celém povrchu (90%) ztrátu lesku. Dále pak byl
mramor na mnoha místech zejména
soklové části povrchově dožilý, bez lesku, místy korodovaný do hloubky v řádu
mm (v rozsahu jednotek %). Důsledkem
povrchově stráveného mramoru byla
vzdušná a vzlínavá vlhkost, která v interiéru kostela pravděpodobně v minulosti působila. Povrchově běžné znečiš-

tění, lokálně mechanické defekty. Mísa
křtitelnice prasklá. Jednalo se pravděpodobně o sekundární poškození, které
bylo v minulosti opravováno – nepřesné
lepení praskliny pryskyřicí a sanace kovovou obručí. Restaurátorský zásah byl
koncipován individuálně s přihlédnutím
k různorodosti poškození. Byl soustředěn na celkové očištění povrchu mramoru, sanaci prasklin, plastickou retuš
mechanických defektů a konzervaci povrchu. V rámci restaurování křtitelnice
byla přesunuta do původního historického umístění pod baldachýn se štukovým basreliéfem křtu Krista.

Restaurování bylo ﬁnancováno
za přispění Zlínského kraje z Programu
na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek
místního významu KUL03-19 2019.
Petr Červenka
TA děkanátu Vizovice
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SK AUTI

Ráno v neděli jsme využili situace,
že v době konání mše svaté je chrám
sv. Víta volně přístupný a po jejím skončení jsme si katedrálu prohlédli v klidu
a bez turistů. Hned po té následovalo
další setkání s P. Uhříkem a prohlídka
chrámu a celého areálu Lorety, samozřejmě s podrobným výkladem člověka,
který má na obnově této památky velký
podíl. Prohlídku jsme zakončili doslava
zlatou tečkou ve výstavním prostoru
lorettánského pokladu s monstrancí
Zlaté slunce Prahy. Využili jsme situace, že naproti v Černínském paláci byla
otevřena zahrada a neopomněli jsme si
ji řádně prohlédnout, nádherné prostory
s výhledy na katedrálu.

Oldskauti v Praze

Pro letošní oldskautskou akci byla
jako hlavní cíl vybrána Praha. Snad
proto dokud prý to zvládneme uchodit.
Bylo totiž od počátku jasné, že pokud
chceme v hlavním městě něco pořádného uvidět, znamená to především
hodně šlapat. Obojí se potvrdilo. Tedy
hlavně ta první část.
Když přeskočím cestování auty
do Hulína a následně vlakem do Prahy,
jako tu méně záživnou část akce, uvítala nás ranní Praha téměř prázdnými
ulicemi a krásnou klidnou procházkou
na Staroměstské náměstí. Užít si město téměř bez turistů a ruchu byl zážitek. Kousek odtud na Pařížské nás již
čekal skaut bratr Dalí, coby rodilý Pražák a znalec zejména Starého města.
Jeho doslova vyčerpávající výklad po Židovkém městě nás naplnil informacemi
ba i neotřelými názory na historii.
Další část putování nás zavedla nahoru na Hradčany kde jsme měli domluvenou schůzku s nám všem známým
a bývalým fryštáckým farářem Mons.
Karlem Herbstem. Uvítal nás před Arcibiskupským palácem jako staré dobré
přátele. S ním jsme se pak dostali prá-

vě do Arcibiskupství, do prostor kam se
normálně neprovází. Jednalo se zejména o reprezentační prostory s krásnou
výzdobou, obrazy a gobelíny a samozřejmě s poutavým průvodním slovem
otce Herbsta. Při rozloučení jsme otci
poděkovali a touto formou od něj vyřizujeme pozdravy všem ve Fryštáku.
Noclehy jsme měli objednány nedaleko v klášteře Kapucínů na Loretě
a protože víme, že zde pobývá fryštácký rodák P. Pavel Uhřík, obrátili jsme
se s prosbou o pomoc přímo na něj.
Po ubytování se nás ujal a provedl nás
nejprve po okolí klášterního komplexu
(Nový svět) a po té i vlastním areálem
kláštera včetně obrovské zahrady, kde
si kapucíní pěstují ovoce a zeleninu pro
svou potřebu. Celý klášter je nově opraven a na tom má právě velkou zásluhu
náš fryštácký rodák. Večer jsme pak
také společně poseděli a zavzpomínali
na Fryšták. Právě P. Pavel se živě zajímá o dění ve městě a má o něm velký
přehled, jeho názory byly v mnohém inspirující. Večerní procházka po ztichlém
Pražském hradu byla nádherným zakončením prvního dne naší cesty.

Po obědě, přímo na Hradčanech,
následovalo rozloučení s P. Pavlem
(mimochodem, také zdraví Fryštačany
a napříště nám bude blíž, protože se
stěhuje do Olomouce). Přes davy turistů jsme se pak přesunuli na hlavní nádraží a po cestě vlakem jsme se rozloučili v Hulíně.
Zase jedna pěkná akce, byť náročná, hlavně na nohy.
Klaus

S PORT

Příští rok chtějí holky zabojovat o titul
nejvyšší. Kája o Monice říká, že je velmi
svědomitá trenérka a nikomu nic neodpustí. Trénuje čtyřikrát týdně. Pokaždé
jsou to tři až čtyři hodiny. Ale když chcete mít úspěch, tak s tím musíte počítat.
Sport je to náročný. Bez podpory by
to bylo těžké. Kája touto cestou moc
děkuje městu Fryšták za jeho podporu.
Také Základní škole ve Fryštáku a panu
řediteli za pochopení při uvolňování
z vyučování.
mk

Titul Vicemistryně světa v aerobiku
dorazil do Fryštáku
Světové stříbro v kadetské kategorii trio putuje do Fryštáku. Svoji stříbrnou
medaili si přiváží Karolína Knedlová z holandského Leidenu, kde ji spolu s Alenou
Březinovou a Veronikou Novákovou po úžasném souboji vybojovaly ve velmi silné
konkurenci. Úspěch to byl zasloužený.
Kája už jako malá tíhla k pohybu.
tí a druhou výkonostní třídu. V minulém
Ve čtyřech letech začala dělat moderní
roce už holky s Kájou dosáhly na třetí
gymnastiku. Nikdo v rodině si nedovedl
místo na Mistrovství ČR. Tento rok už
představit, co to vlastně obnáší. Sama
sebejistější a o rok starší holky začaly
Kája říká, že je to drsná dřina. U gyms přesvědčivou výhrou na mezinárodnastiky vydržela 5 let. V devíti letech
ním mistrovství Švýcarska, pokračovaji čekala nová výzva. Její milovaný aely bronzovou medailí z květnového ME
robik. Přešla do týmu Moniky Váňové,
v Krakově přes titul vicemistryň ČR až
kde během jednoho roku přeskočila třek úspěchu ve světovém šampionátu.

Celkem 8 medailí z Mistrovství světa 2019 ve sportovním aerobiku
pro MV Team Univerzity Tomáše Bati Zlín
MV TEAM UTB ZLÍN se ve dnech 11.–13. října 2019 zúčastnili Mistrovství světa FISAF International World Championship ﬁtness and sports aerobic 2019 v Holandském
Leidenu.
Vysokoškolský univerzitní sportovní klub se na Mistrovství světa nominoval v šesti kategoriích a všichni závodníci si
z mistrovství odváží medaile.
Vanda Šimková obhájila titul loňské mistryně světa v kategorii junior ženy. Pro letošní rok Vanda získala všechny tituly
(mistryně ČR a Evropy).
V kategorii junior dua jsme měli dva týmy, kde si Vanda
Šimková spolu s Erikou Ševců odváží titul I. vícemistryně světa 2019. Za rok 2019 spolu získaly titul mistryně ČR a mistryně Evropy. Titul II. vícemitrů světa si z Leidenu odváží Tereza
Sečkařová spolu s Jáchymem Hanákem, tento stejný titul se
jim podařil získat i na MČR 2019. Na Mistrovství Evropy si
odvezli titul I. vícemitři.
Jáchym Hanák si v kategorii junior muži z Mistrovství světa
odváží titul I. vícemistr světa pro rok 2019. Stejný titul získal
i na MČR i na ME 2019.
Dvojčata Lucie a Gabriela Veselé jsou první rok v kategorii
kadet a hned si vybojovala titul mistryň světa i mistryň ČR pro
rok 2019. Na ME získaly titul I. vícemistryň Evropy.

V kategori kadet ženy se nám nominovaly dvě závodnice.
Veronika Nováková si vybojovala titul I. vícemistryně světa.
Stejný titul získala i na ME. Na MČR v Praze skončila jako II.
vícemistryně ČR.
Alena Březinová se dodatečně nominovala a získala titul
II. vícemistryně světa.
V kategorii kadet tria se nám druhý rok
po sobě nominovaly Veronika Nováková, Alena Březinová a nováček Karolína Knedlová.
Z Holandska si odváží titul I. vícemistryň světa.
Stejný titul si holky odváží i z MČR. Na Mistrovství
Evropy získaly titul II. vícemistryň Evropy 2019.
Pro MV TEAM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI ZLÍN
(Vysokoškolský sportovní klub UTB Zlín) byl letošní rok velmi úspěšný a tímto děkujeme našim
závodníkům, rodičům a trenérkám Kateřině
Rožkové, Sáře Váňové a Andree Lábské.
Děkujeme za podporu MŠMT, Zlínskému kraji
a městu Zlín i městu Fryšták a Univerzitě Tomáše Bati Zlín.
Mgr. Monika Váňová
hlavní trenérka
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci LISTOPADU 2019 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Oldřich Adamík
Ladislav Dohnálek
Květoslava Doležalová
Marie Drábková
Marie Dřímalová
Anna Jasenská
Jarmila Jašková
Josef Karlín
Jaroslav Karola
Miroslav Krajča
Miroslav Krajča
Jarmila Krajčová
Marie Konečná
Jiří Kusbach
Jaroslav Kyncl
Milan Langer
Vladimír Mikl
Božena Ondrášková
František Polčák
Jaroslav Pšeja
Stanislava Rupová
Jiřina Strnková
Alena Ševečková
Jaromír Weigel
Eva Zadáková
ZLATOU SVATBU
- 50 let od uzavření manželství slaví
VLASTIMIL a MARIE PULCOVI.
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Fryšták
pořádá pro širokou veřejnost

v neděli 10. listopadu 2019 od 9 do 17 hod.
v jídelně ZŠ ve Fryštáku

MEDOVÝ DEN
neboli
„Malou včelařskou výstavu“ s živými včelami v proskleném úlku
spojenou s prodejem perníčků z Kurzu medového pečiva,
včelích produktů, medoviny
a ochutnávkou soutěžních medů ze zářijových farmářských trhů.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

HLEDÁM CHATU NEBO CHALUPU
na klidném místě na rekreaci,
menší pozemek.
Tel.: 604 425 928

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
$87295$.ģ
Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
DXWRYUDNX1$0Ë67ċ
=DNRPSOHWQtQHERWpPČĜNRPSOHWQtDXWRYUDN
vyplatíme Då.þ

$XWRYUDNRYLãWČ7ĜHEČWLFH
Tel. 777 550 621, 608 749 219

KOUPÍME BYT v této lokalitě.
2+1 nebo 3+1.
Za zavolání děkujeme.
Tel.: 605 894 650

•••
Rádi KOUPÍME RODINNÝ DŮM
v této oblasti.
Těšíme se aspoň na malou zahrádku.
Tel.: 604 517 862

Fryštácká
Javořina
hosté:
Robert Kozánek
Záhorienka

Kulturní dům ve Fryštáku
16. 11. 2019 od 18 hodin

Cena vstupenky 200 Kč • Předprodej na Městském úřadě ve Fryštáku

www.vonica.cz
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

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

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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