Fryštácké l sty

Letošní drakiáda se vydařila
Foto: Zdeňka Vidlařová
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2. ročník FRYŠTÁCKÉHO FRAJERA
je úspěšně za námi a i když jsme
museli závody přesunout o jeden týden
z důvodu velmi nepříznivého počasí,
účastníci rodinného duatlonu nezklamali a na startu se objevila asi sedmdesátka startujících dospělých a dětí.
Za Fryšták jede! z. s. bych velmi ráda
poděkovala městu Fryšták za jejich
podporu jak ﬁnanční, tak za výpůjčku
louky, kde se letos odehrávaly celé závody dětí. Sice jsme oproti loňskému
roku trochu bojovali s prostorem, ale
při troše dobré vůle se dá zvládnout
lecos. Letošní dospělí frajeři a frajerky
absolvovali 15 kilometrů trasu na kole
a 5 kilometrů běh. U dětí se délka
trasy měřila na půl louky, louku celou
a několik luk jak běh, tak jízda na kole.
Atmosféra byla skvělá a jsme rádi, že
jsme takovou akci mohli pořádat. Velký
dík jistě patří našim partnerům a sponzorům ﬁrmě Vitar, Českému svazu žen,
CykloMIRA, ZUŠ Morava a všem přátelům, kteří přiložili ruku k dílu.

Našimi letošními Fryštáckými frajery a frajerkami jsou:
Dospělí MUŽI
1. místo Radoslav Šíbl
2. místo Miroslav Janota
3. místo Dominik Matula
Dospělé ŽENY
1. místo Lucie Javorová
2. místo Kateřina Sedláčková
3. místo Iveta Švajdová

U dětí se jelo na čtyři věkové kategorie, kde v první kategorii zvítězila Emma
Vodehnalová a za ní se umístnila Amálie Říhová a Veronika Šíblová. Za chlapce se stal vítězem Tomáš Marcoň
a za ním dojeli úspěšně Ondřej Valerián a Richard Kubát. V druhé kategorii
za děvčata byla zlatá Anežka Janotová
a dále dojela Kristýna Křupalová a Ela
Mrkvičková. Za chlapce stál na prvním
stupni vítězů Jakub Křupala a dále stříbrný Oliver Trčala a bronzový Antonín
Valerián. Třetí kategorie byla nejsilněji
zastoupena a závod byl opravdu napjatý. Za děvčata ze sedmi startujících

zvítězila Valerie Rubešová, druhá Lucie
Krhovská a třetí dojela Karolína Švajdová. Ze 14 startujících chlapců zvítězil
David Sklenařík na druhém místě Václav Plšek a krásné třetí místo obsadil
Matěj Koutný. Čtvrtá kategorie měla
pouze dvě startující děvčata a mezi sebou se setkaly sestry zlatá Sára a stříbrná Vanda Uvízlová. Chlapci se seřadili
na stupních vítězů v pořadí zlato Štěpán
Fuksa, stříbro Michal Sklenařík a bronz
Štěpán Gajdoš.
Pokud se chcete zapojit do organizace nebo máte tip na zlepšení či nápad,
jak akci posunout o něco výš, napište
nám na frystak.jede@seznam.cz.
Za spolek Fryšták jede! s.z.
Kateřina Kupčíková
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RMF
č. R 15/2017/VII z 11. 9. 2017
(Výběr)

RMF schvaluje projekt „Výstavba terminálu a parkovacího systému ve Fryštáku“ ve vazbě na výzvu č. IROP 73, a to
pouze v rozsahu části schválených aktivit pro akci „Revitalizace náměstí Míru
ve Fryštáku“, schvaluje znění Čestného
prohlášení města Fryštáku pro potřeby
73. výzvy IROP – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II a pověřuje
starostu podpisem tohoto prohlášení.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi MF, a dodavatelem ﬁrmou E.ON Energie, a. s.,
České Budějovice, na dodávku elektřiny k odběrnému místu (kaplička Vítová):
Vítová K/1, 763 16 Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem části měst. pozemku p. č. 408/4
– ost. plocha, zeleň o výměře celkem
2 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli Křesťanské demokratické unii
– Československá strana lidová, Zlín,
za účelem umístění 2 ks oboustranných
předvolebních poutačů, na dobu určitou
od 25. 9. 2017 do 22. 10. 2017, v ceně
nájmu ve výši 20,- Kč/m²/den, tj. celkem 1.120,- Kč.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták a Křesťanskou demokratickou
unií – Československou stranou lidovou, Zlín na krátkodobý pronájem části měst. pozemku p. č. 408/4 – ost.
plocha, zeleň, o výměře celkem 2 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem
umístění 2 ks oboustranných předvolebních poutačů, na dobu určitou od 25. 9.
2017 do 22. 10. 2017, v ceně nájmu
ve výši 20,- Kč/m²/den, tj. při 2 m² celkem 1.120,- Kč, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF
č. R 16/2017/VII z 25. 9. 2017
(Výběr)

RMF v návaznosti na probíhající zánik organizace Vlaštovky Fryšták, o. s.,
a na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2017 schvaluje poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč
organizaci Fryšták dětem, z.s., Fryšták,
a současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční grantové dotace mezi městem
Fryšták a organizací Fryšták dětem, z.s.,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

RMF schvaluje v rámci konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20. a 21.
října 2017 uzavření nájemní smlouvy
na instalaci, provoz a nájem výpočetní
techniky mezi pronajímatelem - ﬁrmou
Pavel Kozojed - PK Computers, Fryšták,
a nájemcem - městem Fryšták, ve výši
18.392 Kč vč. DPH a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí občerstvení (hlavního jídla) pro členy okrskových volebních komisí při volbách do PS
Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20.
a 21. října 2017 v ceně 72 Kč/člen OVK
pro den 20. 10. 2017 a v téže ceně pro
den 21. 10. 2017.
RMF schvaluje poskytnutí občerstvení členům okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20.
a 21. října 2017a to pro den 20. října
2017 občerstvení ve výši 28 Kč/člen
OVK a pro den 21. října 2016 občerstvení ve výši 28 Kč/člen OVK, přičemž
rada města schvaluje zajištění občerstvení kompletně (ve všech případech)
prostřednictvím kuchyně při Základní
škole Fryšták, okres Zlín, p.o.
RMF schvaluje pokrytí náměstí Míru
ve Fryštáku, p.č. 2/1, k.ú. Fryšták, internetovým připojením pro max. 100 osob
(v daný časový okamžik s jednorázovým
připojením vždy v délce 30 minut), a to
formou WiFi technologie a současně
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb elektronických komunikací
mezi MF a společností AVONET, s.r.o.,
Luhačovice, ohledně pokrytí náměstí
Míru ve Fryštáku WiFi technologie pro
připojení k internetové síti, a to za cenu
1.240 Kč bez DPH/měsíc, a pov. starostu podpisem této smlouvy.

šíření a oplocení pozemku u rodinného
domu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RMF souhlasí se stavbou oplocení
části pozemku p. č. 222/1 - ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták (dle snímku), pro žadatele
manžele Miroslava a Marcelu Bero, oba
trvale bytem Vylanta 58, 763 16 Fryšták – Dolní Ves, z poplastovaného pletiva s výškou pletiva 175 cm s ukotvením
na sloupcích o průměru 48 mm ve vzdálenostech 2,5m s celkovou délkou oplocení cca 30 m, a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu (viz příloha č. 3
tohoto zápisu).
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku ze
dne 28. 8. 2015 mezi městem Fryšták,
a V. Jurčíkem, Fryšták – Horní Ves, týkající se změny účelu výpůjčky – čl. IV,
bod 2. smlouvy, kdy nově se pozemek
vypůjčuje pro účely sečení trávy, sušení
sena a pastvinu pro koně, a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták a ﬁrmou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, p. Rudolf, kabelová
přípojky NN“, umístěné na části městských pozemků p. č. 937/1 - ost. plocha, ost. Komunikace, a p. č. 1004/3
– ost. ploch, ost. komunikace, oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.

RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 222/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře do 70
m² (dle snímku), k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadateli manželům Bero, Fryšták – Dolní Ves, za účelem rozšíření
a oplocení pozemku u rodinného domu,
na dobu určitou 20ti let, s 3měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Vítová, P. Petrla, kabelová smyčka NN“, umístěné
na části měst. pozemku p. č. 147/14
– ost. plocha, ost. komunikace, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 2.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták a manžely Bero, Fryšták – Dolní
Ves, na výpůjčku části měst. pozemku
p. č. 222/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře do 70 m² (dle snímku),
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, na dobu
určitou 20ti let, s 3měsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, za účelem roz-

RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o užití Databáze geograﬁckých jmen ČR
mezi městem Fryšták a Českou republikou – Zeměměřičským úřadem, Praha
na bezplatné poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít data ve formě digitálního produktu – Databáze geograﬁckých
jmen České republiky (Geonames) – pro
využití ke zpracování digitálního povod-
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ňového plánu města Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o umístění části kamerového systému
mezi městem Fryšták, a Salesiánskou
provincií Praha, na realizaci akce „Kamerový systém“, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí stanovisko
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky k návrhu o svolení na památný strom, který vzešel z řad žáků
5. třídy Základní školy Fryšták ve spolupráci s Mgr. J. Krčmou z Městské
knihovny Fryšták v rámci projektu ,,Hledáme památný strom“ a bere na vědomí stanovisko Mgr. J. Krčmy k zajištění návrhů památných stromů ve volné
přírodě a stanovuje termín předložení
těchto návrhů do 30. 6. 2018 (návrhy
žáků ZŠF i Mgr. J. Krčmy).
RMF schvaluje provozní řád odchytového místa města Fryštáku včetně ceníku odchytových a souvisejících služeb
a ukládá Ing. P. Dohnalovi podat u Krajské veterinární správy žádost o povolení o zřízení odchytového místa.
RMF bere na vědomí sdělení Krajského ředitelství Policie ČR, k záměru
personálního posílení Policie ČR, Obvodního oddělení Fryšták, bez připomínek a souhlasí se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu na zajištění
dodávky stavebních prací, rekonstrukce
objektu 386 podle předložené projektové dokumentace.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění veřejné zakázky
malého rozsahu na zajištění dodávky
stavebních prací dle předložené projektové dokumentace. Ing. P. Dohnal/
Bc. V. Kalafutová; Ing. M. Kasala/G.
Najmanová; Ing. P. Gálík/Ing. M. Špačková; Ing. J. Košák/Ing. M. Mynaříková;
Ing. R. Ševčík/P. Ševčík
RMF bere na vědomí žádost F. Slováčka a E. Slováčkové, o instalaci kamery na křižovatce ulic Holešovská
a Jaroslava Kvapila ve Fryštáku a v návaznosti na tuto stížnost a další podněty občanů ukládá Ing. P. Dohnalovi
ve spolupráci s Policií, Obvodního oddělení Fryšták, vytipovat problematická
místa města Fryštáku včetně zajištění
vyhledávácí studie ve věci možného monitorování těchto míst kamerami s podmínkou přenosu dat na policii.
RMF bere na vědomí informace
o stavu akce s názvem „Výkon činností občasného technického dozoru

(TDI) - Oprava chodníku Fryšták - Žabárna“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě příkazní ze dne 14. 8. 2017
mezi MF a ﬁrmou NELL PROJEKT, s.r.o.,
Zlín, kterým je řešena úprava termínu
plnění z důvodu realizace přípojek, a to
nově do 30. 6. 2018, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF bere na vědomí informace
o stavu akce s názvem „Oprava chodníku Žabárna“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.
7. 2017 mezi městem Fryšták a ﬁrmou
KVARCIT STAV, s.r.o., Zborovice, kterým
je řešena úprava termínu plnění z důvodu realizace přípojek, přičemž termín
plnění se stanovuje na 30. 6. 2018,
a pov. starostu podpisem dodatku.
RMF bere na vědomí zprávu OTH
o stavu přípravy projektové dokumentace „Fryšták – úpravy pro městskou
knihovnu – části prostor přízemí v Domě
s byty pro důchodce“ a trvá na plnění
smlouvy ze dne 21. 2. 2017, uzavřené
mezi Městem Fryšták a společností
British Thovt (Czech Republic), s.r.o.,
Praha na zpracování projektové dokumentace, která bude sloužit pro vydání
stavebního povolení (DSP).
RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták,
p. o., k uzavření smluv o výpůjčce s těmito subjekty:
a.a) Dětským folklórním souborem
Fryštáček na výpůjčku prostor tělocvičny, šatny a učebny hudebny pro nácvik
vystoupení a písní dětského folklorního
souboru;
a.b) Mgr. M. Sovadinovou na výpůjčku prostor školní jídelny za účelem konání zkoušek ochotnického divadelního
spolku;
a.c) Mgr. I. Doležalovou na výpůjčku
prostor na konání kurzů angličtiny pro
děti a pověřuje starostu podpisem těchto souhlasů.
RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták,
p. o., k uzavření smluv o pronájmu prostor (cena nájmu 100,-Kč/hod bez DPH)
s těmito subjekty:
b.a) K. Boršekem – World Association of Karate Jutsu na pronájem tělocvičny a šatny za účelem tréninku karate;
b.b) D. Staňkovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem kondičního
cvičení žen;
b.c) M. Končákovou na pronájem
tělocvičny a šatny za úč. cvičení TAI-ČI;
b.d) Ing. M. Zapletalovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem harmonizačního cvičení žen;

b.f) S. Dobrou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem cvičení žen
a pověřuje starostu podpisem těchto
souhlasů.
RMF bere na vědomí zápisy ze zasedání Komise pro školství, mládež a tělovýchovu při Radě města Fryštáku č.
1/17 ze dne 12. 6. 2017 a č. 2/17 ze
dne 14. 9. 2017 včetně rezignace členů
a ukončení členství bez připomínek.
RMF jmenuje členy školské komise:
a) za zástupce zřizovatele –
Mgr. P. Pagáč, Ing. M. Šímová, Mgr. L.
Jasenská
b) za zástupce zákonných zástupců
žáků – L. Málková, Ing. F. Odstrčil, R.
Jančíková
c) za zástupce pedagogických pracovníků – Mgr. M. Šafářová, Mgr. M.
Klapilová, Mgr. V. Řiháková
RMF ukládá odboru technického
hospodářství zajistit veřejnou zakázku
za účelem zpracování investiční studie
ve věci zřízení infrastruktury pro kulturně společenské akce města na pozemcích pozemek p. č. 821/46 a 821/56,
oba k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták, ploše
vyznačené územním plánem jako plocha pro sport a tělovýchovu.
RMF schvaluje z důvodu podpory
kultury a sportu krátkodobou výpůjčku
městského pozemku p. č. 910/5 – trvalý travní porost, o výměře 4777 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli Fryšták jede!, z. s., Fryšták –
Horní Ves, za účelem pořádání sportovního odpoledne pro děti dne 30. 9.
2017 v době od 9.00 do 18.00 hodin.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, a z. s.
Fryšták jede!, na krátkodobou výpůjčku
městského pozemku p. č. 910/5 – trvalý travní porost, o výměře 4777 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za účelem pořádání sportovního odpoledne pro děti dne 30. 9. 2017 v době
od 9.00 hod do 18.00 hod, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje s odkazem na usnesení U R 14/2017/VII/07b) ze dne 30.
8. 2017, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na pořádání akce Fryštácký frajer/ka, posunutí termínu konání této akce na 30. 9.
2017.
RMF schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Fryšták
a spolkem Fryšták jede!, z.s., kterým se
mění termín konání akce Fryštácký frajer/ka na 30. 9. 2017 s tím, že ostatní
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ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti, a pov. starostu podpisem dodatku.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí,
č. 12261865, mezi městem Fryšták
a provozovatelem distribuční soustavy
ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na připojení nového odběrného místa – Vylanta, parc. č. 230/1,
763 16 Fryšták – Dolní Ves, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF ukládá Ing. Dohnalovi zajistit
zakázku malého rozsahu na zajištění dodávky stavby opravy úseků komunikace
Skalka – chatová osada Vítová (pouze
na pozemcích ve vlastnictví města Fryštáku) a jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez
DPH, pro realizaci zakázky malého rozsahu ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M.
Kasala; Ing. J. Košák / Ing. P. Gálík;
Mgr. P. Nášel / G. Najmanová.
RMF schvaluje udělení souhlasu
s umístěním stavby tribuny a dětského
hřiště pro potřeby realizace projektu realizovaného na pozemku p. č. 821/2;
821/46; 915/1;987/5; 987/9 – viz příloha č. 11 tohoto zápisu a pověřuje starostu podpisem souhlasu.
ZMF
č. Z 08/2017/VII z 2. 10. 2017
(Výběr)

ZMF bere na vědomí dokument
Zpráva o uplatňování Územního plánu Fryšták za uplynulé období 2013 –
2017, předložený Ing. arch. J. Kudělkou,
vedoucím odboru výstavby, jako pořizovatelem ÚPD Fryšták dne 13. 7. 2017,
a ukládá Ing. arch. J. Kudělkovi ve funkci pořizovatele ÚPD zajistit dopracování podnětů ze strany města ve smyslu
jejich prověření a případně vymezení
ve změně č. 1 Územního plánu Fryšták.
ZMF schvaluje způsob a dispozici
zástavby v lokalitě: BI 25 a BI 200 – viz
varianta 2 ze studie ,,ÚZEMNÍ STUDIE
FRYŠTÁK lokalita BI25 BI 200“ zpracované ﬁrmou AKTÉ projekt s.r.o.
ZMF ve věci ul. Parková ukládá
Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu odboru
technického hospodářství, zajistit zpracování územně architektonické studie
za účelem prověření možné výstavby
bytového domu v této lokalitě.
ZMF schvaluje způsob a dispozici zástavby v lokalitě: Za Humny, ul. Komen-

ského - viz varianta ze studie ,,ÚZEMNÍ
STUDIE ZA HUMNY“ zpracované ﬁrmou
AKTÉ KROMĚŘÍŽ
ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků vedených na účtech
města Fryštáku ke dni 2. 10. 2017 včetně tabulky Stavy bankovních účtů města Fryštáku k 31. 8. 2017, zpracované
Ing. M. Jaškem, ekonomem města, bez
připomínek.
ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k datu 2. 10. 2017 bez
připomínek.
ZMF přijímá petici občanů ul. Absolonova, a ukládá starostovi uplatnit
tuto petici u stavebního úřadu Fryšták
za účelem prověření námitek petentů
v rámci příslušného stavebního řízení.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků p. č. 400
– zahrada, o výměře 275 m², a p. č. 401
– ost. plocha, jiná plocha, o výměře 153
m², oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli A. Jánskému, Fryšták – Dolní
Ves, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem, č.
6199/60/2017 ze dne 13. 4. 2017,
ve výši 500,- Kč/m² (s připočtením DPH
dle platné legislativy), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad žadatelem,
a uzavření příslušné kupní smlouvy.
ZMF bere na vědomí žádost Z. Zouhara, Fryšták o prodej části měst. pozemku p. č. 600/16, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták a ukládá G.
Najmanové prověřit možnost směny pozemku ve vlastnictví Z. Zouhara a MF.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru
prodeje městských pozemků – nově
odd. pozemku p. č. 396/2 – zahrada,
o výměře 307 m², a pozemku p. č.
395/2 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 77 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli manželům
Doležalovým, Fryšták – Horní Ves,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, ze dne
13. 6. 2017, ve výši 440,- Kč/m² (s připočtením DPH dle platné legislativy),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelem,
a uzavření příslušné kupní smlouvy.
ZMF bere na vědomí žádost J. Szromeka, Vítová, o prodej městských pozemků p. č. 194/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 30 m², a části
pozemku p. č. 6 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře cca 10 m², oba
k. ú. Vítová, obec Fryšták, souhlasí se

záměrem prodeje mezi městem Fryšták
a žadatelem za cenu ne nižší, než je
cena znaleckého posudku (s připočtením DPH dle platné legislativy), s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu
a návrhu na vklad žadatelem, a ukládá
ESO zajistit neprodleně geometrický
plán a znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
ZMF z důvodu narovnání vlastnictví
u pozemku a stavby pozemní komunikace a z důvodu požadavku na vybudování vodovodního řadu na ul. Stolařská
schvaluje výkup id. 1/6 pozemku p. č.
4/3 – ost. plocha, ost. komunikace, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, ve vlastnictví E. Doležalové, Zlín - Příluky, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ze
dne 13. 4. 2017, ve výši 150,- Kč/m²,
tj. celkem 20.700,- Kč a s podmínkou
úhrady nákladů spojených s převodem
pozemku (znalecký posudek a návrh
na vklad) ze strany města Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi městem Fryšták a E. Doležalovou, Zlín – Příluky, na výkup id.
1/6 pozemku p. č. 4/3 – ost. plocha,
ost. komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 150,- Kč/m²,
tj. celkem 20.700,- Kč (bez připočtení
DPH – splňuje požadavky na osvobození od daně), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
ZMF z důvodu přípravy investiční
akce vybudování místní komunikace
mezi ul. Hutky a ul. Ke Skalce schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků
p. č. 390 – zahrada, o výměře 41 m²,
díl „c“ z pozemku p. č. 398/1 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 13
m², a nově odd. pozemek p. č. 398/4
– ost. plocha, jiná plocha, o výměře
64 m², vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, ve vlastnictví města Fryštáku za pozemky p. č. 910/2 – vodní
plocha, o výměře 105 m², p. č. 910/4
– trvalý travní porost, o výměře 90 m²,
a díl „b“ z pozemku p. č. 409 – vodní
plocha, o výměře 4 m², vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví V. Konečného, Fryšták, s doplatkem rozdílu výměry za cenu stanovenou
znaleckým posudkem a s podmínkou
úhrady nákladů na převod nemovitostí
ze strany města Fryšták, a uzavření příslušné směnné smlouvy.
ZMF z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů po dokončení stavby autobusových zastávek na Vítové schvaluje
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výkup nově odd. pozemku p. č. 857/45
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, ve vlastnictví A. Michálkové, Fryšták, za cenu stanovenou znal.
posudkem ze dne 1. 8. 2017, ve výši
160,- Kč/m², tj. celkem 2.080,- Kč
a s podm. úhrady nákladů spojených
s převodem pozemku (znalecký posudek, GP a návrh na vklad) ze strany MF.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a A. Michálkovou, Fryšták, na výkup nově odd. pozemku p. č. 857/45 – ost. plocha, ost.
komunikace, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 160,- Kč/m²,
tj. celkem 2.080,- Kč (bez připočtení
DPH – splňuje požadavky na osvobození od daně), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZMF bere na vědomí schválení záměru Rady Zlínského kraje ze dne 15.
9. 2017, usnesení č. 0742/R23/17
ve věci bezúplatného převodu částí pozemků zastavěných chodníkem na ulici
Zlínská, a to:
- dílu „a“ o výměře 99 m², odděleného z původního poz. p. č. 756/1,
- dílu „b“ o výměře 46 m², odděleného z původního poz. p. č. 896,
- dílu „d“ o výměře 6 m², odděleného z původního poz. p. č. 896,
- dílu „e“ o výměře 2 m², odděleného z původního poz. p. č. 1004/5,
oddělené geometrickým plánem č.
1067-130/2017, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro
obec a k. ú. Fryšták, z majetku Zlínského kraje, do vlastnictví MF, bez přip.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták a ﬁrmou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták,
p. Rudolf, kabelová přípojky NN“, umístěné na části městských pozemků p. č.
937/1 - ost. plocha, ost. komunikace,
a p. č. 1004/3 – ost. ploch, ost. komunikace, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.000,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
ZMF o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Vítová, P. Petrla, kabelová smyčka NN“, umístěné

na části měst. pozemku p. č. 147/14
– ost. plocha, ost. komunikace, 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 pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
ZMF v návaznosti na projednaný
předložený materiál ve věci úprav prostoru objektu č. 16 na ul. P. I. Stuchlého
na pracovním zasedání ZMF dne 18. 9.
2017 schvaluje zpracování zadávacího řízení na projektovou dokumentaci
na akci „Úprava prostoru objektu č. 16
na ul. P. I. Stuchlého ve Fryštáku“ v souladu s vypracovanou studií společností
New Work s.r.o., ve variantě B a ukládá
L. Eliášová zajistit toto zadávací řízení.
ZMF bere na vědomí návrh stavebně-technického řešení tzv. předprostoru MŠ Fryšták zpracovaný:
a/ fou New Work, s.r.o. ve var. B
b/ Ing. Karlem Mičou
a ukládá odboru technického hospodářství zabezpečit zpracování projektové dokumentace na realizaci předprostoru MŠ Fryšták ve smyslu předložené
architektonické studie ve variantě B.
ZMF bere na vědomí žádost ZO
Českého zahrádkářského svazu Fryšták – Vítová ze dne 19. 7. 2017, ve věci
dořešení záležitosti zásobování garantovaným zdrojem pitné vody zmiňované
zahrádkářské osady k pozemkům p. č.
463/55 a 463/35, oba k. ú. Vítová,
obec Fryšták, jakož i zajištění odvádění
splaškových vod z této lokality a s odkazem na právní stanovisko Mgr. P. Řehové o možnosti stanovení závazné
povinnosti připojení občanů na nově
vybudovaný kanalizační řad a řešení
umístění vodoměrů v případě vybudování vodovodního řadu a napojení jednotlivých chat na vodovodní řad a ukládá
odboru technického hospodářství zajištění zadání zpracování projektové dokumentace na realizaci vodovodního a kanalizačního řádu po hranice pozemku
vymezující lokalitu chatkové zástavby
viz pozemky s podmínkou, že po vybudování vodovodního řadu, bude zrušeno
jímací zařízení pro čerpání vody umístěné na Vítoveckém potoce.
ZMF bere na vědomí technickou
zprávu „Výstavba chodníku v místní
části Fryšták – Vítová“, zpracovanou
společností NELL PROJEKT s.r.o., Zlín,
a ukládá Ing. P. Dohnalovi zajištění
zpracování projektové dokumentace
za účelem stanovení vodorovného dopravního značení.

ZMF bere na vědomí informace k požadované opravě komunikace na ul.
Stolařská vč. vybudování vodovodu
a k opravě komunikace na ul. Ke Skalce vč. právního stanoviska k možnosti majetkoprávního vypořádání s tím,
že k realizaci vybudování vodovodního
řadu a opravy komunikací může dojít
až po majetkovém vypořádání pozemků
a v návaznosti na součinnost majitelů
pozemků, jakožto právního předpokladu realizace požadovaných investic.
ZMF bere na vědomí stanovisko
Finančního výboru při Zastupitelstvu
města Fryštáku ze dne 14. 6. 2017
ve věci stanovení ceny nájemních bytů
bez připomínek.
ZMF na vědomí ukončení členství
ve ﬁn. výboru Pavla Maliny bez přip.
ZMF volí členem FV při ZMF Mgr. R.
Lauterkrance, Fryšták.
ZMF ruší Zásady grantové podpory
ze dne 8. 10. 2012.

ODPOVĚĎ
Zastupitel a radní ing. Tomáš Černý se v úvodu svého článku „Žáby na
prameni?“ zaštituje zákonem o obcích č. 128/2000 sb.
V minulém čísle Fryštáckých listů
jsem rovněž z tohoto zákona poměrně obšírně citoval některé pasáže,
týkající se zveřejňování informací.
Doporučuji ing. Černému, aby si zákon skutečně pečlivě prostudoval,
protože věci, o kterých píše ve svém
příspěvku, tam bohužel nenajde.
(A těší mě, že si všimnul, že mnou
připravované výpisy usnesení RMF a
ZMF ve FL skutečně obsahují to, co
mají obsahovat – jen se o tom asi zapomněl zmínit).
Radní a předseda tiskové komise
Mgr. Pavel Nášel

UPOZORNĚNÍ
OTEVÍRACÍ DOBA
dvůr Technických služeb Fryšták
– VÁNOCE
Dvůr TS bude otevřen v sobotu 23. 12. 2017 a v sobotu 30. 12.
2017 od 8–13 hod.
Ve středu 25. 12. 2017 bude
dvůr TS uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

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

Jak volil Fryšták?

Žáby na prameni?
Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do rozpočtu obce
a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy. (Zákon o obcích č.
128/2000 Sb.)
Minulý měsíc jsem zakončil článek o čekání na zápisy ze Zastupitelstva a výpisy z Rady otázkou, zda je možné čekání zkrátit. Ano, je to možné. Pro odpověď
jsem si zajel do již zmiňovaného Vsetína. Vsetín je dlouhou dobu též „pod vládou“
KDU-ČSL jako Fryšták. Odtud však veškerá podobnost končí.
Nechal jsem si vysvětlit celý proces přípravy jednání Rady i Zastupitelstva, distribuci podkladů, vyhotovování Usnesení Zápisů a Výpisů a způsob jejich očištění
od osobních údajů a zveřejnění.
První věc, která mě zaujala, byl software, který paní zapisovatelka k práci používá. Jedná se o program E-jednání a E-úkoly, který mimo jiné umožňuje vkládání
podkladů úředníky, generování programu, Usnesení, Výpisu i Zápisu, uchovávání
a vyhledávání dat. A hlavně hlídá termíny splnění usnesení.
Po každém jednání Rady má občan Usnesení v anonymizované podobě k dispozici na webu města do 7 dnů. Výpis z usnesení Zastupitelstva je dostupný
pro občana do 10 dnů také na webu. Jelikož je Zastupitelstvo veřejné, jsou jeho
podklady v anonymizované podobě 7 dní před jednáním taktéž veřejně přístupné
na webu města.
Anonymizaci provádí školená zapisovatelka. Neexistuje, aby tuto práci dělal
šéfredaktor obecního periodika jako je tomu u nás. Pavel se v reakci na můj text
ptá, cituji: Jaký názor na to máte Vy – občané? Máte skutečně pocit, že město
Vám poskytuje málo informací?“ Zkusím odpovědět otázkou. Proč jsou usnesení
ve FL označena jako „VÝBĚR“? Pavel si však zaslouží pochvalu, protože zatímco
dříve očisťoval usnesení o kde co třeba o ceny, IČO, DIČO, dnes už ví, že cena ani
identiﬁkace právních osob nejsou osobními údaji.
Slečna Mynaříková, zapisovatelka našich jednání má můj plný obdiv za to, že
stíhá Zápisy, Výpisy a anonymizaci ve lhůtách, jak jsem je uvedl v předchozím
článku, když celou práci dělá, jak se říká na koleně bez patřičného „vybavení softwaru“.
Navíc pořád dokola narážím na ve Fryštáku neexistující systémovou kontrolu
plnění usnesení, kterou by zavedení softwaru E-jednání a E-úkoly také pomohlo vyřešit. Nabídku na zprovoznění tohoto programu jsme měli na Radě dvakrát na stole. Jednalo se o 60 tis Kč na 3 roky. A klidně bych si pod stromeček raději nadělil
tento užitečný nástroj než plánovanou vánoční výzdobu za dalších 500 tis Kč.
Jako tečku si dovolím sdělit, že jako zastupitel jsem do dne uzávěrky FL neobdržel hotový zápis Zastupitelstva z 2. 10. Ten nebyl ani do 10 dnů zveřejněn
na webu města, jak ukládá Jednací řád Zastupitelstva. Co brání jeho zveřejnění
nevím, přesto že jsem na tuto skutečnost písemně upozorňoval paní Eliášovou
14 dní po zasedání.
Převzato z Facebookového profilu Tomáš Černý, zastupitel z Fryštáku

Reakce na článek ing. Černého
Občan má právo dle zákona nahlížet do usnesení a zápisů
z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů
zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich
výpisy. Zájem občanů o tuto činnost za rok 2015 deklaruje
počet žádostí v celkovém počtu 0, za rok 2016 taktéž 0
a za letošní rok 2017 se stejná 0 opakuje.
Systémovou kontrolu usnesení by zřejmě potřeboval především Ing. Černý, kterému, jako předsedovi ﬁnančního výboru, byl udělen Zastupitelstvem města Fryštáku úkol - viz
usnesení č. U Z 08/2016/VII/09)ze dne 19. 10. 2016, jehož
výstup zastupitelé očekávali do 12. 12. 2016. Nicméně splnění tohoto úkolu se nadřízený orgán ﬁnančního výboru dočkal až na zasedání ZMF dne 28. 6. 2017. Dle výše uvedeného zpoždění si vnímavý občan může pomyslet, že má radnice

V pátek 20. a v sobotu 21. října
2017 proběhly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Jak dopadaly, už většina z vás ví.
Pro zajímavost přinášíme informace
o tom, jak volilo naše město.
Výsledky voleb 2017 - Fryšták (výběr
stran – zisk nad 1 %)
Volební číslo/hlasy/procenta/pořadí
1

ODS

267

13,67 %

2.

4

ČSSD

133

6,81 %

5.

7

STAN

101

5,17 %

7.

8

KSČM

80

4,09 %

8.

9

SZ

28

1,43 %

11.

46

2,35 %

10.

125

6,40 %

6.

76

3,89 %

9.

536

27,45 %

1.

24 KDU-ČSL 259

13,26 %

4.

29 SPD

13,31 %

3.

12 SPO
15 PIRÁTI
20 TOP 09
21 ANO

260

Obnova
JADRNÍČKOVY VILY
V období od 18. září 2017 do 10.
října 2017 bylo provedena částečná
obnova prvků nemovité kulturní památky – Jadrníčkovy vily č. p. 100 ve
Fryštáku.
Obnova spočívala v nátěrech dřevěných konstrukcí fasády a střechy
za účelem uchování hodnoty národní
kulturní památky. Na obnově kulturní
památky se podílelo Ministerstvo kultury ČR a město Fryšták.
Adéla Machalová

a celé město štěstí, že Ing. Černý nepracuje jako zaměstnanec města, jelikož by se s takovýmto přístupem k práci stihly
možná naprojektovat tak 2 chodníky. Co je ovšem opravdu
zvláštní, je sdělení Ing. Černého, ve kterém zmiňuje mou osobu v kontextu s neobdrženými informace a píše vyjádření tak,
jak jemu samotnému se hodí. Pro zajímavost jsme si během
2 dnů na téma jednacího řádu s Ing. Černým vyměnili 6 mailů, ve kterých jsem mu sdělovala fakta vyplývající z jednacího
řádu.
Radnice města funguje dobře, což se ovšem některým lidem nehodí a museli by tento fakt připustit, ale to by pak asi
vedlo k příliš velké spokojenosti :-)
Ovšem, jak jsem panu inženýru napsala, budeme rádi
za každý podnět, který by vedl k ještě efektivnějšímu plnění
úkolů.
Dis. Lenka Eliášová
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MĚSTU FRYŠTÁK PÉČE O PAMÁTKY MÍSTNÍHO CHARAKTERU NENÍ LHOSTEJNÁ
Pokračování rehabilitace kapličky
ve Vítové
Město Fryšták schválilo pro rok
2017 provedení III. etapy obnovy fryštácké kulturní památky – kaple Bolestné Panny Marie na Vítové, rejstř. č.
103005. Po provedení výměny stávající střešní krytiny, obnovy krovu v roce
2015 a prací spojených s odvlhčením
objektu v roce 2016, které spočívaly
v odkopání objektu, provedení hydroizolace, provedení nové dešťové kanalizace a přípojky NN, přistoupilo zastupitelstvo k provedení dalších stavebních
prací souvisejících s opravou omítek,
kamenné zídky a okolí kapličky a restaurování stavebně truhlářských prvků
(okna, dveře, zárubně).
Na tuto etapu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města v celkové výši
749.016 Kč vč. DPH (z toho stavební
práce 639.016 Kč a restaurátorské práce 110.000 Kč).
Městu Fryšták se podařilo na další
etapu obnovy kulturní památky získat
dotaci z Ministerstva zemědělství ČR,
program 12966 – Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků ve výši
186.525 Kč.
Při provádění prací bylo ze strany
Národního památkového ústavu v Kroměříži požadováno oproti vydanému
původnímu závaznému stanovisku pro-

vedení průzkumu původní vnitřní výmalby s podmínkou zakonzervování stávajícího stavu a navržení zrestaurování
výmalby v dalším roce po vydání závazného stanoviska ze strany Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína. Dále byl Národní památkový
ústav v Kroměříži požádán o vyjádření
k umístění automatizovaného zvonění
na kapličce. Musel být nad rámec zpracován zvonařem technický záměr umístění a nyní je vyřizováno závazné stanovisko na příslušném odboru památkové
péče.
Pro rok 2018 se předpokládá dokončení celé rehabilitace kapličky na Vítové s možností získání další dotace
z dotačních programů ministerstev ČR.
Obnova kříže na Lukovském
Městu Fryšták se podařilo získat
výkupem pozemku p. č. 1019/72, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták od manželů Doležalových z Fryštáku do majetku i pískovcový kříž, který zde byl vybudován (dle
sdělení na kříži) nákladem Anny Lehké
v roce 1905.
Prostřednictvím Nadačního fondu
Adopce památek (www.adopcepamatek.cz), jehož předsedkyní je Ing. arch.
Jiřina Vinterová a jehož cílem je obnova drobné architektury v krajině, které
nejsou vedené jako národní kulturní

památky se zaměřením na boží muka,
sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí
kříže, kaple, svaté obrátky, morové sloupy, historické mosty, zvoničky apod.,
byla obnova kříže v období měsíce května až července 2017 provedena.
Restaurování kříže prováděl odborný restaurátor p. Mgr. A. Jiří Finger.
Celkové náklady na obnovu kříže
byly ve výši 109.480 Kč vč. DPH.
Administrativu spojenou s vyřízením
obnovy provedl na své náklady nadační
fond (bez následné odměny) a na obnovu kříže přispěl městu Fryšták částkou 79.480 Kč vč. DPH. Město Fryšták přispělo na obnovu kříže částkou
30.000 Kč vč. DPH.
Město Fryšták dále provedlo na své
náklady a za přispění pracovníků Technických služeb základ pro umístění kříže v celkové výši 26.734 Kč vč. DPH.
Dále byl prostor u kříže osazen novými
lavičkami. Kříž byl po obnově restaurátorem osazen zpět a následně dne 23.
7. 2017 vysvěcen P. Mgr. Brtníkem, administrátorem Římskokatolické farnosti
Fryšták.
Věříme, že obnova kříže na Lukovském přinese všem občanům města
příjemně strávené chvilky v jeho přítomnosti.
Gabriela Najmanová
referentka správy majetku

S L O V O S TA R O S T Y / S E N I O Ř I

Vážení spoluobčané!
Do rukou dostáváte další číslo našich Fryštáckých listů, tentokráte již listopadové. Jedenáctý měsíc v roce přináší nejen pověstné sychravo a příslovečné plískanice za okny našich domovů, ale také – jakoby navzdory někdy chmurné náladě
na spánek se připravující přírodě – právě tuto kulisu vykresluje v těch nejrozmanitějších odstínech snad všech barev, které známe, a my lidé – v tichém údivu – sledujeme, jak jsme mimo jiné právě i pohledem do jedinečné krásy přírody (i té fryštacké)
bohatí…
Listopad je však i obdobím, kdy si připomínáme významné dny – zejména např.
Den válečných veteránů či Den boje za svobodu a demokracii, které nás jistě vybízejí k zamyšlení nejen nad hodnotami soudobého světa, společnosti i jedince v ní
vůbec. A stejně tak je tomu nepochybně i v případě významu druhého listopadového
dne – Památky zesnulých. Domnívám se, že právě tento den (pokud třeba během
celého roku „tak trochu nestíháme“) patří v našem bytí k těm důležitým – vždyť
se nám stává příležitostí alespoň na chvíli se zastavit, zklidnit mysl a – obrazně
řečeno – nad hroby našich nejbližších v pokoře a úctě rozjímat o nejhlubší podstatě
lidské existence, smyslu života a směřování člověka vůbec. Jsem přesvědčen, že se
nám právě i letošní „dušičkové zastavení“ – zvláště pak v kontextu společenského
dění nejen povolebního – stane jedním z impulzů pro naše každodenní rozhodování
i práci.
Zdálo by se, vážení spoluobčané, že jsem v tomto svém příspěvku snad až příliš
vážný – ano, otázky života a vědomí jeho konečnosti jsou do jisté míry vážné a nutně
se stávají součástí našeho života, ale samozřejmě stejně jako k našemu každodennímu putování po tomto světě – naštěstí – patří i radost z toho, že třeba můžeme
směle realizovat své pracovní představy, plány, potkávat své blízké, známé či kamarády, ba dokonce s nimi vzájemně rozmlouvat o věcech všedních i nevšedních, a že
také můžeme odhodlaně kráčet vstříc svým tužbám a přáním; a co je důležité – že
to dokážeme i navzdory tomu, že nám to někdo tak „upřímně“ nepřeje… Ale to už
je poněkud jiná kapitola, a to nejen tohoto příspěvku…
Vážení spoluobčané!
Přeji všem příjemně strávené listopadové dny s úsměvem na tváři!!!
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
Máme to za humnama a většina
lidí z Klásku tam ještě nebyla. A proto jsme 10. 10. ve 14 hod. dorazili
do kabinetu ﬁlmové historie ve Zlíně,
kde nás už očekával pan Navrátil – ředitel a výtvarník této výstavy, u kterého
jsme se předem objednali. Hned v úvodu nás překvapil tím, že je náš spoluobčan, Fryštačan z Horní Vsi. A pak
to vzal „od Adama“ - začátky ﬁlmových
ateliérů - reklamní účely ﬁrmy Baťa,
zřizovatele, přes okupační období naší
republiky (něco jsme již věděli od pana
Novotného, historika, který byl 2x hostem našeho Klásku) až po současnost.
Dobře jsme si zapamatovali, že existují
tři odvětví animace s praktickými ukázkami těchto technik. Dýchlo na nás
i dětství z ﬁgurek známých ﬁlmů: pan
Prokouk, Ferda mravenec, Vánoční
sen, Hermína Týrlová, Karel Zeman..
Při výstavě historických ﬁlmových
přístrojů nás zaujala kamera Zikmunda a Hanzelky, se kterou procestovali
svět. Nakonec jsme zhlédli tři krátké
ﬁlmy: školní reklamní ﬁlm ﬁrmy Baťa,
ﬁlmové žně ve Zlíně roku 1941 a nový

Filmové ateliéry
animovaný ﬁlm pro děti (i dospělé)
romanci o autíčkách. Tečkou naší návštěvy byla fotograﬁe u dnešních oblíbenců Pata a Mata.
Že nám ty dvě hodiny, v kterých
jsme „procestovali“ kus historie zlín-

Senioři na výletě
Začátkem září se důchodci vydali
na zájezd do Litovle na exkurzi do známého pivovaru, kde jsme se seznámili
s výrobou piva přímo v provozu. Odtud
se přejelo do Loštic na nákup tvarůžkových specialit do podnikové prodejny,
někdo si prohlédl muzeum tvarůžků. Po
menším občerstvením nám zbývala poslední zastávka do historického centra
Olomouce a odtud už naše cesta vedla
zpět do Fryštáku.
O týden později se konalo každoroční zářijové opékání špekáčků na dvoře
Disu, kde při plápolajícím ohýnku se
všichni dobře bavili. Ještě koncem září
proběhlo divadelní představení ochotnického souboru Pokrok z Kroměříže
pod názvem Na koníčka aneb milujeme
se, když už se nemnožíme. Toto představení nám zprostředkoval pan Nášel,
za což mu moc děkujeme. Všichni z tohoto představení odcházeli domů spokojeni.
Zatím poslední naší akcí byla přednáška MUDr. Prusenovského, který nás
slovem i videem provedl svou misí očního lékaře v Ghaně, která byla pro nás
všechny velmi poučná. Za to mu moc
děkujeme. Také bychom chtěli poděkovat panu Nášelovi za jeho ochotu při
poskytnutí promítacího (technického)
zařízení k této besedě.
M.J.
ského ﬁlmového tvoření, utekly tak
rychle – za to děkujeme našemu průvodci panu Navrátilovi. Bylo to cestování pohádkové, podnětné i poučné.
A kdo necestoval s námi, může to napravit – ﬁlmové ateliéry nejsou daleko!
Za Klásek
A. Bačůvková
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Přijímací zkoušky

ŠKOLNÍ
ŠKOLNÍ BLECHA
BLECHA
První říjnovou sobotu proběhl na školním dvoře bleší trh.
Již po 7.00 hodině ranní se začaly scházet nedočkavé děti–prodavači. Vybavení
měli skromné, ale dostačující k tomu, aby nabídly vlastní výtvory, nebo věci, které
nepotřebují. Počasí se umoudřilo i sluníčko začalo hřát a přilákalo mezi děti zvědavce i kupující. Děti měly radost ze svých prodejů, byly spokojené, že si vydělaly
korunky a panovala mezi nimi velmi dobrá nálada.
Chtěla bych poděkovat řediteli školy Mgr. Sovadinovi za poskytnutí školního
nádvoří a paní kuchařce Marušce Pospíchalové za výborný teplý čaj pro všechny
zúčastněné.
Už teď se těším, až se sejdeme při jarním bleším trhu, ke kterému přibude i prodej vašich přebytků sazeniček a cibulovin.
Eva Rektoříková

SEZNAMOVÁK, ANEB JAK TO BYLO DÁL
– OD STŘEDY DO PÁTKU?
Ve středu 13. září ráno se celá
naše třída 6. B sešla na školním dvoře.
Všichni jsme naložili těžké tašky s věcmi do auta k panu řediteli a mohli jsme
vyjít směr Rusava. My fryštáčtí a i noví
žáci z Lukova (7) a naše nová třídní,
paní učitelka Lenka Truhlářová.
Šli jsme cestou k hornoveskému
parku a po krátké přestávce jsme se
vydali lesní cestou stoupáním k Dubu.
Tam jsme se střetli s třídou 6. A, která
už měla pobyt za sebou a vracela se
do Fryštáku. Když jsme se blížili k cíli,
přepadli nás „lupiči“, kteří nás obvinili z krádeže koní. My jsme byli šikovní,
protože jsme koně našli a od lupičů
jsme konečně dostali povolení dojít
k penzionu U Bílého koně. Tam na nás
čekal teplý čaj a chutný oběd a přivítali
jsme se s majiteli. Pak jsme dostali instruktáž k průběhu pobytu a programu.
Ubytovali jsme se na chatkách s názvy
Lípa, Výčep a Ryba. Byly to opravdu
moc pěkné sruby.
K programu 1. dne patřily lanové
aktivity, které se všem moc líbily a kde
jsme si dokázali mimo jiné i to, že si
umíme pomáhat a být ve střehu. Na seznamovacím kroužku jsme si navzájem
sdělili přezdívky, jakými jsme si měli
říkat po celý pobyt a dozvěděli jsme
se jeden o druhém víc, např. z našich

zájmů, dovedností a vlastností. Večerní program ve znamení sázecí hry opět
prověřil, jestli se navzájem známe. Tento večer jsme usínali jen stěží. Byli jsme
plní dojmů.
Po rozcvičce a snídani další den nás
čekaly další aktivity: skalní golf, piráti, výprava za pokladem, mnohonožky
a další. Všechno, co jsme tu dělali a jak
se bavili, se nám všem moc líbilo. Celý
den uběhl rychle a po táboráku nás čekala stezka odvahy. Protože před tím
hodně pršelo, šli jsme po bahnité stezce osvětlené svíčkami až k podpisové
listině. Zazpívali si, nostalgicky zhodnotili den i celý pobyt a šli spát.
V pátek po sbalení věcí, snídani
a rozloučení s obyvateli penzionu (i těmi
zvířecími, kterých nebylo málo) jsme se
vydali opět pěšky zpět do Fryštáku (tentokrát přes Lukoveček). Cestou jsme
sbírali houby, hlavně bedly, které nás
svými kloboučky přímo vybízely.
Celý pobyt i cesty tam a zpět jsme si
velmi užili. Velké poděkování za vše patří jak majitelům penzionu Sobalovým,
tak vždy připraveným instruktorkám
pí. uč. Šafářové a Ondrášové a Kuki –
Klárce Ondrášové a také našemu panu
řediteli a p. uč. Matulíkovi. Děkujeme.
Za 6. B
Johanka, Verča, Klárka,
Jůlinka a Ellen

V minulém školním roce byla součástí přijímacího řízení na střední
školy u oborů zakončených maturitní
zkouškou jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky. Zlínský kraj
měl s jednotnou zkouškou na všech
státních středních školách zkušenosti již z minulých let, ale v roce 2017
byl tento způsob přijímacího řízení
nařízen pro všechny kraje naší republiky.
Sestavením testů pro český jazyk
a matematiku bylo pověřeno Centrum
pro zjišťování výsledků vzdělávání při
MŠMT, zkráceně CERMAT. Testování žáků proběhlo ve dvou termínech
a rozhodující pro přijetí na zvolenou
střední školu byl lepší z obou výsledků.
Celostátní průměr úspěšnosti
v českém jazyce byl 60 %, v matematice 46,3 %. Naši žáci dosáhli v českém jazyce průměru 69,2 %, v matematice 56,8 %. Nejlepší výkon u nás
byl v českém jazyce 90 %, v matematice dokonce 98 %. Tato čísla ukazují vynikající výsledky, protože rozdíl
řádově o 10 % je výrazným odlišením
od průměru, ostatně jako již tradičně
i v minulých letech. V letošním roce
jde navíc o povinné celorepublikové srovnání. V minulých letech šlo
také o celostátní srovnání, ale pouze
u státních škol nebo u škol, které jednotné přijímací zkoušky nařídily.
Zcela jistě tak patří uznání a dík
skvělé práci vedení školy a všech
jejich pedagogických pracovníků.
Výsledky testovaných žáků totiž nejsou jen zásluhou vyučujících českého jazyka a matematiky, ale všech
pracovníků školy, kteří soustavně
a cílevědomě budovali u žáků všechny potřebné vlastnosti k úspěšnému
zpracování testů po celou dobu jejich školní docházky.
Jan Skopal

ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Jurčíková, letounem Vašík Kruml a hezounem Mareček Pšeja. Nejvytrvalejšími dospělými byli otec se synem Olin
a Michal Krajčovi a Petr Krajča. Všichni
také mohli obdivovat akrobatické létání
modelů, jenž si pro děti připravil Martin
Ticháček a pak už nezbylo než se po takových výkonech posilnit teplým svařákem, burčákem i špekáčky.
Tak příště zase dobrý vítr.
ik

Drakiáda se sluncem i větrem o závod
Je již letitou tradicí, že když začne
foukat ze strnišť, obec Lukoveček
pořádá pro malé i dospělé děti DRAKIÁDU.
Tátové i mámy se svými ratolestmi
běží na kopec, kde to fouká nejvíc, a to
už se pak obloha promění v barevný
rej všech možných tvarů a začne velké
soupeření kdo nejvýš, nejdál, nejlépe,
nejkrásněji, nejvytrvaleji, nejrychleji. To
máte vidět, jak urputné je to zápolení.
Přes snahu a výborné výkony všech,
musí porota vybrat jen některé. Tentokrát byla nejlepším akrobatem Laurinka

KOMU STRAŠÍ VE VĚŽI?
Jednoho mlhavého podzimního večera nesly se Lukovečkem tak podivné zvuky, až z nich mrazilo. Kolem kapličky,
potoka, bývalé hospody, mlýna až do hlubokého lesa nad
obcí se sem tam zaleskla záhadná světélka a něco tajemného se v jejich blízkosti krátce mihlo. Kdopak by měl odvahu
do tak strašidelné noci vystrčit nos?
A přece se tak stateční našli. Byly to děti z naší obce,
které našly odvahu pustit se za těmi blikajícími bludičkami
a přijít jejich zjevení na kloub. Vydaly se na dlouhé putování
do dávných časů, kdy bájné postavy ovládly naší vesnici.
Potkaly mnicha, jeptišku, zakletou princeznu, rytíře Lúčku
s celou jeho rodinou, šizuňga hospodského, vlka s myslivcem, zeleného hastrmana i s jeho ženou, mocného pána
lesů zdejších, strašlivého hejkala a další. Každý z nich jim
dal nelehký úkol – najít v tmavých strašidelných koutech
a roští dřevěnou literu. Devět jich našli a babka kořenářka
s devaterem kvítí na ochranu proti zlým mocnostem je provázela. Nejen babka, také děti jen o málo starší ve svých
kostýmech, připraveny se o malé postarat a se zdoláním
úkolů si bez dospělých i v noci sami poradit. Zdařilo se to
všem, na konci cesty čekala je Popelice večernice u své vatry. Před ní vyskládaly správné slůvko ze všech devíti dřevěných liter a vysloužily si sladkou odměnu i společnou večeři
pro všechny. Pak už si všichni mohli zasednout okolo ohně

a společně si zvesela zazpívat. Celý večer se nesl ve vzácné
pospolitosti, děti prokázaly, že již samy dovedou být silnými
spojenci dospělých a svých úkolů se zhostily na výbornou.
Jsou zárukou, že z naší obce smysl pro legraci a vzájemné
setkávání nikdy nevymizí. Dokáží toho hodně, po dlouhém
putování se přesunuly do Obecního domu, kde ještě před
spánkem dlouho do noci probíraly zážitky, předváděly si
scénky a vyprávěly navzájem. Druhý den pak pracovaly na
svých knihách o Lukovečku a napsaly bájným postavám dopis. Celé té strašidelné partě velké díky.
ik
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Prvním projevem lásky je láska vůči vlastní duši.
24. dubna jsme začali mariánský měsíc. Četlo se před požehnáním
o Panně Marii. Jako četba byla vybrána
knížka od Dona Boska „Měsíc mariánský“. Četl pan prefekt za sešitu, kde
měl napsaný překlad z italštiny.
25. dubna byl telegraﬁcky povolán
pan katecheta P. František Kostka k nemocné matce.
1. května jsme oslavili svátek prázdnem. Kázání ve farním kostele měl
P. Navrátil.
4. května se hrálo divadlo Garcia
Moreno složené a nacvičené Taxem.
6. května přijel pan inspektor, aby
zakončil inspektoriální vizitu.
10. května odjel navždy Tax. Cítil, že
se nehodí pro řeholní život.
23. května se řádně ukončila škola
a byla konference na známky.
24. května měl přijet P. Vašica, ale
onemocněl. Večer měl kázání P. Navrátil.
25. května slavnost Panny Marie Pomocnice. Slavnou pontiﬁkální mši svatou sloužil probošt Lochman z Dubu,
měl všechno jako biskup. Odpoledne
vedl průvod z kostela na ústavní hřiště a zúčastnil se slavnostní akademie.
Dokonce se zachoval program této akademie:
1. Úvodní pochod
2. Zahajovací řeč
3. Zdráva buď, báseň
4. Můj první máj, tercetto
5. Torso, báseň
6. Hudební vložka
7. Královna máje
8. Dialog
9. Recitace sborová
10. Balada horská
11. Svatohorský zdrávas
12. Závěrečné slůvko
13. Živý obraz
14. Závěrečný pochod
Slavnostní kázání místo P. Vašice
měl P. Franta.
26. května odjel pan probošt
Lochman s panem ředitelem do Zlína.
Začalo studium jako příprava na blízké
zkoušky.
5. června jeli studenti s panem ředitelem na písemné i ústní zkoušky
do Holešova.
6. června písemné zkoušky v Kroměříži a závody z katechismu 1. a 2.
třídy.
8. června byl poslední den, kdy jsme
byli všichni pohromadě. Byla společná
večeře a dlouhá akademie.

Kronika ústavu (56.)
školní rok 1940-1941

9. června odjezd Holešováků domů
na prázdniny.
13. června v pátek zkoušky v Kroměříži.
15. června přeložený svátek Božího
Těla. Zbyvší muzikanti hráli v průvodu,
jehož jsme se všichni zúčastnili. Účast
byla dosti pěkná, i den byl krásný.

Don Bosco

16. června odjíždějí na prázdniny poslední hoši. Zůstali jen Jáč, Kratochvíl
a Kubík, kteří budou konat přijímací
zkoušky.
22. června byl začátek prvních exercicií v Moravské Ostravě, jichž se zúčastnil pan ředitel, P. Kostka, asistenti Bartek, Jeřábek, Tinka a koadjutoři
Astr, Adam a Malota. V noci vypukla
válka mezi Ruskem a Německem.
26. června proběhly přijímací zkoušky u výše jmenovaných a ještě Socha
a Hovorka.

Hlavní představený
Na svátek sv. Václava 28. září k nám přijel i s hlavním sekretářem kongregace desátý nástupce Dona Boska Ángel Fernández Artime.
Jeho návštěva měla být delší, aby se setkal s celou
širokou salesiánskou rodinou a oslavil 90 let od příchodu staříčka do Fryštáku, ale cestu zkrátilo blahořečení
slovenského salesiána Tituse Zemana 30. září v Bratislavě.
Snad nejlépe své pocity vyjádřil sám, když se o týden později setkal ve Španělsku s českou rodinou: „Měl
jsem možnost v těchto dnech poprvé navštívit Českou
republiku. Poslyš, tvá země je nádherná, úchvatná. Praha je překrásné město.
Úplně mě to tam okouzlilo. Skutečně, měl jsem možnost navštívit nádhernou
zemi s nádhernými lidmi, které jsem tam potkal... Mladé lidi, mladé rodiny, salesiány a celou salesiánskou rodinu... Je to tam velmi živé... Jen ten jazyk (češtinu)
máte dosti komplikovaný. Opět jsem mohl zakusit, že pokud jsou srdce připravená na setkání, stačí jen pohled, klidný a průzračný pohled, který vyjadřuje
radost ze setkání nebo dokonce gesto blízkosti či úsměv… abychom se mohli
cítit jako doma.“

Na fotograﬁi
A. F. Artime spolu
s provinciálem
P. Petrem Vaculíkem.

ADOPCE NA DÁLKU
Drazí přátelé,
v polovině září letošního roku jsme
obdrželi poděkování za podporu chlapce jménem Davudulla Hakim prostřednictvím programu Adopce na dálku.
Rodina chlapce vyřešila své problémy
stěhováním do rodného města Keraly
a Davudulla začne studovat v Mosque
škole, kde bude usilovat o další vzdělání s pomocí a podporou Mosque úřadu
v Kerale.
Nejnovější zprávou z tábora našich
indických dětí doplněnou posledním
dopisem od Davudalla uvádíme další
sbírku na projekt Adopce dětí na dálku
v našem městě. Letos podporujeme
po této změně celkem 6 dětí, z roku
2016 máme zůstatek 15.056,- Kč.
Své dary stejně jako v minulých letech
můžete předat osvědčeným organizátorům v různých částech města: paní
Daně Konečné na matrice MěÚ, paní
Marušce Chudožilové ve školní jídelně,
Márii Urbáškové, Zdeňce Doležalové,
Marii Vaňharové, Janě Nášelové, Marii
Kršákové, Aničce Skaličkové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku
Mrázkovi.
O průběhu letošní sbírky na adopci
dětí na dálku ve Fryštáku budeme veřejnost informovat prostřednictvím článků
ve FL, informační skříňky na náměstí
a v relacích městského rozhlasu.

O červené punčošce
Kolik bylo popsáno místa ve FL o psích exkrementech? Kolik výzev, rad, ponaučení, stížností i proseb? Vše marno!
Vy, kteří vlastníte psí mazlíčky, kteří se s nimi hrajete, chválíte, dokonce pusinkujete, mnozí nevíte, nebo nechcete vidět, že se zvíře vyprazdňuje třeba na chodníku, na veřejném prostranství? Doma byste jisto jistě hovínka uklidili. Ve městě
asi nemusíte. Však co, zaplatili jste za pejska poplatek, tak ať uklidí pracovníci
obce. Nebo ještě lépe! Ať to „hovno“ roznesou na obuvi děti, či občané.
Tak se ptám. Stydíte se po svém pejskovi uklidit? Štítíte se? Myslíte, že by vám
„spadl hřebínek“, kdyby vás někdo viděl uklízet „kulíny“?
Dobrá rada. Buď psíka nechovejte, nebo mu nedovolte (ani na vodítku) jít mimo
objekt vašeho domu.
Přátelé, není vám to trapné, že stále a stále mluvíme, píšeme o tomto problému? Vždyť město přidalo více „psích odpadových košů“. Marně! Jeden by si
mohl myslet, že mnozí „pejskaři“ jsou buď recesisti (dělají to naschvál) nebo jsou
negramotní. Jinak si takové jednání u mnohých nelze vysvětlit.
PS/
Víte, co navrhl jeden občan? Abychom vyhlásili soutěž o největší psí hromadu.
Prý by se určitě vítěz dostavil pro ﬁnanční odměnu a my bychom věděli, o kterého
páníčka a psa se jedná, kdo nám město takovým způsobem „krášlí“.
SK
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K U LT U R A

Díky za pěknou chvíli
(Krajina v díle Josefa Semráda)
základní školy. Autor pochází ze Svojšic
Rozmanité výstavy (zahrádkářů,
včelařů, betlémů, bábovek, výtvarnív podhůří Železných hor, ale po svatbě
ků, kronik či archívních dokumentů,
našel nový domov ve Fryštáku – Horní
Vsi. Blízké Valašsko i samo Fryštácko
etnograﬁckého materiálu, výstavy k jumu učarovaly. Svědčí o tom desítky děl,
bileím města, neziskových organizací,
zachycujících podmanivou krajinu i zajíspolků...), patří ve Fryštáku spolu s farmářskými trhy, folklorními festivaly, vomavé lokality regionu, odcházející svět
děním medvěda, rejem čarodějnic, Stadřevěnic a proměny prostředí, v němž
žijeme.
říčkovou poutí, koncerty, veselicemi,
V předvečer roku, v němž vzpomerozsvícením vánočního stromu, hubertneme jubileum nezapomenutelného
ským setkáním přátel přírody v lesích,
hornoveského tvůrce Aloise Holíka
živým betlémem, akcemi škol, knihov(1908-1985), si znovu uvědomujeme
ny, neziskovek, sportovních oddílů etc.
k jedinečným okamžikům, které nás
jedinečný odkaz výtvarných osobností
Fryštácka – J. Pažout, L. Jadrníček, S.
spojují a vzájemně obohacují. V kronice
města a Fryštáckých listech je jich za ta
Bardoděj, J. Iván, J. Hovadík, D. Janouléta požehnaně. A stojí za to i návštěva
šek, R. Knedla pro kulturní i duchovní
webových stránek!
vzestup Fryštácké brázdy. A těší nás, že
Taková srdečná atmosféra panovav tomto směru nalézají své místo i soula i na výstavě obrazů našeho hornočasní a začínající tvůrci (např. talenovaveského spoluobčana – malíře Josefa
ní žáci výtvarného oboru v naší ZUŠ).
Semráda, uspořádaná v průběhu volebNa výstavě jsem potkal a prohodil
ního víkendu v 1. poschodí fryštácké
slovo s řadou Fryštačanů, známých,

rád si podal ruku s příbuznými autora a hosty z různých míst naší krásné
země. Díky, pane Semráde, za pěknou
chvíli, přejeme hodně zdraví a tvůrčí pohody!
-Čz-

Starosta města Fryštáku
Vás srdečně zve
na slavnostní

ROZSVÍCENÍ
NEJEN VÁNOČNÍHO STROMU,
které se uskuteční
v sobotu v předvečer první neděle adventní

dne 2. prosince 2017 od 16 hodin
na fryštáckém náměstí Míru.
Radnice města ožije nevšedním a originálním
VIDEOMAPPINGEM!
Na děti čeká Ježíškova dílna
a pro všechny malování na obličej.
Atmosféru Vám zpříjemní občerstvení
v podobě nejrůznějších domácích pochoutek
a sváteční melodie.
Přijďte společně s námi přivítat adventní čas.
Více o programu najdete na www.frystak.cz
nebo na facebooku města.

AEROBIK

Když nemůžeš, přidej víc...
Mirai se Zátopkem posouvají zlínský univerzitní klub aerobiku MV Team UTB
Zlín k zisku 9 medailí na Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku.
20členná výprava MV TEAM Univerzity Tomáše Bati Zlín se pod vedením trenérky Mgr. Moniky Váňové zúčastnila Mistrovství České republiky
ve sportovním aerobiku v Plzni s obrovským úspěchem. 11 startů bylo proměněno v 11 ﬁnálových účastí a 9 medailí. Účast na MČR upevnila 2. místo
klubu v TOP 10 ČR. Teprve rok fungující klub se tak stal nejlepším moravským klubem závodního aerobiku.
V téměř všech věkových kategoriích měl univerzitní klub své zástupce
a uspěl v každé z nich.
Juniorka (14–16 let) Vanda Šimková navázala na své loňské úspěchy
v kadetské kategorii, kdy se stala vicemistryní ČR, Evropy i světa. V Plzni
v kategorii jednotlivců získala úžasný
bronz ve velmi silné konkurenci světových a evropských šampionek. Vanda je
v juniorské kategorii benjamínkem, ale
přesto se hned v prvním roce probojovala do české juniorské špičky a svými
výkony se v jednotlivých závodech letošní sezóny nominovala na nadcházející Mistrovství světa v Holandsku.
Vanda soutěžila i v kategorii juniorských smíšených párů spolu se svým
partnerem z Polska Markem Dudkem.
Juniorský pár získal bronz a bude ČR
rovněž reprezentovat na mistrovství
světa v Holandsku. Tento pár má za sebou evropský šampionát v květnu 2017,
kde vybojoval stříbro a titul vicemistrů
Evropy.

Vanda byla nominována na Sportovce roku Zlínského kraje 2016 v mládežnické kategorii a byla zařazena do
TOP 5.
V juniorské kategorii reprezenotoval
klub i tříčlenný tým dívek ve složení Erika Ševců, Bára Krčmářová a hostující
Lucie Karásková z Českých Budějovic,
který se na MČR probojoval až do ﬁnále, ve kterém obsadil krásné 6. místo.
V kategorii kadetů (11–13 let) startoval za MV TEAM UTB skvělý smíšený
pár Zuzka Němcová a Jáchym Hanák,
mistři Evropy 2017. Tento letos neporažený pár opět nezklamal,
výhral a z Plzně si odváží titul
mistrů České republiky. Zuzka
a Jáchym jsou dalšími postupujícími na mistrovství světa
v Holandsku a velkými kandidáty na světové zlato.
Jáchym si zasoutěžil i v kategorii jednotlivců. Jeho výkon
byl mistrovský, i když na zlatou medaili nedosáhl a domů
si odvezl stříbrnou medaili
a nominaci na MS.
Poslední zástupce v kategori kadetů bylo trio ve složení Anička Macková, Zuzka
Němcová a Verča Nováková,
které se v obrovské konkurenci probojovalo do ﬁnále
a získalo úžasné 5. místo.
Kadetské trio posílila mladší
nadaná Verča Nováková, kte-

rá startovala v Plzni ve své věkové kategorii 8–10 let.
V nejmladší kategorii (8-10 let) v kategorii jednotlivců si Alenka Březinová
bezkonkurenčním výkonem “vyskákala”
zlatou medaili a stala se mistryní ČR
2017. Krásnou stříbrnou medaili si pak
odvezla Verča Nováková. Obě závodnice startovaly na MČR i v tříčlených formacích a opět úspěšně. Zlatou medaili
získalo trio s Alenkou Březinovou, Gabčou Veselou a Luckou Veselou. Stříbro
bralo trio s Verčou Novákovou, Soﬁnkou Šimkovou a Kájou Knedlovou.
Roztomilý a sympatický výkon předvedl na MČR v Plzni ﬁtness tým MINNIE
ve složení Bára Večerková, Elenka Smetanová, Soﬁnka Šimková, Kája Knedlo-

vá, Lucka Veselá, Gabča Veselá a Zuzka Němcová, který nakonec po zlatých
a stříbrných medailích v celé letošní
sezóně v Plzni dosáhl na bronz.
Rok fungující klub závodního aerobiku MV TEAM UTB Zlín pod vedením
trenérek Mgr. Moniky Váňové, Kačky
Rožkové, Klárky Blažkové, Sárky Váňové a Veroniky Macháčkové za svou
krátkou dobu působení dokázal, že
píle a dřina, odhodlání a snaha, skvělá
parta a láska k pohybu, správná motivace a podpora trenéra posouvají děti
k úžasným výkonům, a nezapomenutelným zážitkům na celý život, samozřejmě
za podpory rodičů.
Když nemůžeš, přidej víc,
zakřič prostě z plných plic,
že slovo nejde, neexistuje...
Mgr. Monika Váňová
MV TEAM UTB Zlín
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Kouzlo
všedního okamžiku
Uvědomili jste si někdy, že ani dospělý strom není nikdy „hotov“? Mění
se až do dne, kdy je poražen nebo zemře stářím. I ve vysokém věku je plný
života, přibývá mu větví, větviček, listí
a proměňuje se do krásy a osobitosti,
třeba i ve vichřici ulomenými větvemi.
Člověk je na tom podobně. Pokud
nerezignuje, „vychovává“ sám sebe od
mládí a neustane ani ve vyšším (vysokém) věku. Vždyť život je zajímavý. Mládí je dravost neomezené perspektivy.
Střední věk je sklízení životních plodů
a stáří – to je vzájemná harmonie, vize
životní cesty, pocit vděčnosti, že jsme
vše využili, co nám život dal.
Příjemné okamžiky v životě člověka,
kterých by si měl vážit, jsou třeba i obyčejná chůze, chuť k jídlu, vůně příjemných věcí, přítomnost blízké osoby, zpěv
ptáků, šumění deště, cinkání nádobí
před obědem, krásná hudba, vzorně
uklizený byt, sousedské vztahy a další
a další kouzla všedního dne.
Tyto krásné životní pocity obohacují
život. Čím jsou hodnotnější a příjemnější, tím více nám všem okouzlují okamžiky všedního dne. Zamyslete se nad
tím. Nejen k létu, ale hlavně k podzimu
bychom měli myslet optimisticky.
SK

PESIMISTA x OPTIMISTA
Pesimista tvrdí, že vše kolem nás
je v podstatě špatné, nesmyslné, převažuje u něj zlo a zpochybňuje i smysl
života. Když může volit mezi dvěma zly,
volí obě. Je spokojený tehdy, objeví-li
se důvod k nespokojenosti. Mívá často smůlu, ale vychází jí vždy tak trochu
vstříc. Je dokázáno, že jejich postoje vyvolávají citový stres, nepozorností způsobují nehody, úrazy, přivolávají sobě
i jiným deprese, v neposlední řadě sami
sobě oslabují imunitní systém.
Naopak. Optimismus je cenná investice. Kdo v průběhu života přijímá
svět a život, jak se mu jeví, ten bere
odpovědnost do svých vlastních rukou.
Je aktivní, a proto se lépe vyrovnává
se vším, co ho potká. Cítí se šťastnější
a činí šťastnějšími i ostatní lidi. A když
se naučíme žít bez bolesti, strádání, pocitu smutku, bez honby za hromadami
peněz, budeme se cítit šťastní.
Apoštol Pavel nám radí, abychom
změnili sebe a pak změníme celý svět.
Když však chceme změnit celý svět, nejprve musíme změnit sami sebe.
Zkusme tedy být optimisté!
SK

Důležité upozornění – GRANTY 2018
Připomínáme, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku
na podporu činnosti dobrovolných neziskových organizací na rok 2018 je třeba
doručit (osobně nebo poštou)do podatelny MěÚ ve Fryštáku nejpozději do 30.
listopadu 2017.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města na svém jednání 2. 10. 2017
schválilo novou formu žádosti (včetně přílohy) je nutné si tento aktualizovaný tiskopis stáhnout na adrese:www.frystak.v záložce Městský úřad/formuláře.
Zároveň upozorňujeme, že nejpozději k datu podání žádosti je třeba mít vyčerpanou dotaci na letošní kalendářní rok.
V případě nejasností volejte prosím tel: 607 801 942 (Mgr. Pavel Nášel) nebo
můžete poslat e-mail na adresu: p.nasel@frystak.cz.
Děkujeme za pochopení.

Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu
Ve dnech 7. – 11. 9. 2017 jsme se zúčastnily mistrovství Evropy ve Slovinsku, které se konalo ve městě Laško. Zde jsme reprezentovaly Českou republiku
a naše město Fryšták po dobu 4 dnů. Po náročném soutěžení jsme se umístily
následovně na těchto místech:
Formace a deﬁlé junior baton 15. místo; Duo baton junior L. Filáková a H.
Hvozdenská 13. místo; Duo baton senior L. Matelová a I. Ševčíková 11. místo;
Solo baton junior H. Hvozdenská 16. místo; Solo baton senior I. Ševčíková 7.
místo; Solo pompon classic G. Wiesnerová 7. místo; Solo pompon show G. Wiesnerová 2. místo.
Z této soutěže jsme si odvezly titul vicemistra Evropy.
Především bychom všechny chtěly poděkovat městu Fryšták za velmi štědrý
příspěvek, díky kterému jsme se mohly zúčastnit tohoto mistrovství a reprezentovat nejen Českou republiku, ale i naše město Fryšták. Dále bychom chtěly poděkovat naší skvělé vedoucí a trenérce Nikole Dorazínové a jejímu bratru Vladimíru
Dorazínovi.
Karla Vodehnalová a Gabriela Wiesnerová
Ráda bych touto cestou poděkovala panu starostovi města Fryšták Mgr. Lubomíru Doleželovi a všem zastupitelům města. Děkuji, nejen svým jménem, ale
jménem celého týmu Fryštáckých mažoretek za vaši štědrost, vůli a ochotu nás
podpořit. Tím jste nám umožnili zúčastnit se, pro nás tak významné soutěže, jako
je Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu asociace EMA. My se na oplátku
snažíme naše město, co nejlépe reprezentovat.
Bc. Nikola Dorazínová DiS.

Nábor do řad Fryštáckých mažoretek
Fryštácké mažoretky pořádají nábor nových členek ve věku od 4 do 15 let.
Nábor probíhá každý pátek od 16:00 do 17:30 hodin.
Pro více informací využijte naše webové stránky
www.frystackemazoretky.cz nebo na telefonním čísle 731 857 173.

VĚNEČEK

Drakiáda
K podzimu patří pouštění draků,
a tak ani letošní podzim není výjimkou.
Po propršeném září jsme se konečně
dočkali sluníčka a také teplého počasí,
jen větru nám nebylo moc dopřáno. Sluníčko přilákalo na 5 desítek dětí s různými pestrobarevnými kupovanými či
doma vyrobenými draky. A věřte nebo
ne, těch ručně vyrobených bylo opravdu
hodně.
Zpočátku se drakům na obloze dařilo, ale s přibývajícím časem vítr slábl,
až nám na obloze zůstali jen ti nejvytrvalejší. Naštěstí se blížil čas vyhlašování vítězů a rozdávání odměn. Porota
hodnotila nejen kvalitu a výšku letu, ale
také provedení a nápaditost domácí
výroby. Odměnila nejvytrvalejší rodiče
a vybrala nejzajímavější jména draka.
No řekněte sami, takové Trdlo v záchodě, Slzička či Smrtihlav, nemají ty děti
krásnou fantazii? Odměny si ovšem odnesly všechny děti za jejich snahu, vytrvalost a velkou trpělivost.

Děkujeme všem za velkou účast,
i za trpělivost s termínem konání, který
se bohužel, díky počasí a jiným okolnostem přesunul ze září na říjen.
Děkujeme také všem, kteří nám při
této akci ochotně pomohli. Ještě jednou
gratuluji vítězům a vy, co jste nevyhráli,
nebuďte smutní, třeba to vyjde příště.
Z.V.
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SLUŽBU

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

Ladislav Bačůvka
Marie Dřímalová
Anna Fuksová
Marie Jedličková
Jiří Kotas
Marcela Majkusová
Jindřiška Maroňová
Maria Rozsypalová
Jaroslav Sádlík
Rostislav Vyskup
Ludmila Zelinková
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.
ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření manželství
– slaví
ZDENĚK a MILOSLAVA NĚMCOVI.

Blahopřejeme!
Prosba
FC Fryšták žádá spoluobčany o poskytnutí fotograﬁí z historie klubu.
Kontaktovat můžete Pavla Gálíka na
telefonu 603 870 372 nebo e-mailu:
fotbalfrystak@seznam.cz.
Děkujeme.

Můžete se nám v krátkosti představit.
Pěstitelská pálenice v Přílepech zpracovává ovocný kvas sadařům již dvanáctým
rokem. Vlastníme jedno kotlovou pálenici od ﬁrmy Destila Brno a to typ KPD300 s plně
elektronicky řízeným procesem destilace. Ohřev kvasu provádíme plynem, což nám
dovoluje velmi jemnou a pozvolnou destilaci kvasu a to je velká výhoda oproti pálenicím
spalujících dřevo.
Teď tedy k vaší nové službě zákazníkům?
Naše pálenice se snaží vycházet zákazníkům vstříc a ulehčit jim starosti s přípravou kvasu. Již třetí sezonu jim nabízíme možnost, že k nám můžou dovést zralé jablka
a zhruba za 4 až 5 týdnů si mohou přijet pro hotovou pálenku. A to za stejnou cenu
jakou by zaplatili, pokud by si kvas dělali doma a do pálenice si ho sami zavezli. Tedy
120 Kč za litr hotové pálenky.
Jaký byl zájem zákazníků?
Zájem klientů předčil naše očekávání. Za poslední dvě sezony jsme tuto službu
poskytli mnoha desítkám spokojeným zákazníků. Ze sta kilogramů dovezených zralých
jablek si zákazníci odvezli skoro 12 litrů velmi kvalitní jablečné pálenky.
Kam tedy jablka zavést?
Zájemci o tuto službu musí zralá a nenahnilá jablka zavést do naší moštárny v Martinicích, která je v objektu staré hospody. Tam jablka zvážíme, změříme cukernatost
a hned se dozví, kolik pálenky si za šest týdnu odveze. Musí si sebou vzít jen občanský
průkaz, protože se na místě vypisuje přihláška na pálení pro celní úřad. Platba probíhá
až při převzetí pálenky.
Čtenáře bude jistě zajímat co se děje z jablky dál.
Jakmile jablka převezmeme, jsou nasypána do linky, která je umyje, pak je dopravník převeze do šnekového kontinuálního lisu s kapacitou 1200 kg/h. Vylisovaný mošt
putuje čerpadlem do nerezových tanků o objemu 2500 litrů. V tancích jablečný mošt 4
až 5 týdnů kvasí, pak je přepraven do pálenice v Přílepech, kde proběhne samotná destilace. Hotovou jablečnou pálenku si pak zákazník převezme v moštárně v Martinicích.
Je nějaký rozdíl mezi kvasem založeným doma a tím u vás?
Rozhodně, u nás všechno ovoce projde tlakovým mycím procesem, což lze v domácích podmínkách jen těžko. Dále je vymoštováno. Čímž kvas zbavíme nežádoucích
látek, které obsahují stopky, slupka a jadřince, jako jsou třísloviny a ovocné vosky
a amygdalin. Velký vliv na kvalitu a hlavně množství pálenky má uskladnění ve velkoobjemových nerezových tancích. Tam kvasný proces probíhá daleko příznivěji než
v menších nádobách.
Nabízí se otázka, proč tuto službu poskytujete?
Prvotní myšlenkou bylo zvýšit vytíženost pálenice koncem léta, kdy ještě nemáme
tolik zákazníků, abychom pálili každý den. Dále doufáme, že touto službou přilákáme
i zákazníky nové, kteří nemají možnost nebo čas si kvas zakládat doma.
•••
Podrobné informace na tel. čísle 724 845 044 (p. Seidl)
nebo na http://www.paleniceprilepy.cz/

Věneček z. s.
při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve na

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Pátek 3. 11. 2017 v 17:00 hodin
na náměstí ve Fryštáku

• průvod Fryštáckými ulicemi
• ohňovou show
• závěrečný ohňostroj
Za deště se akce odkládá.

placená inzerce

Těšit se můžete na:

WWW.REALGREEN.CZ

Informace na tel. čísle 724 845 044 (p. Seidl)
nebo na http://www.paleniceprilepy.cz/

placená inzerce

placená inzerce

SDÍLENÉ PÁLENÍ
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

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

e-mail
web

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

Nově otevřeno ve Fryštáku na křižovatce
Tel.: 774 319 222
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placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

