10
vydává město Fryšták • ročník XXVI • číslo 10 • říjen 2016 • vychází zdarma

Občané, ocenění u příležitosti oslav 660. výročí
V pátek dne 16. září 2016 bylo v průběhu oslav 660. výročí první písemné zmínky o městě Fryštáku v sále Domu Ignáce Stuchlého oceněno 11 fryštáckých občanů. Jako poděkování za jejich dlouholetou nezištnou činnost ve prospěch
ostatních občanů nebo vzornou reprezentaci města byly uděleny Ceny města Fryštáku a Ceny starosty města Fryštáku.
CENA MĚSTA FRYŠTÁKU
Ing. Alois Holík, za vynikající sportovní výkony a vzornou
reprezentaci města
Mgr. Rudolf Knedla „in memoriam“, za dlouholetou vynikající organizační, sportovní a uměleckou činnost a vzornou
reprezentaci města
Prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc., za dlouholetou vědeckou a publikační činnost a vzornou reprezentaci města
Anna Zapletalová, za dlouholetou obětavou práci knihovnice a veřejně prospěšnou činnost

CENA STAROSTY MĚSTA FRYŠTÁKU
Bedřich Bělák, za dlouholetou veřejně prospěšnou činnost
a vzornou reprezentaci města
Mgr. Miroslav Dibelka, za dlouholetou obětavou službu
duchovního správce farnosti a veřejně prospěšnou činnost
Ing. Tomáš Dlabaja, za vynikající sportovní výkony a vzornou reprezentaci města
Lubomír Hotař a tým fryštáckých hokejbalistů (90. léta),
za vynikající sportovní výkony a vzornou reprezentaci města
Františka Orsavová, za její dlouholetou obětavou a veřejně
prospěšnou činnost
Václav Staněk, za vynikající sportovní výkony a vzornou reprezentaci města
František Záloha, za dlouholetou publicistickou a veřejně
prospěšnou činnost a vzornou reprezentaci města
Ještě jednou všem oceněným blahopřejeme a děkujeme.
Mgr. Pavel Nášel
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Poděkování
Vážený pane starosto, dovolte mi,
prosím, abych Vám poděkoval za kulturní akce k 660. výročí města Fryštáku,
které jste jako město připravili.
Velmi si vážím těchto kulturních
akcí, také jsme jich hodně navštívili.
Zaujala mě také výstava „Fryšták
v proměnách času“, nebo večerní vystoupení Fryštácké Javořiny či Jazzbooku na náměstí. Také musím vyzdvihnout sobotní program spojený
s ohňovou show a ohňostroj.
Vážím si, jaký bohatý program jste
nám, občanům i návštěvníkům města,
připravili. Je mi jasné, že to nebylo jednoduché všechno domluvit, nachystat,
zařídit a také se na těchto akcích podílelo hodně lidí. Proto mi dovolte touto
cestou všem poděkovat.
Přeji nám všem občanům i Vám,
pane starosto, aby se v našem Fryštáku žilo stejně dobře, jako doposud.
Věřím, že se nám to společně podaří
i do budoucna.
S pozdravem
Filip Slováček, Fryšták
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Ohlédnutí

za oslavami 660. výročí první písemné zmínky o Fryštáku

očima vedení ZUŠ Morava

Ve dnech 12. – 18. 9. 2016 proběhly ve městě Fryštáku oslavy 660.
výročí. Vedení města připravilo bohatý kulturní a společenský program.
Každý den celého týdne byl spojen
s nějakou akcí. Vystoupila celá řada
hudebních těles, ochotnické divadlo,
proběhla vernisáž, farmářské trhy.
Jedním z hlavních bodů celého programu byl sobotní Den hudby. K naplnění
tohoto svátečního dne město Fryšták
přizvalo ke spolupráci ZUŠ Morava.
Podmínkou vedení města bylo využití
mladých, nejlépe místních muzikantů,
případně muzikantů z nejbližšího okolí, podpora rozvoje regionální kultury.
Tuto rozumnou podmínku jsme velmi
rádi akceptovali, ředitel školy Libor
Mikl a paní Martina Nosková, vedoucí našeho střediska Fryšták, se ujali
organizace v tomto duchu. Do programu dne jsme tedy zařadili vystoupení
našich žáků zejména z Fryštáku, Vítové, Lukova a Kašavy. V odpoledním
programu pak vystoupily naše hudební soubory a Valašský soubor Kašava. Vrcholem dne pak bylo večerní
vystoupení dechových hudeb Ořechovjané, Lidečanka a Miklovci, doplněné
o doprovodný program ohňové show
a ohňostrojem. Malinko nás v tento
den potrápilo počasí, ale radnice připravila zastřešení pódia pro vystupující i posezení pro diváky, tedy dopady
dešťových přeháněk byly snesitelné.
Při dopoledním operativním jednání
jsme se shodli na pokračování oslav
na hlavním pódiu na náměstí Míru,
tedy nevyužití „mokré varianty“ v Kulturním domu ZDV Fryšták. Po dobu
celodenního programu vzniklo několik organizačních problémů, které se
nám mj. díky ﬂexibilitě a operativnímu
přístupu pana starosty Mgr. Lubomíra
Doležela a radního Mgr. Pavla Nášela, podařilo prakticky obratem vyřešit. Tímto bych chtěl celému vedení
města Fryšták poděkovat za kvalitní
spolupráci při organizaci Dne hudby
a občanům města poděkovat za velmi dobrou účast a diváckou podporu.
Celé oslavy považuji za velmi zdařilé a přeji všem občanům Fryštáku
do budoucna jen dobré, mnoho úspěchů a spokojeného života v tomto
krásném valašském městě!
Ing. Ivo Thurner
učitel hudby, jednatel ZUŠ Morava
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Loukotě a řemeny ve Fryštáku
Jak jistě mnozí víte z vlastní účasti na této ojedinělé akci, jednalo se o zastávku veteránů, aut i motocyklů vyrobených
do roku 1918, které mají loukoťová kola a pohon plochými řemeny. Tato vozidla zavítala do našeho města ze srazu veteránů
v Kroměříži při spanilé jízdě do Vizovic. Na fryštáckém náměstí se před polednem 10. 9. 2016 sjelo 27 aut a 4 motocykly,
jedno hezčí než druhé. Bylo úžasné sledovat tyto stroje v chodu při běžném provozu s posádkami v dobových oděvech. Nejstarším vozem bylo auto Autocar z roku 1902 a motocykl Laurin Klement vyrobený v roce 1901. Velké poděkování patří městu
Fryšták za výpůjčku náměstí a panu Milanu Julinovi se synem za organizaci a zajištění této akce.
Libor Sovadina
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 14/2016/VII ze dne 22. 8. 2016 (Výběr)
• RMF z důvodu zlepšení řízení chodu
Městského úřadu Fryšták a zvýšení
elektivnosti výkonu Městského úřadu Fryšták zřizuje s účinností od 1. 9.
2016 Útvar kanceláře starosty Městského úřadu Fryšták a schvaluje pravomoci tohoto útvaru.
• RMF schvaluje s účinností od 01.
09. 2016 celkový počet zaměstnanců
města Fryštáku zařazených do Útvaru kanceláře starosty Městského úřadu Fryšták, a to ve výši dva (nejedná
se o úředníky ve smyslu zákona č.
312/2002 Sb. o úřednících, nepodílí
se na výkonu správních činností), a to:
- vedoucí Útvaru kanceláře starosty
- sekretář/ka starosty a podatelny
• RMF bere na vědomí pracovní náplň
těchto dvou zaměstnanců bez připomínek.
• RMF na návrh starosty jmenuje
s účinností od 1. 9. 2016 do funkce
vedoucího Útvaru kanceláře starosty
Městského úřadu Fryšták L. Eliášovou,
a pověřuje starostu podpisem jmenovacího dekretu.
• RMF z důvodu zlepšení řízení chodu
Městského úřadu Fryšták a zvýšení
elektivnosti výkonu Městského úřadu Fryšták ruší Odbor správy majetku
Městského úřadu Fryšták od 1. 9. 2016
a ruší pracovní místo vedoucího tohoto
odboru. Činnosti vykonávané na této
pozici se s účinností od 1. 9. 2016 přesouvají na Odbor technického hospodářství Městského úřadu Fryšták.
• RMF zřizuje s účinností od 1. 9. 2016
nové pracovní místo referent investic
na Odboru technického hospodářství
Městského úřadu Fryšták.
• RMF pracovní místo referenta majetkové správy Městského úřadu Fryšták
včetně zaměstnance a vykonávaných
činností převádí z Odboru správy majetku Městského úřadu Fryšták do Ekonomicko – správního odboru Městského
úřadu Fryšták.
• RMF stanovuje s účinností od 1.
9. 2016 počet zaměstnanců města
Fryštáku v Městském úřadu Fryšták
a organizačních složkách města Fryštáku v celkové výši 25.
• RMF schvaluje s účinností od 1. 9.
2016 Organizační strukturu města
Fryštáku (Městského úřadu Fryšták)
a ukládá starostovi s ohledem na výše
uvedené změny zajistit ke dni 1. 9.
2016 aktualizaci Organizačního řádu
města Fryštáku (Městského úřadu
Fryšták).

Zápis ze zasedání RMF
č. R 15/2016/VII z 31. 8. 2016 (Výběr)
• RMF svěřuje Odboru technického hospodářství Městského úřadu Fryšták působnost rozhodování o uzavírání smluv
o podmínkách provedení staveb a o výpůjčce, a to pouze pro oblast (působnost) staveb přípojek inženýrských sítí
ukládaných do pozemků obce a staveb
zpevněných sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací
obce, a to po dobu trvání (životnosti)
stavby s účinností od 1. 9. 2016.
• RMF bere na vědomí sdělení Mgr. L.
Doležela, starosty města, ve věci pověření Ing. P. Dohnala, vedoucího Odboru
technického hospodářství, k uzavírání
a podepisování smluv o podmínkách
provedení staveb a o výpůjčce pro stavby přípojek inženýrských sítí ukládaných
do pozemků obce a staveb zpevněných
sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací obce, a to
po dobu trvání (životnosti) stavby.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030030999/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem
„Fryšták, pí Billová, úprava vedení NN“,
umístěné na části měst. pozemku p. č.
213/2 – zahrada, a p. č. 432/2 – ost.
plocha, ost. komunikace, oba 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 doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030032131/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Fryšták, a fy E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem
„Fryšták, p. Kráčalík, kabelová příp.
NN“, umístěné na části měst. pozemku p. č. 170 – ost. plocha, silnice, 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 souhlasí se stavbou nového
oplocení u pozemku p. č. 514 – zast.
plocha, nádvoří, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadatelů manželů L. a M. Zelinkových, Fryšták, který sousedí s pozemkem p. č. 2/3 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
a je zapsán na LV č. 10001 pro město

Fryšták, a pov. starostu podpisem tohoto souhlasu vč. podpisu tzv. situace.
• RMF schvaluje podání žádosti o trvalé
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ve věci zjištěného nesouladu
druhu pozemků v KN, a to u pozemků
p. č. 477/9, 479/2, 479/3 a část 477/6
(nově odd. pozemek p. č. 477/11), vše
k. ú. Vítová, obec Fryšták, ve vlastnictví
města Fryšták, vedených v KN jako lesní pozemky, ve skutečnosti jako ostatní
plochy – ostatní komunikace, a pověřuje starostu podáním této žádosti.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 16/2016/VII z 5. 9. 2016 (Výběr)
• RMF schvaluje podání výpovědí
sdružených služeb dodávek elektrické
energie k 31. 12. 2016 pro odběrná
místa EAN: 859182400212230672,
859182400209999827 , a to společnosti E. ON Energie, a.s., České Budějovice, a pověřuje starostu podpisem
této výpovědi.
• RMF schvaluje Příkaz k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb
dodávky elektřiny v napěťové hladině
nízkého napětí s vyvolávací cenou 800
Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního makléře, a to
pro účely nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, a.
s., a pov. starostu podpisem přihlášky.
• RMF schvaluje Příkaz k obchodování
zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr
do 630 MWh (maloodběr) s vyvolávací
cenou 500 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního
makléře, a to pro účely nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní
burze Kladno, a. s., a pověřuje starostu
podpisem přihlášky.
• RMF schvaluje Příkaz k obchodování
zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr
nad 630 MWh (velkoodběr) s vyvolávací
cenou 555 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního
makléře, a to pro účely nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní
burze Kladno, a. s., a pověřuje starostu
podpisem přihlášky.
• RMF jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázek malého
rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez
DPH, pro realizaci zakázek malého rozsahu ve složení:
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a) Rekonstrukce povrchu vozovky ul. Komenského: Ing. P. Dohnal / Ing. J. Košák, Ing. P. Gálík / Ing. arch. J. Kudělka,
V. Filák / Ing. T. Černý, Ing. R. Ševčík /
P. Ševčík
b) Rekultivace prostoru lokality Baďura: Ing. P. Dohnal / Ing. J. Košák,
Ing. P. Gálík / Ing. arch. J. Kudělka, V.
Filák / Ing. T. Černý
c) Regenerace hřbitova – příprava
území včetně kácení: Ing. P. Dohnal /
Ing. J. Košák, Ing. P. Gálík / Ing. arch.
J. Kudělka, Mgr. L. Sovadina / Mgr. L.
Doležel, Mgr. P. Nášel / K. Gyuricsek,
Ing. T. Černý / Ing. R. Ševčík
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava povrchu dětského hřiště na Žabárně“, a to ﬁrmu Porr a.s Praha bez přip.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Porr a.s., Praha na realizaci akce „Oprava povrchu dětského hřiště na Žabárně“, a to v ceně 289 992,- Kč bez DPH,
(tj. 350 890,- Kč vč. DPH), a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Parkování – ul. Holešovská – projektová
dokumentace“, a to Ing. arch. D. Kunetkovou, Zlín, bez připomínek.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
průzkum zájmu o parkovací místa ze
strany občanů bydlících v bytových domech na ul. Holešovská dle projektové
dokumentace.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Město Fryšták – Oprava ulic Osvobození
I-IV“, a to ﬁrmu EUROVIA CS, a.s., Praha, bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou EUROVIA CS, a.s., Praha, na realizaci akce
„Město Fryšták – Oprava ulic Osvobození I-IV“, a to v ceně 1 808 528,- Kč
bez DPH, (tj. 2 188 319,- Kč vč. DPH),
a pověřuje starostu, Mgr. L. Doležela,
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace
o stavu akce s názvem „Rehabilitace
a stavební úpravy kapličky ve Fryštáku
– Vítové – II. etapa – odvlhčení objektu“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2016
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Viliam Vacl, Holešov, kterým se vymezují
méně práce – čl. IV. Cena a způsob jejího placení a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF v návaznosti na schválený dodatek č. 1 a č. 2 schvaluje podání žádosti o ﬁn. příspěvek z rezervy Programu
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
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vyhlašovaným MK ČR, a pověřuje starostu podpisem této žádosti.
• RMF v souladu se Čl. VII, bod 1.
Smlouvy o výpůjčce pozemku ze dne
15. 6. 2016 souhlasí se stavbou oplocení části pozemku p. č. 383/1ost.
plocha, manipulační plocha, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro žadatele R. Orsavu, Fryšták, z poplastovaného pletiva zelené barvy s výškou pletiva
175 cm s ukotvením na sloupcích o průměru 48 mm ve vzdálenostech 2,5m
s celkovou délkou oplocení 30,4 m,
a pov. starostu podp. tohoto souhlasu.
• RMF ukládá referentce ESO G. Najmanové zajištěním fotodokumentace před
a po provedení prací.
• RMF bere na vědomí sdělení o prošetření žádosti paní Kolajíkové, Fryšták
ve věci umístění staveb, materiálu
a odpadu na části měst. pozemku p. č.
408/4, k. ú. Fryšták, obec Fryšták ze
strany obyvatel bytových domů na ul.
Holešovská i žádost pana R. Šopíka,
zast. obyvatele bytových domů na ul.
Holešovská.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v pl. znění schvaluje zveřejnění
záměru vypůjčit část poz. p. č. 408/4,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře
20 m², žadateli p. Romanu Šopíkovi, bytem Holešovská 322, 763 16 Fryšták,
za účelem umístění mobilního přístřešku pro posezení a samostatně stojícího
grilu, na dobu určitou 5 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou, a uzavření přísl.
smlouvy o výpůjčce vč. povinnosti dodržovat pořádek a čistotu na vymezeném
území a dodržovat OZV č. 1/2016.
• RMF doporučuje ZMF schválit vydání
Vyjádření vlastníka pozemku s vynětím
částí měst. pozemků p. č. 818/51,
821/45, 821/47, 821/97 a 827/11,
vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták ze zemědělského půdního fondu a se zastavěním těchto pozemků stavbou dálnice
D49, případně objekty vyvolanými touto
stavbou, s podmínkou následného majetkoprávního vypořádání (prodej dotčených částí výše uvedených pozemků)
uskutečněného na základě geometrického plánu a s kupní cenou stanovenou
na základě cenových předpisů platných
a účinných ke dni uzavření kupní smlouvy, tj. cenou v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem.
• RMF pověřuje referentku ESO pí Najmanovou kontaktováním Zemědělského družstva vlastníků Fryšták ve věci
informovování o následné úpravě náj.
smlouvy na pronájem pozemků určených k zemědělské činnosti v návaznosti na podanou žádost fa Viapont s.r.o.
• RMF bere na vědomí výsledek jedná-

ní, který proběhl ve Víceúčelové budově čp. 100 ve Vítové dne 24. 08. 2016
za účasti části obyvatel místní části
Vítová, za účelem nalezení optimálního
řešení situace ve věci stížností na chov
psů p. Bronislava Růčky bez přip.
• RMF bere na vědomí odborné posouzení hodnoty movitého majetku
ve smyslu žádosti MUDr. J. Mlčochové
a schvaluje odprodej drobného hmotného investičního majetku – 4 ks židlí
a 1 ks osobní váhy za cenu stanovenou kvaliﬁkovaným odhadem žadateli
MUDr. J. Mlčochové.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták a MUDr. J. Mlčochovou, Fryšták, na prodej drobného
hmotného investičního majetku – 4 ks
židlí a 1 ks osobní váhy, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF pověřuje OTH zajištěním odvozu
nepotřebných movitých věcí z ordinace
MUDr. Mlčochové a dále pověřuje ESO
nabídnutím těchto nepotřebných věcí
příspěvkovým org. zřizovaných MF.
• RMF bere na vědomí studii cyklodopravy na území města – Dolní Ves – silnice II/490 a pověřuje Ing. Pavla Dohnala, vedoucího OTH, projednat studii
ve stavební komisi.
• RMF souhlasí s průjezdem a seřazovací zastávkou spanilé jízdy veteránských vozidel v rámci akce „Loukotě
a řemeny v Kroměříži“ ve Fryštáku dne
10. 09. 2016, pořádanou Veteránem
klubu Kroměříž, z. s. ve spolupráci s 1.
Fryštáckým spolkem motocyklistickým.
• RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku
části městského pozemku p. č. 2/1 –
ost. plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli 1. Fryštáckému spolku motocyklistickému, zast. Mgr. L. Sovadinou,
za účelem zastávky histor. vozidel při
akci „Loukotě a řemeny“ 10. 9. 2016.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, a 1.
Fryštáckým spolkem motocyklistickým, zast. Mgr. L. Sovadinou, Fryšták,
na výpůjčku části měst. pozemku p. č.
2/1 – ost. plocha, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za účelem uspořádání zastávky historických vozidel při akci „Loukotě
a řemeny“ dne 10. 9. 2016, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje součinnost ze strany
OTH ve věci přípravy prostor náměstí
pro předmětnou akci (zábor náměstí
v požadovaném rozsahu).
• 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 souboru;

FL 10/2016

a.b) Mgr. M. Sovadinovou na výpůjčku
prostor školní jídelny za účelem konání
zkoušek ochotnického divadelního spolku, a pov. starostu podpisem.
• 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) Karlem Boršekem – World Association of Karate Jutsu na pronájem tělocvičny a šatny za účelem tréninku;
b.b) Dagmar Staňkovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem kondičního
cvičení žen;
b.c) Miroslavou Končákovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem cvičení TAI-ČI;
b.d) Ing. Martou Zapletalovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem harmonizačního cvičení žen;
b.e) Pavlem Kozojedem na pronájem tělocvičny a šatny za účelem kondičního
cvičení dospělých (karate kata);
b.f) Silvií Gajdošíkovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem cvičení žen,
a pov. starostu podp. tohoto souhlasu.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 4/2016
ze dne 30. 8. 2016.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Diakonii ČCE – hospic Citadela,
Valašské Meziříčí, pro rok 2016 ve výši
1.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru měs-

tem Fryšták, a Diakonií ČCE – hospic
Citadela, Valašské Meziříčí, za účelem
pokrytí částečných nákladů na provoz,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace Společnosti pro ranou péči SPRP Olomouc
ve věci poskytování služeb rané péče 1
klientské rodině ve Fryštáku.
• RMF bere na vědomí Zápis kulturní
komise dne 3. 8. 2016 bez připomínek.
• RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části měst. pozemku p. č. 2/1 – ost.
plocha o výměře 1 m² a části měst. pozemku p. č 474/1 – ost. plocha o výměře 1 m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli KDU-ČSL, místní organizace
Fryšták, zast. Ing. J. Košákem, Fryšták,
za účelem umístění 2 ks jednostranných předvolebních poutačů, na dobu
určitou od 9. 9. 2016 do 7. 10. 2016,
v ceně nájmu ve výši 10,- Kč/m²/den, tj.
celkem 580,- Kč.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a KDU-ČSL, místní organizace
Fryšták, zast. Ing. J. Košákem, na krátkodobý pronájem části měst. pozemku
p. č. 2/1 – ost. plocha o výměře 1 m²
a části měst. pozemku p. č 474/1 –
ost. plocha o výměře 1 m², oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem umístění 2 ks jednostranných předvolebních
poutačů, na dobu určitou od 09. 09.
2016 do 07. 10. 2016, v ceně nájmu

ve výši 10,- Kč/m²/den, tj. při 2 m² celkem 580,- Kč, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá vedoucím Ekonomicko-správního odboru a Odboru technického hospodářství provedení aktualizace
vnitřních předpisů v návaznosti na organizační změny schválené k 1. 9. 2016
s termínem zajištění 16. 9. 2016.
• RMF bere na vědomí návrh stavebních úprav na vytvoření nově zřízených
kanceláří Městského úřadu Fryšták
(matrika, poplatky) a souhlasí se stavebními úpravami dle varianty č. 2 navržené Ing. arch. Kunetkou.
• RMF schvaluje objednání modrotisku
a ušití 10 sukýnek vzor č.3562 pro účely slavnostních obřadů v rámci komise
pro občanské záležitosti u ﬁrmy Danzinger Jiří, Olešnice na Moravě.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 17/2016/VII z 8. 9. 2016 (Výběr)
• RMF s odkazem na materiál zpracovaný spol. MCI SERVIS s.r.o., Zlín, schvaluje znění zadávací dokumentace pro
veřejnou zakázku „Dobudování vodovodních řádů Fryšták“ – viz CD příloha
č. 1 tohoto zápisu.
• RMF schvaluje ve věci zadávacího
řízení - veřejné zakázky „Dobudování
vodovodních řádů Fryšták“ oslovení 5
ﬁrem – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 07/2016/VII ze dne 29. 8. 2016 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí nabídku Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje na možnost čerpání státní dotace
na zabezpečení pohotovosti jednotky
JPO II/1 (č.j. HSZL-4589-1/IZS-2016
ze dne 28. 7. 2016) a dále na možnost
zaměstnání, a z ﬁnančních, personálních a organizačních důvodů nesouhlasí s podáním žádosti města Fryštáku
na dotaci na zabezpečení pohotovosti
JSDH MF v roce 2017 a zřízením zaměstnaneckých míst s částečným výkonem (min. 40 %) požární ochrany.
• ZMF schvaluje doplnění realizace
investičních akcí v rozpočtu MF pro r.
2016 – viz příl. č. 1 tohoto zápisu.
• ZMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zpracovat důvodovou zprávu k možnosti realizace rekonstrukce náměstí – etapizace
stavby.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově odd. pozemku p. č. 256/5 –
trvalý travní porost, o výměře 57 m², k.
ú. Vítová, obec Fryšták, za účelem zřízení příjezdu k soukromé nemovitosti,
panu B. Javorovi, Lukov, za cenu 298,Kč/m², stanovenou znaleckým posud-

kem, s podmínkou úhrady ½ nákladů
na pořízení znaleckého posudku a geometrického plánu (v souladu s dohodou
s Ing. M. Zelinkou ze dne 25. 4. 2016)
a poplatku na návrh na vklad žadatelem, a uzavření kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 256/4 – trvalý travní
porost, o výměře 190 m², k. ú. Vítová,
obec Fryšták, za účelem narovnání
vlastnických vztahů a hranic, ing. M. Zelinkovi, Zlín, za cenu 298,- Kč/m², stanovenou znaleckým posudkem, s podmínkou úhrady ½ nákladů na pořízení
znaleckého posudku a geometrického
plánu (v souladu s dohodou s panem B.
Javorou ze dne 25. 4. 2016) a poplatku
na návrh na vklad žadatelem, a uzavření kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku p. č. 395
- zahrada, o výměře 145 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem užívání
jako zahrada u své nemovitosti, Ing. V.
Chudárkovi, Fryšták, za cenu 364,- Kč/
m², stanovenou znaleckým posudkem,
s podmínkou úhrady nákladů na po-

řízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad žadatelem, a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje ve veřejném zájmu,
spočívajícím v realizaci nových povrchů
komunikací, která byla částečně kryta
dotačními prostředky, majetkoprávní vypořádání po provedené II. etapě stavby
„Silnice II/490: Horní Lapač - Fryšták“
a „Silnice II/490: Fryšták, průjezdní
úsek, 2. etapa“, mezi městem Fryšták
a Zlínským krajem, a to darováním pozemků p. č. 1015/33 – ostatní plocha,
silnice o výměře 10 m², p. č. 1016/6
– ostatní plocha, silnice, o výměře 12
m², p. č. 1017/21 – ostatní plocha, silnice, o výměře 10 m², p. č. 1019/69
– ostatní plocha, silnice, o výměře 15
m², p. č. 1019/70 – ostatní plocha, silnice, o výměře 13 m², p. č. 1019/71 –
ostatní plocha, silnice, o výměře 30 m²,
p. č. 755/2 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 3 m², p. č. 1004/2 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 997 m², vše k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, do vlastnictví
Zlínského kraje a darováním pozemků
p. č. 1395/2 – ostatní plocha, silnice
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o výměře 55 m², p. č. 1590/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 53 m², p. č.
1590/3 – ostatní plocha, silnice, o výměře 143 m², p. č. 1590/4 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 12 m², p. č.
1590/5 – ostatní plocha, silnice, o výměře 128 m², a p. č. 1589 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 20.204 m²,
vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
do vlastnictví Zlínského kraje.
• ZMF schvaluje uzavření Darovací
smlouvy mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem, na darování pozemků
p. č. 1015/33 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 10 m², p. č. 1016/6 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 12 m², p. č.
1017/21 – ostatní plocha, silnice, o výměře 10 m², p. č. 1019/69 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 15 m², p. č.
1019/70 – ostatní plocha, silnice, o výměře 13 m², p. č. 1019/71 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 30 m², p. č.
755/2 – ostatní plocha, silnice, o výměře 3 m², p. č. 1004/2 – ostatní plocha, silnice, o výměře 997 m², vše k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, do vlastnictví
Zlínského kraje a darováním pozemků
p. č. 1395/2 – ostatní plocha, silnice,
o výměře 55 m², p. č. 1590/2 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 53 m², p. č.
1590/3 – ostatní plocha, silnice, o výměře 143 m², p. č. 1590/4 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 12 m², p. č.
1590/5 – ostatní plocha, silnice, o výměře 128 m², a p. č. 1589 – ostatní
plocha, silnice, o výměře 20.204 m²,
vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
z vlastnictví města Fryšták do vlastnictví Zlínského kraje, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ve veřejném zájmu,
spočívajícím v realizaci nových povrchů komunikací, která byla částečně
kryta dotačními prostředky, uzavření
Darovací smlouvy mezi městem Fryšták
a Zlínským krajem, na darování - nabytí pozemků p. č. 627 – ostatní plocha,
silnice, o výměře 1200 m², p. č. 850 –
ostatní plocha, silnice, o výměře 1187
m², p. č. 1004/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1484 m², p. č.
1004/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 49 m², p. č. 1004/6
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 32 m², p. č. 1005/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
60 m², p. č. 1005/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 54 m²,
p. č. 1005/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m², p. č.
1005/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m², p. č. 1005/7
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 10 m², a p. č. 1005/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě-
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ře 1 m², vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
po provedené II. etapě stavby „Silnice
II/490: Horní Lapač - Fryšták“ a „Silnice II/490: Fryšták, průjezdní úsek, 2.
etapa“, z vlastnictví Zlínského kraje
do vlastnictví města Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF souhlasí ve veřejném zájmu (spočívajícím v získání prostor sloužících
ke sportu a kultuře pro občany města
a zajištění rozvoje této infrastruktury,
zejména pro neziskový sektor) se záměrem bezúplatného převodu nemovitosti - objektu občanské vybavenosti,
čp. 78 (Sokolovny), stojící na pozemku
p. č. 118, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
od současného vlastníka TJ Fryšták,
do vlastnictví města Fryšták, a pověřuje starostu města svoláním jednání
zúčastněných stran ve věci stanovení
provozních podmínek užívání části nabývané nemovitosti.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030031664/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení s názvem „Vítová, DEMINGTON s.r.o., přel. sloupu
NN“, umístěné na části 113/3/3 – ost.
plocha, jiná plocha, oba k. ú. Vítová,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1040011429/001 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 „Fryšták,
p. Ševčík, úprava přípojky NN“, umístěné na části měst. pozemků p. č. 474/1
– ost. plocha, ost. komunikace a p. č.
841 – ost. plocha, zeleň, oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 2.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o bezúplatném převodu pozemku č.
1007991625 mezi MF, a ČR – Státním
pozemkovým úřadem, Praha, na bezúplatný převod pozemku p. č. 648/2
– ost. plocha, ost. komunikace, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, zapsaný v KN
u KÚ pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na LV č. 10002, z vlastnictví
České republiky – s příslušností hospodaření s majetkem státu pro Státní
pozemkový úřad, do vlastnictví města
Fryšták, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

• ZMF schvaluje uzavření Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika mezi městem
Fryšták a obcí Kanianka, za účelem realizace projektu s názvem Vzájemným
poznáváním k rozvoji kulturního dědictví
ve Fryštáku a Kaniance.
• ZMF bere na vědomí Návrh koncepce dobudování sportovně – relaxačního
areálu ve vlastnictví FC Fryšták vč. návrhu na možnost převzetí tohoto areálu
do vlastnictví MF a pověřuje stavební
komisi, komisi kulturní a komisi pro
školství, mládež a tělovýchovu jednat
za účelem ﬁnalizace dispoziční a obsahové koncepce rozvoje sportovního areálu FC Fryšták a ukládá Ing. P. Gálíkovi
prověřit realizaci z hlediska právního.
• ZMF v návaznosti na uzavření pobočky
České spořitelny, a.s., v objektu Domu
byty pro důchodce Fryšták souhlasí
s využitím uvolněných prostor pro potřeby nově zřízených kanceláří Městského
úřadu Fryšták (matrika, poplatky).

POZVÁNKA
Včelaři ze ZO ČSV, z.s. Fryšták
Vás srdečně zvou
na

KURZ
MEDOVÉHO PEČIVA,
který proběhne v podkroví domu
Souhrady 52 ve Fryštáku
(dům M. Doležala, v podkroví
nad bývalým květinářstvím)
pod vedením Nadi Mrhálkové
z Hulína
v sobotu 15. října 2016 od 10 hod.
Naučíte se nejen perník zamísit
a upéct, ale i krásně nazdobit.
S sebou si vezměte: vhodné oblečení, přezůvky, jídlo a pití, dobrou
náladu i nápady na zdobení …
Bližší informace:
zofrystak@vcelarstvi.cz

Nazdobené perníčky budou
vystaveny a prodávány
12. listopadu na včelařské výstavě.
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Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

OZNÁMENÍ
Starosta města Fryštáku stanovuje v souladu s ustanovením § 15 písm. c)
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dobu a místa konání voleb v obci Fryšták.
Dne 7. října 2016 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 8. října 2016 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
MÍSTA KONÁNÍ VOLEB – sídla volebních okrsků ve Fryštáku pro voliče podle
místa trvalého pobytu:
1. Fryšták - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 – přízemí č. dv. 209, tel.
+420 601 574 748
Místní část Fryšták – všechna č.p. na ulicích 6. května, B. Bakaly, Dr. Absolona, Holešovská, J. Kvapila, Jiráskova, Lúčky, Na Hrádku, nám. Míru, Nová, Osvobození IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární,
Zlínská, ulice Komenského - místní část Fryšták č.p. 78, 80, 177, 178, 179, 183,
184, 190, 192, 206, 208, 209, 225, 231, 234, 251, 265, 280, 281, 292, 344,
364, 365, 366, 381, 391, 452, ulice Osvobození místní část Fryšták č.p. 94, 95,
96, 149, 168, 195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367, 431, 434, 445,
ulice Potoky celá mimo č.p. 4 místní část Dolní Ves, ulice Přehradní místní část
Fryšták č.p. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372, 388,
393, 411, 412, 414, 432, 433, 448, Pekárkova č.p. 379, 436, 446, Spojovací
místní část Fryšták č.p. 437.
2. Dolní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 – přízemí č. dv. 210,
tel. +420 601 574 749
Ulice Potoky, místní část Dolní Ves č.p. 4, ulice Přehradní místní část Dolní
Ves č.p. 26, 36, 37, 38, 65, 88, 98, 112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193,
194, 195, 196, 199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233, 238,
241, 242, 243, 244, všechna č.p. na ulicích Dolnoveská, Příčná, Stolařská, Strž,
Vylanta.
3. Horní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 – přízemí č. dv. 220,
tel. +420 601 574 755
Všechna č.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna
II, Humna III, Hutky, Korábová, Lesní čtvrť, Mexiko, Osvobození I, Osvobození II,
Osvobození III, Parková, Spojovací, Úvoz.
Ulice Komenského místní část Horní Ves č.p. 38, 47, 103, 117, 118, 121,
130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 200,
212, 213, 214, 216, 219, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236,
240, 246, 250, 251, 252, 255, 263, 266, 267, 271, 272, 274, 280, 281, 284,
285, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 318, 319,
321, 331, 352, 390, 396, 408, 423, 432
ulice Osvobození místní část Horní Ves č.p. 3, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31,
97, 99, 122, 124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 222, 223, 224, 282,
315, 316, 376, 415, 416, 417,
ulice Ke Skalce místní část Horní Ves všechna č.p., mimo č.p. ulice Ke Skalce
místní část Vítová 105, 106,
ulice J. Kvapila místní část Horní Ves č.p. 395.
4. Vítová - Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100, tel. +420 601 574 759
Všechna č.p. místní část Vítová, ulice Ke Skalce místní část Vítová č.p. 105,
106, ulice Vítovská místní část Horní Ves č.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243,
273, 276, 279, 283, 296, 311, 364, 377, 380, 412, 414, 418, 420, 422, 434.
Ev. č. 109.
5. Žabárna - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 225, tel.
+420 601 574 764
Všechna č.p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché,
místní část Fryšták
ulice Žabárna č.p. 214, 371, 453.
Ve Fryštáku dne 20. září 2016

Ivana Plšková

UKONČENÍ PROVOZU
pobočky České spořitelny
ve Fryštáku
Máme nejširší pobočkovou síť
v ČR, přesto však nemůžeme být všude. Snažíme se přizpůsobovat našim
klientům a mít pobočky tam, kde je
klienti nejvíce využijí. Chod poboček
proto pečlivě sledujeme a podle míry
jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových místech, případně
uzavíráme.
V této souvislosti jsme po detailní analýze dospěli k rozhodnutí, že
22. září 2016 byl ukončen provoz
naší pobočky ve Fryštáku.
Tím, jak se mění rytmus života
měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například
v centrech menších měst), zatímco
v jiných lokalitách, kde by je využilo
velké množství lidí (typicky třeba nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí
o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit do oblastí s hustším
provozem.
Klienty budeme o připravovaných
změnách pochopitelně s předstihem
informovat. Čísla účtů se jim nijak
nezmění. Ve Fryštáku bude nadále
klientům k dispozici 24 hodin denně
náš bankomat, který umožňuje vedle výběru hotovosti například zadání
jednorázového i trvalého platebního
příkazu, zaplacení složenky, dobití
kreditu mobilního telefonu, změnu
PIN kódu nebo zobrazení limitů karty. Dále nabízíme řadu alternativních
cest k obsluze účtu (bankomat, elektronické bankovnictví SERVIS 24 internet/telefon/mobil s nepřetržitým
provozem), kompletní obsluhu klientských účtů a dalších bankovních produktů zajistí také kterákoli jiná naše
pobočka.
Nejblíže Fryštáku jsou naše tři pobočky ve Zlíně, které mají otevřeno
každý pracovní den a nabízejí kompletní bankovní servis.
Děkujeme za pochopení.
Česká spořitelna
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OKÉN KO ZASTU PITELE
(5)
Vážení spoluobčané, nahromadily se na mém stole nějaké dotazy, požadujete
vysvětlení a informace, tak tedy tady jsou.
Proč můj článek s křížkem po funuse? Na to jednoduchá odpověď. Článek
nebyl uveřejněn ve správný čas, důvod : údajně e-mail dorazil pozdě a proto byl
uveřejněn o měsíc později. Stručně řečeno zastupitel by měl prostor dostat vždy!!!
Zastupiteli, tak teoreticky připadá v každém čísle podíl politické plochy obsahující
informace o činnosti orgánů, či představitelů samosprávy. Toliko na vysvětlenou
a dále se k tomu nechci a nehodlám vyjadřovat. Já osobně jsem rád, že doposud
jsou mé články tištěny, poněvadž může být hůř! Ze zápisu z Rady města vzniklo
usnesení: UR11/2016/VII/07c) z kterého mi stávají chlupy po celém těle. CITUJI:
„RMF bere na vědomí Zápis s tiskové komise dne 20.4.2016 bez připomínek
a ukládá Mgr.P.Nášelovi ve spolupráci s Tiskovou komisí při Radě města Fryštáku
připravit návrh dokumentu „ZÁSADY ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO FRYŠTÁCKÝCH LISTŮ“. Tímto usnesením Rady, se v podstatě vracíme někde před rok
1989 čili k cenzuře tisku a z Fryštáckých listů se pomalu a jistě stávají Listy
farské. Výborně pánové jen tak dál!!! Pokud, by přece jenom došlo k neuveřejňování článků a my stým počítáme, existují sociální sítě, na kterých již připravujeme
některé zajímavosti. Jsme připraveni Vás v čas o těchto záležitostech informovat.
Další z dotazů je Vánoční výzdoba města Fryštáku. Je nutné vynakládat, tak
velké ﬁnanční prostředky na vánoční výzdobu? Samozřejmě že nikoliv. V roce
2015 město zakoupilo vánoční výzdobu stromu na náměstí za cca 200.000,-Kč
a co mně zvedá ze židle v letošním roce RMF schválila uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták a společností MK Illumination,s.r.o. Prešov,Slovenská republika na dodávku vánočního osvětlení a nyní se podržte za pouhých 325.911.Kč včetně DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.Tuto informaci Vám nikdo
nepodá.Dokážu být tolerantní to mi nedělá problém,ale pokud budou občané klopýtat a lámat si ruce po chodnících, jak směrem k Poště, tak směrem od Hrubé
hospody k Základní škole to je pro mě nepochopitelné. Je to ostuda!!!
Další z dotazů je pomoc občance města Fryštáku, která se ne vlastní vinou
dostala do svízelné životní situace. Mnozí občané Fryštáku a za to jim patří upřímný dík, se jí snaží pomáhat alespoň oblečením atd. ti vědí o čem hovořím. Tato
paní žije v domě po rodičích bez elektriky,vody, tepla a přesto, že Komise bytová
a sociální pro rodinu při Radě města Fryštáku několikrát dala doporučení Radě
města umístnit ji na dobu určitou a to alespoň v zimním období za cenu stanovenou ceníkem MF do pokoje v Domě s byty pro důchodce neuspěla. Usnesení
Rady města Fryštáku zní jednoznačně: RMF nereﬂektuje na doporučení Komise
bytové, sociální a pro rodinu při Radě města ve věci návrhu umístnění této občanky v domě s byty pro důchodce. Z pěti Radních 3.proti umístnění a 2 se zdrželi
hlasování(Ing. Černý a Ing.Košák). Alespoň někdo z radních má sociální cítění!!!
Arogance moci na Radnici v poslednich 5.letech nemá obdoby. Já jsem pamětníkem a velmi dobře si vzpomínám, že tímto způsobem života žil jeden občan
Fryštáku v 19.století Metůd Kovář v Horní Vsi na točně. Byl to podivín, samorost
a zvláštní člověk. Pokud je mi známo, tato paní, takto žít nechce, ale zatím musí!!!
Myslím si a jsem o tom přesvědčen,že by Rada města a vedení mnělo tuto situaci
velmi rychle přehodnotit.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte ještě takovou maličkost. Dne
30.6.2016 jsem zdvořile požádal pana Starostu města o nahlédnutí do dokumentace Veřejné zakázky akce „Korábová Horní Ves“ a poskytnutí materiálů k zakázce „Zastávka Vítová“. Následně mi pan Starosta sdělil, jakmile se vrátí pan
Ing.Dohnal do zaměstnání po ukončení čerpání řádné dovolené tedy v předpokládaném termínu k 11.7.2016 budu kontaktován a doklady mi budou předloženy.
Již cca tři měsíce se mi nikdo neozval, nikdo mně nekontaktoval. Slzy mi tečou
po tváři a v hlavě se mi vybavuje sedm přikázání, pro všechny neúnavné pracující
workoholiky. Tak alespoň dva znich.Přikázání 4.zní: práce je posvátná nedotýkej
se jí! Přikázání 5. pocítíš-li nutkání pracovat poseď chvíli ono tě to přejde. Přátelé
, děkuji Vám za dotazy a zároveň se těším na další. Přeji Vám ještě hodně slunečných a krásných dnů.
Vlasťa.F.
(Text bez úprav)
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ODPOVĚĎ
NA ČÁST PŘÍSPĚVKU V. FILÁKA
- občanka města Fryštáku, kterou
p. Filák ve svém článku zmiňuje, není
zbavena svéprávnosti a není ani omezena na svých právech; bydlí v domě,
který vlastní její bratr a má k němu dle
údajů z veřejného seznamu (KN) zřízeno
věcné břemeno spoluužívání
- komise bytová, soc. a pro rodinu
poprvé jednala o situaci této občanky
dne 18. 03. 2015, kdy z důvodu zabránění opakování vážné nemoci nabídla
občance využití tzv. Hostinského pokoje v Domě s byty pro důchodce Fryšták
(placené ubytování) na dobu, než dojde
k vyřešení problémů s bratrem ve věci
zajištění služeb v domě; nabídku občanka přijala a opustila pokoj v době,
kdy již skončilo období zimy a kdy sama
sdělila, že se již chce vrátit zpátky domů
(dobrovolně)
- občanka si následně podala žádost
o umístění do Domu s byty pro důchodce Fryšták
- rada z důvodu právně zajištěného
bydlení jmenované – viz výše – byt nepřidělila (není zákonem dána povinnost
schválit žádost o přidělení bytu)
- komise na den 22. 04. 2015 svolala
jednání a pozvala i bratra občanky; výsledkem jednání bylo sdělení ze strany
bratra občanky, že sestra s ním nechce
komunikovat a nechce mu ani platit
za služby, které v domě využívá (zda
je k tomuto povinována či nikoliv není
městu Fryšták známo – listiny toto prokazující nemá k dispozici, ani občanka);
komise sdělila, že je ochotna jednat
v této věci s občankou a zajistit i vyřízení plateb za využívání služeb v domě
– bez výsledku
- výsledkem jednání bylo zjištění, že
se mezi těmito osobami jedná o občansko-právní vztah, který lze řešit v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě neuzavření
dohody podáním žaloby u příslušného
občanského soudu
- jelikož městu Fryšták není situace
této občanky lhostejná, několikrát se
pokusilo i prostřednictvím charitativní sbírky (Tříkrálová sbírka) nabídnout
občance příspěvek formou oblečení či
jídla; toto vždy osobně odmítla
- dále město Fryšták několikrát písemně informovalo bratra občanky
o možnosti posouzení svéprávnosti
sestry a podání žaloby ve věci opatrovnictví z jeho strany ve spolupráci
s pracovnicí Charity Nový Hrozenkov,
která má s vyřizováním opatrovnictví
zkušenosti a která i osobně navštívila jednání komise a sdělila, že město
Fryšták postupovalo zcela v souladu
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se zákonem, poskytlo občance v době
po vážné nemoci zázemí v podobě dočasného bydlení, komise se pokusila
zkontaktovat i rodinného příslušníka
a tudíž je vhodné ponechat další řešení
situace ve smyslu občansko-právním.
Dále uvedla, že bratr občanky měl možnost podat k soudu návrh na zrušení
věcného břemene ve věci bydlení pro
občanku v domě nebo uložení povinnosti hradit za spotřebované služby a bydlení ze strany občanky. Navrhla komisi,
že v případě zájmu ze strany bratra občanky by byla ochotna mu poskytnout
příslušné informace o možnosti podání
návrhu na opatrovnictví sestry ve smy-

slu spravování ﬁnancí, pro zajištění
řádných úhrad za služby (inkaso), kdy
evidentně tato občanka není schopna
rozpoznat hodnotu peněz a plnit povinnosti vyplývající z užívání nemovitosti.;
bratr občanky na tyto i předchozí mu
nabídnuté možnosti nereagoval (vše doložitelně v zápisech komise a rady)
- při dostavení se ze strany občanky
na městský úřad ve věci potřeby stavebních či jiných úprav na domě vždy
město (nad rámec) informovalo telefonicky bratra, aby zajistil příslušné opravy a úpravy
- dále město zajistilo pro občanku
listinu uloženou ve veřejném seznamu

Vážený pane starosto, páni radní
a zastupitelé města Fryštáku
Již delší dobu se připravuji, že vás požádám o uveřejnění odpovědi na můj
dotaz a postřeh ohledně fryštáckého hřbitova ve Fryštackých listech. Teď pravděpodobně nastává nejvyšší čas, blíží se doba Všech svatých, tak nemohu než se
zeptat: bude dezolátní stav hřbitova trvat i o těchto svátcích?
Je mi 84 let celý svůj život žiji ve Fryštáku, takže mohu hodnotit. Tak nehorázný
stav tohoto „místa posledního odpočinku“ si nepamatuji. Proto se ptám, čí je to
«zásluha», co dělá správce hřbitova? Možná je pověřen i jinými, pravděpodobně
důležitějšími, úkoly ...
Setkávám se tam s cizími lidmi, kteří hledají hroby svých známých a mohou si
přitom zlámat nohy na „chodnících“. Někteří se i ptají: « Prosím Vás, kdo zodpovídá v tomto „místě“ za současný stav?
Zkuste si někdy udělat „výlet“ do těchto míst a přesvědčíte se na vlastní oči,
že mluvím pravdu.
A na závěr: až pojedete zase někdy na výjezdní zasedání do Muráně, doporučuji vám zastavit se po cestě na hřbitově v Partizánském (Vel‘ké Bielice), abyste
si udělali představu, jak také může vypadat hřbitov ...
Mám za to, že ve Fryštáku jsou i jiné priority než DIS, fara a kostel. A hřbitov
by k nim zcela jistě patřit měl. Jen pro „inspiraci“ - nejen rozšířit kolumbárium,
obnovit jednu opravdu nehorázně odrbanou“ zeď, ale i zajistit, aby na opuštěných
hrobech nebujel úporný plevel a nešířil se na okolní udržované hroby - co vy na to?
Děkuji vám všem předem: věřím, že se stavem hřbitova budete seriózně podrobněji zabývat a můj postřeh ve FL zveřejníte spolu s odpovědí.
Zdeněk Mlýnek

(KN), která se týkala rozdělení majetku
po smrti jejich matky a vymezené spoluužívání nemovitosti ze strany občanky, aby měla možnost řešit záležitost
neumožnění řádného bydlení ze strany
jejího bratra s právním zástupcem (informace předány i blízkým osobám, které se o její stav v danou dobu zajímaly).
Město, jako samosprávný územní celek v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č.
128/2000 Sb., v platném znění pečuje
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; a při plnění svých
úkolů chrání též veřejný zájem, nicméně nemůže nad rámec zákona zasahovat do soukromých práv jednotlivců.
stojnost. Vedení města tento záměr
považuje v současné chvíli za prioritní.
Co se týká samotné údržby hrobových míst, je zřejmé že za stav hrobového místa odpovídá nájemce. Volných
hrobů je minimum a dochází k neustálým změnám. U některých nájem končí,
a nájemci nemají potřebu dále užívání
hrobů prodlužovat a jiní noví přicházejí.
Samotný hrob je však výlučně soukromým vlastnictvím a ani město nemůže
do stavu pronajatého hrobového místa
zasahovat.
OTH

Regenerace hřbitova
Jak už několikrát bylo ve Fryštáckých listech zveřejněno, záměr rekonstrukce hřbitova je připraven k realizaci. Před dvěma lety byl ukončen proces
projekční činnost a vloni nabylo právní
moc stavební povolení.
Z předešlých dvou vět by se čitatel
mohl nabýt dojmu, že příprava tohoto
záměru šla jaksi sama. Opak je pravdou. Regenerace hřbitova bude velmi
technicky složitou stavbou, jejíž příprava znamenala velmi složitý projednávací
a schvalovací proces, a to zejména s orgány památkové péče.
Je třeba si uvědomit, že „nehorázný“ stav hřbitova nevznikl v posledních
letech, ale je výsledkem působení negativních vlivů samotné koncepce hřbitova a to především působení kořeno-

vých systémů vzrostlé zeleně. Velmi
těžko se hledá způsob opravy chodníků
a uliček, které mají deformované výškové vedení, a rámy hrobů jsou kořeny
posunuté a vybočené.
Dobrá zpráva je, že v letošním roce
bude rekonstrukce hřbitova zahájena.
A to nevyhnutelným zásahem do zeleně v rámci prvního stavebního objektu,
kterým je příprava území. Mimochodem
stav lip je havarijní až kritický a mohou
být pro návštěvníky hřbitova nebezpečné.
Je jen na vůli zastupitelstva města
Fryštáku, aby na příští rok byla částka
na provedení celé stavby schválena
v rozpočtu a aby byla stavba dokončena a toto“místo posledního odpočinku“
získalo svou odpovídající podobu a dů-

Kácení na fryštáckém hřbitově
bylo provedeno na základě upozornění občanů na zhoršení stavu stromu
a následném doporučení dendrologa.
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S LO V O STA R O ST Y
Vážení spoluobčané!
Dovolím si ve svém příspěvku nejprve ještě alespoň malé ohlédnutí za uplynulým měsícem, který měl letos, jak jste si nemohli nevšimnout, nádech poněkud
slavnostní. Připomněli jsme si společně 660. výročí první písemné zmínky o našem
městě. Chtěl bych tedy ještě jednou všem (a záměrně nejmenuji, abych snad někoho ve výčtu neopomněl), kteří se jakkoli podíleli na zdárném průběhu oslav (včetně
dnů družebních a Dne hudby), velmi poděkovat za odvedenou práci – výrazně přispěli k tomu, že jsme jak našim občanům, tak i návštěvníkům našeho města ukázali,
že fryštácká brázda je i dnes opravdu bohatá, má co nabídnout. A vedle poděkování přidávám i blahopřání – všem spoluobčanům, kteří obdrželi některé z ocenění
udělovaných městem (jejich seznam uvádíme samostatně). Jsem přesvědčen, že
tento výraz poděkování města jim plně náleží, a osobně jim přeji, aby se jim v životě
osobním i pracovním jen a jen dařilo.
A nyní i pohled dopředu – čeká nás měsíc říjen, který nám – z hlediska celospolečenského – přináší minimálně dva podněty k zamyšlení: ten první představuje
Mezinárodní den seniorů, který si připomínáme pravidelně každý rok hned prvního
října. V tento den bychom se měli alespoň na chvíli zastavit, vzpomenout na své
blízké a prožít s nimi jakkoliv výjimečný den. Vždyť právě oslavami Svátku seniorů chce naše společnost dosáhnout toho, aby byl oceněn přínos našich starších
spoluobčanů; mnozí z nich jsou aktivní i ve vyšším věku a díky svým zkušenostem
jsou stále platnými členy naší společnosti. A jsem rád, že i senioři fryštáčtí patří
k těm, kteří nepatří do starého železa a že se významně podílejí na životě kulturně
společenském, respektive se realizují v jeho jednotlivých oblastech. Přeji tedy seniorům nejen fryštackým hodně zdraví, pohody i optimismu, ale i mnoho sil, které jim
umožní realizovat se v tom, co je stále baví…
A druhý významný den v kalendáři najdeme s datem 28. října, kdy si náš národ
připomíná důležitý dějinný okamžik v podobě Dne vzniku samostatného československého státu. Myslím si, že právě tento den by měl být – v kontextu událostí nejen
domácích, ale de facto i celosvětových – připomínán důrazně – měly by být ozřejměny hodnoty, na jejichž základě novodobý stát vznikal, a které se dnes bohužel
vytrácejí. A důsledky nerespektování těchto hodnot pak pociťujeme snad ve všech
sférách a úrovních života…
Ať se vám, vážení spoluobčané, daří!

Mgr. Lubomír Doležel
Starosta města

Jen pár poznámek na okraj k článku p. Filáka
1. K poznámce o uveřejnění jeho
článku „s křížkem po funuse“ – ano,
každý zastupitel, případně kdokoliv
z občanů či zájemců má nárok na vydání svého příspěvku, a taky se tak děje,
pan Filák není nijak krácen na svých
„publikačních“ právech – naštěstí PC-technika je dostatečně spolehlivá, dokonce více než lidský faktor, takže lze
přesně dosledovat, kdy – co – komu
na ten který počítač dorazilo;
2. A s tím souvisí uměle vyvolávaná
hysterie p. Filáka k návrhu dokumentu
„Zásady zveřejňování příspěvků ve FL“
– pan Filák, aniž by se seznámil s tím,
o co v příslušném materiálu jde, dopředu nejenže jaksi preventivně občanům podsouvá návrat do doby před r.
1989, ale navíc i rovnou vyhrožuje, že
ho neumlčíme. To opravdu nechceme,
spíše naopak, komu a čemu prospívá
svými militantně laděnými, negativními
emocemi zmítanými články, je zřejmé;
ale jedno pozitivní z jeho slov vyplývá
– vítám jeho nápad publikovat své myšlenky každý na svou odpovědnost a tak
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říkajíc za své, ono se to všechno bude
jinak psát, až za svá sdělení ponese
každý jeden konkrétně svou kůži na trh.
Dnes je legislativa bohužel nastavena
tak, že kdokoliv může v městských periodikách uveřejnit doslova cokoliv!!!, ale
odpovědnost (právní důsledky) za uveřejnění paradoxně nese jen a pouze vydavatel periodika, nikoliv autor…
Proto by p. Filáka měla tato skutečnost velmi zajímat, pokud to ovšem
s ochranou zájmů města myslí opravdu
vážně…
3. Otázku účelově komentovaného
pořízení vánoční výzdoby (coby zbytečné investice) komentuje kolegyně L.
Eliášová – viz níže, která zdokladovala,
že pan zastupitel Filák na zasedání zastupitelstva a při studiu materiálů asi
nedává pozor.
Totiž: Oba kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva města (č. Z 01/2016/
VII z 25. 1. 2016 a č. Z 02/2016/VII
z 15. 2. 2016), na kterých bylo projednáváno i pořízení nové vánoční výzdoby,
jsou k dispozici na webových stránkách

města – sekce samospráva města, zastupitelstvo města, zasedání zastupitelstva, a to včetně komentářů, které
potvrzují, že nikdo z přítomných členů
zastupitelstva, tedy ani pan Filák, nevznesl jediný dotaz směrem k částce,
která byla představena již v návrhu rozpočtu, a poté i při schvalování rozpočtu
města, a to ve výši 400 tis. Kč vč. DPH.
Schválený rozpočet je vyvěšen na stránkách www.frystak.cz v sekci samospráva
města od jeho schválení doposud a obsahuje všechny položky rozpočtu, tedy
i částku na pořízení vánoční výzdoby náměstí, která je uvedena ve sloupci 3639
– komunální služby a úz. rozvoj společně
s částkou 100 tis. Kč na pořízení 2 ks
party stanů. Není tedy pravda, že by
tuto informaci občanům nikdo neposkytl. Rada města pouze konala v souladu
s rozhodnutím, které přijalo ZMF, tedy
v souladu s tím, s čím se prokazatelně
pan Filák seznámil (viz předložená příloha na zasedání zastupitelstva), co nepřipomínkoval a pro co také hlasoval.
4. Případ naší spoluobčanky (text
vedle článku p. Filáka na str. 10) komentuje kolegyně G. Najmanová, která
shrnuje celou, několika občany uměle
vytvořenou kauzu srozumitelným způsobem a na základě faktograﬁe. Dovolím
si za sebe jen dvě poznámky: a) zcela
se hlásím k zodpovědnosti rozhodnutí
těch – dle p. Filáka - asi asociálů, kteří
nic nechápou a údajně nechtějí bližnímu pomoci; sociální cítění mám velké,
ale domnívám se, že musí být projeveno tam, kde je skutečně, objektivně zapotřebí – tento případ to ale není.
A poznámka za b) zveřejnění této
záležitosti včetně jejího taktéž tendenčního komentáře ze strany p. Filáka považuji vůči dané osobě nejen za vrchol
netaktnosti, ale především za projev
lidského pokrytectví a politického hyenismu…
5. Velmi dojemně působí, jak si
p. Filák stěžuje na to, že mu údajně neposkytuji materiály, a vytváří tím dojem,
že mám já či kdokoliv z kolegů potřebu
něco zatajovat – zde jen podotýkám, že
nejen zastupiteli p. Filákovi, ale všem
jsou jakékoliv materiály kdykoliv k dispozici – rád je poskytnu a poskytuji,
a to mimo jiné právě v zájmu prevence
šíření poněkud zkreslených informací,
které někteří tak obětavě trousí nejen
po našem městě, a určití lidé dokonce
přímo podáváním trestních oznámení…
L. Doležel, starosta města
L. Eliášová, DiS.,
vedoucí kanceláře starosty
G. Najmanová, refeerentka ESO
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SEDM MÝTŮ O CYKLOSTEZCE DO ZLÍNA

Reakce na „Sedm mýtů...“

/PO ROCE/

Celou statí se prolíná úporná snaha řešit jako by nezájem
radnice o problematiku cyklistické dopravy. Je zjevné, že hodnocení stavu řešení pisatelem stati vyplývá z nedostatku odborných a faktických informací.
V roce 2016 byla OTH MÚ Fryšták na základě rozhodnutí Rady
města Fryštáku zadána studie řešení cyklistické dopravy ve vazbě na již existující cyklostezky především ve směru Zlín – Lukov.
Dokumentaci zpracovala projekční kancelář, která má bohaté zkušenosti v oblasti dopravního inženýrství, jehož součástí řešení
cyklistické dopravy jako jednoho z významných druhů dopravy je.
Proto nebudu v reakci na text článku zužovat problém cyklistické dopravy na pojem cyklostezka, protože řešení cyklistické
dopravy není jen v extenzívním budování cyklostezek. Můžeme
se bavit a diskutovat o cyklotrasách vedených po lesních, polních
komunikacích, a také o využití místních komunikací, a to ve smyslu technického řešení a uspořádání silničního proﬁlu v takových
parametrech, aby splňoval nutná, především bezpečnostní kritéria. A co se týká cyklostezek, vždy bychom měli mít na paměti
potřebnost a účelnost takových investic, protože cyklostezka je
silnice jako každá jiná a ekonomika je neúprosná. A nedá se pro
hodnocení stavu řešení problému používat jen vyčíslení metráže
zastavěné plochy, ale je nutné se taky zabývat intenzitou cyklistické dopravy v daném prostoru a využitelnosti budované a ﬁnančně
náročné stavby.
Proto se například na rozdíl od pisatele domnívám, že jeho
zpochybnění efektivnosti v převzetí komunikace Fryšták – Štípa
do majetku města Fryštáku (a změny režimu provozu na této komunikaci pouze pro cyklisty a chodce) je liché, neboť vazba na
Zoo Lešná, která na trase komunikace leží, jako významného turistického cíle, je to, co efektivnost této trasy činí do budoucna
velmi zajímavou. A samozřejmě je tu další aspekt, a to napojení
na cyklostezku Zlín – Lukov. Proces převodu je momentálně ve
fázi přípravy smluv, které mezi městem Fryšták a Zlínským krajem
(majitel silnice), přičemž to podstatné a to souhlas s převodem ze
strany majetkového správce komunikace (Ředitelství silnic Zlínského kraje) již byl vydán.
Ale k faktům. Je zpracována a na OTH je k nahlédnutí dokumentace, která skutečně odborně posuzuje možnosti vazeb cyklodopravy na území města směrem na Zlín a na obec Lukov. Jsou
zde popsány možnosti jednotlivých variant a jejich hodnocení.
Momentálně je studie předmětem posuzování ve stavební komisi
a rady města Fryštáku.
Cyklostezka Fryšták – Lukov podél krajské silnice je společnou investiční akcí města Fryštáku a obce Lukov. Je ve fázi aktualizace projektové dokumentace a připravuje se schvalovací řízení.
To samozřejmě vyžaduje výkup některých pozemků v trase cyklostezky, což je také v projednávání. Při realizaci se předpokládá
využití dotačních prostředků.
To je samozřejmě jen část problémů k řešení v rámci cyklistické dopravy. Další směry, které jsou „na stole“ jsou např. napojení
směr Racková a také bude svoláno vstupní jednání se zástupci
samospráv o účelnosti a možnostech řešení trasy Fryšták – Holešov.
Za OTH
Ing. Pavel Dohnal

Je tomu rok, co jsem uveřejnil ve Fryštáckých listech článek – „Sedm mýtů o cyklostezce do Zlína.“ Pokoušel jsem se
popsat problém, který trápí sportovně založené občany.
S vřelým přijetím obce Fryšták se můj článek nesetkal.
Navrhl jsem starostovi, že každý měsíc věnuji pár hodin rozvoji cyklodopravy, aby to nevypadalo, že jen kritizuju. Můj návrh
bezplatné pomoci byl starostou obce odmítnutý.
Ve spolupráci s Tomášem Černým, fryštáckým radním, jsme
uspořádali neoﬁciální setkání s radními Zlína a Lukova, kteří
už cyklostezky úspěšně otevřeli. Tohoto neoﬁciálního setkání
se zúčastnil i dopravní odborník. Napsal jsem pár shrnujících
poznámek a poslal je na vědomí starostovi Fryštáku.
Obec vzala poznámky usnesením na vědomí, ale podněty
dopravního odborníka nevyužila. Starosta Fryštáku posléze
v soukromém rozhovoru odůvodnil, že mohla být vážně dotčena
kompetenční pravidla obce. Což také nepřímo vyplývá z příslušného usnesení rady obce.
Myslím, že setkat se se schopnými lidmi z politiky a probírat
s nimi veřejně prospěšnou představu o bezpečné jízdě na kole,
není trestuhodné, ani zavrženíhodné.
Bilance roku 2015/2016.
1. V průběhu uplynulého roku, starosta obce Fryšták inicioval podnět majetkoprávního transferu štípské silnice. Kdyby se
tento transfer podařilo uskutečnit, a kdyby navíc se záměrem
souhlasily aktivně legitimované složky státu, kraje a obce, mohla by se silnice stát téměř bezpečnou, nikoliv efektivní, cyklostezkou do Zlína. V této věci se nic nepohnulo.
2. V průběhu uplynulého roku, se nerealizovala ani „připravovaná“ cyklostezka do nedalekého Lukova.
3. V průběhu uplynulého roku starosta Fryštáku uzavřel
smlouvu s externím dodavatelem o zpracování vyhledávací studie cyklostezky do Zlína. Doufám, že dodavatel vypracuje objektivní studii, nezatíženou neoﬁciálním názorem, že to prostě
nejde a někteří to jen nechápou.
4. Zato v Lukově si cyklisté užívají bezpečné jízdy po nové
cyklostezce vybudované v centru obce. Blahopřeju celé lukovské radnici, schopnému místostarostovi Michalu Teplému, k tomuto úspěchu.
Uzavírám svůj první rok k 30. 6. 2016 následující bilanční
statistikou cyklostezek v intravilánu a extravilánu města Fryštáku. Data nebyla validována u úřadu obce, zdrojem dat je příslušný územní plán a vlastní pozorování.
Popis
30. 6. 2016
Objem dokončených nových cyklostezek dle stav. zák. a př. předp. 0,00 km
Objem zahájených staveb cyklostezek dle stav. zák. a přísl. před. 0,00 km
Objem povolených staveb cyklostezek dle stav. zák. a přísl. před. 0,00 km
Objem vyprojektovaných cyklostezek autorizovaným projektantem* 0,00 km
Objem cyklostezek indikovaných studií ateliéru architekta**
0,00 km
Objem cyklostezek zmíněný v územním plánu města Fryštáku (podél silnice
směr Lukov) – vyjádřený územním plánem obce jako zábor půdy v jednotce
hektarů
1,61 ha
Řešení cyklostezky z Fryštáku do Zlína vyhledávací studií
externího dodavatele
probíhá
Naděje na cyklostezku do Zlína
trvá
Naděje na cyklostezku do Lukova
trvá
Naděje na cyklostezku na Lešnou
trvá
*Projektem mám na mysli projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební řízení.
**Studií ateliéru architekta - profesionální studii navrhující
základní technické, právní a ekonomické aspekty budoucí stavby, jednoduchý podklad investičního rozhodování obce.
Mgr. Roman Lauterkranc
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Bohatý sklonek léta v Lukovečku
Poslední prázdninový týden se znovu sešly tvořivé děti z Lukovečka, tentokrát se pustily do dalšího složitého
úkolu, a to dřevěného sochání. Prohlédly si dostupný materiál, daly hlavy dohromady a započaly své dílo. Na jejich
výsledek se podívejte na fotograﬁi. Je
to první ze soch, v dalších budeme průběžně pokračovat. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat budoucímu občanu
Lukovečka panu Kouřilovi za poskytnutí
trámů ze staré chalupy, bohatě je k našemu tvoření využijeme.

Do našeho muzea zavítaly opět děti,
tentokrát z mateřské školy ve Fryštáku.
Prohlédly si expozici, vyzkoušely si, jak
se sedělo ve školních škamnách, jak se
pralo v mechanických pračkách a stáčel se med. Potvrdily, že také ve Fryštáku jsou děti dychtivé po tvoření, proklepaly si kladívkem otisky lučního kvítí
na plátno a vybarvily pohádkové postavičky. Měly také možnost nahlédnout,
jak se u nás vaří povidla. Snad se jim
výlet líbil.
V pátek 16. 9. přijala pozvání do Lukovečka zlínská europoslankyně Martina Dlabajová, aby povyprávěla obča-

nům o složité práci v europarlamentu,
jak celý systém evropské unie funguje.
Její výklad byl velmi přehledný, a nenudil. Všechny posluchače zaujala natolik, že padala spousta dotazů z různých
oblastí. Paní Dlabajová byla velmi pohotová, ochotná a erudovaná. Bylo to
nesmírně poutavé a přínosné setkání.
Velmi bychom chtěli touto cestou paní
Dlabajové i její tiskové mluvčí paní Janečkové poděkovat. Všichni přítomní
odcházeli nejen dobře naladěni, ale
také bohatší o spoustu informací.

Lukoveček v současné době sdílí
radost z úspěchu se dvěma nadějemi
naší obce. Jednou z nich je student Vítek Horáček (o něm víc ve druhém článku) a druhou malá Anežka Krumlová,
která se svým keramickým krtečkem
umístila na prvním místě v internetové
soutěži Veverušák a jede si pro svou
cenu do pražského Kostkolandu. Oběma úspěšným nadějím blahopřejeme.
ik

Bronzový výlet do země
vycházejícího slunce
Až do dalekého Japonska zavítal během letošních prázdnin jeden z našich
mladých spoluobčanů. Víťa Horáček,
student gymnázia v Holešově, se v Japonsku zúčastnil Mezinárodní olympiády věd o Zemi (IESO), kde získal bronzovou medaili.
Jeho cesta k tomuto úspěchu začala již před několika lety. Své postupně
získané znalosti, letos nádherně zúročil. Do reprezentačního týmu čtyř česHned druhý den v sobotu 17. 9. využili prostory Obecního domu ke svému
setkání naši senioři. Členky Červeného
kříže pro ně připravily pohoštění, a to
se potom hezky povídalo a vzpomínalo
na staré časy a sousedy. Toto připomenutí přišlo i ve formě videa z dřívějších
setkání. Pohovořit přišel i pan starosta
Ing.Ludvík Nejedlý, který přítomné seznámil s tím, co se v současné době
v obci buduje a jaké jsou plány do budoucna.
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kých studentů se probojoval přes zeměpisnou olympiádu, kdy postupně vyhrál
školní kolo, okresní kolo a pak z krajského kola postoupil do celonárodního
kola. Tam se letos dostal stejně jako
vloni a předloni. Jenže letos se mu vedlo ještě lépe a díky svým vynikajícím
znalostem byl nominován do reprezentačního týmu za Českou republiku.
19. srpna odletěl do Japonska,
přesně do prefektury Mie, Suzuka, aby
se mohl zúčastnit 10. ročníku Mezinárodní olympiády věd o Zemi. Každý ročník soutěže má nějaké ústřední téma,
na které se snaží zaměřit. Letos to
byla „Budoucnost Země“ a diskutovalo
se především o globálním oteplování.
Soutěž se skládala z části teoretické
a praktické. Úkoly byly připraveny tak,
aby prověřily nejenom znalosti účastníků, ale i jejich schopnost použít všeobecné znalosti z fyziky a aplikovat je
na zadané problémy. Soutěžící museli
řešit vše bez pomoci počítačů, nebo
chytrých telefonů, jen za pomoci své
hlavy. Byly to složité úkoly z geologie,
geofyziky, meteorologie, oceánograﬁe,
astronomie a environmentálních věd.
Vše se navíc dělo v anglickém jazyce.
Soutěž v Japonsku trvala celý týden.
Na začátek si organizátoři připravili kulturní exkurze, aby tak studentům umožnili aklimatizaci. Soutěže se účastnilo
celkem 110 studentů z 26 zemí reprezentujících všechny světové kontinenty.
Víťovi se podařilo získat tolik bodů, že
se zařadil mezi 35 soutěžících, kteří vyhráli bronzovou medaili.

Kvapilka opět na Hostýně
V měsíci září se už tradičně vydáváme na společný výlet. V sobotu 10.
září nás sešlo 65 s dobrou náladou,
abychom vyrazili autobusem z Kvapilovy ulice na Svatý Hostýn. Cestu doprovázel zpěv několikrát opakované uliční
hymny, kterou pro tento výjimečný den
složila Liduška Konečná:
Na výlet se vypravila
celá naše Kvapilka,
komu nohy trošku slouží,
půjde pěšky z Hostýnka…
Po účasti na mši svaté, prohlídce
křížové cesty, vyhlídky u rozhledny, načerpání hostýnské vody pro naše blízké,
ale také návštěvy stánků a samozřejmě
malého pohoštění jsme se vydali zpět.
Měli jsme na vybranou - cestu autobusem na Rusavu anebo po svých. Převážná většina volila druhou možnost.
Cesta s úžasnými výhledy přes Grapy

na Čecher nám všem utekla rychle.
Zde jsme se posilnili dobrým obědem
a doplnili tekutiny. Po příjemném posezení jsme se rozdělili na dvě skupiny.
Někteří jsme pro cestu zpět využili autobus, protože už nám nožky nesloužily.
Ti zdatnější poutníci, a byla jich většina,
vyrazili směr Fryšták po svých. Pochvalu si především zaslouží dva nejmladší
z nich, a to František Drábek a Štěpánka Běláková, kteří ušli cestu z Hostýna
až na Kvapilku.
Celý krásný den jsme večer završili
neplánovaným posezením s opékáním
u táboráku a zaslouženou bečkou piva.
Absolutorium si zaslouží Veronika Orsavová za úpravu dyně Hokaido – vynikající pečená delikatesa. Velký dík patří za
přípravu celé akce Petru Bělákovi.
Petře, bylo to skvělé, děkujeme za
zorganizování a těšíme se na další ročník.
Alena Dofková

Myslím, že i kdyby se vrátil domů bez
medaile, vrátil by se jako vítěz. Už to, že
se této prestižní mezinárodní soutěže
zúčastnil, vyžaduje náš velký obdiv.
Víťo, jménem všech spoluobčanů
z Lukovečka, Ti přeji ještě mnoho dalších úspěchů, ať se Ti daří ve studiu
a ať najdeš vždy v životě tu správnou
odpověď.
J.Kojecká
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Je lepší občasný rámus než hněvivé a podezíravé mlčení.
Don Bosco
1. února začaly pololetní zkoušky.
2. února na Hromnice se nešlo do
kostela, protože jsou zkoušky.
3. února je konec pololetních zkoušek. Koupání.
4. února zevnější oslava svátku
Dona Boska. Svátek předcházela 3denní příprava. Pro chovance měl promluvy
P. Navrátil, pro farníky u nás v kapli o
½ 8 hod večer P. Kostka. Velká mše sv.
byla ve farním kostele, kázání měl P.
Navrátil a mši sv. pan farář. Odpoledne
bylo u nás požehnání, pak divadlo sv.
Dona Boska: „Dům štěstí“. Hrálo se i
večer. Velmi se líbilo a bylo velmi poučné.
6. února jsme pořádali karneval, zábava byla ve studovně i v divadle.
7. února byl popelec. Odpoledne přijeli P. Med a P. Januš. Pan ředitel nebyl
doma. Odjel v úterý ráno do Ostravy
na schůzi ředitelů. V pondělí tam byl P.
Veselý na schůzi vedoucích oratoří. Večer začala duchovní cvičení. Rozjímání
kázal P. Januš, přednášky měl P. Med.
Večer o ½ 8 měly duchovní obnovu
ženy. Kázal P. Černík. Účastnic bylo pro
špatné počasí asi jen 60. Ráno byl P.
Černík v Lukově u sester a P. Navrátil
na Lešné.
11. února v neděli byl konec duchovních cvičení v kostele. Upomínka byla:
1. Úcta k Panně Marii
2. Důvěra k panu ředitelovi a ke zpovědníkovi.
3. Apoštolát dobrého příkladu.
Po deváté, kterou sloužil P. Januš,
měl P. Med poslední přednášku a v ní
dal výše zmíněnou upomínku. Odpoledne byli chlapci v divadelním sále na
zápase SK Baťa Zlín - Oratoř..
15. února byla obnova dívek. Kázal

16

Kronika ústavu (43.)
školní rok 1939–1940
P. Veselý. Do Brna jel kázat na obnovu
žen pan ředitel. Účast pro špatné počasí dobrá, asi 60.
18. února v neděli konec obnovy. Byl
tu na návštěvě pan Pitrun. Večer se v 8
hod vrátil z Brna pan ředitel. Oratoriáni
šli odpoledne na divadlo do Lukovečka.
22. února začala duchovní obnova
mužů.. Kázal P. Veselý. Účastníků bylo
asi 60 - 70.
26. února přijel Msgre. Štancl. Pobyl
u nás do středy 28.2., kdy ve 13 hod
odjel.
29. února ráno odjel pan ředitel do
Ostravy kázat obnovu ženám. Vrátil se
v neděli večer. U nás večer začala duchovní obnova pro mladíky. Kázal P. Navrátil. Mladíků den ode dne přibývalo.
První den jich bylo kolem 70. U zpovědi
v sobotu přes 100.
7. března začala odpoledne obnova
pro školní mládež. Účastníků bylo asi
200. Kázal P. Kostka.
9. března jel domů P. Navrátil na pohřeb křestního kmotra. Vrátil se v pondělí.

10. března se ukončila obnova školní mládeže. Hrálo se misijní divadlo
„Spoutaný obr“. Účast byla velmi slabá.
Bylo pěkné kino a sportovci hráli veselohru.
13. března odpoledne přijel pan ředitel z Ostravy, P. Josef Lepařík kázat
cvičení šťastné smrti.
14. března měl pro spolubratry konferenci na téma: Důvěra k představeným - k řediteli, táhnout všichni za jeden
provaz s ředitelem. Odjel odpoledne.

Říjen na DISu
9. září jsme si připomněli 20 let
od zahájení Domu Ignáce Stuchlého.
Z pozvaných asi 80 zaměstnanců a civiláků, kteří prošli domem, se jich dostavilo něco přes 50. Co bylo krásné,
objevila se celá původní sedmička,
která všechno rozjížděla: P. Michael
Martinek (ředitel), Magda Ehrlichová
(přešla s Michaelem z Pardubic), Helena Vávrová ze Šumperka (administrativní a technický chod domu), Honza
Krčma (fryštácký civilák pro údržbu a
úklid), Gábina Dudáková z Českých
Budějovic (kuchařka, která zde vydržela neuvěřitelných 16 let), Dalibor Auf
(byl převelen jako civilák v prosinci
1996 z Pardubic, kde znal Michaela,
měl za sebou vysokou školu zemědělskou, kterou využil při údržbě zahrady,
ale většinu pracovního času proseděl
u počítače) a Ludvík Čuba z Rajnochovic (začínal v únoru 1997 a po skončení služby pracoval jako správce domu).
Na fotce je máme zleva: Honza Krčma,
Dalibor Auf, Magda Ehrlichová, Gábina
Dudáková, Luďa Čuba, Helena Vávrová a Michael Martinek.
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Chcete se zasmát?

Fryštácký DPFS PRAMÉNEK
zahájil svou činnost od středy 7. září 2016 ve 14 hodin v ZŠ Fryšták.
Do souboru se mohou přihlásit děti od 4 do 12 let, které rády zpívají, tancují
a mají vztah k hudbě a lidovým písním. Ty děti, které se chtějí naučit zpívat jen tak
pro radost, mohou být rovněž zařazeny do našeho výborného kolektivu. Soubor má
za sebou mnoho úspěšných vystoupení na festivalech (Strážnice, Frenštát, Slovensko a další), koncertech, pěveckých soutěžích, na kterých byl vždy úspěšný. Podílel
se na natáčení nových fryštáckých písních s cimbálovkou pro televizi Noe a natočení 4 CD. Pro toto album byli vybráni kromě dospělých i sóloví zpěváci Praménku
– Anetka Baďurová, Eliška Černeková, Míša Kunst, Markéta Nováková a Helenka
Hvozdenská a zazpívali velmi dobře.
Vánoční CD by mohlo spatřit světlo světa před Vánocemi 2016, kdy je slavnostně pokřtíme, a tím se připojíme k oslavám 20. výročí založení CM Prameny.
Všechny děti jsou odborně vedeny k sólovému zpěvu dle nové metodiky, kde se
učíme bráničnímu zpívání, artikulaci, hlasové technice, intonaci a výrazu s rozšířením hlasové polohy a rytmického cítění. K uvolnění hlasivek přispívají jednoduché
mantry a pohybová aktivita. Šikovné děti velmi brzy zvládají i náročný vícehlas. Děti
zpívají s chutí a velkým nasazením, které umocňují svou bezprostředností a radostí.
Celoroční poplatek za soubor Pramének činí pouze 200 korun.
Zpěváci Praménku se na Vás moc těší!
Bližší informace:
Vlasta Kunstová, hud, pedagog a vedoucí souboru. Tel. 776 241 574

FRYŠTÁCKÉ SOUBORY PRAMENY PŘIJMOU NOVÉ ČLENY
PRAMÉNEK – děti od 4 – 12 let
- zkoušky každou středu v ZŠ od 14 do 15.30 hodin

Nechejte děti veršovat. Protože tento „dětský folklor“ je důkazem nevysychající životní potřeby. Věřte, dokud
se slova navzájem zvukově podobají,
básničky ze světa nezmizí. No, nebylo
to hezké? – Na kopečku v Africe, stojí
stará věznice – ten rým, ten rytmus!,
nebo – podle práva, ty jsi kráva – či –
pásla jahody, zakopla o schody, spadla
do vody, uhořela.
Vzpomeňte, co jsme se takovým říkankám nasmáli. Nebyly to „verše“ dětského vzdoru, nebyla v tom vulgarita.
Možná že to bylo zakázané ovoce, ale
jistě a hlavně zdroj veselí.
Děti nemusí papouškovat televizní,
či jinou „kulturu“, parodovat vulgární
humor, ale mohou jen tak, pro radost
z vtipu, šoku, zvukomalby, jakési vzpoury proti různým nesmyslným nařízením
vytvořit (třeba nevědomky) slovesnou
pavučinu, vtipný motiv, šablonu putovních veršů.
Pamatujete – haló, haló, co se stalo,
prase v hrnci tancovalo!
Již dlouho si takových „věcí“ nevšímáme, protože si myslíme, že je to
území, kam mají vstup zakázán rodiče,
učitelé i klasikové z čítanek. A vzhledem k tomu, že dětská slovesnost je
důležitým kulturním pokladem, který
by měl zůstat zachován, nechejte děti
„básnit“, vymýšlet. Vtipné průpovídky
zapište, pošlete. Dáme je vytisknout
do školního časopisu. Zasmát se přeci
chceme všichni. Smích je kořením života.
•••
Moudrost zítřka
je jiná než moudrost včerejška
Pamatuj! Jsi člověk!
Znamená to, že musíš dobře zacházet
s přírodou!
Pak budeš mít úctu i k životu.
Když budeš ctít svůj život i život ostatních, naučíš se ctít i člověka.

PRAMENY – CIMBÁLOVÁ MUZIKA – zpěváky a hráče na housle, ﬂétnu, klarinet a kontrabas (lze zapůjčit), zkoušky v neděli od 17 do 19 hodin.
Nejdůležitější je zájem, věk nerozhoduje.

Chceš-li být dobrý, pamatuj!
Pomáhej všude , buď pilný,ochotný!
Chceš-li, aby tvá píle měla užitek,
užívej sílu , chytrost, slušnost,
jež ti byla jako člověku dána.
Dělej svou práci rozumně, rozvážně
a pak od svého života něco očekávej!

Do CM a FS máte jedinečnou příležitost chodit zdarma, s chutí a radostí si zazpívat či zamuzicírovat. Pod odborným vedením získáte hudební zkušenost, která
vám zcela určitě obohatí Váš dosavadní život.
My všichni se na Vás těšíme.

Pamatuj!
Jen úcta všech lidí k životu
může zajistit klid, pokoj na celém
světě.

PRAMEN – FOLKOVÁ SKUPINA – zpěváky, kytaristy od 13 let a dospělé
- zkoušky ve čtvrtek od 16 do 18 hodin

Info: Vlasta Kunstová, hud. pedagog a vedoucí souboru, tel. 776 241 574

Začni u sebe!
SK
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POZVÁNKA
Věneček, z.s. při MŠ Fryšták
zve všechny
na

PODZIMNÍ
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

který se uskuteční
v pátek 4. listopadu v 17 hodin.
Sraz na náměstí ve Fryštáku.
•••
V případě špatného počasí bude
zvolen náhradní termín
•••
Na bohatou účast se těší
pořadatelé.

Noční honička v ulicích
Auta prohánějící se ztemnělými
ulicemi by byla jako součást televizní
ﬁkce poměrně vítaným zpestřením večerního programu pro nemálo z nás.
Když se ovšem takové dění přesune
do nočního Fryštáku na ulici Komenského, popcornová kratochvíle se
může změnit v bolestnou realitu.
Čekáte na chodníku, z nějž chcete přejít přes cestu. Shora se velkou
rychlostí přibližuje auto a za ním
v zákrytu další. Mezitím letmý pohled vpravo zachycuje kočku, která
se chystá z polí do zahrad. Rychlost
je s přimhouřením obou očí nejméně
70kilometrová. Kolem se mihne první z vozidel. Druhé si nedává načas,
je tu vzápětí. Pohlédnout doprava se
vám vůbec nechce. Co jste očekávali,
se vskutku stalo. S tím druhým nepočítala: Několik záškubů drobného
těla…
Hodiny se vám to honí hlavou.
Pomohlo by, kdyby ten v průběhu let
po kouscích mizející retardér, který
je krapet níže, zůstal celý? Bylo pro
aktéra „závodu“ sražení kočky vítanou eventualitou přísunu adrenalinu,
nebo měl aspoň chvíli výčitky?
Jan Krčma
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3.–5. 11. Mezinárodní festival Země na Talíři
VE FRYŠTÁKU!
Fryštácký spolek Z kola ven vás u jedinečné – mezinárodní příležitosti srdečně zve na festival dokumentárních ﬁlmů „o jídle“ Země na Talíři, který se letos
uskuteční ve třech českých městech – v Praze, Ostravě a ve Fryštáku. Ve spolupráci s organizací Glopolis představíme celkem 6 ﬁlmů a pozveme zajímavé hosty,
s nimiž budou návštěvníci festivalu moci diskutovat na ožehavá témata prezentovaná v nabídnutých dokumentech.
„Jak bude vypadat naše zemědělství
tváří změn a tvořme nové příběhy, noza pár desítek let, pokud budeme hosvou kapitolu světového potravinového
podařit jako doposud? Jak nakrmíme
systému. Filmový festival Země na Ta10 miliard obyvatel v roce 2050, pokud
líři (v zahraničí známý jako AlimenTerre)
se musí světová produkce potravin dle
pořádá nezávislé analytické centrum
předpokladů zvýšit až o 70 %, i přes to,
Glopolis a již šestým rokem se koná
že dodnes 800 milionů lidí na světě trpí
v Praze u příležitosti Světového dne výchronickým hladem? Přírodní zdroje se
živy (16. října). Díky dalším organizacím
vyčerpávají rychleji než je možná jejich
a jednotlivcům se prostřednictvím regiobnova, dochází k degradaci zemědělonálních promítání a doprovodných akcí
ské půdy a ztrátě biodiverzity do takové
šíří po celé České republice. Můžete
míry, která je považována za kritickou
se zapojit i vy. Letošní ročník festivalu
experty, zemědělci, ale i samotnými obZemě na Talíři představí sedm ﬁlmů,
čany. Stále viditelnější jsou klimatické
většinou v české premiéře. Ve Fryštáku
změny a rostoucí monopolní síla nějich bude k vidění celkem šest. Odhakolika společností v agrobyznysu, ktelí fakta o zemědělských alternativách,
ré mění pravidla
permakultuře,
hry v neprospěch
o záborech půdy,
přírody v oblasti
produkci palmoosiva, půdy i růsvého oleje, o ositu rostlin. Žijeme
vech,
glyfosávšak v době, kdy
tu
(Roundupu),
změna je možo geneticky moná a odpovědné
diﬁkovaných
ora udržitelné alterganismech aj. Nenativy již existují.
nechte si ujít ani
Díky práci inspibohatý doprovodrativních institucí
ný program plný
i jednotlivců jsou
debat,
dobrého
tyto změny již reajídla, zajímavých
litou, které se pohostů či výstavu
stupně derou vpřed, a slýcháme o nich
o palmovém oleji s názvem Na čem se
- naštěstí stále častěji. Jíst uvědoměleji
smaží Indonésie!“
může každý z nás a přispět tak malými
Přijďte do fryštáckého kina – nasousty k podobě světa, ve kterém můhlédnout za hranice televizních novin,
žeme, a snad i chceme, žít. Tvář zítřka
diskutovat o současnosti i budoucnosti
je tak v rukou nás všech. Staňme se
a inspirovat se spolu s námi.
• Čt 3. 11.
• Pá 4. 11.
• So 5. 11.

9,30 Inhabit: Krajina permakultury (doporučeno středním školám)
9,30 Ukradená zem (doporučeno žákům 8. a 9. tříd ZŠ)
17,00 Brzy i na vašem talíři; 20,00 Tváře změny
16,00 Pomerančový džus, kyselá realita + Válka osiv

Více o ﬁlmech najdete na webových stránkách www.zemenataliri.cz.
Miroslava Knedlová
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FRYŠTÁCKÝ MALÝ SVĚT
nabídl i letos
pořádnou porci

KVALITNÍ HUDBY
Letošní ročník festivalu alternativní
hudby Fryštácký malý svět nabídl návštěvníkům celkem 13 hudebních těles
a jeden divadelní soubor. A co do kvality hudebních vystoupení se jednalo o jeden z nejpovedenějších ročníků v sedmnáctileté historii této akce.
Seznam vystupujících našeho festivalu vypadal na papíře mimořádně
silně. A když se přidalo i nádherné počasí, nebylo se čemu divit, že na festival zavítalo početné publikum příznivců
kvalitní hudby. Přestože dramaturgie
festivalu dostala hned několik nečekaných a nepříjemných trhlin – na poslední chvíli svoji účast odřekli Republic of
Two a Kula pikle – akci to paradoxně
možná prospělo. Právě narychlo sehnaný záskok za prvně jmenovanou kapelu
se totiž stal jedním z vrcholů celé akce.
Byla jím brněnská alternativní partička
Květy, která na našem festivalu premiérově zahrála v novém složení – housle a basovou kytaru nahradily klávesy.
Zvuk potemněl a zhutněl, staré písně
dostaly nová aranžmá, kapela odehrála
svůj set s drtivou energií.

Vynikajícími vystoupeními se prezentovalo jak slovenské trio Longital,
které do diváků neúnavně smažilo své
mnohaminutové, zvukově vybroušené
kompozice, tak živelná pražská dívčí
punková klasika Zuby nehty. Kultivovaností a technickou vybroušeností potěšili Žamboši, živočišností a tanečními
rytmy DVA. Svoji fryštáckou premiéru si
na festivalu odbyly Živé kvety z Bratislavy nebo Ghost of You z Brna. Příjemným
překvapením byli i nováčci na fryštácké
scéně, místní kapela YxA.
Důležitým bodem programu bylo
také rozloučení našeho sdružení s otcem Miroslavem Dibelkou. Ano, náš
pan farář nás dlouhá léta podporoval,
a tak dovolte, abychom mu ještě jednou
(teď už na dálku) vyjádřili svoji vděčnost: Mirku, mnohokrát děkujeme!
A když už jsme v tom, děkujeme
také Zlínskému kraji a městu Fryšták
za podporu, bez níž by se nám celá
akce organizovala o poznání hůře.
Naštěstí to není jen pocit nás, organizátorů Z kola ven, že to byl opravdu
povedený ročník. Spokojeny byly více

než dvě stovky dospělých návštěvníků
a čtyřicítka dětí, které si přišly na své
ať už v dětském koutku, nebo na divadelním představení.
Podpora festivalu nás opravdu těší
a vynasnažíme se i v příštích letech
do Fryštáku přinášet kulturu, která
bude město dobře reprezentovat. Je
nám jasné, že ne každý Fryštačan je
příznivcem alternativní hudby, do města však kvalitní kultura zcela jistě patří a my se budeme i v dalších letech
snažit dokázat, že je možné i v našem
malém městě přivítat hvězdy velkého
formátu (ne, Metallicu či Nicka Cavea
bohužel nejspíš nenalákáme). Těm, kteří nás podporují, ale i jen tolerují, srdečně děkujeme a již teď se těšíme za rok
na viděnou na letní části Fryštáckého
malého světa.
Z. S. Z kola ven
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NAŠI JUBILANTI

BIKE

V měsíci ŘÍJNU 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Hana Čadová
Josef Hečko
Miroslav Hochmajer
Anna Jadrníčková
Zdeněk Janda
Milan Julina
František Jurčík
Ludmila Konečná
Josef Konečný
Zdeněk Lunda
Kristína Marušáková
Václav Mlčák
Vlastimila Odstrčilová
Marie Pápaiová
Bohumila Plišťáková
Ivana Pospíšilová
Jaroslav Šebík
Jarmila Vitásková
Rudolﬁna Zavrtálková

ERIK CAIS NA POSLEDNÍM ZÁVODĚ
Světového poháru ve sjezdu horských kol v Andoře

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

Jedním z posledních závodů sezony 2016, kterých se mladý Fryštačan Erik
Cais zúčastnil, byl závod Světového poháru v horském středisku Vallnord, které
se nachází v malém knížectví Andorra. Toto knížectví leží v Pyrenejském pohoří
mezi Francií a Španělskem na kousku země o rozloze 467,6 km².
Na cestu dlouhou necelých 2000 km jsme vyrazili v pondělí krátce po obědě
a do dějiště závodů jsme dorazili po 25h jízdy. Po registraci a postavení zázemí
jsme se vydali na pěší prohlídku tratě, při které jsme zjistili, že nic těžšího se
ještě letos mezi bodem startu a cíle neobjevilo. 2,2 km dlouhá trať s převýšením
626 m dávala tušit, že závod nebude jednoduchý. Oproti předpovědi se počasí
velmi vydařilo a celý týden panovalo krásné letní počasí, až si kluci chvílemi přáli
lehčí déšť, který by trochu zmírnil prach na trati.
Jak je na světových pohárech zvykem, závodnímu dni předchází kvaliﬁkace, ze
které postupuje v případě Erika nejlepších 30 jezdců. V Andoře se Erikovi bohužel
nezadařilo se mezi nejlepších 30 probojovat. Erik hodnotil své vystoupení takto:
„Kvaliﬁkační jízda se mi, až na pár malých chyb, celkem vydařila a pocit z jízdy
jsem měl dobrý a byl jsem s ní spokojený. Ovšem čas tomuto pocitu, bohužel,
neodpovídal. Teď už mě čekají jen poslední dva závody a pak tvrdá zimní příprava,
abych byl na sezonu 2017 připravený, jak nejlépe to půjde.“

Poděkování
Hledám ke koupi
DŮM VE FRYŠTÁKU
a okolí.

Tel.: 608 976 867
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Milí Fryštačané, bylo mi ctí přivítat zástupkyně komise pro občanské záležitosti,
které mi přišly popřát k narozeninám. Víte, staršího člověka potěší, když na něj
společnost nezapomene (i když je nemocný). Mám doma úžasnou péči svých dětí,
vnoučat, ale návštěva z obce mě zahřála u srdce. Díky, že nezapomínáte na nás
starší. Děkuji za kytičku, přáníčko i balík s dobrotami.
Ludmila Kocourková, Fryšták
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od 293.300.Ï
Suzuki Baleno 1.2 DUALJET: emise CO2TNPNRPELQRYDQ£VSRWěHEDONP)RWRJUD˸HMHSRX]HLOXVWUDWLYQ¯
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Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
Fryšták u Zlína, Holešovská 380

KANDIDÁT NA HEJTMANA
www.facebook.com/SaSzlk
zlinsky.spolecne2016.cz
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MÁME RECEPT NA:
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=O¯QVN¿NUDMVL]DVORXĻ¯
více energie
a dynamiky...
Vladimír Kruliš
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Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.
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Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518
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