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Erik Cais třetí v Portugalsku a šampionem Dolomit
Yacco ACCR Team, za který závodí
mladý Erik Cais, navzdory aktuální situaci vůbec nezahálí. Prioritou letošní sezóny pro fryštáckého jezdce je juniorské
Mistrovství Evropy (FIA ERC 1 Junior),
které mělo své další pokračování naplánováno na 2. – 4. října v Portugalsku.
Premiéru v tomto seriálu totiž odbyla
Rally Fafe Montelongo 2020. Před Erikem tak stála výzva v podobě 18 neznámých rychlostních zkoušek a velmi
kvalitního startovního pole čítající dvacet speciálů kategorie Rally2 (dříve R5),
za jejichž volanty seděli Alexey Lukyanuk či Craig Breen. Avšak pro tým bylo
mnohem důležitější srovnání Erika se
soupeři v juniorské kategorii, kde se postavil například proti Oliveru Solbergovi.
Erik vstoupil do soutěže s rozvahou,
získával jistotu a tempo na neznámých
tratích. Po první sekci, čítající tři měřené úseky, tak ﬁguroval na šestém místě
ve své kategorii se ztrátou 37,8s na prvního Olivera Solberga. Kdokoliv Erika
zná, tak ví, že je to rozený bojovník.
Soutěž byla stále otevřena a do konce
etapy zbývalo dalších šest testů. Díky
skvělému výkonu, kdy se mu podařilo
dokonce jednu zkoušku mezi juniory
vyhrát, se jeho ztráta navýšila pouze
o jednu vteřinu a jeho Ford Fiesta Rally2 mohl přenocovat v uzavřeném parkovišti na pátém místě.
Druhá polovina soutěže čítala opět
devět rychlostních zkoušek rozdělených
do tří sekcí. Dva čtvrté časy v první sekci znamenaly posun zase o příčku výše
a Erik se ocitl na dosah stupínkům pro
nejlepší. Chybělo jediné, v následujících
šesti měřených testech stáhnout 7,1s
na třetího Dominika Dinkela. V těchto
testech tito dva jezdci předvedli opravdu velký souboj a tahali se o každou
vteřinku. Nakonec se však radoval náš
Erik. Druhým a třetím časem v poslední sekci se před Němce Dinkela dostal
a radoval se nejen ze třetího místa mezi

juniory, ale také ze sedmého v absolutní klasiﬁkaci rally. „Z posledního servisu
jsme vyjeli na stejných pneumatikách,
na trati jsme měli stejné podmínky, nikdo neměl žádnou viditelnou výhodu,
oba jsme do toho šli naplno a já jsem
rád, že jsem do toho dal o ten kousek
víc. Vždy se snažím bojovat až do poslední zkoušky,“ usmíval se Erik.
A jak se tady Erik stal i šampionem
Dolomit? Na následující týden, tedy
10. – 11. října, byla v Itálii naplánována 5. Dolomiti Rally. Tým kolem Erika
to samozřejmě dobře věděl a tak jej
sem přihlásil také. Jednalo se tentokrát
o jednodenní soutěž, která byla vedena
po úzkých a zakroucených silničkách
horského masivu. Konkurence zde byla
také na vysoké úrovni, když zde bylo
přihlášeno patnáct posádek na vozech
Rally2 (dříve R5), jež řídili místní matadoři, kteří se jí pravidelně účastní. Další
těžká výzva, kterou ještě umocnilo proměnlivé počasí. Když se totiž v místě
soutěže spustil sníh, soutěžili i pořadatelé, kteří museli urychleně nasolit
horské silničky.

Erik vstoupil do soutěže, stejně jako
v Portugalsku, s rozvahou ve třetím
nejrychlejším čase na první zkoušce.
V Itálii přivykl těžkým podmínkám ještě
rychleji, když od druhého testu neznala
tato soutěž jiného vítěze jednotlivých
testů. Avšak rozhodně to nebylo tak
jednoduché, jak se může zdát. Souboje byly velmi těsné, domácí jezdci mu
nedarovali ani vteřinku zdarma. Erikův
náskok v cíli soutěže byl nakonec 17,6s
na druhého Filippa Braviho na Hyundai
i20 R5. „Bylo to super. Vyhráli jsme
všechny rychlostní zkoušky kromě první,
kde jsme udělali hodiny. A navíc jsme
si odškrtli první vítězství v kariéře!“ zářil
nadšením Erik v cíli soutěže.
Nyní držte Erikovi pěsti, další jeho
soutěží bude náročná Rally Hungary
v termínu 6. – 8. listopadu. Vloni zde
Erik vyhrál hodnocení kategorie ERC3
pro vozy s jednou poháněnou nápravou.
Martin Bill
Foto Josef Petrů
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RMF č. R 18/2020/VIII z 11. 9. 2020
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje poskytnutí stravného na občerstvení (hlavního jídla) pro
členy okrskových volebních komisí při
volbě do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR v roce 2020, konaných ve dnech 2. 10. a 3. 10. 2020,
a případně 9. 10. a 10. 10. 2020, dle
dolní sazby stravného podle příslušné
vyhlášky MPSV pro každého člena OVK,
a to pro den 2. 10. 2020, 3. 10. 2020
a v případě konání druhého kola voleb
i pro den 9. 10. 2020 a 10. 10. 2020.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 1000 Kč každému jednomu členu okrskových volebních komisí – viz jmenný seznam jednotlivých
členů ve smyslu přílohy č. 2 tohoto zápisu a ukládá ESO zajistit předání odměn.
RMF souhlasí s uzavřením dohod
o provedení práce ve věci kompletace,
vkládání hlasovacích lístků do obálek
a distribuce volebních lístků v rámci
konání voleb do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu ČR konaných
ve dnech 2. 10. a 3. 10. 2020, a případně 9. 10. a 10. 10. 2020, za odměnu
dle kalkulace ve výši 1 Kč/kompletace
a vkládání hlasovacích lístků do obálek
+ 5,54 Kč/distribuce hlasovacích lístků
jednomu voliči.
RMF souhlasí s uzavřením dohod
o provedení práce na zajištění úklidových prací a pomocných prací v rámci
organizace konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu
ČR konaných ve dnech 2. 10. a 3. 10.
2020 a případně 9. 10. a 10. 10. 2020,
za odměnu ve výši 130 Kč/hod.

336/32, ostatní plocha, a p. č. 408/4 –
ostatní plocha, zeleň, oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za účelem umístění 7 ks
předvolebních poutačů, na dobu určitou od 14. 9. 2020 do 12. 10. 2020,
v ceně nájmu 2.519 Kč/ks reklamního
zařízení, tj. celkem 17.633 Kč.
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZTV Pekárkova Fryšták, II. etapa “, a to ﬁrmu
DIPS ZLÍN, spol. s r. o., Zlín, s cenovou
nabídkou ve výši 1.599 543,34 Kč bez
DPH, tj. 1.935 447,44 Kč vč. DPH, bez
připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
DIPS ZLÍN, spol. s r. o., Zlín, za účelem
zajištění dodavatele na akci „ZTV Pekárkova Fryšták, II. etapa“ , a to v ceně
1.599 543,34 Kč bez DPH, tj. 1.935
447,44 Kč vč. DPH.
RMF svěřuje Odboru technického
hospodářství Městského úřadu Fryšták
působnost rozhodování ve věcech (úkonech) provozovatele pohřebiště ve Fryštáku.
RMF s platností od 11. 9. 2020 pověřuje zaměstnance Ing. P. Dohnala, vedoucího Odboru technického hospodářství, a Ing. M. Pláška, referenta Odboru
technického hospodářství, podpisem
písemností souvisejících s provozem
pohřebiště ve Fryštáku.
RMF bere na vědomí informaci OTH
o možnosti odprodeje dřevní hmoty
vytěžené v rámci kůrovcové kalamity
a pověřuje OTH zajištěním prodeje zbytkového vytěženého dřeva po kůrovcové
kalamitě v ceně ne nižší než 350 Kč
včetně DPH / m³.

RMF schvaluje krátkodobý pronájem části měst. pozemků p. č. 850/3
– ostatní plocha, a p. č. 741 - orná
půda, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, p. č. 336/32, ostatní
plocha, a p. č. 408/4 – ostatní plocha,
zeleň, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli Rallye Zlín, spol. s r. o., Zlín,
za účelem umístění 7 ks předvolebních
poutačů Moravského zemského hnutí,
na dobu určitou od 14. 9. 2020 do 12.
10. 2020, v ceně nájmu 2.519 Kč/ks
reklamního zařízení.

RMF bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité
kulturní památky – socha sv. Jana Nepomuckého, rejstř. č. ÚSKP 33324/71872, ve výši 95.000 Kč, a to za účelem částečné úhrady nákladů spojených
s výdaji na stavební práce na sousoší
– statické zajištění, základový ztužující
věnec a další související práce a ukládá
ESO zajistit v souladu s tímto rozhodnutím předložit poskytovateli dotace podklady pro vyúčtování dotace.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a Rallye Zlín, spol. s r. o., Zlín,
na krátkodobý pronájem části měst.
pozemků p. č. 850/3 – ostatní plocha,
a p. č. 741 - orná půda, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, p. č.

RMF bere na vědomí doporučení
KHS ZK ve věci konání kulturních akcí
s předpokládaným počtem návštěvníků
nad 100 osob ve vnitřních prostorách,
souhlasí se zrušením akce Den hudby
Fryšták 2020 v daném termínu a místě, souhlasí s novým předpokládaným

termínem konání této akce, a to v pondělí dne 28. 9. 2020 na náměstí Míru
ve Fryštáku včetně upraveného rozpočtu této akce a ukládá Ing. Bc. I. Slámečkové, vedoucí ESO, podat upravenou
žádost o dotaci.
RMF schvaluje převzetí záštity města Fryštáku nad konáním akce „Fryštácká Retro Rally“ a souhlasí s bezplatným
poskytnutím party stanu ve vlastnictví
města Fryšták jako venkovní zázemí
této akce konané v sobotu dne 19. 9.
2020 ve Fryštáku na náměstí Míru.
RMF v návaznosti na požadavek Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci přípravy stavby „Dálnice D49“ a v návaznosti
na konzultaci s Národním památkovým
ústavem v Kroměříži schvaluje přemístění kamenného kříže umístěného
na pozemku p. č. 820, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, ve vlastnictví města Fryšták, na pozemek p. č. 1075, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, ve vlastnictví města
Fryšták.
RMF č. R 19/2020/VIII z 23. 9. 2020
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje bezúplatný převod
movitého majetku – dieselagregát stabilní, typ DES 24 kVA, do majetku města Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
o převodu majetku č. 4009 mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, a městem
Fryšták, o převodu vlastnictví k movitému majetku - dieselagregát stabilní, typ
DES 24 kVA a ukládá ESO zajistit následné převzetí majetku ze strany HZS
ZK a předání do užívání JSDH Fryšták.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
nově vzniklého pozemku p. č. 205/16
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
64 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, který vznikl rozdělením části městského
pozemku p. č. 205/11 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, žadatelům do společného jmění manželů,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným
znalcem Ing. J. Mlčochem, ve výši 200
Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření
daňového poradce pana Ing. P. Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení geometrického plánu, znaleckého
posudku a ceny návrhu na vklad z roku
2019 poměrem 50% (schváleno usnesením ZMF č. U Z 05/2018/VII/10 ze
dne 18. 6. 2018 a potvrzeno usnesením ZMF č.
RMF doporučuje ZMF zrušit usne-
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sení č. ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.10)
ze dne 24. 4. 2019 a doporučuje ZMF
schválit prodej městského pozemku
p. č. 471/2 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 192 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, s podmínkou úhrady nákladů souvisejících
s prodejem (znalecký posudek a návrh
na vklad do katastru nemovitostí) ze
strany žadatele a uzavření kupní smlouvy.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
11/2020 ze dne 15. 9. 2020
RMF bere na vědomí žádost o přidělení bytu mimo schválené pořadí seznamu žadatelů v Domě s byty pro důchodce Fryšták s trvalým pobytem mimo
Fryšták a nereﬂektuje na tuto žádost.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030061185/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a spol.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Vítová, paní Fišerová, Kab.
NN“, umístěné na měst. pozemcích
p. č. 113/8 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 147 m² a p. č. 113/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 5575 m², 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 udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF v souladu s usnesením RMF
č. U R 18/2020/VIII/6 ze dne 11. 9.
2020 schvaluje uzavření Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Fryšták,
a společností Kloboucká lesní s. r. o.,
Brumov – Bylnice, na zajištění prodeje
dříví kulatiny, a to v ceně 350 Kč / m3
bez DPH.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 15/2020/VIII/13b) ze dne 21. 7.
2020 bere na vědomí informace k možné spolupráci s organizací KasPro Cats
– kastrační program, z.s., ve věci zapojení města do programu řešící problematiku toulavých koček a doporučuje ZMF
schválit od roku 2021 vlastní kastrační program města Fryšták, spočívající
v poskytnutí příspěvku majitelům koček
ve výši min. 300 Kč na kastraci těchto
koček a schvaluje pořízení technického
zázemí pro odchyt koček (odchytová
klec, přepravka pro kočky apod.).

RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci možnosti odstranění vzdušné
vlhkosti vnitřních prostor kaple Vítová
a ukládá OTH projednat navržené varianty odvlhčení vnitřních prostor objektu
Kaple Panny Marie Bolestné ve Vítové s Národním památkovým ústavem
v Kroměříži.
RMF bere na vědomí návrh EVON INVEST, s. r. o., Zlín, na uzavření Dohody
vlastníků kanalizací provozně souvisejících, ve věci napojení kanalizace s názvem „ZTV Fryšták – Skalka – SO 03B
kanalizace splašková“ (objekty splaškové kanalizace – SO 03b – PVC 150, dl.
242,2 m, PVC 200, dl. 5,6 m, PVC 250,
dl. 172,3 m) na hlavní kanalizační stoku v ul. Korábová ve vlastnictví města
Fryšták, nereﬂektuje na schválení předložené dohody a ukládá Ing. P. Gálíkovi,
předsedovi Stavební komise při RMF,
zajistit pracovní schůzku dotčených
stran (zástupce MMZl, zástupce MoVo,
a. s., města Fryšták a žadatele).
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci požadavků na rozšíření kapacity kolumbária na hřbitově ve Fryštáku
a ukládá OTH zajistit zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby.
RMF bere na vědomí stížnost
na znečištění hrobového zařízení plody
muchovníku rostoucího v těsné blízkosti
pronajatého hrobového místa a žádost
o přesazení předmětného stromu s tím,
že navržená a vysazená zeleň koresponduje s požadavky Národního památkového ústavu v Kroměříži, jejíž splnění
bylo předpokladem k vydání kladného
stanoviska ke stavebnímu povolení.
RMF souhlasí s prozatímním řešením problému spadu plodů na hrobová
místa ve sběru plodů před uzráním.
RMF bere na vědomí návrh ﬁrmy
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY, spol. s r. o.,
na uzavření nové Smlouvy o dílo o údržbě a servisu zdvihacího zařízení č. 33a2020, kterou se navrhují změny cen
a ukládá OTH prověřit možnost řešení
formou dodatku (popřípadě zdůvodnit
návrh nové smlouvy).

akce, tj. ZUŠ Morava, ruší své usnesení č. U R 17/2020/VIII/32 ze dne 31.
8. 2020 a ruší kulturní akci s názvem
„Den hudby Fryšták 2020“ včetně slavnostního aktu otevření nově zrekonstruovaného objektu města, č. p. 16, na ul.
P. I. Stuchlého, která se měla konat
v náhradním termínu dne 28. 9. 2020
na náměstí Míru ve Fryštáku.
RMF č. R 20/2020/VIII z 30. 9. 2020
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
KVARCIT STAV, s. r. o., ve věci změny
termínu dokončení díla na akci “Prodloužení vodovodu na ulici Osvobození,
Fryšták“ z důvodu změny trasy vedení
vodovodu a schvaluje uzavření Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce
„Prodloužení vodovodu na ulici Osvobození, Fryšták“, mezi městem Fryštáka
spol. KVARCIT STAV, s. r. o., Zborovice,
kterým se mění čl. III. Lhůty a termíny
provádění díla, písm. a): „Dokončení
a předání díla: do 14. 10. 2020“ s tím,
že ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy OZ
engineering, s. r. o., ve věci změny dílčího termínu plnění díla na akci “ Fryšták
Hrubá hospoda“ – projekční práce, a to
z důvodu probíhajících jednání s Národním památkovým ústavem v Kroměříži a schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce
„Fryšták Hrubá hospoda“, mezi městem Fryšták a ﬁrmou OZ engineering, s.
r. o., Zlín, kterým se mění čl. 4. TERMÍN
A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 2b), který nově
zní: „Předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení vč.
propočtu investičních nákladů stavby:
do 120 kalendářních dnů k připomínkovému řízení objednateli od zahájení
doby plnění“ s tím, že ostatní ujednání
smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
ZMF č. Z 5/2020/VIII z 9. 9. 2020
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí žádost o osazení zpomalovacího retardéru na místní
komunikaci Vítová, a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, prověřit možnost realizace záměru umístit retardér
ve smyslu žádosti.

ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 9. 9. 2020 bez připomínek.

RMF s odkazem na mimořádná opatření aktuálně vydaná v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru COVID-19
a s odkazem na stanovisko partnera

ZMF schvaluje opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, uvedených ve Zprávě č. 82/2019/
EKO o výsledku přezkoumání hospoda-

ZMF bere na vědomí zprávu vedoucí
ESO o plnění rozpočtu města Fryšták
ke dni 31. 7. 2020 bez připomínek.

ření Města Fryšták za rok 2019 a ukládá v souladu s ust. § 13 odst. 2 zák. č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, schvaluje podání písemné
informace – zprávy o plnění přijatých
opatřeních k nápravě chyb a nedostatků KÚ ZK, a to do 30 dnů od schválení Závěrečného účtu města Fryštáku
za rok 2019, Ing. Bc. I. Slámečkové zajistit toto podání.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 16/2020/VIII/14 ze dne 31. 8.
2020 neschvaluje prodej části měst.
pozemku p. č. 474/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, o výměře do 25 m², žadatelkám za účelem příjezdové cesty k pozemku p. č. 838 – zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
jehož součástí je stavba RD , a to z důvodu zachování veřejně přístupného
měst. pozemku.
ZMF bere na vědomí informace
ve věci dělení a scelování pozemků
vedených v Územním plánu Fryšták
jako plochy veřejného prostranství
a neschvaluje prodej části městského
pozemku p. č. 201 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 90 m², k.
ú. Vítová, obec Fryšták, žadatelům a to
z důvodu využívání pozemku pro potřeby města jako manipulační plocha při
údržbě komunikací, případně jako zázemí pro investiční činnost, jakož i z důvodu záporného stanoviska střediska
územního plánování, oddělení prostorového plánování Magistrátu města Zlína.
ZMF bere na vědomí návrh žadatelů, na výkup pozemků p. č. 445/35
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 144 m² a p. č. 468/21 – trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond, o výměře 81 m², oba k. ú Vítová, obec Fryšták, do vlastnictví města
Fryšták souhlasí se záměrem výkupu
předmětných pozemků za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem, a to za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod veřejně
přístupnou účelovou komunikací s tím,
že náklady související s výkupem (znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující, tj.
město Fryšták, a ukládá ESO zajistit neprodleně znalecký posudek za účelem
stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
ZMF bere na vědomí návrh na výkup
části pozemku p. č. 451/2 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, k. ú

Vítová, obec Fryšták, o výměře cca 275
m², do vlastnictví města Fryšták souhlasí se záměrem výkupu předmětné
části pozemku za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, a to za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod veřejně
přístupnou účelovou komunikací s tím,
že náklady související s výkupem (geometrický plán, znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí)
hradí kupující, tj. město Fryšták, a ukládá ESO zajistit neprodleně znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé a geometrický plán
na odd. pozemku.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: OT014330054896/002 mezi MF, a spol.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení –
kabelové vedení, kabelový pilíř a uzemnění s názvem „Fryšták, p. Hamrlík,
kab. NN“, umístěné na měst. pozemku p. č. 108/6, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
1.300 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030060400/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Žabárna
- Dolní Ves, Chromíková, Smyčka NN“,
umístěné na měst. pozemku p. č. 1366
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 1748 m², za cenu věcného břemene
v celkové výši 1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů, a udělit souhlas do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí investičního příspěvku
na vybudování inženýrských sítí mezi
městem Fryšták, a manželi Fišerovými,
na vybudování inž. sítí - vodovodu, kanalizace dešťové, kanalizace splaškové
a komunikace v rámci akce „ZTV Pekárkova – II. etapa“, s příspěvkem ve výši
240.000 Kč.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí investičního příspěvku
na vybudování inženýrských sítí mezi
městem Fryšták, a RNDr. Konečným,
a Ing. Konečným, na vybudování inž. sítí
- vodovodu, kanalizace dešťové, kanalizace splaškové a komunikace v rámci
akce „ZTV Pekárkova – II. etapa“, s příspěvkem ve výši 240.000 Kč.
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– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

Úřední hodiny
Městského úřadu Fryšták
v době koronavirové epidemie
Od pondělí 12. října 2020 do odvolání je provoz podatelny i odborů MěÚ
Fryšták i nezbytný osobní kontakt umožněn pouze v úředních hodinách, nastavených nyní takto:
pondělí a středa 12:00 – 17:00 hod.
Veřejnost může kontaktovat zaměstnance městského úřadu elektronicky nebo telefonicky prostřednictvím
elektronické podatelny: epodatelna@
frystak.cz nebo prostřednictvím telefonního čísla: 577 911 051. V kontaktech
radnice jsou uvedeny telefonní a e-mailové kontakty na jednotlivé pracovníky.
POKLADNÍ HODINY:
pondělí a středa 12:00 – 17:00 hod.
Upřednostňujeme bezhotovostní platební styk.

4|5

ZPRÁV Y Z RADN IC E

ZATÍM NIC
V minulém čísle Fryštáckých listů jsem uvedl informaci, že je připravována inovace územního plánu města Fryštáku. Že nepsané datum prvního uvážení zpracovatele proběhne po 30. 11. 2020.
Fryštáčtí radní, v rámci pracovního zastupitelstva, přislíbili, že před ﬁnalizací
územního plánu proběhnou na půdě zastupitelstva diskuze odborníků, architektů,
z akademické sféry, k urbanistickému vývoji města. Že zazní podněty z venku.
Nezatížené kognitivním zkreslením.
Zatím se ale nic nekonalo. (Přestože odborné on-line konference jsou dnes
standardem.)
Doufám, že to neznamená změnu slíbeného postupu. Takovou změnu bychom
neměli podpořit.
Přeji všem pevné zdraví.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku, 19. 10. 2020

POKRAČOVÁNÍ OBNOVY
nemovité kulturní památky
– socha sv. Jana Nepomuckého
ve Fryštáku
V roce 2020 pokračovalo Město
Fryšták v obnově významné fryštácké
nemovité kulturní památky – sochy
sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku,
rejstř. č. 33324/7-1872.
Jednalo se o stavební práce
spočívající v provedení ztužujícího
železobetonového věnce po obvodu
schodiště, který zajistí stabilitu celého sousoší.
Na obnovu této kulturní památky
byly vyčleněny ﬁnanční prostředky
z rozpočtu města ve výši 191.000 Kč
(celkové náklady na obnovu). Městu
Fryšták se podařilo získat z Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových
zón pro rok 2020 z Ministerstva kultury ČR ﬁnanční příspěvek ve výši
95.000 Kč a náklady, které hradilo
město Fryšták tak činí 96.000 Kč.
V roce 2021 jsou předpokládány dokončovací restaurátorské práce na schodišti a balustrádě sochy,
které představují ﬁnanční náklady
ve výši 200tis Kč. Město Fryšták znovu požádá o ﬁnanční podporu z vypsaného dotačního titulu.
Město Fryšták vyslovuje poděkování Ministerstvu kultury ČR za ﬁnanční podporu významné kulturní
památky.
Gabriela Najmanová, MBA
vedoucí Útvaru kanceláře starosty

Důležité upozornění
– Granty 2021

Vyhodnocení systému
třídění odpadů

Připomínám, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku na
podporu činnosti dobrovolných neziskových organizací na rok 2021 je třeba
doručit do podatelny MěÚ ve Fryštáku
nejpozději do 30. listopadu 2020.
Rovněž upozorňuji na formulář žádosti (vč. přílohy – zprávy o činnosti spolku a využití dotace v uplynulém období).
Tiskopis si můžete stáhnout na adrese: www.frystak.cz – v záložce Městský úřad/formuláře.
Připomínáme, že nejpozději k datu
podání žádosti je třeba mít vyčerpanou
dotaci na letošní kalendářní rok. Bohužel v souvislosti s letošní epidemií koronaviru mnoho z Vás granty nečerpalo –
prosím uveďťe ve vaší žádosti informaci
– „grant na rok 2020 nevyčerpán, nebo
čerpán jen z části – a uveďte částku“.
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.

Vážení občané, k 30. 9. 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev na poplatku pro příští rok, tzv. MESOH rok. Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů
a svezených odpadů, aby se předešlo
případným nedorozuměním při platbě
poplatku za odpady.

Přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy E.on - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 9. 11. 2020, 7:30 – 14:00 hod.
Vypnutím bude omezena část místní části Zlína - Kostelec, dále část
města Fryšták, část obce Martinice,
část obce Přílepy a celá obec Horní Lapač a Racková.
Děkujeme za pochopení.

Na co je dobré se zaměřit?
1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře
stanoviště, zda máte uvedeny všechny
osoby a zda všechny údaje jsou správné.
2) U domácností, které mají málo
odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník a uvést v něm způsoby, jakými v dané domácnosti dochází
ke snižování produkce odpadů. Díky
tomu systém začne sledovat poměr mezi
obslouženým objemem nádob a pytlů
u tříděného a u směsného odpadu.
3) Na nástěnce nebo v Hodnocení
stanoviště je vhodné si zkontrolovat, zda
máte načtené všechny svezené pytle či
popelnice. V případě potřeby doplnění
záznamu je možné se obrátit na e-mail
kolektiv@mojeodpadky.cz.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů
(LOGIN, HESLO – tyto údaje naleznete
na archu s čárovými kódy, příp. získáte
na obecním/městském úřadě).
Upozorňujeme, že možnost uplatnit jakoukoliv reklamaci končí 30. 11.
2020.
V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz.
S pozdravem
kolektiv MOJE ODPADKY

S L O V O S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané!
Letošní říjen celé České republice,
kromě jiného, přinesl i další volby. A nám
Fryštačanům dokonce hned dvojí: mohli
jsme totiž v našem městě vhozením hlasovacích lístků do volební urny přijmout
svůj díl odpovědnosti v tak zásadní záležitosti, jako je možnost spolurozhodnout
o tom, kdo bude – tedy samozřejmě pokud možno – co nejlépe naplňovat a prosazovat naše představy o fungování věcí
veřejných, a to jak v rámci krajské samosprávy, tak i v Senátu.
Jsem přesvědčen, že my všichni,
kteří jsme tohoto jedinečného instrumentu v rámci uplatňování demokratických principů každé společnosti využili,
dokážeme novou politickou realitu (celorepublikovou i tu zlínskou) akceptovat,
ať už tedy s našimi očekáváními koresponduje jakkoliv, přičemž jistě s důvěrou doufáme, že nepochybně celá
reprezentace našeho kraje, vzešlá z letošního, dle mého názoru – neadekvátně vyostřeného politického zápolení,
mnohdy popírajícího základní pravidla
politické korektnosti i morálky vůbec,
dostojí svým slibům a bude pak tudíž
přijímat taková rozhodnutí, která objektivně reﬂektují skutečnou vůli veřejnosti,
a to jak s ohledem na jednotlivé priority komplexnosti územního rozvoje, tak
i s přihlédnutím k potřebě ekonomické
stability a prosperity kraje, zejména pak
v dlouhodobém časovém horizontu.
Zlínský kraj tedy čeká hodně tvrdé práce, a já všem, kteří jsou připraveni se
do ní odhodlaně vrhnout, přeji nejen
hodně sil…!
Vážení spoluobčané. Dnes všem přináším zprávu, která nikoho z nás nemůže potěšit. V rámci přenesené působnosti přestane na našem úřadě dnem
1. 12. 2020 vykonávat působnost obecného stavebního úřadu „náš“ odbor výstavby – Stavební úřad Fryšták. K tomuto datu totiž dotyčný stavební úřad ztrácí
způsobilost pro řádný výkon výše uvedené působnosti, neboť nesplňuje jednu
ze základních podmínek pro tento výkon, která spočívá v zajištění dostatečného počtu kvaliﬁkovaných zaměstnanců, tedy úředníků způsobilých vykonávat
příslušné správní činnosti ve smyslu
zákona č. 183/2006Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). Řešení problému personální
nouze nepřinesla ani opakovaně vyhlašovaná výběrová řízení, organizovaná
za účelem obsazení volných pracovních
míst. A to ani v návaznosti na osobní

jednání a možnost – vzhledem ke speciﬁčnosti situace – nastavení individuálních podmínek pro případné uchazeče
o zaměstnání. Jen podotýkám, že s chybějícími úředníky, zejména pak specialisty na stavební řízení, se dlouhodobě
potýkají i další úřady (a jak jsem zjistil
– nejen ve Zlínském kraji). A vzhledem
ke skutečnosti, že úředník vykonávající
svěřené agendy v oblasti stavebního
práva a územního plánování musí tyto
činnosti vykonávat u zaměstnavatele
(obce, města) jako kmenový zaměstnanec, nelze řešit u nás vzniklý problém
jen tzv. dílčí dočasnou výpomocí, například formou spolupráce s „dohodáři“ či
na základě využití úvazků zaměstnanců
zařazených do úřadů jiných obcí. Současně jistě nelze popřít fakt, že momentální nezájem pracovat na stavebním
úřadě u tzv. jedničkové obce (jakou je
i naše město), u nichž nový stavební zákon a reforma stavebních úřadů předpokládají jejich zrušení, je způsoben právě
otázkou nejisté budoucnosti, a představuje tudíž zásadní limitující faktor
při rozhodování, zda svůj profesní život
kdokoliv spojí právě s takovýmto, aktuálně právně nezakotveným, partnerem.
Vzniklou situaci zcela jednoznačně řeší
legislativa, která mimo jiné říká, které orgány kdy a jak konají. Bohužel ani zastupitelstvo či rada města ze zákona nemají žádnou kompetenci, pravomoc zrušení
úřadu zabránit (jedná se totiž o regulaci
ze strany státní správy, stavební úřady
nevznikají na základě rozhodnutí samosprávy, nýbrž státních orgánů a zákona),
snad jen v jakési morální rovině mohou
deklarovat zájem najít alternativní – nicméně už však neplnohodnotné – řešení,
například v již uplatněném požadavku
města zřídit ve Fryštáku detašované pracoviště jiného stavebního úřadu, k čemuž koneckonců už ve dvou úrovních –
starosta a rada města – došlo, přičemž
se příslušná jednání intenzivně vedou
i nadále. Dodávám tedy už jen, že probíhá legislativní proces, na jehož konci je
odejmutí výkonu působnosti obecného
stavebního úřadu ve Fryštáku a k 1. 12.
2020 převod veškerých zde vykonávaných agend na Stavební úřad Statutárního města Zlína, přičemž dosud nezahájená správní řízení či jiné úkony dle
stavebního zákona budou v rámci opatření proti nečinnosti předána k vyřízení
i jiným stavebním úřadům, sousedícím
se správním obvodem dosavadního Stavebního úřadu ve Fryštáku.

Vážení spoluobčané, i přes skutečnost, která je pro mne osobně hned
z několika důvodů neakceptovatelná, věřím, že se budete vzniklou situaci snažit
pochopit a přizpůsobit se jí.
Třebaže jsem chtěl ještě psát i o jiných záležitostech města, tentokrát více
prostoru využít nemohu.
Přesto si dovolím ještě jednu poznámku, reagující na současné společenské – „kovidové“ dění... Nebudu
se sáhodlouze a rádoby odborně rozepisovat například o tom, co nám nyní
nejvíc škodí či hrozí, kdo co zavinil, kdo
co má či nemá dělat, dodržovat apod.,
ale vyslovím jen jedno: ohleduplnost
a odpovědnost každého z nás garantují
prevenci zdraví toho druhého. Za to se
přimlouvám a všem, kteří v tomto duchu
jednají, děkuji.
Zdraví, pozitivní mysl a vše dobré
přeje
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

OZNÁMENÍ

ukončení působnosti SÚ
S platností ke dni 30. 11. 2020
přestává Stavební úřad Fryšták vykonávat v rámci výkonu přenesené
působnosti působnost obecného stavebního úřadu dle ust. § 13 odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územní plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění.
K tomuto datu Stavební úřad Fryšták
zaniká.
S odkazem na ust. § 13 odst. 2
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územní plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění,
bude působnost tohoto stavebního
úřadu (tj. působnost obecného stavebního úřadu ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu, tj. i včetně
obcí Lukoveček, Lukov, Vlčková, Kašava a Držková) nově vykonávat s platností od 1. 12. 2020 Stavební úřad
Magistrátu města Zlína.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města Fryštáku
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Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z
A kdo? No přece šesťáci ze Základní školy Fryšták.
A kam jdou? No přece na Rusavu.
A proč? Jdou za novým dobrodružstvím. Čekají je tři dny adaptačního
kurzu. A jóó!
V týdnu od 7. do 11. září 2020 se
jako každoročně pěšky vydali žáci šestých tříd na adaptační kurz na Rusavu.
Každá třída zde strávila tři dny, které
byly naplněny spoustou her, nových zážitků, dobrodružství, ale i nových přátelství. Během těchto dnů si žáci zahráli
nové hry. Ty je neměly jen pobavit, ale
hlavně v nich měly probudit jejich ukryté
vlastnosti, které využijí při práci v týmu,
v kolektivu třídy. Nešlo jen o tým, ale
i o jednotlivce, jak se mezi sebou dokáží domluvit, spolupracovat, pomáhat si,
někdy i ustoupit druhému, když je to zapotřebí. Někteří v sobě odhalili něco nového, dosud nepoznaného, museli více
spolupracovat, vymýšlet nové strategie,
a to všechno pro svůj tým, pro své spolužáky, ale také kamarády. Utvářely se
nové vztahy mezi žáky, kluci začali více
komunikovat s holkami a zjistili, že to
jsou fajn bytosti, které naslouchají. Myslím, že budu mluvit za obě třídní učitelky, Mgr. Hanu Krajčovou i Mgr. Editu
Šenkyříkovou, když řeknu, že se skvěle
projevily vlastnosti a dovednosti žáků
obou tříd. Pro nás, třídní učitelky, to byla
také dobrá zkušenost. Dostaly jsme každá pod svá křídla nové děti, neznámé,
proto bylo i součástí adaptačního kurzu
se poznat navzájem, otypovat se, zjistit
o sobě něco víc, co nás baví, jaké jsme
a co od nás mohou děti asi očekávat.
Reakce žáků byly zajímavé, pozitivní,
shrnuto jedním slovem SUPER! Dovolím
si uvést pár jejich reakcí, humorných
i k zamyšlení.

V řadě za sebou…
hele, támhle jdou…

mi, které mám hodně ráda. Příroda byla
krásná, vše bylo úžasné, moc jsem si
to užila. Naučili jsme se týmovou práci,
a to je dobře! Pan ředitel dovezl špekáčky, opékali jsme, bylo to mňamózní. Přišla noc, super táborák, stezka odvahy
a černá hodinka. Zpívalo se, smáli jsme
se, prostě super. Hráli jsme hry různých
pravidel. Více jsme se poznali, dokázali
jsme se pak líp dohodnout a dobře rozhodovat. Jídlu dávám 10 z 10. Hrám 9
z 10, nejlepší byly mnohonožky, piráti,
sázky a doporučuji dopisy. Samozřejmě
jsme tam měli rozvrh dne, museli jsme

Super! Nejlepší! Krása! Suprové zážitky na celý život! Bylo to tam moc super, protože jsem byla s nejlepšími lid-

chodit na čas a sekat dobrotu. Často
nás chválili, to mě hodně zahřálo na srdíčku. Vzala jsem si z toho hodně zážitků, na které budu vzpomínat celý život.
Večer jsme seděli u svíčky a povídali
jsme si o zážitcích, které jsme během
dne prožili, co se nám líbilo i nelíbilo.
Nejlépe uvařené jídlo! Hlavně super zvířata, líbili se nám dva kocouři Bazoš
a Amazon. Začal jsem se hodně bavit
s holkama, což jsem nečekal. Moc jsem
si to se třídou 6. B užil.
Moc jsme si to se třídou 6. A i 6. B
užily také, jsem vděčná za tuto zkušenost.
Edita Šenkyříková

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

VAŘÍME
s panem kuchařem
V pondělí 12. října jsme měli možnost přivítat v naší školní kuchyni pana
kuchaře Vladimíra Šťastného. Jeho návštěva proběhla v rámci dalšího vzdělávání paní kuchařek, které zaštiťuje
kuchařská akademie Menu Gold. Ta je
zaměřena na nové trendy ve vaření.
Ve spolupráci s našimi kuchařkami
připravil všem strávníkům oběd složený
z hovězího vývaru se špenátem a cizrnou, kuřecí výpečky se zelím z červené řepy a bramborovými špeclemí jako
přílohou. Připravené jídlo bylo vynikající.
Panu kuchaři děkujeme za ukázku
jeho umění a těšíme se na jeho další
návštěvu.
Velké poděkování také patří všem
paním kuchařkám, které v současné
nelehké době bezvadně zvládají školní
stravování a i přes nadmíru práce vystupují vždy s úsměvem a dobrou náladou.
Libor Sovadina

Jan Amos Komenský
(28. 3. 1592 – 15. 11. 1670)
Letos vzpomeneme 35O let úmrtí J. A. Komenského, Učitele národů. Doufám, že si mnozí starší i mladší vybaví, kdo
to byl. Zanechal po sobě mnoho děl o didaktice, pedagogice,
o výchově dětí předškolních až po dospěláky.
I dnes jeho dílo nám má co říci. Žádal „ nápravu věcí
lidských“, jejichž úkol byl a je proveditelný. Každý z nás může
něco, co je v naší moci, napravit. Každý ví, že jsme lidé rozporuplní. Hodně známe, hodně umíme, ale někteří dokáží
zneužít svého postavení.
Komenský to věděl už tehdy a ve svém díle vyzýval lidi
k nápravě. Říkal““ Lidskost lidí není docela v pořádku, ale
není docela ztracená.“ Tehdy to bylo v době válečného běs-

Nové vybavení dílny
v ZŠ Fryšták
Jak jsem se zde před časem
zmiňoval o získání ﬁnančních prostředků na vybavení školní dílny, tak
dnes mohu s radostí konstatovat, že
jsme tuto záležitost úspěšně realizovali. V rámci projektu „Podpora vybavení dílen v základních školách“
schváleného radou Zlínského kraje
získala naše škola celkovou dotaci 128 000,- Kč. Díky této podpoře
jsme mohli pořídit nové ruční nářadí
jako například kladiva, kleště, nůžky
na plech, dláta, svěrky a jiné. Také
jsme dílnu vybavili novými akušroubováky, pájkami a novými pracovními stoly. Školní dílnu mohou žáci
využívat při výuce pracovních činností na obou stupních naší školy nebo
v zájmových kroužcích. Pracovní činnosti na základní škole jsou zaměřeny především na osvojení si používání
ručního nářadí pro zpracování dřeva,
plechu a plastů.
Libor Sovadina

nění, v době epidemií, moru. To hledali lidi blaho jen pro
sebe. Proto je J. A. Kommenský zval k nápravě.
I dnes musíme napravovat člověka 21. století. Slovo „náprava“ zní divně, že? Uvědomujeme si, co znamená pojem
„věci lidské“ Co nás dělá lidmi? Dle J. A. Komenského je
to vzdělání, víra, politika. Co hýbe společností ? (dle J.A.K.)
jsou to rodinné vztahy, jazyk, řeč, práce, vzdělanost, kultura.
Toto vše propagoval svými činy, svými knihami už před
35O lety. Dnes platí vše stejně. Jde o člověka. Jde o jeho
budoucnost. Jde o to, jak se na dobré a zdravé společnosti
podílíš Ty, Já.
Inspirujte se Komenským. Inspirujte ostatní. Pracujme
tak, aby se nikdo nemusel za vykonanou práci stydět.
SK
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

V říjnu...

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120, Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí, středa
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
První polovina měsíce října byla
v Lukovečku věnována hlavně dětem.
Pod obecní záštitou se ve větrném dni
rozpoutal boj o vítězství v několika kategoriích. Na loukách nad obcí se pod
barevnými létadly všech možných tvarů
odehrávala oblíbená DRAKIÁDA. Hemžilo se to tady nejen dětmi, ale také maminkami, tatínky, babičkami, dědečky.
Ti všichni se o překot rozeběhli, aby své
krasavce vznesli do výšky a co nejdéle je viděli třepotat se na jasně modré,
tentokrát pořádně větrem ošlehané obloze. Pod každým drakem byl na druhém
konci špagátu usmívající se udýchaný
človíček, ať už velký, nebo malý, který
neúnavně běhal sem a tam. Z důvodu
silného větru se další část velmi vydařeného odpoledne odehrávala ve sportovním areálu. Zde všichni s nadšením
shlédli ukázku agility se psy a mnozí
sami překážkovou dráhu vyzkoušeli.
Pak už byl ten nejlepší čas na rozdávání diplomů a odměn, opékání špekáčků

a další občerstvování a sousedské
besedování. V říjnu mnoho času
dětem
věnoval
SDH Lukoveček.
Naši dobrovolní
hasiči se dle svého názvu zcela
dobrovolně vypravili na dvoudenní
výpravu s dětmi
do Hostýnských
vrchů, aby prověřili jejich zdatnost,
kuchařské umění,
fyzickou kondici,
vytrvalost a hlavně kamarádství. Nevíme, zda se výlet odehrával po vzoru
tatínků z ﬁlmu S tebou mě baví svět, ale
zcela bezpečně víme, že děti se vrátily
velmi spokojené, nadšené a notně unavené. Naši hasiči se v posledních letech
mládeži hodně věnují. O tom svědčí i žá-

dost na obci o zakoupení hasičského
sportovního čerpadla. Zastupitelstvo
na svém řádném zasedání nákup schválilo, a tak už se jen čekalo na to vhodné
a cenově dostupné. Akce to byla rychlá
a děti už mají za sebou první zkoušku.
Vůbec jim nevadila studená vlna, která
v říjnu dlouho prověřovala naši připravenost na zimu. Teď už nezbývá nic jiného,
než se těšit na jejich zásahy na závodech. Děti svou novou mašinu hned
pojmenovaly a hasiči ji na jejich přání
oblékli do nového kabátu. Jméno zatím nebudeme prozrazovat, na to ještě
přijde ten správný čas, až jim budeme
všichni usilovně držet palce.
Bohužel, po těchto akcích kulturně společenský život v obci, tak jako
po celé naší zemi, musel utichnout.
Všichni myslíme na brzké uzdravení nemocných, zápal a náročnou práci zdravotníků. Obec i jednotlivé spolky v těchto chvílích připravují pro naše občany
a děti mnoho dalšího s odpovědností
ke svým blízkým.
ik

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Ježíš Kristus se stal malým a nesl naše slabosti. Je to náš učitel rodinnosti.“
Don Bosco

Aktuální informace o ne-dění v Domě Ignáce Stuchlého najdete na našich
webových stránkách: https://www.disfrystak.cz/. Zde se dočtete ohlédnutí za
měsícem září.

Staříčkova pěší pouť z Fryštáku na Hostýn a zpět

mohlo i počasí, které se letos vydařilo
deštivé. Přesto nás z Fryštáku vyráželo
19, za což můžeme poděkovat hlavně
hojné účasti příbuzných Michalky Láníkové, za jejíž uzdravení, na přímluvu Ignáce
Stuchlého, je úmysl této pouti. Samozřejmě taktéž jako připomínka příchodu salesiánů do Fryštáku v roce 1927, letos 93.
výročí.
Cesta probíhala dobře, ve svižném
tempu, před Lukovečkem dokonce přestalo pršet, a tak jsme na Hostýn dorazili vcelku suší, asi půl hodiny přede mší.
Mše sv. byla krásná. Lidí tak akorát, žádné davy, lavice i volné... Kolem obětního
stolu osm kněží salesiánů: hlavní celebrant Žanek Blaha, dále (abecedně) František Bezděk, Pavel Caha, Radek Gottwald, Jožka Klinkovský, Petr Kopřiva, Toník Pražan, Petr Vaculík. Možná to byl
v poslední dny rekord v počtu kněží kolem
obětního stolu! Zpáteční cesta z Hostýna
do Fryštáku může trvat i 157 minut!
Veni, vidi, vici...
P. J.

Letošní Staříčkova pěší pouť byla
netradiční v tom, že se rozšířila panika
ve smyslu, že bratři jezuité jsou na Hostýně v karanténě a mnoho lidí propadlo
dojmu, že celý Hostýn je kontaminován
covidem 19. Že zde nebyly davy lidí, za to

LIS 2020
Začátkem
podzimu
proběhla
na DISu vzdělávací víkendovka pro
mladé – zvaná LIS. Tématem bylo
křesťanství a Život online. Z různých
měst (Ostrava, Valašské Meziříčí, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Polička, ale
také Fryšták) si přijeli mladí na DIS pro
povzbuzení, utvářet společenství a načerpat inspiraci pro osobní růst.
Víkendem je provázeli salesiáni
spolu s animátory, kteří jim připravili
různorodé aktivity, hry, tvoření a své
místo měla také diskuze ve skupinkách. Přizvaným odborníkem na téma
Život online byl Libor Všetula SDB – ředitel salesiánského mediálního centra
v Brně-Žabovřeskách. Během sobotního dopoledne společně poznávali, že
internet je prostředek a tak je k němu
potřeba i přistupovat. Zajímavou výzvou je stáhnout si aplikaci, která vám
hlídá čas strávený na internetu.
Nedělní mše svatá je pak mimořádným zážitkem také díky tomu, že si
liturgickou část chystají sami účastníci pomocí symbolů a dramatizace vybraných textů.
D. Z

OKÉNKO DO HISTORIE (Čechové v osobním styku s D. Boskem):
Ještě jeden kněz vážil cestu do Turína o něco později, snad o posledních prázdninách, co Don Bosco ještě žil. Byl to duchovní správce pražské polepšovny P. Josef
Kousal. Dělal studijní turné po italských výchovných zařízeních a mimo jiné navštívil
salesiánský mateřský dům v Turíně. Don Bosco nebyl právě doma, takže se s ním
nesetkal osobně. Prohlídka domu ho neočarovala. Když se vrátil a popisoval svou
cestu v tisku, neodpustil si poznámku, že čistota ubikací hochů nebyla zrovna dobrá. Ducha ústavu asi nepochopil, díval se na vše ze svého hlediska.
Na území Čech se našla také vizitka francouzského znění, datovaná 8. 11. 84,
kde L‘Abbé Jean Bosco ujišťuje svou úctou, dále modlitbou svou a svých sirotků
atd., kde je připsáno rukou „a všechny milosti, které vám naše Panna Maria Pomocnice ráčí vyprosit na Nejsv. Srdci Ježíšovu pro všechny naše dobrodince“. Lístek
pochází z rodinného archivu Thunovského v Lipové. Dostala jej od sv. Jana Boska
Jana, dcera Jana hraběte Salma-Reiferscheida na Hanschpachu a Rosy, rozené
hraběnky Nosticové. Byla v Itálii a podporovala několikrát i salesiánské dílo. P. J.
(Zdroj Oldřich Med, Kniha víry)
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Začíná pro ně dobrodružství, o jakém
se jim ani nesnilo. Aby přežili, musejí se
naučit spolupracovat, obstarat si potravu a postavit si vor, na kterém po řece
doplují do civilizace. Netuší, že objeví
trosky dávno ztraceného města. A že
v něm nebudou sami…
Vondrovic, Tomáš – O naší milé paní

KNIŽNÍ ŽEŇ / II.

Dokončení z FL 10/2020
• BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Kubo, Tite – Bleach. 22, Conquistadores
Ičigo řeší veliké dilema, jelikož jeho
vnitřní Hollow stále
sílí a zdá se, že se
co nevidět vymkne
kontrole. Pokud by
se tak stalo, přišel
by o všechny přátele a stal by se pro
Sběrače duší nepřítelem číslo jedna. Tajemný nový spolužák Šindži Hirako mu nabízí alternativu
– pokud se Ičigo přidá ke zběhlým Sběračům duší zvaným Vizardi, pomohou
mu jeho problém zvládnout. Jenže Hirako není jediný, kdo chce Ičigovi podat
pomocnou ruku...
Michalicyna, Kateryna – Kdo roste
v parku
Naučte se s dětmi
rozeznávat nejznámější listnaté stromy. Jednoho dne
vykoukl ze země
malý zelenkavý semenáček. V údivu si
prohlíží vysoké stromy kolem. „Kým asi
budu, až vyrostu,“
ptá se. „Břízou, dubem, nebo snad
kaštanem?“ Každý strom v parku mu
o sobě vypráví spoustu zajímavých věcí,
ale semenáček se nejspíš žádnému
z nich nepodobá. Nebo přece jen ano?
Milá obrázková knížka představí dětem
jedenáct nejběžnějších stromů. Díky dojemnému příběhu si snadno zapamatují,
jak stromy vypadají, jakou mají kůru, plody, listy a květy.
Pozn. Kniha získala ocenění White Ravens 2016.

Mrázková, Daisy – Byla jedna moucha
Rudolfína je moudrá moucha, která
už leccos prožila.
Helenka je veselá
a podnikavá holčička,
zvědavá
na celý svět. Ptá
se na spoustu věcí,
které by dospělému mohly připadat nepodstatné nebo banální – ale mouše
naštěstí ne. A taková malá moucha ví
o světě ledacos. Vidí totiž i tam, kam
lidské oko nedohlédne: ví, kam se ztratil
jiskřivý bílý kamínek, kam se zakutálel
míč, kde uvízl papírový drak i kudy vede
cesta z lesa. Ví, jaké poklady se skrývají
v zemi a na cestě, a zná i spoustu malých příběhů dětí a dospělých. A protože
je moudrá, ví také, že někdy je lepší si
něco přát než to mít, že každý má své
malé tajemství, že strach je k ničemu,
že na každý smutek existuje lék, že některá přání jsou hloupá a někdy se věci
dějí lépe, než bychom si mohli přát.
Nové vydání dalšího z nemnoha příběhů
malířky, spisovatelky a ilustrátorky Daisy
Mrázkové, která je právem považována
za jednu z nejzajímavějších českých autorek dětských knih 20. století.
Rundell, Katherine – Dobrodruh
Fred sleduje z okénka malého letadla
tajuplnou
džungli
pod sebou. Vždycky snil o tom, že
bude dobrodruhem
a objevitelem neznámých zemí. Kéž
by mohli přistát
a probádat to tam.
Netuší, že už za pár chvil se jeho přání
splní. Letadlo se zřítí a on se s dalšími
třemi dětmi ocitne uprostřed rozlehlé
amazonské džungle, plné nebezpečí.

Autor zve čtenáře
do dávných i nepříliš vzdálených časů
a nabízí poutavé
mariánské legendy
a pohádky. Příběhy
jsou plné poezie,
napětí i překvapení a také nás zavedou na různá místa
s mariánskou tradicí v Čechách i na Moravě. Dočteme se o příběhu Palladia
země české, o prameni v Klokotech,
o Tatarech pod Hostýnem, o „Panence
Skákavé“ – a hlavně o tom, že na starosti všedního dne nikdy nejsme sami.
• NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Czesany Dvořáková, Tereza – Jak se
dělá ﬁlm
Každý ví, co je to
ﬁlm. Ale jen málokdo si dokáže dopodrobna představit, kolik lidí a jak
dlouhou dobu běžný
celovečerní ﬁlm pomáhá natočit a představit divákům. Víte třeba, co jsou to
brunclíci, proč se píše tolik verzí scénáře a co přesně dělá paní, které se
říká skriptka? Které triky v dnešní době
vznikají před kamerou a které v počítači? Proč ﬁlmy potřebují své architekty?
Komu se říká tajemným slovem cameo?
Co má společného lokační skaut s členem skautského oddílu? Anebo, k čemu
všemu je ﬁlmařům a jejich ﬁlmům užitečný ﬁlmový festival?
Kotasová Adámková, Marie – Všechno
o pírku
Pod stromem leží
pírko. Komupak asi
patří? Foukneš a už
se vznáší k obloze,
lehké jako pápěří…
Peří je stejně rozmanité jako ptáci, kteří
se šatem přizpůsobují prostředím, kde
žijí. Poznej ty nejzajímavější druhy z říše
ptáků a jejich peří, které najdeš současně na velkoformátovém plakátu.

Oldﬁeld, Matt – Kylian Mbappé
Kam až doběhne
nejrychlejší fotbalista světa? Nedávno mu bylo teprve
21 let, přesto už
několik sezón platí
za jednoho z nejlepších fotbalistů světa. Na svém kontě
má řadu individuálních i týmových úspěchů, včetně titulu
mistra světa. Myslíte si, že mu to stačí?
Tak to neznáte Kyliana Mbappého!

Začala
topná sezóna

• AUDIOKNIHY
Huxley, Aldous – Konec civilizace
(čte Marek Holý)
Kultovní
satirická
antiutopie Aldouse
Huxleyho je zneklidňujícím, prorockým
obrazem
budoucnosti, které vládne
genové inženýrství,
všeobecná
diktatura zábavy a chemicky navozovaného
pocitu štěstí. Neveselé podobenství
o civilizaci, která se pokusila hrát si
na Boha a přetvořit k obrazu svému nejen přírodu, ale i lidskou duši, je jedním
z nejpozoruhodnějších děl science-ﬁction minulého století. Ačkoli kniha vznikla
v roce 1932, její poselství je stále ostře
aktuální. Londýn po roce 2540, ve kterém lidé uměle zvyšují svoji spokojenost
za cenu ztráty citů a emocí, konfrontuje
autor s prostorem Nového Mexika, dosud nepodrobené divočiny, kde přežívá
člověk netknutý „civilizací“ konzumu,
který mnohem více trpí, odříká si a bojuje, ale zato také více žije.
London, Jack – Tulák po hvězdách
(čte Jan Vondráček)
Poetický a zároveň tragický příběh
z Ameriky počátku
tohoto století sepsal London na podkladě skutečné události. Vězeň Darrell Standing, původně
profesor agronomie, byl za vraždu svého
kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak
strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce. Darrell Standing
si však i v těchto podmínkách dokázal
získat svobodu, jakou poznal jen málokdo. Jako nejpřísněji izolovaný vězeň se
toulal nejen světem, ale i časem…
Zdroj: crew.cz, kosmas.cz
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci LISTOPADU 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Ladislav Dlabaja
František Doležal
Marie Dřímalová
Alenka Chládková
Alena Jandová
Anna Jasenská
Vlastimil Kapusta
Pavel Malina
Jiří Maroň
Helena Miklová
Danuše Nedbálková
Vnislav Nováček
Jan Petřík
Milena Šímová
Emilie Šiřinová
Všem jubilantům přejeme krásné
chvíle prožité v kruhu rodiny, spokojenost, lásku, štěstí a mnoho zdraví do
dalších let.

Blahopřejeme!
Ihned KOUPÍM BYT ve Fryštáku
Balkon výhodou.
Prosím volejte 733 454 087

Hledám RD ve Fryštáku nebo okolí
Opravy nevadí.
Tel.: 739 753 634
KOUPÍME GARÁŽ VE FRYŠTÁKU
Cena až 250 tis.
Tel. 776 812 118

OZNÁMENÍ – MAŽORETKY
Rádi bychom Vás, mažoretky a rodiče informovali, že tréninky i nábor nových
členů Dynamic z.s. Fryšták bude už stále probíhat v uvedeném čase, tj. každý pátek
od 15.00 hod. do 17.30 hod. na sokolovně ve Fryštáku.
Touto cestou bychom chtěli rovněž velice poděkovat Mgr. Liboru Sovadinovi,
řediteli ZŠ Fryšták, za laskavé zapůjčení prostor tělocvičny ZŠ pro potřeby náboru
během rekonstrukce sokolovny. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, těšíme
se na Vás.
Dynamic z.s. Fryšták

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
/,.9,'$&($87295$.ģ
Vystavení dokladu ekolikvidace
9DãHKRDXWRYUDNX1$0Ë67ċ
placená inzerce
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Tel. 777 550 621

Ekologická likvidace
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placená inzerce

32+ĊE%16LUħ%A
%ohumíU3ċLbylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

HYþ

JSME TU PRO VÁS

daňové poradenství
vedení účetnictví
daňová evidence
mzdová agenda
daňová revize a dohled
lektorská činnost
finanční poradenství
realitní činnost

=DMistíme veškHU«SRKċHEQ¯DkUHPDÏQíVOXĨby.

NE3ĊE75ħ,T6/8ħ%A

+420 723 490 883
Nabízíme také památeÏQ¯sklo!

0ÛMWHsvé blízké
stále u srdce.

telefon
mobil
e-mail
web

placená inzerce

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

placená inzerce

placená inzerce

+420 603 226 636
www.akonta.cz
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