Fryštácké l sty

Součástí Fryštáckého podzimního jarmarku
(sobota 16. 9.) bude i přehlídka řezbářů.
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2. FRYŠTÁCKÝ FRAJER/KA
SUPER DUATLON PRO CELOU RODINU
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ZMF
č. Z 07/2017/VII z 26. 7. 2017
(Výběr)

ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu mezi městem
Fryšták a M. Pavlíkem, Slušovice, žadatelem, za účelem umístit a realizovat na pozemku p. č. 474/1 ostatní
plocha, v katastrálním území Fryšták,
obec Fryšták, okres Zlín, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na listu vlastnictví č. 10001, stavbu přístupového chodníku ze zámkové dlažby
(SO 501), sjezdu z místní komunikace
a části parkovacích stání z vegetačních
tvárnic (SO 501) a stavbu inženýrských
sítí, a to kanalizace splaškové (SO
202), přípojky vody (SO 201) a rozšíření účelové komunikace, vše tak, jak je
zakresleno v celkovém a koordinačním
situačním výkresu stavby vyhotoveném
spol. F O R M I C A, s.r.o., Zlín, v rámci
stavebního záměru s názvem „BYTOVÝ
DŮM FRYŠTÁK 9 BJ“, speciﬁkovaného
ve Společné dokumentaci pro vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zpracované výše uvedenou společností F O R M I C A s.r.o.
v září 2016, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZMF schvaluje uzavření Dohody
o narovnání mezi městem Fryšták,
a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Praha ve věci vypořádání sporného vlastnictví vodní nádrže umělé, nacházející se na pozemku
p. č. 913/3 – vodní plocha, zapsaném
na LV č. 10002 vedeném Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním
pracovištěm Zlín, pro katastrální území Horní ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem této dohody.
ZMF bere na vědomí informace L.
Eliášové o aktuálním stavu investičních
akcí pro rok 2017.
ZMF schvaluje investiční výdaj
v roce 2017 na akci „ Přípolož kabelu
a nové VO + přemístění rozhlasu na ul.
Osvobození V ve Fryštáku“ ve výši
794.699, 55 Kč vč. DPH a schvaluje
krytí této investice ze zdrojů přebytku
příjmů ve výši 568.000 Kč, nerealizací
výdaje na pořízení elektronické úřední
desky (200.000 Kč) a z úspory na realizaci akce „Chodník Žabárna“ (100.000
Kč).
ZMF schvaluje zrušení dokumentu
„Pravidla pro pronajímání bytů v Domě
s byty pro důchodce Fryšták“ schvále-

né usnesením ZMF č. U Z 13/2012/
VI/3b.b) ze dne 7. 11. 2012.
ZMF schvaluje dokument „Pravidla
pro pronajímání bytů v Domě s byty pro
důchodce Fryšták“ a pověřuje starostu
jejich podpisem.
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF
č. U Z 07/2016/VII/11 ze dne 29. 08.
2016 schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták,
p. Ševčík, úprava přípojky NN“, umístěné na části městských pozemků p. č.
841 – ost. plocha, zeleň a p. č. 474/1
– ost. ploch, ost. komunikace, 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.
RMF
č. R 11/2017/VII z 13. 7. 2017
(Výběr)

RMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové
výši 40.000 Kč (původní prostředky
státního rozpočtu) mezi městem Fryšták a Sociálními službami pro osoby
se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, Fryšták za účelem obnovy nátěrů dřevěných konstrukcí fasády
a střechy a dalších souvisejících prací na Jadrníčkově vile, Na Hrádku č.p.
100, památkově chráněného objektu
zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, jenž je součástí
Městské památkové zóny města Fryštáku, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Fryštáku ve výši
10.000 Kč (dobrovolný podíl) a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové
výši 10.000 Kč mezi městem Fryšták
a Sociálními službami pro osoby se
zdravotním postižením, příspěvková
organizace Fryšták, za účelem obnovy nátěrů dřevěných konstrukcí fasády
a střechy a dalších souvisejících prací na Jadrníčkově vile, Na Hrádku č.
p. 100, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu
kulturních památek ČR, jenž je součástí
Městské památkové zóny města Fryštá-

ku, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
RMF schvaluje Plán odpadového
hospodářství města Fryšták na roky
2017 – 2021 zpracovaný v lednu 2017
ﬁrmou ENVI projekt CZECH, s.r.o. Zlín.
RMF jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu v objemu nad 500 tis. Kč
bez DPH, pro realizaci zakázky malého
rozsahu „Přípolož kabelu a nové VO +
přemístění rozhlasu na ulici Osvobození
V. ve Fryštáku“ ve složení: Ing. P. Dohnal / Mgr. L. Doležel; Ing. P. Gálík / Mgr. P. Nášel, Ing. M. Kasala /
Ing. arch. J. Kudělka, Mgr. L. Sovadina
/ Bc. V. Kalafutová, Ing. J. Košák /
Ing. R. Ševčík
RMF bere na vědomí žádost M.
Vavřičky ve věci konání závodu modelů aut řízených rádiem dne 9. 9. 2017
a vydává souhlas s konáním této akce
a souhlasí s využitím pozemků města
(mezi domem č. p. 425, Fryšták a domem č. p. 443, Fryšták) ulice Nová p. č.
116, k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
RMF jménem města Fryštáku schvaluje převzetí záštity nad akcí „Den hudby aneb Vítejte na valašské veselici“,
kterou organizačně zajišťuje ZUŠ MORAVA ZLÍN, a souhlasí s poskytnutím
částky ve výši 30.000,-Kč na organizaci této akce (honoráře) konané dne
16. 9. 2017 a souhlasí se zajištěním
materiální a technické podpory včetně
personálního zajištění.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Administrace dotace na revitalizaci nám.
Míru“, a to ﬁrmu MCI SERVIS, s.r.o.
RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
MCI SERVIS, s.r.o., Zlín, na kompletní
zpracování administrace výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako Řídicího orgánu IROP - 73. výzva „Výstavba
a modernizace přestupních terminálů
II“, a to ve výši 180.000 Kč bez DPH, tj.
217.800 vč. DPH, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
Transenergy, s.r.o., o vyjádření k připravované akci ,,Územně technická studie
– V498/499 – nové vedení Otrokovice-Ladce“.
RMF nesouhlasí s variantou trasování v rámci akce ,,Územně technická
studie – V498/499 – nové vedení Otrokovice-Ladce“, které je vyznačeno
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v mapovém podkladu předmětného
materiálu červeně a modře – a to z důvodu devastace zastavěného území
krajiny, negativního estetického dopadu na krajinu jakož i zásadního omezení
sportovního létání v území (žadatelem
navrženým trasováním dojde ke kolizi
se zástavbou obce a dalším možnými
rozvojovými záměry města). Doporučuje
investorovi schválit trasu vedení vyznačenou v mapovém podkladu.
RMF ukládá Bc. V. Kalafutové zaslat
výzvu vedení ZDVF za účelem zajištění
úklidu po zemědělských pracích, a to
vždy nejpozději v pátek.
RMF
č. R 12/2017/VII z 25. 7. 2017
(Výběr)

RMF za účelem realizace nákupu
zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno, schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání poptávky po komoditě zemní plyn,
kterou se centrální zadavatel - Město
Fryšták a veřejní zadavatelé – Základní
škola Fryšták, Mateřská škola Fryšták
a TJ Fryšták, dohodli na centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené
a kupované na Českomoravské komoditní burze Kladno (nákup zemního plynu pro rok 2018), a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF za účelem realizace nákupu
elektrické energie na Českomoravské
komoditní burze Kladno, schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání poptávky po komoditě elektřina,
kterou se centrální zadavatel - Město
Fryšták a veřejní zadavatelé – Základní
škola Fryšták, Mateřská škola Fryšták,
FC Fryšták, z. s., a TJ Fryšták, dohodli
na centralizovaném zadávání veřejných
zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na Českomoravské komoditní burze Kladno (nákup
elektřiny pro rok 2018), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí rozšíření souhlasu V. Konečného ze dne 7. 4. 2017,
aktualizovaný dne 17. 7. 2017 ve věci
navržené směny pozemků p. č. 390
– zahrada, o výměře 41 m² a části
pozemku p. č. 398/1 – ost. plocha,
o výměře 77 m², oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták ve vlastnictví
města Fryštáku za pozemky p. č. 910/2
– vodní plocha, o výměře 105 m² a p. č.
910/4 – trvalý travní porost, o výměře
90 m², a část pozemku p. č. 409 – vod-

ní ploch, o výměře 4 m², vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták ve vlastnictví V. Konečného, Fryšták, s doplatkem rozdílu výměry za cenu stanovenou
znaleckým posudkem a s podmínkou
úhrady nákladů na převod nemovitosti
ze strany města Fryšták, a ukládá ESO
zajistit dle nového požadavku geometrický plán na odd. požadovaných částí
pozemku p. č. 398/1 a 409, oba k. ú
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
a doporučuje ZMF schválit záměr směny výše uvedených nemovitostí.
RMF schvaluje pronájem části městských pozemků p. č. 1143 – ost. plocha
a p. č. 1215 – ost. plocha, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták žadateli Ředitelství
silnic a dálnic ČR, s. p. o., za účelem
provedení stavby „Dálnice D 49, stavba
4901 Hulín – Fryšták, stavební objekt
číslo C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves“, v ceně nájmu ve výši 7,- Kč/
m²/rok s celkovou výší nájemného dle
skutečné doby záboru, na dobu neurčitou (ode dne, kdy nájemce protokolárně
předá pronajaté části pozemků přímo
zhotoviteli stavby, do doby ukončení
stavby a následného uvedení pronajatých pozemků do původního stavu
a jeho převzetí zpět pronajímatelem).
RMF schvaluje uzavření Nájemní
smlouvy mezi městem Fryšták, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha na pronájem části městských pozemků p. č.
1143 – ost. plocha a p. č. 1215 – ost.
plocha, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, v ceně nájmu ve výši 7,- Kč/m²/rok
s celkovou výší nájemného dle skutečné doby záboru, na dobu neurčitou (ode
dne, kdy nájemce protokolárně předá
pronajaté části pozemků přímo zhotoviteli stavby, do doby ukončení stavby
a následného uvedení pronajatých pozemků do původního stavu a jeho převzetí zpět pronajímatelem), za účelem
provedení stavby „Dálnice D 49, stavba
4901 Hulín – Fryšták, stavební objekt
číslo C 371.12 Úpravy meliorací – Dolní Ves“, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RMF schvaluje ukončení Smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne 18.
6. 2008 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 3.
2013 uzavřené mezi městem Fryšták
a Valašským dřevoprůmyslem, v. d.
Fryšták, na pronájem nebytových prostor v budově čp. 40, umístěnou na pozemku p. č. 474, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, dohodou ke dni 31. 07. 2017,
a pověřuje starostu podpisem této dohody.

RMF schvaluje ukončení Smlouvy
o výpůjčce nebytových prostor ze dne
1. 7. 2008 a Dodatku č. 1 ze dne 16.
4. 2013 uzavřené mezi městem Fryšták
a Centrem pro rodinu Vizovice, o. s. –
Klub maminek Fryšták, na výpůjčku nebytových prostor v budově čp. 40, umístěnou na pozemku p. č. 474, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, dohodou ke dni 31.
7. 2017, a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o nájmu prostor mezi městem Fryšták,
a manželi J. a J. Pšejovými, Fryšták
na pronájem prostor v budově bez č. p.,
průmyslový objekt, na ulici Stolařská,
nacházející se na pozemku p. č. 473,
obci Fryšták, k. ú. Dolní Ves, o výměře
71 m² (kancelář – 40 m², kancelář 15
m², kancelář 16 m²), v I. NP, na dobu
neurčitou od 1. 8. 2017, v ceně nájmu
(se zálohami na služby) ve výši 70,Kč/m²/měsíc, tj. 5.970,- Kč/měsíc, tj.
71.640,- Kč/rok, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o výpůjčce prostor mezi městem Fryšták a Fryšták dětem, z. s., na výpůjčku
prostor v budově bez č. p., průmyslový
objekt, na ulici Stolařská, nacházející
se na pozemku p. č. 473, obci Fryšták,
k. ú. Dolní Ves, o výměře 71 m² (kancelář – 40 m², kancelář 15 m², kancelář
16 m²), v I. NP, na dobu neurčitou od 1.
8. 2017, za účelem provozování klubu
maminek, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí vyjádření
správců toků Lesy ČR, s. p., Správa
toků – oblast Povodí Moravy, Zlín – Malenovice k zápisu z povodňové prohlídky
toků na území města Fryšták ze dne 16.
3. 2017 a k provedeným opatřením bez
připomínek.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky plynu
č. 9551256631 mezi městem Fryšták
a dodavatelem ﬁrmou E.ON Energie, a.
s., České Budějovice, na dodávku plynu k odběrnému místu (přepis Hrubá
hospoda): náměstí Míru 1, 763 16 Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Ševčík, úprava přípojky NN“, umístěné na části městských
pozemků p. č. 841 – ost. plocha, zeleň
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a p. č. 474/1 – ost. ploch, ost. komunikace, 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.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu, vstupu na nemovitost a o podmínkách zřízení stavby
mezi městem Fryšták a obcí Lukoveček, ke stavbě s názvem „Lukoveček
- kanalizace“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Martin Machala,
PhD., společnost SMV Projekt, s. r. o.,
se sídlem Štolcova 41, 618 00 Brno,
která bude umisťována i na měst. pozemcích p. č. 1008/20 – trvalý travní porost, p. č. 1009 – ost. plocha,
neplodná půda a p. č. 336/61 – ost.
plocha, silnice, vše k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RMF bere na vědomí žádost fy VMelektro-montáže-s.r.o., ve věci pokládky
kabelu NN na pozemcích p. č. 213/2
a 432/2, k. ú. Vítová, obec Fryšták
z důvodu připojení nového odběrného
místa RD paní Billové a vydává souhlas
s pokládkou kabelu NN.
RMF bere na vědomí informaci o realizaci investiční akce „Dobudování vodovodních řadů Fryšták, část prodloužení vodovod Fryšták – Žabárna“.
RMF schvaluje uzavření dohody
o narovnání mezi městem Fryšták
a společností Zemědělské družstvo
vlastníků Fryšták, ve výši 78.282,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem
dohody o narovnání.
RMF schvaluje uzavření dohody
o narovnání mezi městem Fryšták,
a S. Raškou, soukromým zemědělcem
ve výši 6.163,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem dohody o narovnání.
RMF bere na vědomí Zkušební protokol č. 878/2017 ze dne 22. 5. 2017
ve věci výsledku kvality pitné vody
ve studni na pozemku p. č. 556, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták a ukládá OTH:
a) zabezpečit projektovou dokumentaci na konzervaci studny
b) zabezpečit projektovou dokumentaci na realizaci parkovací plochy
za radnicí na pozemku p. č. 556, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták.
RMF bere na vědomí žádost ZUŠ
Moravy o vybudování zastřešeného
podia do 25 m² na pozemku p. č. 425,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták v majetku
města Fryštáku a souhlasí s výstavbou
tohoto podia.

RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava chodníku Žabárna“, a to ﬁrmu KVARCIT STAV s.r.o., Zborovice bez připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi MF a ﬁrmou KVARCIT STAV s.r.o.,
na realizaci akce „Oprava chodníku Žabárna“, a to v ceně 248 000,- Kč bez
DPH, tj. 300 080 Kč vč. DPH, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí Žádosti o podání k návrhu na památný strom dne
27. 6. 2017 Mgr. J. Krčmou ve spolupráci s žáky 5. třídy ZŠ Fryšták a ukládá
Mgr. Krčmovi se svými žáky zajistit další návrhy ve volné přírodě.
RMF děkuje žákům 5. třídy za projevenou aktivitu a ukládá Ing. P. Dohnalovi v návaznosti na návrhy, zajistit
stanovisko k těmto návrhům odborníka
v oboru.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na služby –
projekční práce na akci „DBD Fryšták,
realizace úspor energie, 1. etapa“ a to
společnost BOOZ ZLÍN, s.r.o.
RMF schvaluje znění Všeobecných
podmínek pro projekční práce na akci
„DBD Fryšták, realizace úspor energie,
1. etapa“ a pov. starostu podpisem objednávky proj. prací v ceně 71.400,- Kč
bez DPH, celkem 86.394,- Kč vč. DPH
a podpisem všeobecných podmínek.
RMF jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 500 tis. Kč bez
DPH, pro realizaci zakázky malého rozsahu „Rehabilitace a stavební úpravy
kapličky ve Fryštáku - Vítové, 3. etapa“
ve složení: Ing. M. Kasala/ Mgr. L..
Doležel; G. Najmanová/ Ing. M. Špačková; Bc. V. Kalafutová/ Ing. P. Dohnal;
Ing. J. Košák/ Mgr. P. Nášel; L. Mikl/
Ing. P. Gálík
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební
práce na akci „Přípolož kabelu a nové
VO + přemístění rozhlasu na ul. Osvobození V. ve Fryštáku“, a to společnost
NOVAAGROTIS s.r.o., Zlín bez připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták a ﬁrmou NOVAAGROTIS s.r.o., Zlín v ceně 656.776,49 Kč
bez DPH, celkem 794.699, 55 vč. DPH,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Řad vody V1-PE
100+SDR11 63*5,8 mm, L=72 m, ul.
Osvobození“, a to ﬁrmu RIS-MONT s.r.o.

Zlín bez připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou RIS-MONT s.r.o. Zlín, a to
v ceně 180.361,92 Kč bez DPH, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Řad vody V1-PE
100+SDR11 90*8,2 mm, L=23 m, ul.
P.I.Stuchlého“, a to ﬁrmu RIS-MONT
s.r.o. Zlín bez připomínek a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou RIS-MONT s.r.o. Zlín,
a to v ceně 124.170,61 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.
7. 2017, bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební
práce na akci „Doplnění svítidel a vedení na ulici Spojovací ve Fryštáku“,
a to ﬁrmu Petas Petřík s.r.o., Zlín bez
připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
Petas Petřík s.r.o., Zlín v ceně 99.766,Kč bez DPH, celkem 120.716,86 Kč vč.
DPH, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Informujeme občany, že dne
29. 9. 2017 (pátek) bude radnice ve
Fryštáku a dvůr technických služeb
uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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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
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KVĚTINOVÉ MĚSTO
Vážení spoluobčané, projekt Květinové město, který proměnil lokality
u sokolovny, u zdravotního střediska
a za kostelem, je v této fázi hotov.
Věříme, že Vás nová podoba města nadchla tak jako nás. Rádi bychom
ve výsadbě a úpravě zeleně ve městě
Fryštáku pokračovali. Další postup zvelebování města závisí nejen na ﬁnančních prostředcích, ale právě i na Vaší
zpětné vazbě. V souvislosti s tímto bychom chtěli apelovat na rodiče, aby si
promluvili se svými teenagery o ničení
zeleně či úctě k práci druhých lidí vůbec. Už jsme se bohužel museli potýkat
s případem, kdy nám neznámý vandal
pojezdil záhony na kole. Poničit záhony
mohou také psi, takže prosíme pejskaře, aby se květinovým záhonům vyhnuli.
Taktéž jsme již po některém páníčkovi
či paničce uklízeli. Každý majitel psa si
může vyzvednout u kolegyně Plškové
zdarma dle potřeby pytlíky na psí exkrementy, takže není důvod těmito výkaly
ničit záhony nebo zanechávat „dárečky“ na chodnících či trávnících.
Dovolujeme si upozornit, že na základě zmíněných zkušeností je celý prostor monitorován. Budeme rádi, pokud
se s podobnými případy již nesetkáme
a obdržíme jen pozitivní reakce, neboť
je příjemné a motivující vidět, že naše
úsilí má smysl.
Veškerou aktuální proměnu naleznete ve fotogalerii na webu města Fryštáku.
Bc. Veronika Kalafutová,
referentka OTH

Omezení
pracovní doby
Z organizačních důvodů až do odvolání bude MěÚ Fryšták, detašované pracoviště v prostorách Penzionu (evidence obyvatel, matrika, pokladna, místní
poplatky, ověřování listin a podpisů,
výpisy z Czech POINTu aj.), poskytovat
občanům své služby v omezené míře,
tedy pouze v úředních hodinách PO
a ST 7.00 - 11.30, 12.00 - 17.00 hod.
Kontaktní osoba I. Plšková
e-mail: i.plskova@frystak.cz
tel. 702 182 606.
V ostatní době lze využít službu Ověřování podpisů a listin a službu Výpisy
z Czech POINTu u jakékoliv pobočky
České pošty a.s. Otevírací doba nejbližší pobočky České pošty a. s. ve Fryštáku, na nám. Míru č.p. 19 je PO až PÁ
8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Ořez památného stromu
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás informovat, že po společném jednání
zástupců města Fryštáku a zástupců Magistrátu města Zlína, odboru životního
prostředí a zemědělství, a na základě doporučení uvedeného ve znaleckém posudku vypracovaného soudním znalcem v oboru ekonomika, ochrana přírody Ing.
Jaroslavem Kolaříkem, PhD., byl v zájmu jednak zachování delšího života stromu
a současně zajištění bezpečnosti obyvatel města a ochrany majetku proveden
odborný zásah do památného stromu jírovce u kostela ve Fryštáku v podobě obvodové redukce se snížením koruny o 3 m.
Ošetření dřeviny bylo nahlášeno na Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína a zavedeno do databáze Stromy pod kontrolou. Ořez
byl proveden profesionálním arboristou – stromolezcem s certiﬁkáty Český certiﬁkovaný arborista a European Tree Wolker. Současně byla provedena kontrola
hnízdění a řez časově uzpůsoben tak, aby při provádění řezu nedošlo k usmrcení
volně žijících ptáků, poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec v době hnízdění,
vyrušování v době rozmnožování a odchovu mláďat.
Jírovec je pravděpodobně nejstarší jedinec tohoto druhu v celém správním
obvodu obce s rozšířenou působností Zlín a péče o tento památný strom ve větší
míře spadá pod město Zlín, které ﬁnancovalo i tento zásah. Nicméně právě ořezané duté větve použijeme pro další účely, tzn. budou opracovány a využity jako
květináče, které budou poté umístěny v Dolní Vsi u nového ﬁtness hřiště.
Bc. Veronika Kalafutová, referentka OTH
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AFRICKÝ MOR PRASAT
Během dvou prázdninových měsíců zaznamenali občané
našeho města jistá omezení, která se vyskytla v souvislosti
s nebezpečnou nákazou tzv. afrického moru prasat. Ta se
týkala v první řadě zejména majitelů psů a dalších domácích zvířat. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek totiž vyhlásil
zákaz vstupu a pohybu osob s domácími zvířaty ve vymezených lokalitách. Šlo především o venčení psů v tzv. extravilánu – tedy na polích, loukách a lesích kolem obcí. Prostor
byl původně vymezen katastry Lípa, Slušovice, Březová, Lukov, Fryšták a končil ve zlínské městské části Vršava. Toto
omezení bylo následně rozšířeno na zákaz vstupu a pohybu
všech osob (s výjimkou zvláštních povolení).
Dne 1. srpna byl vyhlášen stav nebezpečí a zhruba týden poté i zákaz vstupu do vymezené oblasti. Hrozilo totiž,
že rozšíření nákazy by mohlo vést k ohrožení nejenom dalších divokých, ale i domácích prasat v širokém okolí. Následovala další opatření – tabule upozorňující na zákaz vstupu
do vymezených prostor, budování pachových a elektrických
ohradníků, policejní kontroly atd. V případě nedodržení
tohoto zákazu hrozilo (a stále hrozí) vysoké pokuty od 20
do 50 tisíc korun.

Tato nemoc se přenáší přímým kontaktem, nebo nepřímo produkty živočišného původu. Nepřenáší se vzduchem
a není přenosná na lidi. Ochrana chovu spočívá zejména
v dodržování zásad biologické bezpečnosti – v tomto případě především zamezení kontaktu s volně žijícími prasaty
(kvalitní oplocení) a v bezpečnosti krmiva (zákaz krmení kuchyňskými odpady).
Vakcinace je v EU zakázaná a ani ve světě vakcína proti
této nákaze v současné době neexistuje. V České republice
se africký mor prasat až doposud v minulosti nikdy nevyskytoval. V současné době probíhá v zamořeném prostoru instalace tzv. odchytových klecí a fotopastí. Jak uvedl
hejtman Jiří Čunek je třeba, aby si občané žijící v blízkosti
(tedy i obyvatelé Fryštáku) uvědomili, že vyhlášená opatření
musí respektovat a nesmí vstupovat do vymezené nákazové zóny. (viz mapa).
V případě nálezu uhynulého prasete by občané měli
kontaktovat Veterinární správu Zlínského kraje na telefonu 720 995 201 a vyčkat příjezdu speciální jednotky.
Další podrobné informace najdete mj. na webu města:
frystak.cz.
-pn-

Co je AMP?
Africký mor prasat je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou. Touto nákazou
může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Virus se nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných zvířat.
Je vysoce rezistentní vůči nízkým teplotám i vysušení. Virus
se může vylučovat sekrety a exkrety již 1-2 dny před klinickými příznaky, nejvíce však v době septikémie.
Onemocnění se projevuje vysokou horečkou až 42 °C,
která může podle průběhu trvat i několik dnů. První příznaky
se objevují při poklesu teploty. Zvířata jsou malátná, těžce
dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem, zvrací
a mají cyanotickou kůži. Klinické příznaky se podobají klasickému moru prasat, ale průběh je rychlejší.

ŽABA

PETICE

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali, že v měsíci září letošního
roku město Fryšták přistoupí k rozšíření zázemí pro rekreační vyžití dětí i dospělých,
a to realizací investiční akce schválené Zastupitelstvem města Fryštáku s názvem
„Relaxačně sportovní centrum Fryšták – Žaba“ 1. a 2. etapa., a novou podobu
dostane tato část města za 2 měsíce od jejího zahájení. V současné době se zde
schází rodiny s dětmi, dospívající mládež a rekreační sportovci za účelem kondičního a oddechového trávení volného času.
1. ETAPA (rodiče + děti)
Rozšíří se již částečně vybudovaný koutek určený pro nejmenší děti v doprovodu rodičů. Stávající atrakce zůstanou zachovány s případnou repasí či pozičním
přesunem. Kromě doplnění o nové atraktivní prvky (dřevěné kuželky pro zábavu dospělých, nové dětské prvky z akátového dřeva) se zde počítá s rozšířením možnosti
sezení blíže jednotlivým herním prvkům.
2. ETAPA (rozšíření ,,Andrýskovy stezky“)
Jedná se o doplnění jednotlivých, již existujících zastavení v rámci Andrýskovy
naučné stezky o plnění zábavných dětských úkolů formou hry.
Zde se můžete těšit např. na terénní skluzavku, paměťovou stezku či houbovou
překážkovou dráhu.
Bc. Veronika Kalafutová, referentka OTH

Petice na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín – Fryšták – hranice ČR/SR a dálnice D55
Otrokovice – St. Město – Břeclav.
Vážení občané, obracíme se na Vás
se žádostí o podporu a o mobilizaci veřejného mínění, směřujícího k urychlení
realizace dopravních projektů tzv. “Moravského kříže“, tj. dálnice D49 Hulín-Fryšták (a dále na Slovensko) a dálnice
D55 JV obchvat Otrokovic-St. Město-Břeclav. Petici najdete na webových
stránkách města Fryštáku (www.frystak.
cz/?ukaz=3&lan=cz&graﬁka=0), případně
přímo na stránkách sdružení (http://infrastrukturamorava.cz/blog/detail/83).
Petiční archy můžete podepsat také
v přízemí radnice MěÚ Fryšták do 15.
října 2017.
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OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI BYDLENÍ
v Komunitním domě seniorů
Naše ﬁrma, Bystřická investiční s.r.o., zastoupená akvizitorem společnosti
Pavlem Mráčkem, vám dává tímto na vědomí, že ukončuje výše uvedený Komunitní dům seniorů a to v Bystřici pod Hostýnem, Pod Lomem 99. Tento typ bydlení
je podporován Ministerstvem pro místní rozvoj, který svou podporou pro investory
zaručuje regulovaný nájem s udržitelností 20 let.
Nájemní bydlení má 18 bytových jednotek, o velikosti 40-45 m². Nájem je
nejnižší, státem garantovaný a to 57,20 Kč za m² + služby a energie. Účelem je
prodloužení soběstačnosti seniorů, komunitní sdružování a prodloužení aktivního
stáří. Samozřejmostí je výtah, bezbariérové sociální zařízení, komunitní a televizní
místnost, zahrada a balkony, wiﬁ, telefonní služby apod. Zajištěna je i terénní služba, autobusová zastávka v blízkosti a ostatní. Možnost ubytování od ledna 2018.
Podmínky pronájmu:
• Klient musí být starší 60 let
• Nesmí mít vyšší měsíční příjem než je průměrný plat v ČR (cca 26 000 Kč)
• Nesmí vlastnit nemovitost na bydlení.
Upozorňujeme, že se nejedná o reklamu, ale o příkaz ke zveřejnění, jak je
uloženo registrací programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Jsme připraveni odpovědět Vaše dotazy telefonicky i elektronicky.
Bystřická investiční s.r.o.
Pavel Mráček, Tel. 602 525 575, mail: pmracek@email.cz

Poděkování
Nosila bych dříví do lesa, kdybych
psala, že z funkce členky Komise pro
občanské záležitosti při MZ Fryšták
chodím na přátelské návštěvy k občanům, jubilantům (8O, 85, 90 a pak každý rok).
Někteří si návštěvu nepřejí. Proč?
Nebojte se, nejsme vizita. Nejdeme
kontrolovat zařízení, pořádek, nechceme pohoštění. Jdeme popřát, poděkovat za práci, „pokecat“, zavzpomínat.
Když nám ukážete fotograﬁe, ruční práce, zahrádku, jsme rády. Víme, že krásu
a pohodu kolem vás pomáhají vytvářet
(s vaší psychickou podporou) děti, vnuci. Víme, že jste na ně pyšní a hrdí.
Věřte, i mne to hřeje u srdce. Vaše
děti, to jsou moji bývalí žáci. Jsem také
pyšná a dokonce někdy i „na měkko“,
když vidím, s jakou láskou a péčí se starají mnohdy i o nemobilní, či jinak postižené rodiče, příbuzné. Jak se snaží
jim zpříjemnit život, nemoc, stáří. Mnozí
dokonce pozvou na oslavu i sousedy.
A při kávě, limonádě, pivečku se vykládá, je veselo. Člověku se od tak srdečných a milých lidí nechce ani odcházet.
Toto poděkování patří hlavně mladým občanům, kteří mají lásku a úctu
k starým lidem. Děcka (promiňte mi to
oslovení), jsem pyšná, že jsem vás učila. Že zasetá výchovná semínka zůstala
ve vašich srdcích. Díky!
SK

Nový vodovod
Vážení spoluobčané,
kromě realizace větších úseků vodovodů, jako je prodloužení vodovodu
na Žabárnu v délce 2,4 km, který již byl
realizován a zkolaudován, a prodloužení vodovodu z Dolní Vsi na Vylanta,
kde i přes složitější geologické poměry dodavatel pokračuje v realizaci dle
smlouvy, vybudovalo město Fryšták měsíci srpnu menší úsek vodovodu. Jedná
se konkrétně o prodloužení vodovodu
na ulici Osvobození v délce asi 70 metrů. Během září bude město Fryšták realizovat prodloužení vodovodního řadu
na ulici P. Ignáce Stuchlého. Po dobu
realizace zde bude bohužel omezena
doprava. Rozsah omezení bude vyplývat ze stanovení dopravního značení.
Proto vás žádáme nejen o zvýšenou
opatrnost ve zmíněných lokalitách, ale
i o pochopení nutnosti tohoto kroku
k optimálnímu a bezpečnému průběhu
těchto akcí.
Ing. Miloslav Kasala, OTH
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Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce
2017
Volič, který se nebude zdržovat
v době voleb do Poslanecké sněmovny
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek
stanovených zákonem č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon, o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území České
republiky nebo ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se
mění volební zákony a některé další zákony, byla s účinností od 13. dubna 2017
vypuštěna možnost zažádat o voličský
průkaz v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
a to na základě vyhodnocení rizika, které
je spjato s elektronickým podpisem; zatímco doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle jména a příjmení spojen
i s „identiﬁkátorem MPSV“, který umožňoval osobu jednoznačně identiﬁkovat,
nově je - v souvislosti s nařízením EP
a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické
identiﬁkaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení eIDAS) - u kvaliﬁkovaného elektronického podpisu jen jméno a příjmení.
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké
sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona
o volbách do Parlamentu.
Zákon o volbách do Parlamentu
v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze již ode dne vyhlášení voleb, tj.
od 2. května 2017, požádat obecní úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu
voliče o vydání voličského průkazu, a to
- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní
úřad, který je oprávněn voličský průkaz
vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho
totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede;
o vydání voličského průkazu lze požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00
hodin.
- podáním doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října
2017, příslušnému obecnímu úřadu. Pro
písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.
Podání může být učiněno v této formě:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený

vy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, požadovat
poplatek. Poplatek požadují i notáři.
b) v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.

VOLBY 2017
INFORMACE PRO VOLIČE
Volby do Poslanecké sněmovny,
se konají ve dnech
20. a 21. října 2017.
Údaje o volebních okrscích a způsobu hlasování Vám přineseme
v příštím vydání FL.
podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič,
který o vydání voličského průkazu žádá,
chráněn před zneužitím tohoto institutu.
Úřední ověření podpisu voliče provádějí
1) úřady, kterými jsou podle zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých
zákonů (zákon o ověřování), ve znění
pozdějších předpisů,
1a) krajské úřady, obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, obecní úřady,
úřady městských částí nebo městských
obvodů územně členěných statutárních
měst a úřady městských částí hlavního
města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
1b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
2) notáři na základě zákona č.
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů.
Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto
skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí. Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou
za provedení správního úkonu podle §
8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné sprá-

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října
2017, předá osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze
o plnou moc k převzetí / vyzvednutí
voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu),
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče
i na adresu zastupitelského úřadu, kde
se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský
průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.
Na základě ustanovení § 6a odst. 3
zákona o volbách do Parlamentu opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté,
co jej okrsková volební komise zapíše
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta
jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové
volební komise sadu hlasovacích lístků
(pokud volič hlasuje v jiném volebním
kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ volebního kraje k dispozici)
a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise
poznámku o vydání voličského průkazu
zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze
stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat také
zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče,
který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
www.mvcr.cz
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Dejštopánbu deň dobrých súsedů

Motto: „Svědomí… to je hůl, kterou
každý obrací na svého souseda, ale na
sebe nikdy.“
Mít dobrého souseda je životní výhra. Mám to štěstí, že jsem v tomto
smyslu vyhrála mnohonásobně a v podstatě jsem až k závisti závratný boháč.
Toto bohatství k mé radosti nesdílím
sama. V jeden příjemný srpnový den se
sešli nejen na besedu „dobří súsedé
obce Lukoveček“, aby se lépe poznali,

zažili při společném blbnutí a dovádění spoustu legrace. Starousedlíci, děti,
stařenky, strýcové mezi sebe vřele přijali ne tak dávno přistěhované spoluobčany a všichni si měli až do pozdních
hodin o čem vykládat. Vždyť ten den
toho společně tolik pěkného zažili. Napekli pro druhé spoustu dobrot, měřili
síly v těžké disciplíně, jak umět vzájemně spolupracovat a domluvit se. Vůbec
nezáleželo na tom, kdo měl kolik roků,

Návštěva v Kocuranech
Prázdniny jako vždy utekly jako voda a všechny účastníky zájezdu opět čekalo
setkání s dlouholetými slovenskými přáteli v Kocuranech. Po napínavém a nelehkém klání v kopané si pro nás tentokrát připravili procházku naučnou stezkou
obce, která skýtala nádherné výhledy do okolní krajiny. Čekala nás zastavení
k nasycení v podobě dobrého oběda, zadumání, jakým byl starý cintorín, ale také
pobavení a velkého porovnávání – palírna. Odpoledne se neslo v duchu přetrhávaného deště, který trochu poznamenal jistě s velkým úsilím připravený program.
Ani ten však nepoznamenal přátelské vztahy a dobrou náladu. Ostatně, ta se
přenesla až do hotelu, kde jsme zažili ještě spoustu humorných příhod, mající
šanci zůstat vtipnými obecními historkami. Druhý den nás čekala prohlídka renesančního zámku v Zemanských Kostolanech a hvězdárny v Partyzánském s velmi
obsáhlou a zajímavou přednáškou. Byly to další dva dny přispívající k vzájemnému
přátelství. Vrásky na čele nám dělala jen zpráva o zranění starosty obce Kocurany
pana Vojtěcha Čičmance. Ještě teď mu všichni naši občané posílají přání brzkého
uzdravení, abychom se mohli těšit na další setkání.
ik

jaké měl schopnosti, jak dlouho v obci
žije, co dělá. Rozuměli si úplně všichni, dali si jeden druhému dárek včetně
toho z nejkrásnějších – přátelské úsměvy, podané ruce a sdílenou radost. Ten
den jsme všichni k sobě měli nesmírně blízko, utvrdili jsme se, že jsme tu
jeden pro druhého a je nám tak spolu
dobře. Večer nás pak nehřály jen plamínky táboráku, ty zářivé jiskřičky svítily
ve všech očích i srdcích. Máme všichni
jednu jedinou společnou adresu a tou
je obec Lukoveček, jsme jedinou rodinou s radostmi i starostmi. Je nás na
dobré i zlé přesně tolik, abychom vše
zvládli a bylo nám spolu dobře. Děkuji
všem, kteří přišli, protože každý z nich
se velkou měrou podílel na kráse toho
setkání. Bez žádného z Vás by nemělo
tu báječnou a neopakovatelnou atmosféru. Každému z Vás právem náleží
metál Dobrý soused. Tak nejen příště
ahoj!!!
ik
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Chceš-li být mým přítelem, musíš mi pomoci spasit svou duši.

Don Bosco

Kronika ústavu (54.)
školní rok 1940-1941
Dne 28. ledna začátek tridua ke
sv. Janu Boskovi. Obraz je vyvěšen na
hlavním oltáři ve farním kostele, kde je
po tři dny navečer příležitostné kázání,
které má P. Kostka a sv. požehnání. Pan
ředitel má nemocnou maminku, proto
odjel domů do Troubek.
29. ledna, ač je všední den, máme
nedělní program. Jsou dvě mše sv. a
odpolední vycházka. Pan katecheta byl
asi s 10 chovanci u očního lékaře ve
Zlíně.
30. ledna není vyučování. Zdobí se
ústav a čistí k zítřejšímu svátku. Vrátil
se pan ředitel a přivezl P. Vašicu, vrchního kaplana v Olomouci, který bude zítra
kázat.
31. ledna svátek našeho zakladatele. Je všední den, ale díky horlivé propagandě je v kostele víc lidí než kdy jindy.
Ráno na vstávání byl budíček reprodukované hudby. Ranní mši svatou celebroval P. Vašica. Velká byla pontiﬁkální,
celebrovaná Msgre Kutalem, kanovníkem kroměřížským. Z kněží cizích, okolních, přišel pro špatné počasí pouze
dp. rada lukovský P. Klečka. Odpoledne
po slavnostním obědě byly slavné pontiﬁkální nešpory, kázání a slavné požehnání. K večeru akademie k poctě Dona
Boska. Byl dispens od postu.

POZVÁNKA
Milí přátelé, již po třinácté Vás
srdečně všechny zveme na letošní Staříčkovu pěší pouť z Fryštáku
na sv. Hostýn a zpět (cca 35 km),
která se uskuteční ve čtvrtek 28. 9.
2017, kdy si připomínáme 90. výročí
příchodu salesiánů do Českých zemí
(28. 9. 1927).
Úmysl pouti je za uzdravení Michalky Láníkové.
Základní informace:
6.30 - Odchod od kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku; 11.00 - Příchod
na sv. Hostýn; 11.15 - Mše sv. v bazilice (hlavní celebrant P. Josef Brtník,
SDB); 12.15 - Možnost oběda v poutním domě nebo z vlastních zásob;
14.00 - Odchod ze sv. Hostýna (od
vody); 17.30 - Návrat do Fryštáku.
S sebou dobré boty, bundu, pláštěnku a svačinu.
Těšíme se na vás!

P. Václav Mrtvý
V červenci jsme si připomněli 40 let od jeho úmrtí a 1. října budeme slavit
110 let od jeho narození. Patřil mezi první české salesiány. Když skončil šestou
třídu, dověděl se, že Dr. Štancl chystá výpravu hochů do Itálie, kde se mají připravit, aby se stali salesiány. Přihlásil se a odjel v září roku 1925 s výpravou,
ve které bylo 16 hochů. Za sebou měl šestou třídu gymnázia, a proto byl už
po ročním pobytu v Peroze přijat do noviciátu ve Villa Moglia. Zde složil 18. září
1927 první sliby. Po roce se vrátil na Moravu do Fryštáku na asistenci. Stihl se
během asistence připravit na maturitu, kterou úspěšně složil. V roce 1930 byl
poslán studovat teologii do Turína na Crocettu. 8. července 1934 byl v Turíně
vysvěcen na kněze.
Po vysvěcení se stal v nově otevřeném studentátu v Ostravě školním rádcem.
V roce 1935, kdy byl P. Ignác Stuchlý jmenován inspektorem nově vzniklé československé inspektorie, stává se P. Václav ředitelem ve Fryštáku. Řídil ústav
až do jeho zabrání německými okupanty v září 1943. Po zabrání ústavu, kde
byli v posledním roce také klerici z Ostravy, zůstal dále jako ředitel s bohoslovci
na fryštácké faře. V posledním roce války přešel opět jako ředitel do Ostravy.
Zůstal v Ostravě až do roku 1947.
Když se v roce 1947 otevřel ﬁlosoﬁcký studentát v Přestavlkách, přestěhovali
se tam klerici z Ořechova a ořechovský dům dostal nové určení. Stal se pobočkou
Fryštáku s tercií a kvartou. Ředitelem tu byl jmenován P. Václav. Po roce ho vystřídal P. Polák. Otec Mrtvý si šel odpočinout do Přestavlk jako zpovědník kleriků.
Ještě netušil, co ho čeká, i když únorový puč v roce 1948 nevěstil nic dobrého.
Po válce pracoval na pražské nunciatuře jako tlumočník salesián P. Alois Zmrzlík. V roce 1949 začal ostrý postup režimu proti církvi. P. Zmrzlík se stal jednou z prvních obětí perzekuce. Byl zatčen. Nunciatura prosila, aby ho někdo ze
salesiánů nahradil. Pan inspektor to navrhl P. Václavovi. P. Václav projevil svou
statečnost a oddanost svatému Stolci. Přijal toto poslání s vědomím, co riskuje.
Nedalo to na sebe dlouho čekat. 15. března 1950 byl otec Václav vylákán z nunciatury a zatčen. Byl podroben nelidskému utrpení při výsleších a pak zařazen
do „monstrprocesu“ s příslušníky církevní hierarchie, ve kterém byl biskup Zela,
opati, pražští kanovníci a jiní hodnostáři. P. Václav Mrtvý byl odsouzen na 15 let
za údajné vyzvědačství a velezradu.
Ve vězení se projevila jeho neotřesitelná víra a statečnost. Prošel mnoha věznicemi. Před amnestií v roce 1960 byl ve Valdicích, na brusírně, kde byla většina
tehdy uvězněných salesiánů, pro které byl povzbuzením a oporou. Z amnestie byl
vyloučen a odpykal si celých 15 let do poslední hodiny.
Po propuštění v roce 1965 bydlel v Praze a pracoval v Pragovce ve Vysočanech. V roce 1968, když byla v období „pražského jara“ provedena revize nejkřiklavějších nespravedlivých rozsudků, byl rehabilitován. Původní rozsudek byl zcela
zrušen. Avšak když se začala uplatňovat „normalizace“, byl na žádost prokuratury
rehabilitační rozsudek zrušen a znovu potvrzen původní rozsudek. Po odchodu
do důchodu přijal otec Václav nabídku sester Boromejek a odešel do jejich domu
v Plavči u Znojma. Zde sestrám sloužil jako duchovní správce. Projevila se však
u něj zákeřná choroba, rakovina, které 28. července 1977 podlehl. Je pochován
v rodných Troubkách.

Druhý ročník štafetového závodu BOSCO RUN
startuje 29. 9. 2017 ve Fryštáku
Týmy poběží přes Havířov do Ostravy. Přihlašujte se do 31. srpna na www.
boscorun.cz.
Všichni běžci a běžkyně jsou zváni na akci, která má za cíl vytvořit prostor pro
setkání nadšených lidí a společně podpořit myšlenku Dona Boska. Nápad s názvem
BOSCO RUN se zrodil v roce 2015 na Salesiánském Velehradě, kam skupinka odvážlivců přiběhla z Prahy. Minulý rok se okruh běžců rozšířil na tři týmy, které vyrazily
z Brna-Žabovřesk přes Zlín do Fryštáku. Tento rok zveme další sportovce, aby přijali
tuto výzvu a postavili se 168 kilometrům mezi Fryštákem a Ostravou.

POZVÁNKA NA POUŤ
Fryštácká farnost Vás srdečně zve
na děkovnou pouť na Svatý Hostýn,
(letos bude součástí tzv. pěší poutě
pořádané DISem), která se uskuteční
ve čtvrtek 28. září 2017 (státní svátek – volno).
Slavnostní mše svatá – „Za poutníky“ sloužená P. Josefem Brtníkem,
při které bude hrát i dechová hudba
Fryštácká Javořina začne v 11:15.
Odjezd autobusu z náměstí ve
Fryštáku bude v 10 hodin (jízdné 50
Kč).
Po skončení mše – kolem 12.30
bude pro všechny přítomné připraven
malý koncert.
Ve 13 hodin bude následovat požehnání a rozloučení s poutníky.
Návrat do Fryštáku je naplánován
po 14 hodině.
Na Vaši účast se těší
organizátoři akce.

Harmonogram akce:
29. září: 16 hod. – vítání účastníků, informace na cestu; 17 hod. – společný
start ve Fryštáku
30. září: průběh akce, od 15 hod. plánovaný ﬁnish nejrychlejších týmů v Ostravě,
postupné vítání dalších týmů, společný večer, sdílení zážitků
1. října: dopolední mše, odjezd domů, konec akce
Složení teamu: 5 až 10 členů – nerozlišují se mužské, ženské, smíšené kategorie; minimální věk je 15 let, (15 – 18 let s písemným souhlasem rodičů)
Startovné: 1.500 Kč/tým do 31. srpna, po tomto datu 1800 Kč/tým
Povinná výbava běžce: čelovka, reﬂexní prvky, telefon
Doporučená výbava běžce: pití (camelbag), dobré běžecké boty a oblečení
Doporučená výbava týmu: termofólie, iontové nápoje, energetická strava, masážní krémy, deka, spacák, karimatka, barely s vodou, lékárnička.
Pravidla závodu:
závod je štafetový, tudíž vždy musí běžet jeden běžec (lze i více běžců najednou);
běžec musí absolvovat danou trasu podle plánu; úkol každého týmu je mít jeden
společný prvek (šátek, tričko, náramek, pyžamo…), který je bude na první pohled
odlišovat od ostatních týmů, humorné rozlišovací prvky se cení;
štafetový kolík, který si budou běžci na trati předávat bude malá vlaječka
na určených místech trati budou checkpointy, zde je nutné, aby se nahlásil celý
tým
střídání běžců je zcela v rukou týmu, stejně tak volby míst předávek štafety
„neběžící“ účastníci se přesouvají
mezi místy předávky štafety vlastním
autem
vyhrává nejrychlejší tým, hodnocení
bude jedno společné pro všechny týmy

POZVÁNKA

STAŘÍČKOVA POUŤ
NEDĚLE 17. 9. 2017

Program:
9.00 – slavnostní mše svatá
(v případě příznivého počasí venku u kostela)
10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého
14.00 – 18.00 odpolední program na farním dvoře
Připraveny jsou soutěže pro děti i rodiče, skákací hrad, zahraje country kapela
Pěšáci a chybět nebude ani tradiční bohaté občerstvení.
Pro všechny mladé je už v sobotu 16. 9. od 19 hodin připravena na farním
dvoře „Staříčkova diskotéka“.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti.
Srdečně Vás zvou organizátoři.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Termín: 29. 9. - 1. 10. 2017
Trasa: Fryšták – Havířov – Ostrava
(168 km)
Týmy: 5-10 členů – nerozlišují se
mužské, ženské, smíšené kategorie
Min. věk běžců: 15 let
Registrace: do 31. 8. 2017 na
www.boscorun.cz
Startovné: 1.500 Kč/tým
po 31. 8. 1.800 Kč/tým
Pořadatel: Martin Friedl
martinfriedl@email.cz
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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

Výuka v praxi na Rusavě – projekt ZŠ Fryšták pro žáky 8. tříd
Reakce našich žáků na projektovou výuku si můžete přečíst v následujících článcích.
••• V úterý ráno jsme měli sraz před školou a hned poté
jsme se vydali na túru a nabrali směr Rusava. Myslela jsem si,
že když je to jen „přes kopec“, že tam za chvilku budeme. Ošklivě
jsem se zmýlila. Cesta sice nebyla tak dlouhá, ale mně přišlo, že
jdeme celou věčnost. Asi po třech hodinách jsme dorazili do cíle
- do penzionu U Bílého koně. Jakmile jsme se zabydleli, začalo
nám vyučování.
Jako první jsme absolvovali hodinu přírodopisu. Rozdělili
jsme se do dvojic a šli po stezce, kde nám učitelé přichystali
různé otázky zaměřené na poznávání rostlin, stromů a živočichů.
Zde jsem zjistila, že mám opravdu docela veliké mezery v oboru biologie. Dále jsme měli hodinu výtvarné výchovy. Zde jsme
vytvářeli obrázky pouze z přírodních materiálů. Po krátké pauze
jsme všichni dostali do ruky buzolu a seskupili jsme se u lesa.
Učitelé nám připravili azimutové úseky a za pomocí buzoly jsme
se snažili doběhnout do cíle v co nejkratším čase. Celé dopoledne se mi velice líbilo. Večer jsme hráli různé hry.
Ve středu k nám přijeli studenti z Policejní školy v Holešově.
Rozdělili jsme se do skupin a postupně absolvovali několik stanovišť. Jako první byl praktický nácvik poskytování první pomoci, dále jsme šli na stanoviště, kde jsme prováděli resuscitaci
na ﬁguríně. Musím říct, že jsem nevěděla, že je to tak náročné.
Navštívili jsme ještě přednášku o dopravě a sebeobranu, kde
jsme se vyzkoušeli různé chvaty. Odpoledne jsme měli chemii
a dělali jsme rozbor vody.
Ve čtvrtek nás čekal asi nejnáročnější den, protože jsme podnikli túru na Hostýn. Ze začátku se šlo dobře, ale potom, jak se
začalo oteplovat, se slunce stalo nesnesitelným. Ve 12 hodin
jsme konečně dorazili na Hostýn. Rozděleni opět do skupin jsme
zjišťovali různé údaje a zajímavosti o Hostýnu, které jsme vpisovali do pracovních listů. Kolem jedné hodiny odpoledne jsme měli
rozchod, abychom si mohli nakoupit různé suvenýry. Pak nás čekala cesta zpátky, která utekla jako voda a než jsme se nadáli,
stáli jsme před penzionem.
Další ráno už jsme neměli tak úplně dobrou náladu, protože
jsme všichni věděli, že je pátek a to znamenalo den odchodu, ale
ještě předtím, než jsme se začali balit, tak nás čekaly lanové aktivity. Ty jsme si patřičně užili a zvládli jsme přelézt téměř všechno. Pak už jsme jenom sbalili „kufry“ a čekala nás cesta domů.
Ta utekla vcelku rychle a než jsme se nadáli, byli jsme doma.
Tento pobyt jsem si skutečně užila. Nejvíce mě asi bavily večerní programy, ale vyučování bylo také zábavné. Myslím si, že
nás tento výlet jako kolektiv ještě víc stmelil. A kdyby to šlo, ráda
bych si celý program zopakovala i příští rok...
Adéla Čechová 8.A.
••• Byl krásný slunečný den a my jsme pomalu vyrazili
na cestu na Rusavu do penzionu U Bílého koně, kde jsme měli
strávit školu v praxi, která trvala 4 dny (konkrétně 16. 5. – 19.
5.).
Cesta nám trvala docela dlouho. Věci nám vezl pan ředitel
a my měli jen batoh. Dorazili jsme na místo a pomalu se začali
ubytovávat. Já a moje kamarádka Zuzka Skaličková jsme začaly
stavět stan. Byl největší, protože jsme v něm měly spát čtyři. Jenže dvě kamarádky, Simča a Kristýnka, byly nemocné, tak se další
dvě děvčata nastěhovala do našeho stanu se svým stanem.
Po obědě jsme dokončili vybalování a ti, kteří spali ve srubu, ještě povlékali postele. Kolem třetí hodiny jsme měli sraz.
Rozdělili jsme se do pracovních skupin, které jsme si vytvořili už
ve škole. Toto odpoledne byl přírodopis, kde jsme chodili po areálu po stanovištích a poznávali rostliny a živočichy. Dále na pro-

gramu na nás čekal Land art neboli krajinné umění. Šli jsme
do lesa a tam jsme vytvořili obrázky z materiálů v lese. My jsme
vytvořili Dědu lesa. Ostatní vytvořili mandalu kolem stromu, jezírko s pramenem a srdíčko. Z lesa jsme se přesunuli zpět do areálu na zeměpis. Pracovali jsme s mapou a běhali azimutový běh
podle buzoly. Po večeři byl program prvního družstva.
Ve středu dopoledne přijeli policisté ze střední školy v Holešově. Ti nás učili resuscitovat, první pomoc, pravidla dopravy
a donucovací prostředky, což je sebeobrana.
Odpoledne jsme zkoumali zásaditost a kyselost zdejší půdy
a vody. Naštěstí nám pH vyšlo neutrální. Také jsme stříleli ze
vzduchovky.
Po dokončení těchto aktivit jsme se odebrali vařit vlastní guláš. Udělali jsme si trojnožky, rozdělili jsme se do čtveřic a vařili
a vařili. Učitelé uspořádali soutěž o nejlepší guláš. Dorazili i policisté z dopoledne, protože se jim s námi líbilo. I oni se stali
porotci. Díky nim moje skupina vyhrála. Tuhle radostnou zprávu
jsme se dozvěděli při programu druhého družstva.
Ve čtvrtek jsme vyrazili na Hostýn. Cesta byla dlouhá a namáhavá, protože bylo horko. Konečně jsme dorazili na místo a zde
nás čekala paní učitelka Ondrášová. Rozdělili jsme se do skupinek po pěti, dostali jsme pracovní list a procházeli Hostýn,
abychom doplnili odpovědi na úkoly v pracovním listu.
Po příchodu zpět do penzionu u Bílého koně jsme měli volno,
večeři, náš večerní program a pak táborák. U táboráku jsme zpívali, opékali špekáčky a vůbec vše, co se u táboráku dělá. Tuto
noc jsme měli možnost spát venku. Já i Zuzka jsme to zvládly.
V pátek začala panovat ponurá nálada, protože nastal den
odjezdu. I přes tuto smutnou věc jsme si poslední den náležitě
užili. Učitelé nám udělali lanové aktivity a dokončili jsme vyplňování pracovních listů. Poté začalo nudné balení a cesta do Fryštáku.
Tahle akce byla super. Hrozně se mi líbila. Tímto chci poděkovat všem učitelům, kteří s námi trávili svůj volný čas. Chci jim
poděkovat za to, že něco takového krásného vzniklo a že jsem
toho mohla být součástí.
Karolína Komínová 8. A.
••• Ve dnech 16. 5. až 19. 5. 2017 jsme se zúčastnili velkého čtyřdenního pobytu na Rusavě v penzionu U Bílého koně. Byla
to vlastně taková výuka v praxi. Celý pobyt jsme byli rozděleni
do tří skupin. Co se týče programu přes den, byl velmi pestrý.
Zkrátka a dobře byl naplánovaný přesně na minuty. Nebyla jediná chvíle, abychom nevěděli, co máme dělat. Kromě praktické
výuky všech předmětů ve škole a různých jiných drobných aktivit
jsme například absolvovali výšlap na Hostýn a lanové aktivity.
Mně osobně se nejvíce líbila návštěva Policie České republiky.
Vyzkoušeli jsme si, jak jsme na tom s dopravní výchovou, později
jsme měli menší výcvik sebeobrany a ke konci jsme ošetřovali zraněnou osobu. I přesto si myslím, že nám nejvíce prospěla dvouminutová resuscitace na ﬁguríně. Dokonce nám měřila
hloubku, rychlost stlačení a procentuální úspěšnost. Taky nesmím opomenout na soutěž o nejlepší bramborový guláš. Byla
to velmi dobrodružná aktivita. V osmi skupinách po čtyřech jsme
se pustili do našeho veledíla. Společnými silami jsme postavili trojnožku. Po rozdělání ohně nastal ten obtížnější úkol, oheň
udržovat. Samotné vaření probíhalo pomaleji, ale nám to ani trochu nevadilo. O to soutěžení vlastně taky vůbec nešlo. Cílem se
bylo pobavit a vychutnat si guláš, který jsme uvařili společným
úsilím. Když to vše shrnu, byl pro nás tento pobyt velmi poučný.
Jsem také velmi ráda, že jsem se tohoto pobytu mohla zúčastnit
a s dobrým pocitem na něj budu vzpomínat.
Anna Miklová, 8. A

Tábor Život kolem nás i v nás pro děti od 4–6 let se uskutečnil ve dnech
7.–11. srpna 2017. Zažili jsem toho opravdu moc...
Lenka

Věneček z.s. při Mš Fryšták
připravuje
na 2. polovinu září

PODZIMNÍ

DRAKIÁDU
Termín upřesníme na plakátech,
v rozhlase, neboť vše závisí
na počasí.
Připravte si draky různých tvarů
a velikostí.
Domácí výrobu čeká
speciální odměna
Rodiče neváhejte, zavzpomínejte
a pomozte Vašim dětem
s výrobou.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Týden pro divočinu
Zachycením divoké přírody Bílých Karpat na malířské
plátno skončil v uplynulých dnech poslední z letošních Týdnů pro divočinu, akcí na pomoc přírodě, které už dvacet let
pořádá Hnutí DUHA.
Letos tito dobrovolníci pomáhali udržovat turistické stezky, opravovali studánky nebo značili doupné stromy, které zůstanou stát a budou domovem ptáků hnízdících v dutinách.
Za dvacetiletou historii se Týdnů zúčastnilo přes 1900 lidí,
kteří na celkem 131 týdenních pobytech za sebou zanechali
víc než 68 tisíc hodin náročné dobrovolné práce. Přírodě pomáhali v Beskydech, Bílých Karpatech, v Jeseníkách a dalších
lokalitách.
Účastníci pestrého věku i profesí vysazovali buky, javory,
jedle a jeřáby, chránili stromky proti přemnoženým býložravcům, sbírali semena nebo zahazovali a přehrazovali odvodňovací rýhy v rašeliništích. Týdny pro divočinu jsou dnes pro už
stovky lidí synonymem nezapomenutelného pobytu v přírodě,
aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině.
Hnutí DUHA se svými partnery pořádá tyto pracovně zážitkové turnusy pro všechny, kteří chtějí pomáhat, navazovat

přátelství, provětrat si plíce i hlavu, něco
se o lese i krajině dozvědět a prožít týden
v krásném prostředí při smysluplné práci.
Týdny pro divočinu jsou zkrátka spojením
příjemného s užitečným.
Letošní poslední Týden pomáhali dobrovolníci ČSOP Kosenka s návratem divoké přírody do jedlo-bukového pralesa
Ščúrnica, ale i jeho návštěvníkům.
Hnutí DUHA také spustilo výzvu, která má politiky motivovat k lepší ochraně
divoké přírody u nás. Divočina totiž umožňuje svobodný život
vzácným zvířatům a rostlinám, tvoří nenahraditelné přírodní
dědictví, ochraňuje nás před suchem a povodněmi, podporuje
šetrnou turistiku i místní rozvoj, nabízí možnosti pro vzdělávání a výzkum a vzbuzuje odpovědnost za sebe, naše děti a
vnoučata. Ke sběru podpisů se připojují dobrovolníci v celé
zemi a od počátku srpna výzvu podpořilo už téměř devět tisíc
lidí.
Elektronická výzva a návod, jak se zapojit, jsou na adrese
www.ceskadivocina.cz/vyzva.
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Tai-či Fryšták

Tři z fryštáckých taičistek měly možnost letos v létě navštívit kolébku tai-či
- Wudangské hory v Číně, a také se v místní taoistické škole naučit něco nového z tradičních čínských cvičení. Zbývající čas v Číně využily k návštěvě dalších
zajímavých míst Říše středu. Více fotograﬁí: http://www.taicifrystak.estranky.cz/
fotoalbum/cestovani/cina-2017/
Tím prvním, co
jsem se z tai-či v Číně
v létě 1989 naučil
byla sestava 24 cviků. Stále nejrozšířenější a nejcvičenější
sestava tai-či, i když
její vznik se datuje
„jen“ do roku 1956.
A pak další, tzv.
standardní, sestavy
zaměřené především
na cvičení pro zdraví
event. určené pro oﬁciální soutěže. A právě sestava 24 cviků je u nás tou základní. Zvládnou ji všichni začátečníci a potom
mohou pokračovat dále. Se standardními sestavami (8, 16, 42, meč 32, meč 42,
vějíř atd.) případně s tradičními sestavami z kolébky tai-či - čínského Wudangu.
Píše na webových stránkách www.wudang.cz učitel ing. Jan Turneber, kterého
dobře známe i z našich fryštáckých „mikulášských“ setkání tačistů.
„Poprvé jsem se tam dostal na jaře roku 1992 a od té doby tam jezdím pravidelně. Jednak kvůli tomu, že Wudangské hory mě okouzlily svoji krásou a atmosférou,
jednak kvůli celému komplexu tamních bojových umění. Z nich preferuji právě wudangské tai-či.
Podstatné je, že se lidé hýbou, cvičí, dělají něco pro své zdraví. A že o původu,
historii či dalších detailech toho, co vlastně provozují, toho moc neví, není až tak
důležité.
V rámci Wudangských hor (stačí se omezit třeba jen na jejich centrální část) je
totiž celá řada škol bojových umění. Sice by se dalo předpokládat, že všechny školy
budou cvičit to samé nebo skoro to samé. Ale i zde, na poměrně malém území
(z pohledu Číny) je spektrum bojových umění velice různorodé, i když většina škol
se odvolává na dávné - často mýtické - osobnosti těchto hor a jejich umění, a to
nejen bojová.
Za více než 23 let co do Wudangu jezdím jsem měl možnost se seznámit s mistry 5 škol a učit se u nich sestavy a techniky, které mě něčím zaujaly a byly mi
blízké. Takto získaná pestrost sestav, přístupů atd. mi naprosto vyhovuje. A oceňují
ji i moji žáci (včetně těch fryštáckých).

Soutěž
o nejlepší jablečný závin
neboli štrůdl
V rámci programu podzimního
jarmarku připravili pořadatelé pro
všechny fryštácké kuchařky, pekařky
a hospodyňky další výzvu. Po výtečných velikonočních mazancích a valašských kyselicích bude na řadě další tradiční domácí pokrm, a to velmi
oblíbený jablečný závin, jinak řečeno
štrůdl.
I tento zákusek může mít řadu podob, jak co do chuti, tak i do podoby.
Zkrátka a dobře záleží jen na vás milé
kuchařky, na vaší fantazii a nápaditosti. Nezapomeňte a v sobotu 16. 9.
2017 na náměstí ve Fryštáku přijďte
ukázat své výtvory. Určitě se bude
zase na co těšit.
Časový harmonogram soutěže:
9,00–9,30 hod. – zápis soutěžících
a předání jablečných závinů pořadatelům, 10,00–11,00 hod. – průběh
ochutnávání a konečně v 11,30 hod.
– vyhodnocení a předání cen nejlepším.
Na podzimním Fryštáckém jarmarku kromě soutěže o nejlepší jablečný
závin, si můžete zakoupit různé potravinářské výrobky, likéry, keramiku,
dekorace, dřevěné hračky aj. Součástí jarmarku bude i bohatý kulturní
program. Tentokrát to bude koncertní
pásmo ZUŠ Morava Zlín - Den hudby aneb vítejte na valašské veselici,
ukázka ptačích dravců za Záchranné
stanice Hošťálková, módní přehlídka
Ateliéru GEM a ukázky práce řezbářů.
A zkrátka opět nepřijdou ani děti. Pro
ně budou připraveny pestré tvořivé
dílničky. Jarmark probíhá v sobotu
16. 9. 2017 od 8,30 do 14,00 hodin.
Na bohatou účast se těší pořadatelé jarmarku.
FoFr.

SK AUTI

Léto na skautských táborech
Koncem června nastal na „naší“
louce nad Kašavou čilý ruch. Nejprve
nastoupili sekáči, aby upravili prostory zarostené za celý rok. A těsně před
červecovými Svátky dorazili na místo
i stavitelé tábora, aby v řádu několika hodin, sestavili základní vybavení
a stavby potřebné pro správný provoz
tábora. Jen pro ukázku o co všechno se
jedná: nejprve velký vojenský stan, aby
se měly děti kam ukrýt v případě špatného počasí při táborovém programu,
následuje vybavení kuchyně pod stálým
nástřeškem (od sporáků, přes pracovní
stoly až po dřezy na umývání nádobí),
polní sprcha, zásobování vodou samospádem z nádrže, umývárka a WC, skládací spižírna a letos i nově zakoupený
velký stan na materiál a nářadí. K tomu
12 podsadových stanů – ty už si stavěli
kluci sami.
To vše se dělo v době, kdy starší
skauti už několik dnů šlapali na putovním táboře v Bílých Karpatech. Trasa
z Bylnice po hřebenech hor až někam

k Uh. Brodu byla náročná. Celý výšlap
proběhl v naprosté pohodě a do cíle
na Kašavě dorazili ještě o den dříve.
Tím pádem se aktivně zúčastnili i dostavby tábora, takže když 6. července
dorazila na tábor i naše Vlčata, mohl
se skautský tábor rozběhnout naplno.
Celotáborová hra byla letos motivována
historií skautigu. Kluci si pěkně pohráli
a ještě získali hodně znalostí ze skautské minulosti. Například si prakticky
vyzkoušeli, jak se „skautovalo“, když
byl skauting zakázán a po táboře cho-

dily hlídky StB a kontrovaly, zda někde
nenajdou zakázáné skautské symboly,
nebo jak se tajně a v noci staví skautská mohyla. Opravdu pěkně zvládnutá
celotáborovka a díky za skvělý nápad
a provedení bratrům Jeňasovi, Petrovi
a Vaškovi.
Není divu, že za takových aktivit tábor uběhl jako voda a nastalo střídání
s dívčím oddílem. Skautky nepodcenily
přípravu a svoji hru zaměřily, pro dívky
zcela neobvyklé téma, Army tábor – čili
zaměření na vojenský výcvik. Po řádném výcviku byly dívčí hlídky vypuštěny
do ostré akce, kdy se snažily zabránit
katastrofě v podobě úniku neznámé látky. Celý tábor byl veden v duchu spolupráce armády se skauty, kteří mají
co se týče přežití, hodně společného.

Vzhledem k bohatému programu a krásnému počasí proběhl tábor v naprostém pořádku a k úplné spokojenosti
všech účastnic.
A byl tu konec – v sobotu odpoledne
nastoupily „pracovní čety“ z řad Rowerů a Oldskautů a během několika hodin
bylo vše odvozeno, louka uklizena a vrácena téměř bez úhony přírodě. Tak, aby
na naše děti čekala zas na příští rok.
Na závěr nezbývá než poděkovat
městu Fryšták za grantovou podporu,
za níž jsme pořídili jak nový sporák, velký stan na nářadí a nakoupili materiál
na nové WC a mnoho dalších potřebných věcí. Neméně důležité díky patří
i všem, kteří přiložili ruku k dílu bez nároku na odměnu, jen z pouhého nadšení pro věc skautingu.
Klaus
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DIVADLO
Zveme Vás na konverzační komedii
divadelního souboru P.O.KRO.K.

NAŠI JUBILANTI
V měsíci ZÁŘÍ 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Alois Holík
Zdeňka Holíková
Petr Hochmajer
Ludmila Hrnčiříková
Růžena Jurčíková
Ludmila Kamenářová
Ludmila Kocourková
Václav Lamoš
Zdeněk Mlýnek
Jiří Oral
Marie Orsavová
Žoﬁe Pastyříková
Jiří Pečeňa
Jaroslav Petřík
Vlastimil Pulec
Petr Šimík
Anna Šlechtová
Zdeněk Venera
Josef Vincourek
Jiří Vorel
Alena Zmeškalová

„Na koníčka aneb Milujme se, když už se množíme“, která je inspirována
úspěšným televizním seriálem autorky Fan Vavřincové „Taková normální rodinka“.
Diváky provádí nástrahami nových vztahů v rodinách.
Za vše mluví dvě reakce diváků: Jak víte, jak to u nás chodí! a Vy jste museli
opisovat od nás nebo vám někdo donáší?.
Obsazení: Eva Berková, Jaroslav Fránek, Gabriela Nováková, Roman Zelinka,
Lenka Michlíčková, Lukáš Chmela, Andrea Tobiášová, Svatava Nováčková… a tajemný pan Koníček.
Divadelní představení se uskuteční v pátek 22. září 2017 od 19 hodin ve velkém sále kulturního domu ZDV Fryšták.

Všem jubilantům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.
ZLATOU SVATBU
– 50 let od uzavření manželství
slaví manželé
JAN a MARIE PLHÁKOVI.

Blahopřejeme!
V okolí Fryštáku
koupím chatu nebo chalupu
se zahradou.

Hledám ke koupi byt.
Tel.: 737 730 312

placená inzerce

Tel.: 776 165 731

Firma ZLINJUST spol.s r.o. nabízí všem zákazníkům
pravidelné nebo jednorázové praní a žehlení
za velmi výhodné ceny.
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT!
Sídlíme v prostorách Domu s byty pro důchodce
Penzion na ulici Komenského 381 ve Fryštáku.
Provozní doba
- příjem prádla Po-Pá 10-14 hod
- výdej prádla
Pátek 10-14 hod.
Příjem i výdej prádla v jiný čas si můžete dohodnout
i telefonicky nebo e-mailem.
Tel. 728 011 040, 607 227 677
E-mail: zlinjust@centrum.cz

Máte-li prádla moc,
ZLINJUST vám jde na pomoc!
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

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

e-mail
web

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

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

Mějte své blízké
stále u srdce.

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

