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Mateřská škola Fryšták
oslavila 40. výročí svého založení.
Foto: Pavel Nášel
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Vážení spoluobčané, vážení příznivci fryštácké kultury,

DNY MĚSTA FRYŠTÁKU • 13.–15. 9. 2019

dovolte mi malé ohlédnutí za uskutečněnou akcí – DEN HUDBY FRYŠTÁK,
která proběhla v rámci DNŮ MĚSTA
FRYŠTÁKU 13. - 15. 9. 2019. Předem
chci poděkovat osobám a institucím
zainteresovanými do tohoto projektu.
Předně je to Kulturní fond Zlínského
kraje, Město Fryšták, Městský úřad
Fryšták, tentokrát reprezentovaný hlavně paní Gabrielou Najmanovou, potom
kulturní komise města Fryštáku včele
s paní Kateřinou Kupčíkovou a Františkem Odstrčilem. Dále výtvarnicím ze
základní školy Lence Truhlářové a Marcele Klapilové. Také velké poděkování
patří kuchařkám ze základní školy pod
vedením paní Marie Chudožilové, které
připravily ochutnávky valašské kuchyně. V neposlední řadě děkuji také mé
kolegyni Martině Noskové a všem organizacím, spolkům, kteří se aktivně podílely na programu. - DIS, skauti, včelaři,
Fryštácké mažoretky, Fryšták dětem
z.s., orientální tance, Bezobaláč, Taiči, soc. služby Hrádek, žáci ZŠ Fryšták
a žáci ZUŠ MORAVA atd.
Děkuji tedy všem Fryštačanům, kterým není společenský a kulturní život
lhostejný.

DNY MĚSTA FRYŠTÁKU mají
za úkol ukázat nejen fryštácké veřejnosti bohatost spolkového a kulturního života ve městě. Snahou je také
zachovat a udržet tradice pro další generace.
Nesmíme dopustit, aby se z našeho
města a okolí stala „noclehárna“, jak by
si někteří rádi přestavovali. Jsme město s bohatou historií a tradicí a svou
vyspělost bychom měli ukázat tím, že
těchto hodnot si umíme vážit. Dny města Fryštáku mě osobně přesvědčily, že
je nás hodně, kteří takto smýšlíme.
Navíc podpora ze strany města je evidentní. Doufám a plně věřím ve větší
návštěvnost v příštím roce a dokažme,
že se umíme také bavit i třeba mezi sebou.
Těším se na příští rok. Kultuře, sportu, a hlavně tradicím zdar.
Libor Mikl
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RMF č. R 20/2019/VIII z 16. 8. 2019
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, ve věci
průběhu realizace stavby „Odstranění
a přístavba zádveří a stříšky, stavební
úpravy parteru – MŠ Fryšták“ a s odkazem na investorem požadované změny
materiálu, a to v rámci dodávky výplně
otvorů – změna způsobu otevírání (batikové kování) a v rámci změny založení
stavby (nutnost prohloubení základů
s ohledem na stávající nedostatečně
únosné násypy před budovou školky)
a s ohledem na další změny vzájemně odsouhlasené ve smyslu ust. čl. č. IV Doba
plnění a místo plnění, bod č. 5, písm. b)
„smlouvy“ (změna materiálu požadovaná objednatelem) – viz změnové listy č.
1 a č. 2 ze dne 13. 8. 2019 – schvaluje
uzavření dodatku č. 1 (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Odstranění a přístavba zádveří
a stříšky, stavební úpravy parteru – MŠ
Fryšták“, uzavřené dne 17. 5. 2019 mezi
městem Fryšták a spol. PROVING, s.r.o.,
Hulín, kterým:
se mění čl. č. IV Doba plnění a místo
plnění, bod č. 1 předmětné smlouvy, a to
tak, že doba realizace v kalendářních týdnech se z původních pěti týdnů stanovuje na šest týdnů, tj. určuje se ukončení
realizace díla dnem 26.8.2019,
se mění čl. č. V Cena díla,
bod č.1, a to tak, že původní cena
ve výši 1.727.500,00 Kč bez DPH,
tj. 2.090.275,00 Kč včetně DPH,
se navyšuje o hodnotu víceprací
ve výši 162.048,15 Kč bez DPH, tj.
196.078,26 Kč včetně DPH, a cena
díla se nově stanovuje na částku
ve výši 1.889.548,15 Kč bez DPH, tj.
2.286.353,2615 Kč včetně DPH,
se mění čl. V Cena díla, bod č.1,
a to tak, že cena navýšená na částku
v celkové výši 2.286.353,2615 Kč včetně DH se snižuje o hodnotu méněprací ve výší 116.850,00 Kč bez DPH, tj.
141.388,50 Kč včetně DPH, a to tak, že
se konečná celková cena díla stanovuje
na částku ve výši 1.772.698,15 Kč bez
DPH, tj. celkem 2.144.964,7615 Kč včetně DPH.
RMF č. R 21/2019/VIII z 2. 9. 2019
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí návrh Dohody
o pomoci při uplatňování práv z pojištění ve věci výkonu služeb likvidací škod
v souvislosti s uzavřenými pojistnými
smlouvami prostřednictvím pojišťovací-

ho makléře: Optimum-centrum pojištění,
s. r. o., Vsetín, a ukládá ekonomovi doplnit podklady o předpokládané bonusy,
které z uzavření smlouvy pro město vyplývají.
RMF bere na vědomí právní stanovisko AK JUDr. Bc. M. Březovjáka ze dne
2. 8. 2019 k návrhu Smlouvy o narovnání škody způsobené provozní činností
a smlouvy o budoucím převzetí stavebních objektů, týkajících se stavby dálnice
D49, úsek 4901 Hulín – Fryšták, a ukládá OTH vyzvat ŘSD ČR, p. o., k zapracování připomínek v právním stanovisku
uvedených do Smlouvy o narovnání škody způsobené provozní činností a smlouvy o budoucím převzetí staveb. objektů.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 500tis Kč bez
DPH do 6.000tis Kč bez DPH pro realizaci zakázky malého rozsahu na akci
(stavební práce) „Oprava částí veřejně
přístupné účelové komunikace v úseku
Skalka – chatová oblast Vítová“ ve složení: Ing. P. Gálík / Mgr. L. Sovadina, Ing. J.
Košák / Ing. P. Kučerová, Ing. R. Ševčík
/ Ing. M. Zmeškalová, P. Ševčík / K. Večeřová, Mgr. P. Nášel / Ing. M. Jašek.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu v objemu nad 500tis Kč bez DPH
do 6.000tis Kč bez DPH pro realizaci
zakázky malého rozsahu na akci (stavební práce) „Odkanalizování ulice Potoky “
ve složení: Ing. P. Gálík / Mgr. L. Sovadina, Ing. J. Košák / Ing. P. Kučerová,
Ing. R. Ševčík / Ing. M. Zmeškalová,
P. Ševčík / K. Večeřová, Mgr. P. Nášel /
Ing. M. Jašek.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 8.
2019, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 3
Zásad č. 1/2016, bere na vědomí vítěze
veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Odstranění, stavební a terénní úpravy
a změna využití objektu, č.p. 16, ulice
P. I. Stuchlého ve Fryštáku“, a to ﬁrmu
PROVING, s. r. o., Hulín, s cenovou nabídkou ve výši 5.672 480 Kč vč. DPH, bez
připomínek.
RMF ukládá Ing. Pavlu Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajištění dílčích podkladů
nutných pro schválení smlouvy o dílo.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 8.
2019, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 3
Zásad č. 1/2016, bere na vědomí vítěze
veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták“,

a to ﬁrmu Pavlacký, s. r. o., Luhačovice, s cenovou nabídkou ve výši 1.414
641 Kč vč. DPH, bez připomínek.
RMF na základě doporučení hodnotící
komise schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták a ﬁrmou Pavlacký,
s. r. o., Luhačovice, za účelem zajištění
dodavatele zakázky na akci „Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták“, a to v ceně
1.169 125 Kč bez DPH, tj. 1.414 641 Kč
vč. DPH (viz příloha č. 2 tohoto zápisu),
a to až v návaznosti na dodání podkladů
uvedených v zadávací dokumentaci.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Výstavba parkovacích stání u bytových domů
v ul. Komenského ve Fryštáku“, a to ﬁrmu DIPS ZLÍN, spol. s r. o., s cenovou
nabídkou ve výši 2.314 864 Kč vč. DPH,
bez připomínek.
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
DIPS ZLÍN, spol. s r. o., za účelem zajištění dodavatele zakázky na akci „Výstavba parkovacích stání u bytových
domů v ul. Komenského ve Fryštáku“,
a to v ceně 1.913 111,08 Kč bez DPH, tj.
2.314 864 Kč vč. DPH.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
a s odkazem na návrhy zastupitelů města Fryštáku a v souladu s ustanovením
§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, jmenuje tři
kandidáty do Školské rady při Základní
škole Fryšták, okres Zlín, p. o, za zřizovatele město Fryšták, a to Mgr. M. Končáka, Mgr. P. Pagáče a Ing. M. Šímovou pro
volební období 2019–2022.
RMF bere na vědomí zápis z Komise
školství, mládeže a tělovýchovy při RMF
č. 05/2019 ze dne 14. 8. 2019 ve věci
vyjádření ke studii stavby „Relaxačně
sportovní areál Vítová“, zpracované společností Tennis EQ, Projekce sportovních
staveb, Fryšták, zast. Ing. J. Čepickým,
ve spolupráci se spol. Eva Palová – projekční a inženýrská činnost, Zlín s tím, že
další postup bude vázán i na stanovisko
občanů místní části Vítová.
RMF bere na vědomí informace starosty o možnosti vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění uchazečů o zaměstnání (aktuální nabídky Úřadu práce ČR, Kontaktní
pracoviště Zlín), včetně možnosti čerpání
příspěvku a ukládá starostovi města prověřit možnosti zřízení dvou pracovních
míst (úsek TS Fryšták, ESO) a předložit
předpokládané celkové náklady uvažovaného projektu.
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RMF bere na vědomí podnět Komise
školství, mládeže a tělovýchovy při RMF
ve věci zajištění výsadby stromů na dětských hřištích na území města za účelem
vytvoření přirozeného stínu pro děti a jejich doprovod a ukládá K. Večeřové, referentce OTH, zajistit u odborného subjektu návrh možného zastínění jednotlivých
dětských hřišť v majetku města včetně
cenového návrhu.

ba ve výši 1,9 mil Kč vč. DPH v r. 2020,

RMF bere na vědomí vzdání se funkce
člena Komise školství, mládeže a tělovýchovy při RMF ze strany Bc. N. Štěrbové
ke dni 30. 8. 2019 a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, volí nového člena KŠMT, a to paní N. Ogurkovou.

Výdaje
2212 – silnice
- 5.531.000 Kč
(snížení)
Snížení:
- 3.383.441 Kč most ul. Korábová
- 3.475.000 Kč oprava MK ul.
Ke Skalce (část)
+ 26.620 Kč MCI Servis zadávací řízení na akci „most“
+ 1.300.000 Kč MK Skalka – chatová
oblast
3314 – činnost knihoven - 46.000 Kč
Úspora na projekt. dokumentacích
3613 – nebytové hosp. - 60.000 Kč
Nerealizování čipového systému Sokolovny
3631 – veřejné osvětlení - 42.000 Kč
Úspora na akci „veř. osvětl. Žabárna“
3639 – kom. služby -1.764.000 Kč
Nerealizovaný nákup komunální techniky na TSF
-1.800.000 Kč
Závora na dvůr TSF
+ 35.879 Kč
6171 – místní správa
- 12.000 Kč
Předpokládaná úspora na akci „klimatizace radnice“
Výdaje
2219 – ost. záležitosti pozemních komunikací
+ 1.503.000 Kč
(zvýšení)
Dokrytí akce „parkovací místa ul. Komenského“: v rozpočtu
vyčleněno 1.000.000 Kč; RMF doporučila schválit navýšení na 2.400.000 Kč, tj.
schází 1400.000 Kč + PD pro vydání ÚR,
SP a DPS od ﬁrmy NELLPROJEKT ve výši
96.800 Kč.
Další ﬁn. pohyby v odvětví „2219“:
Chodník ZDV-TS – NELLPROJEKT: výkon TDI
+ 36.300 Kč
Úspora na akci parkovací místa
u Horňanky
- 29.655 Kč
2310- vodovody
+ 88.000 Kč
Vodovod ul. Vítovská
+ 89.253 Kč
Vodovod ul. Přehradní a Souhrady
– 1.284 Kč
2321 – kanalizace
+ 650.000 Kč
Fyzická real. kanalizace ul. Potoky
3412 – sport. zař. + 1.500.000 Kč
Nová IA – rekonstr. sportoviště u ZŠ
3421 – využití volného času dětí
a mládeže
+ 14.000 Kč
Dokrytí výdajů na akci „dětské hřiště
Vítová“ a „nový hrací prvek na ul. Holešovská“

RMF bere na vědomí podání žádosti
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na výdaje za uskutečněné
zásahy jednotky SDH při zásazích mimo
územní obvod města Fryštáku a na opravy vozidla CAS bez připomínek.
RMF bere na vědomí informace odborného lesního hospodáře F. Němce,
jednatele společnosti Lesy pod Hostýnem, s. r. o., Lukoveček, a Ing. M. Macůrka, o situaci napadení městských lesů
kůrovcovou kalamitou včetně seznamu
porostů ohrožených kůrovcem (viz příloha č. 5) s tím, že deﬁnitivní postup boje
s kůrovcovou kalamitou bude řešen začátkem října 2019.
ZMF č. Z 5/2019/VIII z 19. 8. 2019
(Výpis usnesení)
ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 19. 8. 2019 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
MF ke dni 31. 7. 2019 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí aktuální stav
realizace investičních akcí ve smyslu
přehledu ze dne 12. 8. 2019 včetně
strojních investic (viz tabulka zpracovaná
Ing. M. Jaškem, vedoucím ESO) a schvaluje realizaci těchto investičních akcí:
a) Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták – částka 1,5 mil Kč vč. DPH,
b) Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
– částka 2,4 mil Kč vč. DPH,
c) Odstranění, stavební a terénní
úpravy a zm.využití objektu č. p. 16, ul.
P. I. Stuchlého ve Fryštáku – částka 3,7
mil Kč vč. DPH (jen HSV) – zbývající plat-

d) Oprava části veřejně přístupné
účelové komunikace v úseku Skalka
– chatová oblast Vítová na pozemcích
ve vlastnictví města Fryštáku – rozpočt.
náklady 1,3 mil Kč vč. DPH,
e) Odkanalizování ul. Potoky – rozpočt. náklady 650 tis Kč vč. DPH.
ZMF schvaluje RO č. 13/2019

3745 – veř. prostr. + 3.700.000 Kč
Nová IA – odstranění č.p. 16 a další
její úpravy
ZMF schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území MF, a to v návaznosti na zavedení systému MESOH.
ZMF schvaluje Pravidla k systému
MESOH města Fryšták v předl. znění.
ZMF schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška města Fryšták
č. 4/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru
prodeje nově vzniklého pozemku p. č.
902/142 – ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 39 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, odd. z městského
pozemku p. č. 902/18, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem, č. 8049-143/19, ze dne 18.
7. 2019, vyhotoveným Ing. J. Mlčochem,
znalcem, ve výši 200,- Kč/m², tj. za kupní cenu ve výši 7.800,- Kč bez připočtení
DPH, s podmínkou bezúplatného zřízení věcného břemene vedení vodovodu
ve prospěch města jako vlastníka vodovodu, a uzavření příslušné kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení věcného břemene.
ZMF bere na vědomí žádost o prodej
části měst. pozemku p. č. 256/1 – trvalý
travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
o zmenšené výměře do 90 m², a v návaznosti na usnesení RMF č. U R 19/2019/
VIII/13 ze dne 12. 8. 2019, souhlasí se
záměrem prodeje žadateli za cenu ne
nižší, než je cena znaleckého posudku,
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelem, a ukládá ESO zajistit neprodleně geometrický
plán a znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF
č. U Z 4/2019/VIII/13.C-32 ze dne 19.
6. 2019 schvaluje prodej městského pozemku p. č. 205/11 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 64 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, který vznikl oddělením
od pozemku p. č. 205/11, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znalcem
panem Ing. J. Mlčochem, ve výši 200,Kč/m² bez připočtení DPH (dle vyjádření
daňového poradce pana Ing. P. Šicha),

ZÁ PISY R M F A Z M F

s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad
poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a žadatelem
panem Bc. Rafajem, na prodej městského pozemku p. č. 205/11 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 64 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou ve výši 200,- Kč/m², tj.
celkem za částku ve výši 12.800,- Kč
bez připočtení DPH s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku
a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej nově vzniklého
pozemku p.č. 205/16 – ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 64 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, který vznikl rozdělením
části městského pozemku p. č. 205/11
– ost. plocha, ost. komunikace, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadatelům panu
Hřebačkovi a paní Polákové, (podílové
spoluvlastnictví), 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 znaleckého posudku
a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a panem Hřebačkou a paní Polákovou, (podílové spoluvlastnictví), na prodej nově vzniklého
pozemku p.č. 205/16 – ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 64 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 200,- Kč/m², tj. celkem
za částku ve výši 12.800,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů
na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 26/1 – zahrada, o výměře
29 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, paní
Köhlerové, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
vyhotoveným znalcem Ing. J. Mlčochem,
ve výši 150,- Kč/m² s připočtením DPH
(dle vyjádření daňového poradce pana
Ing. P. Šicha), s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a paní Köhlerovou, na prodej městského pozemku p. č.
26/1 – zahrada, o výměře 29 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,- Kč/m² ,
s připočtením DPH, tj. celkem za částku
ve výši 5.263,50 Kč s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku

a návrhu na vklad poměrem 50%.
ZMF bere na vědomí vyjádření k výši
kupní ceny měst. pozemku p. č. p. č.
471/2 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 192 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a ukládá
Finančnímu výboru při ZMF zpracovat
stanovisko k dalšímu možnému postupu z pohledu legislativně-ekonomického
s tím, že ZMF doporučuje ﬁnančnímu výboru vyzvat zástupce politických subjektů
zastoupených v zastupitelstvu ke spolupráci.
ZMF bere na vědomí předložený návrh Střednědobého plánu sociálních služeb na Zlínsku na období 2020 – 2024
bez připomínek.
ZMF bere na vědomí žádosti ﬁrmy
H + M Zlín, a. s., o výhledové zařazení
vybudovaných komunikací, parkovacích
ploch, chodníků do veřejných komunikací
vč. bezúplatného převodu do vlastnictví
města Fryšták, a o výhledový bezúplatný
převod nově vybudované zeleně a dětského hřiště, vyjma zastavěných ploch
vč. bezúplatného převodu částí pozemků p. č. 930/4, 930/5, 246/1, 246/2,
928/2, 928/3, 928/4 a 928/5, vše k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
na kterých se stavební objekty nachází
a schvaluje příslib bezúplatného převzetí
předmětných stavebních objektů – SO 02
Komunikace a parkovací stání a SO 03
Chodníky vč. částí pozemků pod stav. objekty SO 02 a SO 03 do majetku města
Fryšták za podmínky, že dílo bude řádně
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a dále řádně zkolaudováno.
ZMF schvaluje zadání zpracování
projektové dokumentace na revitalizaci
objektu zájezdní hostinec tzv. Hrubá hospoda, č. ÚKSP 20425/7-1871, v duchu
ideového návrhu zpracovaného projekční
kanceláří NEW WORK, Brno.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330049319/001 mezi městem Fryšták a spol. E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na základě Pověření ze dne
10. 1. 2017, ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Fryšták – Vítová, Město, kab. NN“, umístěné na městském pozemku p. č. 256/1 a p. č. 255/1, v k.
ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 3.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030052891/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě umístění

distribuční soustavy s názvem „Fryšták,
p. Plšek, kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 89/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.300,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
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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

Důležité upozornění
Vážení občané, informujeme, že
v termínu od 27. 9. 2019 do 13. 10.
2019 budou v budově radnice Městského úřadu Fryšták prováděny stavební práce.
Při vstupu do radnice proto dbejte
zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení a spolupráci!
gn
•••
Vážení občané, v rámci třídění
plastu upozorňujeme, že volný objemný plast jako je zahradní nábytek,
květináče, truhlíky, kbelíky, boby,
přepravky apod., je možné ukládat
pouze na dvoře Technický služeb
Fryšták.
Při pravidelném svozu plastů
v pytlích nebude tento objemový
plast svezen, a to v návaznosti na požadavky svozové společnosti.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
oth
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JAK TŘÍDIT
– aneb kam s ním?
• PLAST společně s nápojovými
kartony
Do pytlů s plasty mohu třídit:
sáčky, fólie, igelitové tašky, kelímky
od jogurtů, vaničky od masa a další
podobné obaly od potravin, pytlíky
od brambůrků se stříbrným vnitřkem,
sešlapané PET lahve, obaly od drogerie a kosmetiky, obaly od čistících
prostředků, obaly od CD a DVD, nápojové kartony od mléka, džusů a další
drobné plastové výrobky.
Pokud si nejsem jistý, mohu se
řídit značkami na obalech!

Do pytlů s plasty nemohu třídit:
linoleum, PVC, molitan, pryž, videokazety – zanést na sběrný dvůr, obaly
od nebezpečných látek (barvy, ředidla
apod. – zanést na sběrný dvůr), silně
znečištěné obaly (velké zbytky jídla,
mastný plast – do směsného odpadu), tvrdé plasty (rozlámaný plastový
nábytek, nádobí, hračky apod. – zanést na sběrný dvůr nebo do směsného odpadu), novodurové trubky apod.
• PAPÍR
Do pytlů s papírem mohu třídit:
brožurky, katalogy, kancelářský papír včetně sponek, balicí papír, papírové obaly od potravin (mouka, cukr
apod.), krabičky od různých výrobků,
noviny, letáky, časopisy, obálky vč.
okének, krabice, lepenku apod. Pokud mám větší množství lepenky, novin, letáků či časopisů, mohu svázat
do balíku a přinést na sběrný dvůr.
Pokud si nejsem jistý, mohu se
řídit značkami na obalech!

Do pytlů s papírem nemohu třídit:
silně znečištěný papír (např. mastný,
od zbytků jídla apod. – do směsného
odpadu), voskovaný papír, účtenky
(do směsného odpadu), kapesníčky
a ubrousky (v menší míře do kompostéru, příp. do popelnice), uhlový papír,
pauzovací papír apod.

MESOH Fryšták – zahájení 1. 10. 2019
Vážení občané,
jak jistě víte, k 1. 10. 2019 bude oﬁciálně zahájen Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství MESOH ve městě Fryšták. Zavedením tohoto systému se očekává nejen snížení celkového objemu komunálního odpadu vyprodukovaného na území města Fryšták, ale i zvýšení množství recyklovatelného materiálu,
jenž je možné znovu použít jako surovinu pro průmyslovou výrobu. K efektivnějšímu
třídění odpadu a snižování odpadu jako takového motivuje tento systém domácnosti formou slevy na poplatku za svoz odpadu. Čím menší odpad domácnost vyprodukuje a kvalitněji vytřídí, tím větší slevu z poplatku získá.
Aby bylo možné ocenit občany, kteří produkují minimální množství komunálních
odpadů, je třeba každou sběrnou nádobu označit etiketou s permanentním čárovým
kódem, který se načte při každém obsloužení sběrné nádoby. Díky tomu budeme
mít kontrolu nad tím, kolik směsného komunálního odpadu se v naší obci ve skutečnosti vyprodukuje. Upozorňujeme, že od 1. 10. 2019 budou vyvezeny pouze takto
označené sběrné nádoby. Sběrné nádoby přistavujte ke svozu až ve chvíli, kdy jsou
objemově plné. Pokud zjistíte, že vaše popelnice není označena příslušným kódem,
dostavte se, prosím, pro čárový kód na Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, mezipodesta, kancelář č. 110.
Naplněné pytle vytříděného odpadu je nutno před svozem označit visačkou s čárovým kódem, který je unikátní pro každou domácnost. Na webových stránkách
www.mojeodpadky.cz může každý sledovat, kolik odpadu vytřídil a jakou odměnu
za to získal. Pokud kódy na tříděný odpad spotřebujete, obdržíte nové na základě
Vaší žádosti uplatněné na Městském úřadu Fryšták, nám. Míru 43, mezipodesta,
kancelář č. 110. V rámci systému jsou udělovány tzv. EKO body za třídění odpadů,
za efektivní využívání nádob a pytlů a za snižování produkce odpadů. Tyto EKO body
se na konci vyhodnocovacího období přepočítají na slevu z poplatku za odpady.
Pro získání EKO-bodů / úlevy na poplatku za efektivní využívání nádob a pytlů
a snižování produkce odpadů je NUTNÉ vyplnit celý „Odpadový dotazník“ ve svém
odpadovém účtu včetně uvedení až 5ti způsobů, jakými domácnost snižuje produkci
odpadů a POTVRDIT „Inventuru stanoviště“, kde současně odsouhlasíte i seznam
účastníků evidovaných na stanovišti (v domácnosti) a množství sběrných nádob
včetně jejich označení kódem. Bez těchto úkonů nebude účet aktivní a EKO-body
příslušná domácnost nezíská.
Dále upozorňujeme, že pro umístění a evidenci ukládaného odpadu na dvoře
Technických služeb ve Fryštáku je nutno při vstupu předložit kartičku sběrného dvora, kterou domácnosti obdržely spolu s čárovými kódy. Zaměstnanci Technických
služeb Fryšták budou oprávněni od 1. 10. 2019 odmítnout uložení odpadu bez
předložení této kartičky.
Věříme, že po tříměsíční zkušební době se zavedení „ostrého“ systému obejde
bez problémů a přinese domácnostem, ale i městu Fryšták očekáváné slevy na poplatcích a především snížení objemu odpadu jako takového.
Děkujeme za spolupráci!

Kateřina Večeřová, referentka OTH

Nepostrádáte kolo zn. Kellys?
Poctivý občan odevzdal na Obvodní oddělení PČR Fryšták pánské jízdní kolo zn.
Kellys. Jízdní kolo nalezl jeden z občanů Fryštáku opřené o dopravní značku označující počátek obce Fryšták – Vítová. Protože se o kolo
nikdo delší dobu nehlásil, tak jízdní kolo předal policii.
Bližší označení jízdního kola je Axis, na rámu kola je vyraženo zespodu číslo UV0638946 a také číslo K0754.
K vybavení kola patří V-brzdy, odpružená přední vidlice, přesmykovač Shimano Sis, jízdní kolo má na rámu
nalepeného „smutného smajlíka“, na rámu je zavěšen
lankový uzamčený zámek, sedlo je značky Crossline.
V případě, že toto jízdní kolo postrádáte, popřípadě víte, komu jízdní kolo patří, tak kontaktujte policisty
z Obvodního oddělení ve Fryštáku nebo zavolejte na linku 158.
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Milí Vitovjani!
Touto cestou bychom vám rády
poděkovaly za vaši účast, součinnost
a zájem v anketním šetření týkající
se snížení rychlosti dopravy v přední
části Vítové. Je naší milou povinností
vám sdělit, jak to vlastně celé dopadlo.
Ve středu 12. 9. jsme navštívily
převážnou většinu z vašich domácností na ulici Vítovská a na Vítové,
od sjezdu ze silnice č. 489 až po tzv.
Křížek. Byly jsme velmi mile překvapeny vašim zájmem a přijetím. Vy
všichni, které jsme oslovily, jste souhlasili s nutností řešení příliš rychlého
provozu na tomto úseku. Zjistily jsme,
že se jedná o vážný problém, který
trápí nejen nás dvě, ale vás všechny.
Mnozí z vás se již jednotlivě snažili
oslovit radnici, ale bezúspěšně. Proto
jsme naše žádosti o hledání řešení,
které jste všichni podepsali, předaly hromadně o týden později (18. 9.
2019) na podatelnu Městského úřadu ve Fryštáku. A že jich nebylo málo,
celkem bylo podepsáno 22 dopisů 47
obyvateli přední části Vítové.
O naší iniciativě jsme informovaly
a na hledání řešení intenzivně již spolupracujeme s panem zastupitelem
Liborem Miklem a skupinou „Pro Fryšták společně“. Věříme, že i jejich přičiněním, bude Vítová brzy bezpečnější
– pomalejší. Pan Mikl je také odhodlán iniciovat setkání ZMF na Vítové,
kde bychom mohli všichni společně
najít a odsouhlasit si řešení, které by
vyhovovalo všem. O termínu tohoto
zasedání vás budeme informovat.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz
ohledně průběhu řešení, můžete jej
směřovat na Město Fryšták, kde tuto
problematiku dostal na starost, dle
našich informací, Ing. Pavel Dohnal.
Těšíme se na vás a věříme, že
již brzy nebudeme muset uskakovat
z vozovky před neukázněnými a bezohlednými řidiči!
Michaela Salvetová,
Ivana Zemanová

Informace Státní veterinární správy ČR
Státní veterinární správa ČR oznamuje držitelům a chovatelům psů, že od
1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Na koho se povinnost povinného
označení mikročipem bude vztahovat,
kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné
očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na
území České republiky označený každý
pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v
půl roce věku). Mikročipem nemusí být
označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech
psů na území ČR by mělo být přínosem
zejména v těchto oblastech:
zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní
správa, obce atd.).
účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a
předpisů (např. počtu držených zvířat,
jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody
zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
umožnění kontroly při prodeji psů
prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska ﬁnančních předpisů,
bude možné prokázat vlastnictví
psa, což je velmi důležité v případě
odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem
způsobenou škodu (např. případy, kdy
pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději,
že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí,
jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí
soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů
ČR:
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu
se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí
na jeho typu. Další částku si soukromí
veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci.
Ceny jsou smluvní.

Kdo bude provádět kontroly, zda
mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku
2020 hrozit správní řízení s uložením až
20tisícové pokuty, protože na psa bude
pohlíženo, jako kdyby neměl platné
očkování proti vzteklině.
Můj pes má platné očkování proti
vzteklině. Termín přeočkování má až v
průběhu roku 2020 (případně 2021 či
2022). Musím jej nechat čipovat ještě
v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020
očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem,
případně označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011.
Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud
tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce
roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.
Doporučujeme občanům, aby čísla čipů, kterými budou jejich psi nově
označeni, nahlásili p. Plškové do evidence psů vedené Městským úřadem
ve Fryštáku.
Děkujeme za spolupráci.
-IPDalší informace: https://www.svscr.
cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
Pramen: https://www.svscr.cz/

AKTUÁLN Í TÉMA

…Někdo umí dělat z hnoje chléb,
jiný jen zase z chleba hnůj…
Vážení občané Města Fryštáku, vážení čtenáři, dovolte mi, prosím, abych
vás v pár řádcích požádal o pochopení v souvislosti s nepříjemnostmi spojenými
s hlavním výrobním zaměřením ZDV Fryšták.
Jedná se o někdy nepříjemný zápach spojený s vývozem hnoje a jeho
aplikací na zemědělské pozemky. Jsme
si plně vědomi, že uvedený zápach
může dočasně omezovat váš komfort,
nicméně hnůj je přirozenou součástí
koloběhu živin v přírodě. O významu
organického hnojiva píše i Karel Havlíček Borovský. Napsal: „Každý podle
své chuti, pane můj, někdo umí dělat
z hnoje chléb, jiný zase z chleba hnůj“.
Tímto se samozřejmě nechci vracet o
několik století zpět. Ale i v 21. století
fungují biologické pochody stále stejně.
Co se ale změnilo, je moderní mechanizace. Proto jsme schopni dobu vývozu
a aplikace zkrátit na co nejkratší dobu,
zapravit do půdy ihned po dopadu na
její povrch a využít co nejvíce příznivého
počasí. Tímto předbíháme i legislativní
požadavky příslušných vyhlášek, které
nám nařizují zapravení statkových hnojiv do 48 hodin po aplikaci.
Po roce 1990 klesl v České republice stav hovězího dobytka z 3.500 tis.
kusů na 1.100 tis. kusů a nadále klesá.
Jsme jedni z mála, kteří udrželi chov a
snažíme se produkovat mléko nejvyšší
kvality. Mléko, které se vyrobí v ČR, se
zpracuje v ČR a také se spotřebuje v
ČR. Kromě mléka vzniká v chovu také
hnůj a plní úlohu nepostradatelného
hnojiva.
Rovněž i svoz slámy a krmiva může
dočasně znečistit okolí vozovek. Musím ale uvést, že přes Město Fryšták

probíhá přes celou letní sezónu přesun
těchto materiálů i jinými zemědělskými
společnostmi. Na úklidu komunikací
spolupracujeme s technickými službami Města Fryštáku. Oceňuji vstřícnost
a ochotu jejich pracovníků při nasazení
čisticí techniky.
Naše společnost umí zpracovávat
i jiné odpady než ty, které pocházejí z
chovu zvířat. Již 3 roky provozujeme
kompostárnu biologického komunálního odpadu s roční kapacitou 780 tun
a recyklační dvůr stavebních odpadů
s roční kapacitou 2000 tun. I v tomto
směru hledáme s Městem Fryšták možnost vzájemné spolupráce při zpracování odpadu občanů v našich zařízeních.

ZDV Fryšták je jedním z největších
zaměstnavatelů v obci. Každoročně významně ﬁnančně i jinak materiálně podporuje kulturní akce a spolky. Podpořili
jsme ZŠ a SRPŠ Fryšták (Školní ples, závěrečná akademie, beneﬁce, rybářské
závody dětí), Sdružení Věneček při MŠ
Fryšták (Pohádkový les, Maškarní ples),
Sboru dobrovolných hasičů Fryšták
(ples), Spolku přátel lesa Ondřejovsko
(ples), Svazu žen (bazárek) poskytnutím
kulturního zařízení, ﬁnančně jsme přispěli Farnosti Fryšták, Místní organizaci
Českého včelařského svazu atd. Poskytujeme společenský sál pro pořádání
kulturních folklórních akcí Trnovjanka,
Vonica, Valašské setkání, Sdružení dechového orchestru mladých, Fryštácká
Javořina, Valašský soubor Kašava aj.
Letošní částka příspěvků bude zcela
jistě vyšší než v minulých letech.
Abychom alespoň částečně popularizovali naše „řemeslo“, rozhodli jsme
se postupně poblíž našeho mechanizačního areálu vybudovat malé muzeum zemědělské techniky našich dědů,
časem i zookoutek pro děti. Pro představení našich provozů začneme připravovat Den otevřených dveří, o jehož
termínu budeme včas informovat pozvánkou v některém vydání Fryštáckých
listů. Pro opravdové fandy zemědělství
jsme ochotni zajistit i malou miniexkurzi po provozu. Vážní zájemci si mohou
vyžádat kontakt na sekretariátu naší
společnosti.
Skončím moudrým lidovým rčením:
„Hnoje a peněz není nikdy dost“ a ještě
jednou prosím o pochopení s naší činností a děkujeme za ně.
Ing. Jiří Moravec,
agronom, místopředseda
představenstva ZDV Fryšták

10|11

M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. m s f r y s ta k .c z

Čas jako voda utíká...
Ať se to zdá neuvěřitelné, před 40 lety zahájila svoji činnost Mateřská škola ve
Fryštáku na Komenského ulici. Byla vybudovaná v rámci „akce Z“, jako dar občanů
města Fryštáku k Mezinárodnímu roku dítěte. Stavba školy byla zahájena v roce
1977 a stála v té době celkem 5 milionů.
V závěru minulého týdne jsme si
toto kulaté výročí připomenuli společně
s bývalými zaměstnanci, dětmi, které
školku navštěvovaly, zřizovatelem (reprezentovaným radou města) a dalšími
Fryštačany.
Za uplynulých čtyřicet let prošlo fryštáckou školkou neuvěřitelných 4 166
dětí. Některé strávily ve školce tři roky,
některé méně, ale každopádně je to
úctyhodné číslo.
Proto bych chtěla Mateřské škole
ve Fryštáku do dalších let popřát, ať si
dlouho udrží vzhled nové moderní budovy a hlavně, ať je vždycky plná šťastných
a spokojených dětí.
Ráda bych rovněž poděkovala všem,
kteří se na důstojném průběhu naší
oslavy podíleli.
Bc. Ilona Staňková, ředitelka

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

Reakce na článek R. Lauterkrance
Článek pana Lauterkrance je koncipován jako dlouhodobé porušování zákona
z mé strany jakožto ředitele školy, které je velmi závažné a probíhá s vědomím
zřizovatele školy – Města Fryšták.
Ano, došlo k pochybení z mé strany při zajištění voleb do školské rady. Zákon nedává sankci za neuspořádání voleb, nebo za to, že volby neproběhnou
dle volebního řádu. Volby do školské rady pro období 2017 – 2019 neproběhly
v souladu s volebním řádem školské rady, což bylo konstatováno i českou školní
inspekcí, která tuto záležitost prověřila na základě obdrženého podnětu. Sdílím
názor České školní inspekce, že došlo k porušení článku § 167, odst. 4 školského
zákona, a to už z toho důvodu, že k nim neexistuje potřebná dokumentace, která
by dokládala jejich průběh. Nelze však dále dovozovat, že volby vůbec neproběhly.
Inspekcí bylo uloženo tento formální nedostatek napravit a do 30. 9. 2019
zajištěním uskutečnění voleb do školské rady pro další funkční období v souladu
s volebním řádem školské rady. V žádném případě nelze z tohoto formálního nedostatku, který neměl fakticky na objektivnost, či kompetenci školské rady žádný
vliv dovozovat další závěry a souvislosti.
Volby do školské rady pro období 2019 – 2022 proběhly v souladu s volebním
řádem školské rady ve středu 4. 9. 2019. Na základě oznámení o konání voleb se
přihlásilo 5 kandidátů za zákonné zástupce nezletilých žáků – rodiče. K volbám se
v daný den dostavilo 26 oprávněných voličů, což je z celkového počtu rodičů asi
3,4 %. Zápis o konání voleb byl zveřejněn na webu školy a předán zřizovateli školy.
Dle § 167 Školského zákona je školská rada orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Není tedy
pravdou, jak píše pan Lauterkranc, že se jedná o nejvyšší či výkonný orgán školy,
ale pouze o orgán, ve kterém zvolení lidé zastupují různé skupiny osob ve škole činné. Orgán zajisté velmi důležitý a pro zpětnou vazbu školy nenahraditelný,
avšak v žádném případě orgán statutární, nebo vedoucí.
Stejně tak nerozumím výroku pana Lauterkrance o vzájemném si „mytí rukou“ mých a politické reprezentace obce. Vzájemná spolupráce zřizovatele školy
– Města Fryšták a vedení školy je základním pilířem dobrého fungování školy a je
na velmi vysoké úrovni.
Mgr. Libor Sovadina

Moje prázdniny
Tyhle prázdniny byly moje asi nejlepší, kromě toho, že mám ruku v sádře, ale to
je maličkost. První týden byl trochu smutný. Měl jsem horečky a měl jsem chřipku,
nemohl jsem jít ani do bazénu. V druhém týdnu už jsem neměl horečky a mohl
jsem se koupat i v bazénu, super ne? Dále jsem byl v červenci na dvou táborech
v Domově mládeže Astra.
První se jmenoval Všeználek, kde jsme byli v planetáriu v Uherském Brodě
a v Malenovicích na hradě. Dělali jsme různé pokusy, probírali přírodu a historii.
Také jsme byli v muzeu Tomáše Bati, kde nám říkali všechno o jeho podnikání.
Pak jsem byl v druhém táboře, který se jmenoval Youtuber. Tam jsme opět byli na
hradě v Malenovicích, ale hlavně jsme celý týden točili ﬁlm s názvem „Vražedný
mekáč“. Ten se natáčel po celém Zlíně a pomáhaly nám s ním dvě studentky
ﬁlmové školy ze Zlínského studia na Kudlově.
Pak přišel osudný den a po krásném výletě v Kovozoo jsem si odpoledne
nešťastnou náhodou zlomil ruku … dál se mi o tom už ani nechce psát :o((
Celý srpen jsem bojoval se sádrou a doktory … nakonec jsem musel stejně
na operaci … fůůůj
A pak jsem byl jenom u dědy, kde jsme dělali různé srandičky :o)). Tak tohle
byly moje prázdniny a hurááááá do školy.
Adam Wunsch, 4.B

Nový výtah v ZŠ Fryšták
Již v předchozím čísle Fryštáckých
listů jste se mohli dočíst o výstavbě
nového výtahu na nádvoří staré budovy
naší školy.
Celé prázdniny probíhaly stavební
práce na stavbě výtahu a dle plánu byl
hotový výtah předán k užívání 16. srpna. I v tak šibeničním termínu se stavba
podařila zrealizovat díky profesionálnímu přístupu ﬁrmy Rapos a od září slouží zaměstnancům i žákům školy. Výtah
není primárně určen ke každodenní přepravě žáků mezi patry budovy, ale spíš
slouží v případě potřeby žákům, kteří
třeba v důsledku úrazu mají omezenou
schopnost pohybu, případně pro přepravu materiálu. Výtah je určen pro 8
osob a dodala jej ﬁrma KONE.
V prvních dnech školy měli všichni
žáci se svými třídními učiteli možnost
se výtahem povozit a vyzkoušet jej,
což se hlavně u menších žáků setkalo
s velkým ohlasem. Výtah byl vybudován
v rámci projektu „Modernizace učebny
fyziky a chemie“ ﬁnancovaným Evropskou unií, ve kterém naše škola získala
potřebné ﬁnanční prostředky.

Díky tomuto výtahu se stará budova stává bezbariérovou a je schopna
vzdělávat i žáky s pohybovým handicapem.
Libor Sovadina
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Když podzim dýchá létu na záda,
v Lukovečku je to paráda
Dnes už je ta letní představa tatam,
ale bylo tomu skutečně tak. Ve velmi
parném letním dni se pod žhnoucím
sluncem začali scházet do vodními radovánkami napěchovaného sportovního areálu v Lukovečku „dobří súsedé“
se zabalenými krabičkami různých tvarů a rozměrů. Ty skrývaly jednu dobrotu lepší než druhou. Začalo to běžným
klábosením o všem možném, uplynula
hodinka, trousily se další krabičky a demižón s burčákem a vodní radovánky se
počaly měnit ve společné hry a vtipné
soutěže. Hlavní myšlenkou „Dejštopánbů, dňa dobrých súsedů“ je udržování
vzájemné sousedské sounáležitosti
od těch nejmenších až po kmety. Jak
dobře to u nás funguje se opět potvrdilo
tím, že se vedle sebe dokázalo ze stejných „blbostí“ radovat malé dítě i senior a vzájemně si přitom pomáhat, táhnout za jeden provaz. Večer si i spolu
zatančili a zazpívali s Jardou Polachem
a věřím, že si vrchovatou porci dobré
nálady a pocitu radosti odnášel každý
ještě domů. Druhý den skončily prázdniny a čilý ruch od vodní nádrže se pomalu přesunul do školních budov, kde
asi tolik radosti nedělá. Přejeme dětem
i učitelům, aby jim školní rok utekl příjemně jako ty prázdniny.

Mít kolem sebe přátele, na koho se
obrátit, smát se a hlavně mít šťastnou
rodinu a dobré sousedy je odvěkým
snem všech lidí, stejně jako létání.
Symbol volnosti a nadhledu. To nás
čekalo na horních loukách znovu pod
zářícím sluníčkem, tentokrát i s větrem
v zádech na „Drakiádě“.
Tradice pouštění draků se zrodila
ve starověké Číně mezi mnichy před
6 000 lety. Draky vyráběli z hedvábí
a bambusových hůlek a ve vzduchu
se udrželi i několik dní. Později se tato
tradice rozšířila do Indie, Malajsie, Indonésie a dál...Dračí létání mělo vždy
svou ﬁlozoﬁi a duchovní rozměr. Někde
bylo poděkováním za úrodu, jinde draci
sloužili jako válečné stroje. Na českém
venkově se pouštění draků váže k období po sklizni, kdy již nebylo tolik prá-

Orientační běžci v Lukovečku
Ve druhém zářijovém víkendu využila skupina orientačních běžců „SKOB“ Zlín
malebné prostředí vesnice Lukoveček a okolních lesů k uspořádání orientačních
závodů: Český pohár, Slovenský rebríček jednotlivcov, World Ranking Event a Pohár města Zlína – 70. ročník.
Podle slov ředitele závodu Tomáše
Podmolíka, bylo počasí pro hlavní zlínské závody sezóny již typické. Vytrvalý
déšť, několik bouřek, bahno a vítr prověřily nejen odolnost závodníků, ale
také schopnosti pořadatelského oddílu
a v neposlední řadě i vodotěsnost veškeré počítačové a zvukové techniky.
I při tomto počasí se závodů zúčastnilo
1049 závodníků z ČR a Slovenska. Bylo
doslova neuvěřitelné, že i v této nepobufetu i celková organizace. Celou akci
hodě „že by ani psa nevyhnal“, se běžci
zajišťovalo přes 100 pořadatelů, kteří
dobře orientovali, neztratili se a přeťado přípravy závodů a samotné akce vloli pomyslnou cílovou pásku ve vynikažili spoustu úsilí a energie. Tyto dva dny
jících časech. Zaslouženou odměnou
v blátě, mokru a dešti byly velkou výtěm nejlepším byl slavnostní ceremonizvou a zkouškou všech, bez velké oběál s předáváním cen a pohárů z rukou
tavosti lidí by nebylo možné uspořádat
primátora města Zlín Jiřího Korce, radtuto pěknou sportovní akci. Děkujeme
ního ZK Miroslava Kašného a starostky
také občanům Lukovečka, kteří přišli
obce Lukoveček p. Jarmily Kojecké.
akci podpořit.
Ohlasy závodníků byly pozitivní a příjemné. Líbily se tratě, čistý les, zajištění
P.K.

ce, na polích nebyla úroda a dětem byla
umožněna i zahálka. Letecky se zahálelo i u nás. Barevní krasavci si vyletěli
na modrou oblohu a pod nimi běhaly
nejen děti, také tátové, mámy, dědečci.
Pokud jsem zapomněla na nějakou babičku, tak se jí omlouvám, sama jsem
babička sklerotická. Porota si musela
hodně lámat hlavu, jak vybrat ty nejlepší, když jimi byli naprosto všichni.
Ale nedalo se, verdikt musel padnout.
Nejlepším letounem byly Adinka a Julinka Mrkusovy, hezounem Matěj a Kuba
Vrzalíkovi, akrobatem Štěpánek a Mariánek Krajčovi, nejvytrvalejším dospělým pan Milan Duda s vnučkou Májou.
Odpoledne zpestřil svým žonglérským
uměním pan Vojtěch Nevřala, který se
nebál vyzvat na souboj i ostatní. Leč
nikdo ho nepředčil. Tak nezbylo, než
se pustit do připraveného občerstvení
a na řadu přišlo stejně jako každý rok
oblíbené třepání a sbírání kaštanů. Bez
toho už se lukovečská drakiáda nemůže
obejít, tak za rok opět „súsedi i draci“
ve stejnou dobu na stejném místě.
ik

Setkání seniorů
MS ČČK Lukoveček uspořádala 14. září tradiční setkání seniorů.
Vždy chceme naše spoluobčany něčím překvapit, letos to byla zajímavá
přednáška o bezpečnosti na cestách
od krajského koordinátora BESIPU
pana Zdeňka Patíka. Na závěr besedy
byl každý odměněn nákupní taškou
s reﬂexními prvky. Hojná účast nás
všechny moc potěšila a už se nemůžeme dočkat dalšího setkání.
AH

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Láska k věcem pozemským umenšuje či dokonce uhasíná touhu po věcech nebeských.“
Don Bosco

V dnešním příspěvku bych vám ráda jako prvního představila nového salesiána
na DISu. V seznamování budeme dále pokračovat v oblasti technické sekce, pod
kterou spadá kuchyň, bar/recepce a ubytování. Jsou to základní kameny našeho
domu a bez nasazení těchto lidí by nebylo možné vůbec fungovat, natož pak vytvářet příjemné zázemí a přidané hodnoty.
tenis, při němž rád poznává nové lidi
a zároveň si i odpočine. Hrával ho už
jako malý kluk. Již v Prostějově si oživil
staré dovednosti a věnoval se ping-pongu s tamními studenty gymnázia. Také
u nás povede kroužek stolního tenisu.
S Pavlem se na DISu teprve seznamujeme, ale už teď mohu říct, že je to vnímavý a ochotný duchovní služebník.

Pavel Caha SDB
Narodil se v Brně, kde strávil také
dětství. Tamtéž absolvoval střední průmyslovou školu, obor slévárenství.
Potom jeho cesta směřovala na Teologickou fakultu do Litoměřic. Během
studií nastoupil na rok vojenské služby.
Salesiánskou praxi absolvoval po dobu
dvou let v Plzni, kde se mimo jiné věnoval ministrantům, a jak mi na něj prozradil jiný salesián, byl u nich oblíbený.
Následně dokončil studia na Katolické
teologické fakultě v Praze. Pak ho ještě
ho čekala roční praxe v Českých Budějovicích a v roce 1997 přijal kněžské
svěcení. První místo jeho kněžského
působení bylo v Březnici na Zlínsku,
kde sloužil 9 let. „V Březnici bylo hodně pastorační práce (péče o duchovní
směřování). To byla na začátku dobrá
zkušenost,“ vzpomíná Pavel. Další štací se mu stal Prostějov, kde salesiáni
působí od 90. let, konkrétně ve farnosti
a na Cyrilometodějském gymnáziu.
V červenci 2019 přišel Pavel k nám
do DISu, kde rozšířil komunitu salesiánů a působí jako pomocný duchovní.
Prozatím se seznamuje s prostředím.
Líbí se mu fryštácké okolí, a tak rád vyráží do přírody. Jeho kroky také vedou
na Hostýn či do Blatnice p/sv. Antonínkem. Antonín Šuránek, který zde působil, je totiž pro Pavla mimořádnou osobností. Nedávno si Pavel pořídil Nordic
walkingové hole a s potěšením přijímá
každý tip na vycházku. Jeho oblíbenou
volnočasovou aktivitou je také stolní

hned od první chvíle věděla, že už neodejdu. Že tady zůstanu, ať se děje, co
se děje,“ prozradila mi Jiřka. „Narodila
jsem se kousek pod DISem, také moji
rodiče sem docházeli. Pak to bereš jako
rodinu a ne jako zaměstnání.“
A to je možná to tajemství, proč její
jídlo pokaždé tak skvěle chutná. Kromě
kulinářského umění, které má v malíku,
ji práce v kuchyni pořád baví. „Jsem
ráda mezi lidmi a říká se: Vyber si práci, která Tě baví a ani jediný den svého
života nebudeš muset pracovat. Prozrazuje Jiřka svůj nejoblíbenější citát. Jak
to děláš, že Tě to celých 20 let baví?
„Já to beru jako rodinu. Děláš to pro ty
děcka, co sem jezdí, a oni se pak vrací
a tak jim třeba děláš i svatbu a křtiny…
I milovaného salesiána Cyrilka Jurošku
jsme doprovodili na jeho konci života.
Je to jako doma. Dřív jsem vařila i na táborech a akcích mimo dům. Ale je tu pořád plno, to se kolikrát ani nezastavíš
a rok je pryč. Každý kdo prošel DISem
a pak se vrátí, vypráví, že roky na DISu
pro ně byly nejlepší.“ A co je Ti odměnou? „Když děcka třeba po víkendovce
přijdou a zazpívají mi jako poděkování.
Moje nejmilejší píseň je Severní vítr. To
pak békáme všichni a nahlas.“
dz

Co se na DISu událo
a co nás čeká:
Jiřina Hellerová
Jako první z technické sekce jsem
vyzpovídala Jiřku. Myslím si, že je to
osoba známá většině Fryštačanů. Aby
ne. Žije ve Fryštáku celý život a je velkou patriotkou. Ve slovníku je tento termín vysvětlen jako láska k rodišti a to
v jejím případě stoprocentně sedí.
Narodila se ve Zlíně. Vyučila se
v oboru pohostinství (číšník - servírka).
Pracovala v rodinné hospodě u Matulů.
V září 1999 přišla do DISu a od té
doby zde pracuje. Za tu dobu už u nás
zažila pět různých ředitelů.
Představte si, že kuchyně vydala
za rok 2018 hrubým odhadem 21.200
jídel (a to v tom nejsou započítány oslavy a další společenské akce). Takže
Jiřka nám se svými kolegyněmi už navařila něco okolo půl milionu jídel!
Jiřka letos v září oslavila významné
výročí. Na svátek Panny Marie to bylo
přesně 20 let, kdy se přišla zeptat
do DISu na práci. „Naproti mi přišel otevřít salesián P. Václav Filipec a já jsem

Víkendová akce pro mládež od 14
let zvaná LIS se uskuteční od 4.–6.
10. 2019. Přihlásit se můžete na našich webových stránkách: www.disfrystak.cz
Děti se ještě můžou hlásit do
kroužků: breakdance, posilovna, stolní tenis, motokroužek a horokroužek
- (pouze ve středu, pondělí už je plný).
Začínáme v týdnu od 23. 9. 2019.
Více informací na našich webových
stránkách.
Měli jsme tu v září vzácnou návštěvu: Tadeusze Rozmuse SDB, který je zástupcem hlavního představeného salesiánů: Ángela Fernándeze
Artimeho.
Přijel se podívat, jak v České republice naplňujeme poslání Dona Boska. Poděkoval všem, kteří vytvářeli,
a také těm, kteří stále tvoří krásnou
salesiánskou
historii ve Fryštáku. Apeloval na
nás, abychom si uvědomili, že salesiáni jsou v celém světě a my jsme této
velké rodiny součástí.
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Pár tónů slunečních…
Vážení čtenáři a milí posluchači,
k letošnímu velmi horkému a slunečnému muzicírování Fryštácké Javořiny
by nejlépe seděl text slovenské písně
od Karla Duchoně – Hrám: Túto pieseň
hrám a spievam, Vám, Vám, Vám, o
čom bude, napovie Vám, nápev sám.
Pár tónov slnečných, Vám v nej dám,
spievam, kým mi stačí dych a hrám…
Letošní sezonu jsme netradičně zahájili na muzikantském plese v Hodoníně po boku hvězdných kapel zvučných
jmen i hráčů. Ve Fryštáku jsme pokračovali již tradičním „Valašským setkáním“, kde jsme společně hráli a zpívali,
dokud nám stačil dech i síly společně s
Olinkou Baričič, Žadovjáky, Textilankou
a Jihočeskou Veselkou.
S písní se hned lepší žije, trochu snů
a poezie, zapomeneme na starosti, trápení, to je známá věc. Pro radost jsme
hráli nejen do pochodu v prvomájovém
průvodu, ale i na promenádním koncertě v parku Komenského. Protože naším
mottem je „HRAJEME RÁDI, HRAJEME
PRO VÁS“, tak nám příprava jedné akce
ročně nestačí. Hrajeme k tanci i poslechu jak na náměstí ve Zlíně, tak v Luhačovicích na KD Elektra, kde si zveme
další přátele, hosty dechové hudby k
účinkování. V květnu na Májové veselici společně s námi zahrála slovenská
dechová hudba Vištučanka. S touto kapelou jsme se měli možnost setkat na
dalších akcích ve slovenské Grinavě a
Vištuku. Setkání bylo pro nás okořeněno malým překvapením – přítomností
manželů Doleželových a na podiu setká-

ní s Mirkou Záhumenskou, ta v ten den
v roli moderátorky, jinak skvělá zpěvačka z dechové hudby Gloria.
Horké léto, suché léto a vše jako
mlat, na poli i na dálnici, přesně takový obrázek jsme měli možnost vidět po
cestě na Babské hody v Kuřimi, kde
kromě doprovodu v průvodu BAB po
městě, Fryštácká Javořina zajišťovala i
večerní hudební program.
V srpnu jsme měli možnost ukázat,
jak dobře hrajeme a zpíváme na přehlídce hasičských hudeb v Pelhřimově. Byli
jsme svědky požáru krematoria a skvělého zásahu jednotek integrovaného záchranného systému. Hasilo se vše, ve
více jak třicetistupňovém horku, hlavně
žízeň.

Dětský folklorní kroužek FRYŠTÁČEK
pracující při SPLK Kašava PŘIJME OD ZÁŘÍ 2019 NOVÉ ČLENY
Náplň kroužku:
Tancování a zpívání lidových písní z okolí Fryštáku, regionu Valašska a pomezí
Valašska a Hané • Udržování lidové kultury, zvyků a tradic • Vystupování v lidových krojích • Výlety zaměřené na poznávání lidové kultury, táboráky, hry a akce
k utužení kolektivu souborku i k navázání kontaktu s dětmi z dalších dětských
kroužků.
Požadavky:
Věk 4- 8 let • Pravidelná docházka • Chuť zazpívat si, zatancovat a poznat
nové kamarády.
Zkoušky probíhají od září 2019 každý pátek od 16.00 do 17.30 v tělocvičně
ZŠ Fryšták.
Pro bližší informace, nebo dotazy neváhejte kontaktovat vedoucí souborku:
Kateřina Pšejová: kaculecka27@email.cz
Leona Baráková: leona.barakova@seznam.cz

Všechny Vás srdečně zveme na říjnové vystoupení ve slovenském Trenčíně, luhačovické Elektře i v na zlínské
náměstí, kde spolu s námi zahrají Záhořané z Prostřední Bečvy a samozřejmě nesmíme zapomenout na oslavu 30
let Fryštácké Javořiny – 16. 11. 2019.
Kde? No přece u Vás.
Těšíme se na Vás.
Vaše

FRYŠTÁCKÁ
JAVOŘINA

Fryštácký malý svět podvacáté

Rok 2000: Hokejisté České republiky
získali druhou zlatou medaili z tzv. zlatého hattricku, svou činnost zahájil mobilní
operátor Oskar, zemřel atlet Emil Zátopek, americké prezidentské volby vyhrál
republikán George W. Bush. A v malém
městečku na úpatí Hostýnských hor parta
nadšenců a milovníků nekomerční hudby
uspořádala akci, která od té doby každoročně dělá radost stovkám návštěvníků.
Řeč je o festivalu Fryštácký malý svět.
Kulatost letošního dvacátého ročníku
vybízela k oslavě. Dramaturgický záměr
tedy zněl takto: v pátek 23. srpna zařadit
do programu neokoukané, nové kapely,
v sobotu si pak naplno užít oslavu festivalových narozenin s interprety, kteří se
už nesmazatelně vryli do paměti a srdcí
pravidelných návštěvníků svými minulými
koncerty. A můžeme neskromně říci, že
plán klapl na jedničku.

V pátek jsme měli možnost zakusit
jemných folkových písní v podání kapel
Noca a domácího Pana Káče a paní Ka,
tvrdších kusů, které publiku zprostředkovali Greynbownes a Silent Stream of
Godless Elegy, jakož i našláplého funky
-123minut a živelné elektro performance
čím dál populárnějšího umělce Ventolina.

aneb

oslava kulatých narozenin

Sobotu zahájili divadelníci z Napajedel
představením pro děti s názvem Vrabci
a rýma. Během vystoupení fryštáckých Tří
tun se z nebe spustily provazy deště, což
ovšem nebránilo věrným fanouškům této
legendární kapely v pilném podpódiovém
tanci. Následoval rovněž téměř domácí
Listolet. Večerní blok zahájil křehkými, silnými a emotivními písněmi jeden z nejlepších českých písničkářů Jarda Svoboda.
Večer poté vygradoval energickými a osobitými vystoupeními dvou kapel české
hudební extraligy, a to brněnských Květů
a kladenského Zrní. Sečteno podtrženo,
oslava kulatých narozenin měla grády, nabídla přátelská a místy i dojemná setkání
a kopec kvalitní hudby.
Těší nás, že na festival si nachází
cestu kromě návštěvníků z regionu i celé
České republiky i čím dál víc Fryštáčanů.
Upřímně děkujeme městu Fryšták, Zlínskému kraji a DISákům, bez jejichž podpory a pomoci by festival nemohl fungovat na takové úrovni. Ještě jednou díky.
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SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ MORAVA
Ohlédnutí za létem aneb 8. letní
múzický tábor na Revice – i Fryšták zde
měl svá želízka v ohni! Skvělé!
„Ale teď už pozor, jelikož to dnes
bude opravdu napínavé“.
To jsou poslední slova úvodní řeči
před začátkem divadelního představení. A že to napínavé opravdu bylo. Je již
tradicí, že se část pedagogického sboru ze ZUŠ Morava každoročně vydává
na letní múzický pobyt do rekreačního
arélu Revika Vizovice. Každým rokem se
nese pobyt v duchu nějakého tématu,
které provází děti celý týden, a nakonec
i v divadelním představení. V letošním
roce tvůrci zvolili téma Detektivní pří-

běh, ve kterém se sešla partička velmi
známých detektivů, kteří měli za úkol
vypátrat vraha, který se jim tento úkol
snažil všemožnými způsoby překazit. Spisovatelka Jessica Fletcherová,
Sherlock Holmes spolu s Watsonem,
Hercule Poirot i slavný James Bond, ti
všichni pátrali tak dlouho až zjistili, že

Včelaři a výbor ZO ČSV, z.s. Fryšták
Vás srdečně zvou na

KURZ MEDOVÉHO PEČIVA
do cvičné kuchyňky ZŠ Fryšták (vchod od hřiště)

v sobotu 19. října 2019 od 9:30 hod.
Naučíte se zamísit a upéct perník, krásně ho nazdobit.
S sebou si vezměte vhodné oblečení, přezůvky, dobrou náladu
i nápady na zdobení…
Malé občerstvení a pití zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
•••
Nazdobené perníčky budou vystaveny a prodávány na včelařské
výstavě v neděli 10. listopadu 2019,
nějaké ochutnáme přímo na kurzu pro radost, ke kávě.

vše byl jen podvrh a krutá pomsta bývalého spolužáka za příkoří, které mu
během studií působili.
Ale co bylo nejdůležitější? Zjistili pravou váhu přátelství a síly, když se spojí
všichni dohromady a budou si pomáhat.
I to vše se děti naučily během týdne nabytého dobrodružstvím a nejrůznějšími
aktivitami od výletu k Chladné studni,
návštěvy Státní policie, koupání v bazénu, tvorby masek, kulis, kostýmů a rekvizit, diskotéky a adaptace do kolektivu postižených kamarádů z organizace
Paprsek Vyškov, a nakonec i táboráku
s noční hrou, která měla prověřit nejen
odvahu dětí, ale i přátelství a soudržnost v jednotlivých týmech.
V letošním ročníku se sešla velmi
výjimečná sestava dětí, kterým patří
obrovské poděkování za skvělý týden.
Toto poděkování patří také vedoucím táboru. Martině Noskové, která je hlavou
celého projektu a díky ní se tato akce
může konat, Petru Noskovi za vymýšlení a realizaci většiny volnočasových
aktivit, Markétě Dvorské, která se nemalým dílem podílela na volnočasových
aktivitách, tvorbě kostýmů, kulis a hudebního průběhu hry, Janě Vágnerové,
Rosalii Prnové a Janě Šindelářové za nacvičení celého představení a Kláře Míčové za zdravotnický dohled. Děkujeme
všem sponzorům, rodičům za podporu
a za záštitu ZUŠ Morava Zlín.
Klára Míčová

Mistrovství České republiky
ve Fryštáku
21. září 2019 se uskutečnila první Fryštácká Retro Rally.
I když to nebyla rally, která se jezdí
na rychlost v moderních soutěžních automobilech, avšak v základních rysech
si s nimi nezadala. Dokonce pořadatelé
dostali důvěru Autoklubu ČR, když soutěž již v prvním ročníku byla zařazena
do seriálu Mistrovství České republiky.
Vložená důvěra v organizační tým se
vyplatila jak Autoklubu ČR, tak i spolupořadateli akce, kterým bylo město Fryšták.
Fryštácká Retro Rally ve svém prvním ročníku přilákala čtyřicítku účastníků na nádherných historických vozech
a motocyklech, kde nechyběly takové
skvosty, jakými jsou například Tatra 57
A z roku 1936, luxusní Mercedes Benz
W123 nebo motocykl Harley Davidson
WLD z roku 1941. Všichni účastníci se
svými stroji pak museli absolvovat trať
o délce 86 km dle přichystaného itineráře a v předem vypočítaném čase projet všemi kontrolními body. Celou trať,
na které nechyběla ani horská etapa

„Byl to první ročník, který nám ukázal
naše přednosti i nedostatky. Jsem velmi
rád, že si všichni účastníci našli cestu zpět do Fryštáku na náměstí a trať
i kontrolní body s úkoly hodnotili velmi
pozitivně. Do Fryštáku na soutěž zavítal
také výkonný ředitel Autoklubu ČR Pavel
Konečný a předseda Veterán Car Clubu
František Čečil, který absolvoval dokonce celou trať. Od obou se nám dostalo
pozitivního hodnocení akce a povzbuzení do dalšího ročníku“ zhodnotil soutěž
její ředitel Martin Bill. „Závěrem bych
chtěl ještě poděkovat Mgr. Lubomíru Doleželovi a představitelům města Fryšták,
že nám umožnili akci zorganizovat a propůjčili nám radnici a náměstí. Dále také
mediálnímu partnerovi Rádiu Zlín, ﬁrmě
Dorbas s.r.o. a pekárně Svoboda a Březík za jejich podporu. Největší dík patří
však celému týmu, který se na přípravě
rally podílel“ sdělil Martin Bill.

přes Tesák a Troják, zdolali jako třetí
manželé Hermannovi na Gazu 21 Volha,
stříbrnou příčku si odvezl Minárik Jozef,
který absolvoval trať na motocyklu Jawa
350/360 voják a zlato a Pohár starosty
města Fryšták získala Tatra 57 A, kterou
do Fryštáku přivezl Karel Kraus navigovaný dcerou Markétou Krausovou.

Foto Jakub Hofbauer
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POSLUŠNĚ HLÁSÍME, ŽE JSME ZPĚT!
(ze života Fryštáckých mažoretek)

Solo junior – S. Novotná – 7. místo Solo
senior – M. Hrbáčková – 8. místo Solo
senior – K. Vodehnalová – 12. místo
Celému týmu ze srdce gratulujeme! Musím podotknout, že bez našeho
fanclubu v podobě rodičů a příznivců
mažoretek bychom to nezvládly. Mít
tak velkou podporu v tak důležité dny
a soutěžní vystoupení je opravdu k nezaplacení, proto naše velké poděkování
patří i Vám rodičům a příznivcům! Děkujeme. Naše vedoucí je na nás právem
hrdá, také jsme to hned na místě vše
oslavily. Musíme podotknout, že naše
kadetky byly poprvé na mistrovství Evropy a hned jsou v první desítce!
Na závěr bychom chtěly poděkovat
panu starostovi Mgr. L. Doleželovi, místostarostovi Ing. P. Gálíkovi, zastupitelce Mgr. S. Knedlové a Mgr. P. Nášelovi
za milá slova a poděkování, velmi si
všeho vážíme!

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme.
Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání – v úsilí, ne ve vítězství.
Wynn Davis
Dovolte nám, abychom hned ze začátku ještě jednou a určitě ne naposled poděkovaly za štědrý příspěvek
od ,,našeho´´ města Fryšták – MOC
VÁM DĚKUJEME, vážíme si Vaší důvěry
a věříme, že jsme hrdě ,,naše´´ město
Fryšták reprezentovaly. Také musíme
poděkovat i jiným ﬁrmám za jejich vstřícnost a podporu díky, které jsme se řádně mohly připravit na ME a zúčastnit
se, jmenovitě: PK Computer Fryšták,
ObalPrint Fryšták, Malby nátěry Dorazín
Fryšták, Malby a nátěry Zlín Svačina,
Elktro-práce Štefka (snad jsme na nikoho nezapomněly).Tímto Vám všem děkujeme! Samozřejmě děkujeme i SDH
Fryšták, kteří nám umožňují pravidelně
docházet a využívat hasičskou zbrojnici
za účelem nácviků našich sestav.
A teď už k naší náročné cestě, díky
umístění na MČR (mistrovství České republiky), jsme dostaly nominaci
na ME (mistrovství Evropy), které se
pro rok 2019 konalo ve Francii, přesněji v 1800km vzdáleném Agen. Cesta
probíhala v pořádku, avšak byla opravdu velmi náročná, uznejte sami, strávit
27 hodin v autobuse a hned od brzkých
ranních hodin trénovat a pak jít na oﬁciální tréninky, není tak úplná dovolená,
jak by si někdo mohl myslet. Každý den
jsme chodily spát kolem půlnoci a vstávaly v 5 hodin ráno. Celý den jsme trávily, společně s rodiči, na hale a soutěžily, až na jeden den, kdy jsme se vydaly
k blízké pláži, aspoň na chvíli zregenerovat a zrelaxovat a ono to asi pomohlo.

Světe div se, my se divily, i my našly
své místo na ,,bedně´´. Naše radost
byla převeliká, naše dojmy nejdou ani
popsat slovy - prostě NÁDHERA. Tvrdá
práce a tréninky i o prázdninách se
zúročily…. Dovolte mi ještě zmínit, že
celkem se ME ve Francii 2019 zúčastnilo 16 států a 2000 mažoretek.
Výsledky týmu Fryštáckých mažoretek výkonnostní třídy A:
JUNIOR – „Maďarský tanec”- VÍCEMISTR EVROPY 2019 SENIOR –
„Phanthom of the Opera” – 2. VÍCEMISTR EVROPY 2019 KADET – „Moskau
a Samba “ – 10. místo Duo senior - Hrbáčková, Vodehnalová – 5. místo Duo
junior – Chládková, Novotná – 10. místo

Máme jedno životní pravidlo: Dělejte
to, co Vám dělá radost a ono to nějak
dopade, ať to dopadne jakkoliv, vždy je
to to nejlepší pro nás.
DĚKUJEME!
Kolektiv Fryštáckých mažoretek

S PORT

Skautské vzdělávání
SBT Fryšták pořádá

SJEZD HORSKÝCH KOL
16. Emseko bikerally Trnava se hlásí o slovo! Finálový závod letošní Gergel
Woodbike série se odehraje pod taktovkou Speedbike teamu Fryšták v sobotu
12. října již tradičně ve SKI areálu Trnava u Zlína. Závod se jede pod záštitou
starosty Fryštáku. Veškeré informace naleznete v brzké době na bikegeneration.
cz. Elektronická registrace probíhá deset dnů před závodem až do středečního večera. Přihlásit se je však možné za zvýšené startovné i v sobotu na místě. Trénink
probíhá celé páteční odpoledne, najet si trať bude tradičně možné i v den závodu.
Start první z celkem čtyř RZ bude úderem 11. hodiny. Zveme vás všechny na
sobotní výlet do nedaleké Trnavy, užít si babí léto, zafandit kvalitním sportovním
výkonům či vychutnat klobásu z udírny a pivo. Uvidíme se na Trnavě!
-Zd-

Golﬁsta z Fryštáku
Desetiletý Hugo Mikl, rodák z Fryštáku, se věnuje golfu od svých čtyř let. Letošní
sezóna byla obzvlášť vydařená, neboť se mu podařilo vyhrát moravskou túru (17 turnajů) Morava Cup a v kategorii mladších žáků (do 12 let). Dvoudenní ﬁnále a celkové
vyhlášení výsledku se konalo 27. 8. 2019 na mistrovském hřišti v Čeladné. Hugovi
se zároveň podařilo v posledním turnaji dostat na tzv. „singlový handicap“, což je
číslo po 10. V celkovém republikovém žebříčku v kategorii mladších žáků do 12 let
se Hugo momentálně pohybuje na 8.–10. místě. Žebříček je průběžný a výsledky
se aktualizují každý týden. Vyhodnocení roku a celkového žebříčku je zpravidla po
sezóně přibližně v listopadu. Hugo hraje a trénuje prakticky s celou svojí rodinou
a má spoustu golfových kamarádů po celé republice. V této souvislosti patří velké
poděkování trenérovi Aleši Macháčkovi – Hugův úspěch je především jeho zásluha.
Letos se aktivně do turnajů zapojila i jeho sestra Anna (9 let) a pro zábavu hraje
Hugo s dědou a se svými rodiči.
Pro lepší představu o fyzické náročnosti – každý na hráč na běžném turnaji
ujde cca 10–12 km, švihne holí přibližně 300krát a stráví v krásné přírodě
minimálně 4,5 hodiny v kuse. Vzhledem
k tomu, že u golfu se při švihu aktivuje
nejvíce hlubokých vnitřních svalů, tak
se zdaleka nejedná o „procházku“, jak
si spousta lidí myslí. Fyzická, a především psychická náročnost je velmi vysoká – jde o to, vydržet tlak a dokázat se
soustředit na každou ránu.
Více informací o sportu, soutěžích,
žebříčcích i o Hugovi naleznete na níže
uvedených odkazech:
Morava Cup – www.moravacup.cz
Hugo Mikl – www.hugo-mikl.webnode.cz

Aby mohli budoucí vůdcové a vůdkyně oddílů řádně a odpovědně vést
své svěřence musí k tomu mít i potřebnou kvaliﬁkaci. Toto vzdělávání spočívá v absolvování různých kurzů a má
v průběhu několika roků různé stupně.
Před třemi lety proběhl tzv. Čekatelský kurz a dalším stupněm byl letos
Lesní vůdcovský kurz. Po úspěšném
absolvování tohoto kurzu dostanou budoucí vůdcové plnohodnotné oprávnění k vedení oddílů.
Hlavní část Lesního vůdcovského kurzu proběhla na konci prázdnin
na skautské základně Eliška. Po dobu 9
dnů se tu 18 dospělých skautů a skautek učilo, jak zvládat teorii i praktické
vedení oddílů. Na výuku se podařilo
sestavit velmi kvalitní tým lektorů, kteří
se tu průběžně střídali a předávali své
nejlepší znalosti a zkušenosti.
Aby výuka nebyla jen tak fádní a nudná byli frekventanti rozděleni do dvou
skupin, které mezi sebou soupeřily jak
ve znalostech, tak i v praktických dovedsnostech, hrách, ba dokonce i v divadelním představení. Vše směřovalo
právě k tomu, aby si do budoucna osvojili získané znalosti a pak je mohli předávat svěřeným dětem v oddílech.
O jejich praktických schopnostech
se může každý přesvědčit i osobně
neboť po vůdcovském kurzu zůstalo
velmi pěkně upraveno nejbližší okolí
studánky Sklep. I taková činnost patřila
do programu kurzu.
A tak při závěrečném slavnostním
táboráku bylo dekorováno všech 18
účastníků kurzu s tím, že splnili hlavní
část výukového programu a další dvě
části proběhnou o víkendech ještě během podzimu.
Pro fryštácké skautské oddíly je nejdůležitější skutečnost, že z 18 absolventů kurzu bylo 5 z Fryštáku! Takže tu
máme pro budoucí časy „dobře zaseto”.
Díky Kristýno, Báro, Maruško, Peťo
i Vašku.
Klaus
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Zlatá svatba
Dne 7. 9. 2019 proběhla na radnici ve Fryštáku zlatá svatba manželů Václava
a Marie Zachových, kteří obnovili manželský slib. Obřad byl nádherný a všichni si
odnesli skvělý, nezapomenutelný zážitek. Za to vše chci poděkovat paní Daně Konečné, paní Mgr. Sylvě Knedlové, dětem z mateřské a základní školy a jejich paním
učitelkám.
Lenka Vintrlíková

NAŠI JUBILANTI
V měsíci ŘÍJNU 2019 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Libuše Bednaříková
Zdeněk Buchta
Hana Černá
Drahomír Dlabaja
Alena Dofková
Eva Dohnálková
Dagmar Doležalová
Vlastimil Chudárek
Eva Kalábová
Dagmar Klácelová
Mária Kunčíková
Ján Michalec
Josef Minařík
Jiřina Neischlová
Lenka Nováková
Ludmila Ondrášová
Milena Slaměnová
Anna Staňková
Dagmar Vaclová
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!
HLEDÁM byt 3+1 nebo 2+1,
může být i k rekonstrukci.
Tel.: 604 517 862.
•••
Rodina hledá dům,
může být i k rekonstrukci.
Tel.: 703 128 423.

Ing. Vladimír Jadrníček
Narodil se do rodiny pekaře ve Fryštáku, vyučil se strojním zámečníkem
u Bati ve Zlíně poté při práci vystudoval
dálkově Obchodní Akademii. Chtěl pokračovat na vysoké škole, ale jako syna
živnostníka ho odmítali přijmout. Jeho
otec přitom zásoboval partyzány chlebem za což se za války střílelo včetně
rodin.
Vladimír pak tedy po skončení základní vojenské služby zůstal v armádě,
vystudoval důstojnickou školu a pak
Vojenskou akademii jako strojní inženýr.
Během svého působení v armádě se s rodinou 2x stěhoval, z Brna
byl přeložen na Šumavu do Vimperka
a v dubnu r. 1967 do Tábora, kde se
postupně vypracoval na velitelství Západního vojenského okruhu na hodnost
plukovníka. Jeho postup byl zastaven,
jelikož nechtěl absolvovat politické ško-

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

$XWRYUDNRYLãWČ7ĜHEČWLFH
Tel. 777 550 621, 608 749 219

nar. 3. 11. 1927

ly v tehdejším Sovětském svazu. Posléze mu přesto byla nabídnuta hodnost
generála, tu ovšem odmítl.
V 51 letech ovdověl, v 57 letech
opustil armádu. V 60ti letech ještě aktivně pracoval v seskupení Škoda Plzeň
a stál jako logistik i u zrodu Jaderné
elektrárny Temelín. Poté několik let pomáhal synovi v expandující ﬁrmě, rád rybařil, lyžoval a jeho odpočinek byla práce na zahradě, které věnoval celý život.
V 85 letech ho postihla rychlá a vážná nemoc, kdy mu byly během jednoho roku amputovány obě nohy a zůstal
na invalidním vozíku. I s touto životní
zkouškou se dokázal s pomocí dcery
vyrovnat. Byl moudrým a dobrým člověkem, respektovanou osobností v profesi i v rodině.
Odešel tiše ve spánku, 30. srpna
2019 ve večerních hodinách v nedožitých 92 letech.

Fryštácká
Javořina
hosté:
Robert Kozánek
Záhorienka

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

Cena vstupenky 200 Kč • Předprodej na Městském úřadě ve Fryštáku
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

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

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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