Fryštácké l sty

Barumka
letos slaví padesátiny
(Fryštácký jezdec Erik Cais vás zve – více uvnitř čísla)
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ERIK CAIS ZVE FRYŠTAČANY NA BARUMKU
Jubilejní 50. Barum Czech Rally
Zlín bude mít pro Fryštačany zvláštní nádech. Nejen, že Fryštákem opět
povede jeden z přejezdů mezi rychlostními zkouškami, ale především proto,
že bude mít svého zástupce v nejvyšší
kategorii. Bude jím dvaadvacetiletý
Erik Cais.

Kluk ze základky na náměstí si letos plní velký sen. Jeho talentu si všiml a na návštěvu zaskočil i Malcolm
Wilson, vlastník britské stáje M-Sport,
jenž se zabývá stavbou a provozováním
rallyových speciálů pro Mistrovství světa v rally. Jezdecký styl piluje ve volných
víkendech s jedním z jezdců WRC a díky
skvělým výsledkům jej ředitel Barum
Czech Rally Zlín Miloslav Regner pasoval do role ambasadora zlínské rally.
A právě na domácí barumku by vás,
Fryštačany, chtěl pozvat.
„Barumku mám velmi rád. Je to pro
mě jeden z vrcholů sezóny. Chtěl bych
Vás všechny pozvat k trati rychlostních
zkoušek a užijte si tuto akci se mnou
a já se budu snažit vás nezklamat,“ zve
domácí publikum mladý Erik Cais, pro
kterého to bude třetí start na této rally.
Soutěžní víkend odstartuje již v pátek 27. 8. na trati kvaliﬁkační zkoušky
v Malenovicích, následně se všichni
přesunou na slavnostní start před radnici města Zlín a nebude chybět ani unikátní speciálka v ulicích města. V sobotu 28. 8. je na programu první etapa
čítající osm rychlostních zkoušek, o ﬁnále se pak postará šest nedělních měřených úseků. „Tady doma se mi vždy
daří a byl bych velmi rád, kdyby vás přišlo co nejvíce. Určitě bude na co koukat. Barumka stojí za to a já se na Vás
těším,“ vzkazuje Fryštačanům Erik.
Martin Bill
Foto na straně 1 a 2:
Archiv Erika Caise
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RMF č. R14/2021/VIII ze dne 7. 6. 2021
(Výpis usnesení)
RMF doporučuje ZMF schválit Účetní závěrku města Fryštáku ke dni 31.
12. 2020 včetně výsledku hospodaření
před zdaněním (+ 21.205.736,80 Kč).
RMF doporučuje ZMF schválit celoroční hospodaření – Závěrečný účet
města Fryštáku za r. 2020, a to včetně
Zprávy č. 104/2020/EKO o výsledku
přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok 2020, bez výhrad.
RMF bere na vědomí nabídku spol.
FIN-servis, a. s., a spol. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.,
na možnost nákupu energií prostřednictvím komoditní burzy a doporučuje
ZMF schválit pro město Fryšták a jeho
zřízené příspěvkové organizace včetně
FC Fryšták, z. s., realizaci nákupu elektrické energie a zemního plynu pro rok
2022 a 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno, nám. Sítná 3127,
272 01 Kladno – Kročehlavy prostřednictvím centrálního zadavatele Sdružení místních samospráv ČR.
RMF schvaluje pořádání kulturní
akce s názvem „Den hudby Fryšták
2021 – Valašská veselice“ včetně předpokládaného rozpočtu, a to v sobotu
dne 11. 9. 2021 v sále ZDV Fryšták,
a schvaluje podání žádosti o dotaci
do Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu vyhlášeného ZK pro akce pořádané v termínu od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.
RMF bere na vědomí žádost R. Jaškové, o výpůjčku velkého sálu v objektu
sokolovny, na adrese Komenského 78,
763 16 Fryšták, a žádost o sponzorský
dar za účelem částečného krytí nákladů
spojených s konáním příměstského ﬂorbalového tábora konaného v termínu
od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021, a to každý den v čase od 8.00 hod. do 16.00
hod., a ukládá žadatelce předložit celkový rozpočet uvedené akce.
RMF upozorňuje žadatelku na podávání žádosti o ﬁnanční příspěvky prostřednictvím grantové podpory města
Fryštáku s termínem podání žádostí
vždy do 30. 11. daného roku.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
9/2021 ze dne 2. 6. 2021.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 12/2021/VIII/8 ze dne 21.
5. 2021 schvaluje uzavření Pojistné
smlouvy a pojištění právní ochrany č.
4071100 mezi městem Fryšták, a spol.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočky pro

ČR, Prahaza účelem pojištění právní
ochrany vozového parku města Fryšták.
RMF bere na vědomí žádost Bc. D.
Sklenáře, ve věci prominutí nájemného
za pronájem prostor v objektu Hrubé
hospody ve Fryštáku za období od 1. 6.
do 31. 12. 2021 a nereﬂektuje na tuto
žádost.
RMF schvaluje přidělení bytu č.
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
žadatelům.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták, a žadateli, jejímž předmětem je nájem bytu
na dobu určitou od 10. 6. 2021 do 31.
12. 2021, s možností prolongace vždy
o 1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků, za cenu
80 Kč/m²/měsíc a služby spojené s užíváním bytu.
RMF nedoporučuje ZMF schválit
prodej městských pozemků p. č. 674/2
– orná půda, zemědělský půdní fond,
o výměře 143 m², p. č. 672/2 – orná
půda, zemědělský půdní fond, o výměře 1623 m², a p. č. 671/14 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
43 m², vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli za účelem využití pozemků pro
pěstitelské a chovatelské účely.
RMF nedoporučuje ZMF schválit
prodej části městského pozemku p. č.
1590/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 1600 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadatelům
za účelem výsadby stromů pro odstínění a odhlučnění objektu psího hotelu.
RMF schvaluje žadateli Cyklistický
oddíl MiKo Cycles Přerov, z. s., průjezd
cyklistů městem Fryšták s povolením
vjezdu na komunikace ul. Potoky, Hornoveská, Drahová, Komenského, Parková, v sobotu dne 24. 7. 2021 v rámci
konání silničního cyklomaratonu s názvem „MAMUT – TOUR 2021“ a ukládá
Mgr. P. Nášelovi a Mgr. I. Plškové informovat občany o konání akce.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci nové studie provedení splaškové kanalizace k RD, č.p. 204, 87, 140,
9 na ul. Ke Skalce, Horní Ves, přečerpáváním a ukládá Ing. Pláškovi, referentovi OTH, jednat s majiteli dotčených
pozemků o možnosti vedení kanalizace
přes jejich pozemky.
RMF s odkazem na posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 21. 5.
2021, pořízený ve smyslu bodu č. 3 Zásad č. 1/2016, vyhlašuje vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Opra-

va WC dívky v ZŠ Fryšták“ – stavební
práce, a to ﬁrmu BOSS Company, s. r.
o., Praha, s cenovou nabídkou ve výši
461.087 Kč bez DPH, tj. 557.915 Kč vč.
DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou BOSS Company, s. r. o., Praha,
za účelem provedení stavebních prací
na akci „Oprava WC dívky v ZŠ Fryšták
“, a to v ceně 461.087 Kč bez DPH, tj.
557.915 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí nabídku spol.
Rema systém, a. s., a neschvaluje
ukončení spolupráce se spol. Elektrowin, a. s., a to z důvodu čerpání
odměny z motivačního programu a avizované změny v souladu se zákonem
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
RMF bere na vědomí informaci Regionální rozvojové agentury Východní Moravy ve věci jejich administrativního pochybení při vyhlášení výběrového řízení
na stavební práce a dodávku vybavení
v rámci projektu „Modernizace cvičné
kuchyňky a odborných IT učeben“ v ZŠ
Fryšták, ruší vyhlášená výběrové řízení
a ukládá Regionální rozvojové agentuře
Východní Moravy zajistit administraci
nové veřejné zakázky.
RMF bere na vědomí návrh směny
části městského pozemku p. č. 1405
– ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 750 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za část pozemku p. č.
1360 – orná půda, zemědělský půdní
fond, o výměře cca 750 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, s majiteli pozemku
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem a s tím, že
náklady související se směnou, tj. geometrický plán, znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí
hradí MF a ukládá Ing. M. Drahotuské,
referentce ESO, zajistit zpracování znaleckého posudku pro stavení cen směňovaných předmětných pozemků.
RMF upozorňuje žadatele na podávání žádosti o ﬁnanční příspěvky prostřednictvím grantové podpory města
Fryštáku s termínem podání žádostí
vždy do 30. 11. daného roku.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 697/4 –
trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond, o výměře cca 110 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli za účelem vytvoření přístupu k pozemkům
ve vlastnictví žadatele, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem, s podmínkou úhrady nákla-
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dů souvisejících s prodejem (geometrický plán, znalecký posudek a návrh
na vklad do katastru nemovitostí) ze
strany žadatele a uzavř. kupní smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 41.927 Kč žadateli
SRPŠ při ZŠ Fryšták, z. s., za účelem
podpory sportovní akce „Barevný běh
do prázdnin“, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 41.927 Kč
mezi MF nám. a SRPŠ při ZŠ Fryšták,
z. s., za účelem podpory sportovní akce
„Barevný běh do prázdnin“.
RMF bere na vědomí informace o plnění usnesení rady města č. 10 a č. 11
bez připomínek.
RMF ukládá Ing. P. Gálíkovi, místostarostovi města, zajistit projednání
možnosti zpřístupnění ul. Komenského
a ul. J. Kvapila po pozemcích ve vlastnictví města Fryštáku a schvaluje zadání vyhledávací studie ve věci prověření
možnosti zpřístupnění výše uvedených
ulic v návaznosti na dotčené pozemky
v k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
RMF bere na vědomí vyjádření stěžovatelů k podané připomínce v rámci
souhlasu s připojením stavby „Obchodní centrum Fryšták“ na pozemní komunikaci ve vlastnictví města Fryštáku
a bere na vědomí vyjádření projektanta
Ing. K. Kuchaře bez připomínek.
RMF č. R15/2021/VIII ze dne 14. 6. 2021
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje uzavření dohod
o zproštění povinnosti mlčenlivosti, která byla sjednána smlouvou o provedení mediace týkající se řízení Okresního
soudu ve Zlíně vedeného pod sp. zn.
38 C 186/2008 a v dalších současně probíhajících sporech souvisejících
s provozováním vodovodů a kanalizací
na Zlínsku, uzavřenou dne 15. 8. 2019
mezi mediátorem JUDr. F. Horákem, Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., a městem Fryšták a městem Otrokovice, a to:
1. Zproštění povinnosti mlčenlivosti
v mediaci pro poskytnutí informací radním a zastupitelům měst Fryšták a Otrokovice,
2. Zproštění povinnosti mlčenlivosti
v mediaci pro jednání se Statutárním
městem Zlín,
3. Zproštění povinnosti mlčenlivosti
v mediaci pro předběžné jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, v předložených zněních, a ukládá

Mgr. Lubomíru Doleželovi, starostovi
města Fryšták, zajistit uzavření dohod
v souladu s tímto usnesením.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zajištění antigenního testování ve ﬁrmách dle opatření Ministerstva zdravotnictví ČR mezi městem Fryšták,
a MUDr. Janem Vlažným, s. r. o., za účelem zajištění antigenního testování pro
zaměstnance města Fryšták dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví
ČR, na dobu určitou do 31. 12. 2021,
s úhradou za test pro zaměstnance,
který se účastní zdravotního pojištění
ze strany zdravotní pojišťovny a s úhradou za test zaměstnance, který se nezúčastní zdravotního pojištění ze strany
města Fryšták ve výši 250 korun.
ZMF č. Z4/2021/VIII ze dne 23. 6. 2021
(Výpis usnesení)
ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 23. 6. 2021 bez připom.
ZMF bere na vědomí zprávu o plnění
rozpočtu města Fryšták ke dni 31. 5.
2021 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí zprávu o celoročním hospodaření města – Závěrečný
účet města Fryštáku za r. 2020, a to
včetně Zprávy č. 104/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok 2020 s tím, že tento dokument bude oﬁciálně projednán
na zasedání zastupitelstva dne 30. 6.
2021.
ZMF bere na vědomí Účetní závěrku
města Fryštáku ke dni 31. 12. 2020
včetně výsledku hospodaření před zdaněním (+ 21.205.736,80 Kč) s tím, že
tento dokument bude oﬁciálně projednán na zasedání zastupitelstva dne 30.
6. 2021.
ZMF schvaluje pro město Fryšták
a jeho zřízené příspěvkové organizace
včetně FC Fryšták, z. s., realizaci nákupu elektrické energie a zemního plynu
pro rok 2022 a 2023 na Českomoravské komoditní burze Kladno, nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno – Kročehlavy
prostřednictvím centrálního zadavatele
Sdružení místních samospráv ČR a pověřuje dalšími administrativními úkony
Radu města Fryštáku.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 14/2021/VIII/10 ze dne 7. 6.
2021 neschvaluje prodej městských
pozemků p. č. 674/2 – orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 143 m²,
p. č. 672/2 – orná půda, zemědělský
půdní fond, o výměře 1623 m², a p. č.

671/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m², vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli za účelem
využití pozemků pro pěstitelské a chovatelské účely.
ZMF bere na vědomí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, uvedených ve Zprávě č.
104/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Města Fryšták za rok
2020 s tím, že tento dokument bude
oﬁciálně projednán na zasedání zastupitelstva dne 30. 6. 2021.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 14/2021/VIII/11 ze dne 7. 6.
2021 neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 1590/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 1600 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadatelům za účelem výsadby
stromů pro odstínění a odhlučnění objektu psího hotelu.
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF
č. U Z 3/2021/VIII/8 ze dne 12. 5.
2021 schvaluje odkoupení nově vzniklého pozemku p. č. 76/3 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 112 m²,
a pozemku p. č. 81/9 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1085 m²,
oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č.
1205-02/2020, ze dne 20. 5. 2020,
vyhotovený znalcem Ing. Jiřím Husovským, ve výši 300 Kč/m², tj. celková
kupní cena ve výši 359.100 Kč, s připočtením DPH podle platných právních
přepisů, za účelem vytvoření koridoru
pro zpřístupnění městského pozemku
p. č. 423/21 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, s tím, že náklady související
s výkupem (geometrický plán, znalecký
posudek a návrh na vklad do KN) hradí
kupující, tj. město Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou STIMOS, spol. s r. o., Fryšták, na výkup
nově vzniklého pozemku p. č. 76/3 –
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
112 m², a pozemku p. č. 81/9 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 1085 m²,
oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č.
1205-02/2020, ze dne 20. 5. 2020,
vyhotovený znalcem Ing. Jiřím Husovským, ve výši 300 Kč/m², tj. celková
kupní cena ve výši 359.100 Kč, s připočtením DPH podle platných právních
přepisů, za účelem vytvoření koridoru
pro zpřístupnění městského pozemku
p. č. 423/21 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec

Fryšták, s tím, že náklady související
s výkupem (geometrický plán, znalecký
posudek a návrh na vklad do KN) hradí
kupující, tj. město Fryšták.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru
směny nově vzniklého městského pozemku p. č. 433/6 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 186 m², odděleného z původního pozemku p. č.
433/1 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 1996 m², oba k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za nově vzniklý pozemek
p. č. 445/5 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 358 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, ve vlastnictví
majitelky za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemků pod stavbou veřejně přístupné účelové komunikace,
s doplatkem rozdílné ceny druhů a výměry směňovaných pozemků ze strany
města Fryšták, stanovenou znaleckým
posudkem č. 8322-23/21, ze dne 22.
6. 2021, vyhotovený Ing. J. Mlčochem,
znalcem, ve výši 94.800 Kč, a s podmínkou úhrady nákladů spojených se
směnou (znalecký posudek, geometrické plány, návrh na vklad) ze strany MF,
a uzavření příslušné směnné smlouvy.
ZMF bere na vědomí nesouhlas žadatele s výší kupní ceny k odkupu měst.
pozemku p. č. 471/2 – zahrada, zeměd.
půdní fond, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, o výměře 192 m², a ukládá starostovi zajistit právní stanovisko
v daném případě k možnosti využití institutu odchylky od ceny obvyklé.
ZMF bere na vědomí žádost o prodej
části městského pozemku, p. č. 697/4
– trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond, o výměře cca 110 m², za účelem
vytvoření přístupu k pozemkům ve vlastnictví žadatele, a v návaznosti na usnesení RMF č. U R 14/2021/VIII/17b) ze
dne 7. 6. 2021 souhlasí se záměrem
prodeje pozemku žadateli za cenu ne
nižší než je cena znaleckého posudku,
s podmínkou úhrady nákladů souvisejících s prodejem (geometrický plán, znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí) ze strany žadatele,
a ukládá ESO zajistit neprodleně geometrický plán pro rozdělení pozemku
a znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
ZMF bere na vědomí návrh směny
části městského pozemku p. č. 1405
– ostatní plocha, neplodná půda, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře cca
750 m², za část pozemku p. č. 1360 –
orná půda, zemědělský půdní fond, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 750
m², ve vlastnictví majitelů, za účelem

propojení budoucího městského koridoru korespondujícího s krajskou komunikací II/490, a souhlasí se záměrem
směny a ukládá ESO zajistit neprodleně
geometrický plán pro oddělení pozemků
a znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé pro
směnu pozemků.
ZMF bere na vědomí návrh směny
městského pozemku p. č. 357/1 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 42 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za část pozemku p. č. 351/1 – orná
půda, zemědělský půdní fond, o výměře 1022 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
ve spoluvlastnictví majitele, za účelem
majetkoprávního vypořádání pozemků
v souvislosti s realizací investiční akce
„Chodník Fryšták podél silnice II/490,
ul. Holešovská“, a souhlasí se záměrem směny a ukládá ESO jednat s žadatelkou o podmínkách této majetkoprávní transakce.
ZMF schvaluje převzetí stavby „Polní
cesta C8 v k. ú. Dolní Ves“ realizovanou
na náklady ČR – Státního pozemkového
úřadu, a to na základě Protokolu o předání a převzetí stavby uzavřený mezi
Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým
úřadem pro Zlínský kraj, a městem Fryšták, jejímž předmětem je předání a převzetí stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Dolní
Ves“, umístěné na pozemcích p. č. 959
– vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 1847
m², p. č. 1035 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 5800 m², p. č.
1050 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 409 m², p. č. 1061vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 594
m², p. č. 1066 – vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,
o výměře 166 m², p. č. 1070 – vodní
plocha, koryto vodního toku přirozené
nebo upravené, o výměře 623 m², p. č.
1075 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5905 m², p. č. 1108
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 2688 m², vše k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, v účetní investiční hodnotě ve výši 8.270 704,97 Kč vč. DPH.
ZMF v návaznosti na aktuálně dostupné materiály (zejména platný Územní plán města Fryštáku včetně stanoviska Ing. arch. M. Kroumana ze dne 29.
6. 2020 k možnostem využití plochy
č. SO.2 28, sdělení Ing. K. Kuchaře ze
dne 14. 6. 2021, stanovisko Stavební komise při Radě města Fryštáku č.
2/2021 ze dne 14. 5. 2021, Závazné
stanovisko k danému projektu vydané

Magistrátem SMZ - útvarem prostorového plánování, čj. MMZL 003338/2019,
ze dne 9. 1. 2019, právní stanovisko
AK JUDr. Bc. M. Březovjáka ze dne 22.
6. 2021, sdělení zástupce investora ve věci vypořádání námitek města
k projektu, které uplatnila rada města
usnesením č. U R 17/2020/VIII/29b) ze
dne 31. 8. 2020, jakožto i přípis občanů
Ing. P. Hrabíka a p. J. Bilíka ze dne 10.
6. 2021, adresovaný zastupitelům města) jako subjekt v soukromoprávním postavení nesouhlasí s vybudováním přípojek vodovodu a kanalizace (dešťová
a splašková), s vybudováním přechodu
pro chodce na ul. Přehradní, s úpravou
chodníku na ul. Přehradní a se sjezdem
na místní komunikaci na ul. Přehradní
(z pozemku p. č. 955/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, a to v návaznosti na projektovou dokumentaci, zpracovanou
spol. KLIER architects, zast. Ing. arch.
P. Klierem, a to z důvodu nesouladu
předmětného záměru s platným Územním plánem města Fryštáku a z důvodu nesplnění podmínky vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, kdy
v ul. Přehradní chybí pro odbočení vlevo
levý odbočovací pruh.
ZMF bere na vědomí informace
předložené Ing. M. Drahotuskou, referentkou ESO, ve věci probíhajícího jednání mezi žadateli a městem Fryšták,
zast. dle plné moci AK Mgr. P. Řehové,
ve věci uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí na pozemku p. č. 494 – zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
s tím, že zatím předmětná jednání nebyla ukončena, resp. nedošlo k dohodě.
ZMF bere na vědomí stížnosti ve věci
provozu zařízení č.p. 391 nacházejícího
se na pozemku p. č. 957/2, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a:
a) doporučuje stěžovatelům v případě, že se domnívají, že dochází v důsledku provozování předmětného zařízení k narušování občanského soužití
či porušování zákona, aby se obrátili
přímo na Policii ČR,
b) ukládá provozovateli předmětného zařízení provozovat je plně v souladu
s obecně platnou legislativou.
ZMF v návaznosti na předložený
materiál starosty bere na vědomí informace o průběhu Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,
konané dne 25. 5. 2021 s tím, že bere
na vědomí, že náhradní valné hromady
VaK Zlín, a. s., konané dne 1. 7. 2021,
se neúčastní zástupce města.
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Pokračování obnovy
kulturní památky
V roce 2021 pokračuje Město Fryšták v obnově významné fryštácké nemovité kulturní památky – sochy sv.
Jana Nepomuckého ve Fryštáku, rejstř.
č. 33324/7-1872.
Jedná se o stavební práce spočívající v dokončení restaurování schodiště
a balustrády sousoší. Na obnovu této
kulturní památky byly vyčleněny ﬁnanční prostředky z rozpočtu města ve výši
227.150 Kč (celkové náklady na obnovu). Městu Fryšták se podařilo získat
z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2021 vyhlášený Ministerstvem kultury ČR ﬁnanční
příspěvek ve výši 100.000 Kč.

Město Fryšták vyslovuje poděkování
Ministerstvu kultury ČR za ﬁnanční podporu významné kulturní památky.
Gabriela Najmanová, MBA
vedoucí Útvaru kanceláře starosty
Vážený pane starosto,
dovolujeme si Vám poděkovat za ﬁnanční podporu Terénní asistenční služby na rok 2021, která ve vaší obci pomáhá 1 potřebné rodině. Pokud byste
pomoc terénních pracovníků uvítali do
jakékoliv další rodiny s dítětem (dětmi),
naše kolegyně jsou plně k dispozici pro
práci v terénu.
Vaší pomoci si velmi vážíme a budeme se těšit na další spolupráci.
Přikládáme odkaz s kontakty:
https://w w w.azylov ydum.cz/hle dam-pomoc/terenni-asistencni-sluzba/
a aktuální výroční zprávu organizace: https://www.azylovydum.cz/o-nas/
vyrocni-zpravy/
Mgr. Adéla Trnová
Vedoucí oddělení sociálních služeb

OZNÁMENÍ
o přerušení dodávky
elektrické energie

Pozdě ale přece!
V červnu jsme měli jednání Zastupitelstva města Fryštáku. Každý občan
má právo být přítomen na schůzi, sledovat projednávání, případně diskutovat
o problémech. Závěrem oznámila paní
G. N., že po dvaceti letech úřednické
práce pro Fryšták, pro naše občany,
končí zde svou činnost. Já byla tak „zaskočena“ že jsem se (jako nejstarší zastupitelka) nezmohla ani na poděkování
za její OBROVSKÝ KUS práce pro naše
město. Poděkovat za její nezištnou pomoc starým lidem s různými „papírovými“ problémy. Poděkovat za její ochotu,
za úsměvy, za organizační schopnosti
při různých akcích města, za její znalosti problematiky našeho Fryštáku, za její
ﬂexibilitu, za pomoc panu starostovi
a nám všem.
Gábi, činím tak dodatečně. Za sebe,
za občany Fryštáku děkuji za mnoho
užitečné práce, kterou jsi věnovala našemu městu. Svou poctivou prací jsi pomáhala k úspěchům Fryštáku.
Díky za Tvou dobrou náladu, s níž jsi
vždy každému vyšla vstříc. Mně osobně je to líto, že odcházíš. V novém působišti Ti přeji hodně úspěchů, hodně
zdraví, hodně radosti z Tvé rodiny. Ty se
neztratíš! Jistě za námi přijdeš a budeš
sledovat naše počínání. Gábi, díky.
Za všechny
Sylva Knedlová
PS. Prosím, naučme se děkovat přímo a ne až dodatečně!

OZNÁMENÍ:
Ředitelka Mateřské školy Fryšták, Bc. Ilona Staňková, oznamuje, že:
v úterý 31. srpna 2021 se uskuteční
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ,
které byly v letošním přijímacím řízení přijaty k předškolnímu vzdělávání na
školní rok 2021/2022.
Začátek setkání je v 16 hodin v budově Mateřské školy Fryšták.
Na programu je seznámení se Školním řádem, provozem školy, organizační
záležitosti, přidělení čipů, volba způsobu úhrady školného a rozdělení dětí do tříd.
Schůzka se koná bez přítomnosti dětí.
Účast zákonných zástupců je nutná.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy E.G.D a.s. - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací – bude ve Fryštáku dne 18. srpna
od 7:30. do 15:00 hodin přerušena dodávka elektřiny.
Seznam odběrných míst najdete na
webu města – frystak.cz.
Žádáme všechny odběratele elektřiny o pochopení pro toto nezbytné omezení.
UPOZORNĚNÍ:
V době přerušení dodávky elektřiny
je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod
napětím. Pro případné další informace
volejte EG.D. a.s. Poruchovou linku 800
22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz,
kde v části věnované distribuci najdete
další informace o přerušení dodávek
elektřiny, nebo použijte přímo adresu
https://www.egd.cz/kontakty.
Děkujeme za pochopení.

Vážení občané města Fryšták,
jmenuji se Gabriela Najmanová
a pracuji na Městském úřadě ve Fryštáku od roku 1999. Začínala jsem
na pozici referentky správy majetku
a v roce 2017 jsem byla jmenována
na pozici vedoucí Útvaru kanceláře
starosty.
Ke dni 30. 7. 2021 končím své
pracovní působení na tomto úřadě.
Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za dlouholetou spolupráci.
Přeji vám všem hodně zdraví
a úspěchů při vytváření příjemného
a kvalitního prostředí ve vašem městě!
S úctou

Gabriela Najmanová

VAŠ E NÁ ZO RY

Vážení občané,
dovolte, abych přispěla do Fryštáckých listů několika
větami.
Jak dopadla pandemie Covidu 19 na lidi na celém světě
všichni víme. Omezený pohyb, tělesné a sportovní aktivity
postrádali jistě všichni, ale především naše děti, které se
většinou po distanční výuce uchýlily k počítačům, tabletům,
mobilům.
O to radostněji jsme se všichni v současné době nadechli a hodně z nás využívá procházek, cyklistických výletů, děti
dovádí v hrových centrech zbudovaných městem Fryšták.
Perfektní a hodně využívané sportovní centrum nejen
pro malé je v Dolní Vsi, kde já osobně chodím s vnoučkem
a setkávám se zde s rodiči, prarodiči a jejich ratolestmi. Pozorovat radost dětí z pohybu na průlezkách, kolotoči, houpačkách, lanové dráze, provazových či kůlových prvcích je
opravdu velmi potěšující. O zdraví prospěšných pohybových
aktivitách ani nemluvě.
Malinký háček tohoto hřiště je, že je vystaveno přímému
slunci. Proto hodně z nás volí procházku do Horní Vsi k Žabě,
kde se mohou děti také vydovádět v příjemném stínu lesa.
A zde nastává problém.
Z těch několika prvků /houpačka, klouzačka, provazová
průlezka/, byla dne 4. 5. 2021 zcizena lanová dráha a opičí
stezka, které měly děti v největší oblibě. Policie ČR pátrá
po pachateli, týdny ubíhají, ale já věřím, že se kladného výsledku a znovuobnovení tělovýchovného nářadí děti dočkají
ještě v letních měsících.

Vrátím se však ještě k umístění hřiště.
Z důvodu jeho vhodnosti se rozhodlo mnoho občanů sepsat petici pro rozšíření stávajícího prostoru o další cvičební a hrací prvky nejen pro děti, ale i dospívající mládež.
Ta také hojně sportuje při plážovém volejbalu opodál vodní
nádrže.
Co myslíte Fryštačané? Podpoříte petiční záměr těch,
kterým není lhostejný pobyt dětí na čerstvém lesním vzduchu svým podpisem a souhlasem na petičních listech?
Jejich umístění je v hospůdce na Žabě, v novinovém
stánku na náměstí u Matějíčků a na recepci DISu.
Naše vedení města v rámci strategie podpory sportovních aktivit mládeže jistě najde potřebnou ﬁnanční částku
na jeho rozšíření.
Irena Krajčová
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Sdílené dílny žáků 8. tříd

ní dovednosti při výrobě jednoduchých
dřevěných výrobků. Žáky vyučují mistři
odborného výcviku SŠNO, a že to zvládají skvěle, potvrzují nejen hotové výrobky, ale i přání žáků pokračovat v dalších návštěvách.
Letos se sdílené dílny uskutečnily
ve dnech 23. a 24. června 2021. Žáci
osmých tříd byli rozděleni do dvou skupina. První skupina vyráběla krmítko pro
ptáčky, druhá skupina ručně řezbovala
misku. Žáci si ukázali dělení materiálu,
používali rýsovací pomůcky, ruční pily
a ostatní truhlářské nářadí. Při výrobě
krmítka spojovali dílce hřebíky a vruty
za pomocí kladiv a ručních šroubováků. Zhotovené výrobky si žáci odnesli
domů, aby se mohli rodičům pochlubit
šikovností a manuální zručností.
Současně se sdílenými dílnami probíhala i exkurze v budovách SŠNO. Naši

Návrat k prezenční výuce znamenal
i návrat ke spolupráci se Střední školou
nábytkářskou a obchodní (dále SŠNO)
v Bystřici pod Hostýnem.
Již čtvrtým rokem mají možnost žáci
naší školy pracovat v tzv. sdílených
dílnách SŠNO. Jedná se o projekt Zlínského kraje (IKAP), který je zaměřen
na zkvalitnění vzdělávání nejen ve čtenářské a matematické gramotnosti, ale
i v oblasti polytechnického vzdělávání
a kariérového poradenství.
Sdílené dílny jsou organizovány pro
žáky 8. tříd, probíhají formou čtyř návštěv v průběhu školního roku. Během
sdílených dílen se žáci seznamují se
základními truhlářskými technologiemi,
pracovními procesy a návyky v rámci
praktického vyučování. Hlavním cílem
je, aby si žáci osvojili základní pracov-

budoucí deváťáci získali nejen informace o studijních oborech, ale poznali
i prostředí, kde by mohli studovat.
Děkujeme SŠNO, že si ZŠ Fryšták
vybrala za partnera projektu. Je to nejen blízkostí škol, ale i pracovním nasazením a morálkou našich žáků. Je moc
příjemné slyšet, že máme pracovité,
svědomité a zodpovědné žáky, kteří bez
problémů plní pokyny a dodržují zásady
týmové spolupráce.
Miluše Šafářová

Podporujeme zvíře v Zoo Zlín-Lešná

Výuka první pomoci
Poskytnout první pomoc člověku
v nouzi je povinností nás všech. Abychom tuto povinnost úspěšně zvládli,
musíme se základy předlékařské pomoci nejdříve naučit.
V rámci učiva probíhá výuka první
pomoci v 8. ročníku, navazuje na učivo přírodopisu, prakticky se procvičuje
v předmětu Výchova ke zdraví.
Ke kompletnímu shrnutí a procvičení laické první pomoci jsme si letos
pozvali lektorku oblastního spolku Českého červeného kříže ve Zlíně. Bylo velkým překvapením, když dva dny před
koncem školního roku naše osmáky
navštívila velmi mladá, ale už zkušená
pracovnice české pobočky Lékařů bez
hranic.
Výuka probíhala celý den. Žáci si
s použitím pomůcek prakticky procvičili
kardiopulmonální resuscitaci, zástavu
tepenného krvácení, ošetření bezvědomí, zlomeniny, popáleniny a mnoho dalších život zachraňujících úkonů. I přes
téměř prázdninovou atmosféru byli naši
osmáci stále v akci, měli plno dotazů
a zapojovali se do diskuze. Věřme, že
poskytnutí první pomoci už není pro nikoho z nich strašákem, ale dovedností,
která zachraňuje životy.
MŠ

S myšlenkou podpořit zvířata v ZOO Lešná Zlín přišla v roce 2016 děvčata
tehdejší 7. B, Karla Vodehnalová, Lenka Matulová, Kristýna Skoumalová, Zuzana
Skaličková, Simona Fišerová, Sabina Divilová, Alžběta Končáková, Klára Zelinková
a Natálie Šupčíková.
V tomto roce proběhlo poprvé ve všech třídách hlasování a žáci ZŠ Fryšták společně se zaměstnanci přispěli na Tygra ussurijského částkou 3 000 Kč.
V roce 2017 pokračovali žáci ve sbírce a společně se zaměstnanci ZŠ Fryšták
přispěli na Lenochoda dvouprstého částkou 5 000 Kč.
V roce 2018 se na základě hlasování stal podporovaným zvířetem Nosorožec
tuponosý jižní. Na tabuli sponzorů byla u žáků ZŠ Fryšták uvedena částka 5 000 Kč.
V roce 2019 přebíráme štafetu a jako žáci 6. C organizuje sbírku pro Pandu
červenou. Vybraná částka dosahuje 7 000 Kč.
V roce 2020 nás zcela nečekaně zasáhla pandemie Covidu-19, výuka probíhala
převážně distančně a nám se nepodařilo sbírku pro ZOO Zlín-Lešná zorganizovat.
No a letos, v roce 2021, žáci hlasováním zvolili Tygra ussurijského a společně
se zaměstnanci školy jsme vytvořili sbírku v hodnotě 12 000 Kč. Jedná se o nejvyšší sponzorský dar pro ZOO Zlín-Lešná.
Moc děkujeme každému, kdo se stal sponzorem a máme radost, že osud zvířat
a celé naší blízké ZOO vám není lhostejný.
Teď se můžete těšit, až navštívíte ZOO Zlín-Lešná, že uvidíte na hlavní tabuli
sponzorů tabulku s nápisem: „Žáci ZŠ Fryšták přispěli v roce 2021 na Tygra ussurijského částkou 12 000 Kč a stali se jeho partnerem.“
Tak ať se tomu našemu téměř třímetrovému a 300 kg vážícímu mazlíčkovi daří,
ať je zdravý a přestane mu hrozit vyhynutí.
Žáci 8. C

Fascinují vás děti?
Všichni máme ve zvyku stále někoho hodnotit, posuzovat. Často vynášíme
rozsudky nejen nad dospělými, ale i nad dětmi. Málokdy si však uvědomujeme,
že každý má své nálady, starosti, povinnosti.
Mne naučily děti mnohému. Jsou zrcadlem. Jsou otevřené, čisté, mnohdy
moudřé. Umí spoustu věcí, které jsme my dospělí zapomněli. Můžeme se od nich
i něco naučit. Třeba radost ze života, hravost, tvořivost, otevřenost, odvahu plnit
své sny… Máme tendenci měnit je. Někdy k nim nejsme pozorní, nerespektujeme
je. Ony si však dovedou vzájemně pomáhat. Dovedou podpořit kamaráda, dospěláky. Stačí jim dát k tomu prostor.
Učme je však odpovědnosti, odsuzování agrese, vytrvalosti, soustředěnosti.
Učme je lásce k rodičům, ke společnosti. Učme je vážit si práce. Mohou být
dokonce i našimi učiteli, protože díky nim nezůstáváme mimo proud života. Podporujme jejich jedinečnost. Inspirujme se jejich hravostí, nadhledem a láskou
ke všemu živému. Časem vrátí vše dobré celé společnosti.
SK
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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
To máte tak, když se děti konečně
vrátily do běžného společenského života, měli jsme neskutečnou chuť je postrčit a přispět svým úsilím, aby snáze
mohly navázat na dobu, kdy se akce
ve Fryštáku střídaly co víkend. Hlavní
motivací jsou naše děti. Máme velké
přání, aby dobře prospívaly ve společnosti, měly možnost sportovat, hýbat
se, být se svými přáteli a rodinou. Přejeme si, aby svůj čas uměly využít aktivně a bavily se i jinak než na sociálních
sítích a online hrách, protože po takovém barevném běhu ani nepotřebujete
žádné ﬁltry na fotky, tam záříte i bez
přikrášlování.
Běhat prostě budeme dál a těšíme
se, že příští školní rok opět ukončíme
nějakou parádní akcí. K barvičkám, co

Červnové barevné běhání na Žabě
Tak jsme do těch prázdnin utíkali
jako o život a byl nás kopec. Sto padesát dětí v doprovodu rodičů z Fryštáku se poslední den před vysvědčením
proběhlo na Žabě v rámci akce, kterou
uspořádalo SRPŠ při ZŠ Fryšták pod
záštitou starosty města Fryšták s názvem „Barevný běh do prázdnin“.

A jaké bylo barevné odpoledne?
Horké! Počasí nám přálo a jak jsme předem slibovali, v lese bylo o poznání líp
než doma u větráku. Při zápisu dostal
každý statečný běžec tričko a barvičku.
Rozcvičil nás kvalitně Bohuslav Komín
z Běhy Zlín, který má s během letité
zkušenosti. Některé jednoduché cviky na rozhýbání svalů a kloubů s námi
překvapivě zamávaly. O barevné bitvě
s barvičkami HOLI (které jsou ekologické a zmizí s první rosou z trávy) je asi
zbytečné psát, to musíte vidět. Video
z fotek bude zveřejněno na Facebooku
SRPŠ při ZŠ Fryšták. A pak už se běželo. Dlouhá trasa měla přes 5 km a vyda-

li se jí hlavně žáci fotbalové přípravky.
Kratší trasou, která by se vlezla do 3 kilometrů, běžela (šla, courala se, vlekla,
poskakovala) většina účastníků. Pouze dva kousky měly trochu dramatické
zpoždění, ale nakonec to tak bývá, že
na každé akci musí být i trocha napětí! Do cíle ve ﬁnále dorazili všichni, a to
bylo důležité. Tam je totiž čekala zlatá medaile
za účast a malé občerstvení ve formě pitíčka
Caprisone od ﬁrmy Vitar,
která je na naši akci
věnovala a čerstvého
špekáčku, který si děti
opekly na ohni. Celkově
byla atmosféra moc fajn
a za to děkujeme hlavně
dětem a rodičům, kteří
se zúčastnili. Byli jste
prima!

nám zůstaly možná přidáme ještě nějaký další tajný efekt a bude o zábavu
postaráno.
Tímto také děkujeme městu Fryšták
a jeho zastupitelům, kteří dali zelenou
ﬁnanční podpoře této akce, jelikož nápad na akci vznikl živelně po uvolnění
vládních nařízení a návratu dětí do škol
a nebyl zařazen nikde v ročním plánu.
Poděkování také míří k rodičům, kteří si ve svém hektickém pracovním nasazení našli čas na organizaci a pomoc
při této hurá akci.
Kateřina Kupčíková,
organizátorka
Místopředsedkyně SRPŠ
při ZŠ Fryšták

„Že nám chybí pohyb?
Že jsme většinu dne proseděli před
monitorem?
Že nemáme kondičku?
Ano, je to pravda!“
A tak jsme se rozhodli uspořádat
pro žáky 2. stupně sportovní akci, kde
se bude střídat běh s odpočinkem, posilovat obratnost a rozvíjet vědění.
Terénní závod Fryštácká brázda není
v naší škole novinkou, letos proběhl již
3. ročník. Jedná se o soutěž dvoučlenných hlídek, jejímž cílem je, v co nejkratší době absolvovat fábory vyznačenou
trať a úspěšně splnit osm disciplín.
Závod proběhl 25. června v Horní Vsi
„v parku“ u chaty ZDV Fryšták. Na startu byli připraveni žáci druhého stupně,
rozděleni do 4 kategorií. Na kontrolních
stanovištích s disciplínami čekali učitelé společně s několika žáky 9. tříd. Trať
v délce 3,5 km byla členitá a po vydatné noční bouřce místy velmi podmáčená a bahnitá, vedla převážně po lesních
cestách. Na závodníky čekaly tyto úkoly: hod na cíl, střelba ze vzduchovky
na sklopky, orientace mapy podle buzoly, poznávání „živých“ dřevin, zdravověda (ošetření losem vybraného úrazu),
lanová lávka, překážková dráha (náhrada za plížení, které terén neumožňoval),
kontrola Y (překvapení pořadatelů).
Vítězem byla samozřejmě každá
dvojice, která s plným nasazením absolvovala všechny disciplíny a doběhla
do cíle. Medailí, diplomem a věcnou
cenou byla oceněna hlídka s nejnižším výsledným časem. Výsledný čas
tvořil součet dosaženého času na trati
a trestných minut za nesplněné úkoly
na jednotlivých kontrolách. A kdo patřil
k těm oceněným?

FRYŠTÁCKÁ BRÁZDA

Kategorie chlapci 6. a 7. třídy:
1. místo Bezděčík Petr a Žák Jan
7. A; 2. místo Javořík Vojtěch a Weigel
Vojtěch 7. A; 3. místo Juráň Marek 6.
A a Knap Jakub 6. B.
Kategorie děvčata 8. a 9. třídy:
1. místo Knedlová Karolína a Krajčová Eliška 8. C; 2. místo Balajková Klára
a Hajdová Klára 9. B; 3. místo Klhůfková Johanka a Vaňharová Kateřina 9. B.
Kategorie chlapci 8. a 9. třídy:
1. místo Halaška Jakub 9. A a Krajčová Elen 9. B (Elenka neměla spoluběžkyni, tak startovala za chlapce
ve smíšené dvojici, přesto vyhrála!); 2.
místo Čepický Šimon a Zuzaník Vojtěch
8. B; 3. místo Skoumal David 8. B a Šopík Marek 8. C.

Kategorie děvčata 6. a 7. třídy:
1. místo Kolajová Anita 6. B a Komínová Amálie 6. A; 2. místo Orsavová Lucie a Truhlaříková Eliška 7. B; 3. místo
Buchtová Aneta a Pavlíková Diana 7. A.

Děkujeme
všem
závodníkům
za skvělé výkony, bylo příjemným překvapením a největší odměnou pro pořadatele, když jsme zaslechli: „Bylo to
super!“
MŠ
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

VÍTÁ N Í P R Á ZD N I N V LU KOV EČ KU

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY
PO 8.00–12:00 13.00–17.00
ST 8.00–12:00 13.00–17.00

„Společných 20 let a jedeme dál…“
Poslední víkend v červnu již tradičně patří v naší obci jedné z největších
událostí roku „Vítání prázdnin“.
Tato akce, která je připravena především pro děti, pomyslně otevírá letní
prázdninovou sezónu. Letošní téma nebylo náhodné, jelikož jsme oslavili 20 let
od osamostatnění obce. Bohužel nás
letos díky epidemiologické situaci opět
nemohli navštívit naši přátelé z družební
obce Kocurany, což nás velmi mrzelo.
Celé slunečné odpoledne se neslo
v duchu vzpomínání na předchozí ročníky. Ty první nebyly tak honosné a promyšlené jako jsou ty v posledních letech,
ale byly dělány podle možností a hlavně
s velkou láskou. Nutno připomenout, že
prvním iniciátorem byly ženy z MS ČČK,
teprve po několika letech převzal iniciativu a organizaci obecní úřad a zastupitelé. Na letošní sobotní akci jsme si
tedy zavzpomínali nejen na nelehké počátky po osamostatnění obce, na předchozí starosty, zastupitele, ale hlavně
na uplynulé ročníky „Vítání prázdnin“.
Letošní snahou bylo připomenout si ty
nejvydařenější vystoupení z uplynulých
let. Na pódiu se vystřídali opravdu ti
nejlepší vystupující. Ale největší aplaus
a obdiv sklidilo vrcholné číslo místních
dobrovolníků v podobě extra velké módní přehlídky kostýmů z uplynulých ročníků. Zavzpomínali jsme si a zasmáli se.
Během celého odpoledne běžel současně program nejen na hlavním pódiu, ale
také v celém sportovním areálu, včetně
velkého bufetu se širokou škálou občerstvení, bez kterého by odpoledne nebylo tím tradičním. Pro děti a i dospělé,
bylo připraveno plno zajímavých soutěží,

tvoření, atrakcí a hlavně tradiční tombola. V prostoru se nacházely zajímavé
tematické koutky, které svou dekorací
navodily atmosféru minulých ročníků.
Připravena byla také velká výstava vzpomínkových fotograﬁí a bylo se na co dívat.
Zlatým hřebem pozdního odpoledne byl obrovský a hlavně vynikající
dvoupatrový dort, který zdobil obrázek
a znak naší obce. Dort byl poté rozkrájen na více jak 100 porcí. Večerem nás
až do nočních hodin provázela oblíbená
kapela Soaré.
Oslavy pokračovaly ještě v neděli odpoledne v Obecním domě, kde byl pro
návštěvníky otevřen bufet, připravena
výstava fotograﬁí, promítaly se události
ze života obce a byla možnost navštívit
obecní muzeum.

Velké poděkování patří všem:
- kdo přišel a svou účastí podpořil
další ročník
- kdo se podílel na přípravě, organizaci a zdárném průběhu celé akce
- kdo přispěl a přinesl věci do tomboly pro děti
- a všem sponzorům, kteří věnovali
ﬁnanční částku
J. Kojecká

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Jen se rekreujte, ale ať je to rekreace počestná a zábava užitečná, sloužící k obnově tělesných sil
a omládnutí ducha. Pak rekreace není zahálkou ani zbytečně ztraceným časem.“ (Don Bosco)
Okénko do historie
Výlet na Velu – částečně z Kroniky
fryštáckého ústavu
Vela je vrch nedaleko od Fryštáku,
jak známo. Proč nevyrazit do přírody,
když máte volný den! Ke zdolání Vely
mě osobně vedla příhoda zaznamenaná v Kronice fryštáckého ústavu:
15. července 1946 Noční cvičení: V 10 h, když všichni spali a měsíc
se chystal vyjít, probuzeni troubením,
v ložnicích oznámen slavnostní nástup
do noční přírody. V mžiku všichni nastoupili na dvůr, kde se každý opatřil
dekou a dva a dva po hrnku atd. 60
chlapců po 6 skupinách, jež vedl P. Pitrun, p. Vinklárek, P. Bartušek, p. Vítek,
p. Šesták a p. ředitel. Cíl: Vela, Chladná
dolina - studánka u Rybárky, kde už 4
připravovali čaj. Vela slézána za úplné
tmy - na dva kroky, zmoly, mlázím atd.
Dosáhly jí tři skupiny, jež ji opustily o ¾
12. hod. ke studánce z Rybárky. Pan
ředitel Velu obešel, p. Vítek po bloudění též dospěl a P. Pitrun vůbec se
nedostavil a vrátil se s nepořízenou
o ¾ 2. hod. domů. Čaj byl podáván
o ½ 1. hod. po půlnoci v rokli Chladné doliny v hlubokém stínu svahujících

Tip na prázdninové čtení
Vyšla nová kniha s názvem Život
v mlýnském kole aneb kardinální případ
Trochta, kterou napsal Jiří Miček (vydalo nakladatelství Atlas). Popisuje neobyčejný život rodáka z Francovy Lhoty,
salesiána, kněze, vychovatele, biskupa,
vězně a kardinála ThDr. Štěpána Trochty SDB. Kniha je zpracovaná jako kombinace románu a archivních dokumentů.
Realisticky líčí strasti z koncentračních
táborů a komunistický útlak církve. Je
to jedna z těch knih, které přečtete jedním dechem.

se hor, ač už měsíc svítil. Vyšlo se pak
na Velu, kde udělán oheň, kol něho se
pak sesedlo, zazpívalo se a p. ředitel
pak vykládal o Leciánovi. Z Vely jsme
odtáhli o ¾ 2. hod. a domů přišli o ¾
3. hod.
Ve dne se zdá cesta býti jednodušší. Nicméně, pro ty, kdož správnou cestu neznají, je to bojovka! Krom
toho, za víc jak 70 let se ráz krajiny
jistě i trochu změnil - přibyly domky
a asfaltové cesty, stromy vzrostly. Bojovka to byla náramná, protože „hvozdy tady máme vskutku krásné“! (to je
citát ze Zlatého kolovratu Jiřího Suchého) Cestou necestou, stále za nosem,
kdo je vysoko, vidí daleko... Po prudším stoupání - přece nepůjdu po široké
cestě! - jsem dosáhla vrcholu, kde byla
„řada různých skal, jeden vypadá jako
žaba“ (jak mi kdosi napověděl) a byl
zde i „vrcholový patník“ s křížkem nahoře, na boku s iniciály T P. Podle další
rady zde mělo být i ohniště, leč ohniště tu nebylo. Tož nevím, zda jsem byla
na Vele, či „kousek vedle“. Vůbec se
však nedivím, že spolubratři měli problémy, zvláště v noci :-)
PJu
neprojdou. „Pochválen buď Ježíš Kristus. Jsem pater Trochta. Je pan farář
doma?“ usmál se don Trochta. Paní si
nejprve změřila jeho a potom doprovod.
Nedalo jí velkou práci, aby přítomní pochopili, že velkou důvěru nezískali. Divný farář se šátkem na krku. „Pan farář
není doma!“ „To se nedá nic dělat,“
odpověděl host mírně, „ a nemohli bychom tady přespat?“ Hospodyně chvíli

Co bylo a co nás čeká
oDISea: O prázdninách se rozběhl
dvouletý cyklus vzdělávání instruktorů.
První setkání bylo motivováno biblickým
příběhem vyjití z Egypta. Zdolávání noční trasy po Fryštáku, pouť na Hostýn
s plnou polní. Účastníci měli dojem, že
po jednom víkendu mají v nohách snad
tisíc mil. Neminuly je ani egyptské rány.
Všechno ale statečně přestáli a mohli
se pak společně zamýšlet nad svobodou a její hodnotou.
Kroužky: Na nový školní rok
2021/2022 připravujeme volnočasové
kroužky (horostěna, stolní tenis, breakdance, posilovna, motokroužek). Více
informací a možnost přihlášení najdete
na našich webových stránkách: www.
disfrystak.cz.
Tábory: Běží v plném proudu, bližší
report v dalším čísle Fryštáckých listů.

udržovala napětí, ale pak ji přemohla
skrývaná dobrota a řekla: „Ale jo, to
můžete. Vlezte si támhle na seník. Ale
žádný oheň, to vám povídám!“ „Jsme ze
skautského tábora, budeme se chovat
vzorně,“ odpověděl biskupův doprovod.
Bába vzdychla přemožena svou laskavostí a zavřela dveře. Farář se vrátil
za hodinu. „Tak co je nového?“ zeptal
se hospodyně, když si v předsíni sundával sako. „Ale velebný pane, byl tu nějaký kněz, vypadal jako vagabund a chtěl
přespat, poslala jsem je na seník. „Ale,
jak se jmenuje? Nevíte?“ „Myslím, že
říkal Trochta.“ Farář se narovnal, jako
by měl ve starých zádech ocelové péro:
„Propánajána, jediný Trochta, kterého
znám, je litoměřický biskup!“
D. Z.

Krátká ukázka z knihy:
Oblíbil si skauty a nechtěl přijít
o možnost s nimi pobývat. Rád poseděl
na táboře u ohně a zakouřil si dýmku
míru. Krátce po biskupském svěcení navštívil skautský tábor v Plotišti u Hradce
Králové. Oblékl se do skautského, ale
nakonec rozhodl, že přespí i s doprovodem mimo tábor. Kde jinde než na faře?
Byl již večer, když zaklepali na dveře fary. Po chvíli se ve dveřích rozložila
hospodyně a měřila je podezíravým pohledem. Bylo jasné, že přes ni jen tak
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Hudba, léto, setkání – Fryštácký malý svět

Kapela Bombarďák
Opět po roce se o předposledním
srpnovém víkendu (20. –21. 8.) na DISu
uskuteční festival Fryštácký malý svět
– hudební událost, která do Fryštáku
pravidelně přiláká stovky návštěvníků
z širokého okolí. Letošními největšími
taháky jsou Monika Načeva s kapelou,
Echt!, Zvíře jménem Podzim nebo slovenští Longital.
Hudební festival Fryštácký malý
svět má mezi českými a slovenskými
muzikanty skvělou reputaci. Vědí, že
se jedná o akci menšího rozsahu. Ale
paradoxně právě ta rodinná, řekl bych
moravská atmosféra a osobní kontakt
s publikem (oproti anonymitě a proﬁ
sterilitě masových akcí) je něco, díky
čemu si k nám (opakovaně) nacházejí
cestu ta nejzajímavější jména česko-slovenské alternativní scény.
Jako obvykle budou na hudebním
menu k ochutnání ostřílení matadoři
a muzikantské stálice (Načeva, Longital, Echt!), nové progresivní projekty
(Zvíře jménem Podzim), nespoutané hudební živly sršící energií (100% FrREEDOM, 12:PIET, HUSO, Rajtaraj), jakož
i nejšťavnatější z kapel regionálních
(Mirečkovi sekerášé, Láska, Černý čaj,
Střepy v medu).
To vše bude doplněno vypečeným
programem pro rodiny s dětmi – v sobotu ve 13:00 v kině pohádkou pro děti
Vrabci a Rýma Divadelního souboru
Zdeňka Štěpánka z Napajedel (mimochodem, na tuto pohádku můžete přijít
zcela nezávisle na ostatním festivalovém dění, vstupné bude dobrovolné),
hned po této pohádce vystoupí na hlavním pódiu famózní kapela Bombarďák
s písničkami pro děti, kromě toho bude

pro rodiny ve festivalovém areálu připraven nadupaný dětský koutek, smažit se
budou vynikající palačinky a připraveno
bude i další občerstvení.
Jinými slovy, návštěvníci se mohou
těšit na dvoudenní nálož zážitků hudebních, tanečních, společenských, rodinných i gastronomických.

Monika Načeva
To vše proběhne za podpory města
Fryštáku a Zlínského kraje, za jejichž
ﬁnanční a materiální pomoc děkujeme.
Více informací o festivalu se dozvíte
na stránkách www.malysvet.info.

Vyjížďka
1. fryštáckého spolku
motocyklistického
V neděli 27. 6. 2021 se sjelo na parkovišti u Lepy 31 motocyklů, 16 aut a 6
traktorů. Jednalo se především o stroje patřící do kategorie veteránů. O půl desáté se kolona vydala na tradiční okružní jízdu Fryštákem a okolím. První zastávka
byla na výletišti na Žabárně, kde jezdce čekalo tradiční bohaté pohoštění, zajištěné týmem paní Dany Juruškové. Jízda pokračovala do obce Lukoveček a dále
směrem na Žabu, kde byl konec trasy. Všichni účastnící dorazili v pořádku do cíle,
žádný ze strojů nenechal svého řidiče na holičkách. Akce se zúčastnilo velké
množství krásně renovovaných a udržovaných strojů, ale také mnoho mladých
jezdců, kteří propadli kráse starých motocyklů. Poděkování patří hlavním hybatelům a organizátorům celé akce a to Pavlu Ševčíkovi a Radku Januškovi, bez jejichž
úsilí a nadšení by se celá akce nemohla konat.
Libor Sovadina

Fryštácké kulturní léto
vrcholí

Prameny na Fryštáckém kulturním létě 2021
V rámci akce Fryštácké kulturní léto vystoupily fryštácké soubory PRAMENY
v sobotu 10. 7. 2021 od 14:30 do 15:45 hod. na náměstí Míru ve Fryštáku.
Účinkovala Cimbálová muzika, DPFS PRAMÉNEK a Folková skupina. Program byl
velmi pestrý a zajímavý nejen s výbornými sólisty, ale i s obsazením nejmenších dětí
a dospělých zpěváků, přestože 5 dětí bylo na dětském táboře a 2 dospělí členové
souboru na dovolené.
Na pódiu zazněly písně autorské z našeho regionu, slovácké, lidové, slovenské,
táhlé z Podluží a Kyjovska. Děti se představily s taneční choreograﬁí na píseň Sivá
holuběnko.
Sólisté děti: Mari Chačaturjanová, Alžběta Běláková, Julie Hiršová, Linda Balajková.
Sólisté dospělí: Jan Černek, Bohdan Škabraha, Julie Nováková, Helena Hvozdenská, Petr Zapletal.
Akcí provázel Jan Černek.
Celý program připravila: Vlasta Kunstová, primáška, pedagožka a vedoucí souborů.
Všichni jsme si zpívání po tak dlouhé době, která koncertování neumožnovala,
užili. A také bohatý potlesk a hojná účast v publiku, jsou důkazem toho, že se naše
vystoupení posluchačům líbilo. Děkujeme za Vaši podporu a velmi se těšíme na
další setkání!
Julie Nováková, CM Prameny

Fryštácké kulturní léto, aneb FRKULE 2021 pokračují dalším programem.
V sobotu 7. 8. 2021 programem
nazvaným Fryštácké folkoviny. V průběhu odpoledne se v rytmu folku
a country představí známé zlínské
kapely tohoto žánru. Ve 14.50 hodin
nejprve kapela Molekula, v 16.30
hodin pak Pavel Kačes Husár@Kochta country band a podvečer uzavře
od 18.15 hodin kapela HOST band.
V průběhu odpoledne program doprovodí dvěma vystoupeními fryštácké mažoretky z klubu Dynamik.
To bude ve 14.30 a 16.00 hodin.
FRKULE 2021 se uzavřou poslední srpnovou sobotu 28. 7. 2021.
Náměstí Míru se promění v Promenádu v rytmu swingu. Od 15.30 hodin nejprve zahraje kapela MACH 4
a v 17.30 hodin pak kapela Jazzbook. I v průběhu tohoto odpoledne
zpestří hudební program mažoretky z fryštáckého klubu Dynamik.
Věříme, že hezké letní počasí vydrží i na tyto dny. Přijměte prosím
naše pozvání na tato další krátká
setkání s dobrou náladou. Opět bude
připraveno bohaté občerstvení, Všem
chmurám a smutkům se dá čelit jen
společně, úsměvem a radostí. Přijďte
se tedy od srdce společně pobavit.
Těšíme se na shledanou
FOFR
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Fryštácký fotbal oslavil

90 let
i děvčat byla vidět na dálku a patřičně
ji ocenili přítomní rodiče i diváci. Další dopolední utkání odehráli žáci
Fryštáku proti Štípě. Tradiční
soupeři v pravé poledne předvedli pěkný fotbal plný hezkých
branek. Prvním odpoledním zápasem bylo střetnutí dorostenců Fryštáku s mužstvem Slušovic.
Byl to dlouhý den, ale stál za to.
Je to nádherné znovu sportovat téměř
bez omezení. V sobotu 17. 7. oslavil FC
Fryšták devadesát let od svého založení.
Od rána do večera se na hřišti představilo divákům v utkáních více než 200
amatérských fotbalistů všech různých
věkových kategorií od 5 let až po 70 let.
Nechyběla ani kulturní vystoupení, soutěže, ocenění úspěchů a večer hudba,
tanec i ohňostroj. První kategorií, která
zahájila sportovní utkání byla přípravka.
V kategorii mladší přípravky Fryšták se
Štípou, v kategorii starší přípravky Fryšták s Mladcovou. Radost ze hry chlapců

Obě mužstva hrající krajskou soutěž
odehrála vyrovnaný, napínavý zápas,
diváci se rozhodně nemohli nudit. Před
utkáním mužů se v areálu v tanečním
vystoupení prezentovaly na posledním
MČR i ME medailemi oceněné fryštácké mažoretky. Vedení našeho fotbalového klubu ocenilo talentovaného mladého fotbalistu z kategorie žáků Jana
Vašíčka, který v době omezení sportování vyhrál celorepublikovou soutěž
fotbalistů vyhlášenou FAČR „ Zůstaň
ve hře, trénuj doma“ a reprezentoval
úžasně FC Fryšták. Dalším v pořadí
zápasů na fryštáckém stadionu bylo
utkání mužů Fryštáku s týmem Hanácké Slávie Kroměříž. Diváci viděli v po-

měrně vyrovnaném zápase osm branek
a spoustu dalších pěkných fotbalových
akcí. Před posledním utkáním pořadatelé uspořádali soutěž diváků ve střelbě na terč. Závěrečným zápasem oslav
90. let kopané byl zápas starých gard
FC Fryšták a Fastavu Zlín, který pořadatelé označili v pozvánce, jako legendy
Zlín. Před utkáním si poslechli přítomní
zdravici starosty města Fryštáku a uctili
minutou ticha ty, kteří se slavnostního
dne už nemohli zúčastnit. Fryšták se
v utkání herně soužil a zlínští fotbalisté mu dali trochu lekci. Ale to nemohlo
překazit dobrou náladu, která v utkání
panovala. Čestné výkopy v obou odpoledních zápasech provedla místní v současné době asi nejznámější osobnost
města stále aktivní kantorka ve fryštácké Základní škole sedmaosmdesátiletá
Sylva Knedlová. Následný večerní program si všichni užili, přestože se neuskutečnilo z důvodu potíží umělkyně
po cestě k nám plánované vystoupení
LED SHOW, za což se umělecká agentura i pořadatelé velice omlouvají. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i organizaci oslavy, všem

týmům za účast i předvedené výkony,
mažoretkám za vystoupení, fotografům
za dokumentaci celého dne, sponzorům
za přízeň a všem Vám příznivcům, kteří
jste dorazili po celý den do areálu za vytvoření krásné nálady celého slavnostního dne.
Jaroslav Hrbáček
Foto: Roman Sehnal

Fotky z celého dne najdete zde:
https://www.zonerama.com/Romanio/
Album/7443409?fbclid=IwAR358AaLs
MYziWK4Q0B1nfZ4s271LYKkCwQPixYC
tQUK41BBTrCjuLQ34-c

Fryštácké RC modely

V neděli 11. července, proběhl na našem polygonu „POD KOPCEM“ první ročník dětského RC
trialu. Účast byla nad naše očekávání hojná.
Ostrého závodu se zúčastnilo 18 dětí. Celkem se nás
sešlo více jak 30 účastníků a 26 RCmodelů.
Trialová trať se připravovala od sobotního rána za účasti Marka Sedláře, Honzy Grygery, Ladi Smýkala, Zdenka S.,
Dominika Sedláře, Tomáše Davida, Tomáše Boroviana, Františka Zlatníka a Petra Gaje. Tímto bychom chtěli klukům poděkovat za obětavou práci a účast.
V neděli byl sraz v 9:00 hodin. Po shromáždění a organizačním proslovu byly děti puštěny s RC modely (v měřítku
1:10) na jednotlivé sekce. Ty se skládaly z 13 branek, které
se musely projet bez dotyku. Na každé sekci byl komisař,

který kontroloval správnost průjezdů. Po zdárném projetí celé sekce
dostaly děti razítko. Po získání třech razítek komisaři závodu
vyhodnocovali jednotlivé výsledky. Z 18 malých účastníků
dokončili celý závod všichni zdárně. Po ukončení trialu byly
předány všem dětem hodnotné dárky, včetně pohárů. Závody byly ukončeny společnou fotkou. Poté následovala volná
zábava ve formě opékání špekáčků a volného ježdění s RC
modely. Pro všechny účastníky bylo nachystáno občerstvení
a úkryt před blížícím se deštěm.
Na závěr bychom chtěli poděkovat městu Fryšták za
výraznou podporu. O ﬁnanční stránku se postarali všichni
účastníci, kterým bychom chtěli také poděkovat.
Team RC Loprais Cars
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci SRPNU 2021 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Karel Bardoděj
Marie Bártková
Ludmila Buchtová
Stanislava Červenková
Stanislav Dolák
Jan Doležal
Hynek Doležel
Josef Dvořák
Ludmila Görigová
Ludvík Chovanec
Ivo Jetelina
Karel Kadlčík
Františka Karolová
Pavla Kolajíková
Václav Krátký
Jiří Majkus
Richard Metela
Alena Pelcová
Jarmila Sklenaříková
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!
Hledám k dlouhodobé spolupráci asistentku/asistenta
se SŠ vzděláním pro administrativní práci v kanceláři ve Fryštáku.
Nabízím výhradně práci u počítače, zpracovávání údajů do databáze,
posílání e-mailů atd. Jedná se dohodu o provedení práce.
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V Horní Vsi, Vítové, Lukovečku
nebo Lukově.
Za nabídky děkuji.

Tel.: 728 038 900

Ekologická likvidace
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500 DĽ.Ì]D9

ĠYUDN
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placená inzerce

Své životopisy zasílejte na: pavel.jurica@das.cz

Sháním stavební pozemek
okolo 1000 m² a více.

Den hudby
Fryšták 2021

Valašská veselice
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Kvítková 540, 760 01 Zlín

JSME TU PRO VÁS

=DMistíme veškHU«SRKċHEQ¯DkUHPDÏQíVOXĨby.
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+420 723 490 883
Nabízíme také památeÏQ¯sklo!

0ÛMWHsvé blízké
stále u srdce.

telefon
mobil
e-mail
web

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

placená inzerce
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