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Milé děti, přejeme Vám k Vašemu
svátku spoustu radosti, veselí a legrace
s kamarády. Ať se nejen v tento den splní všechna Vaše tajná přání a ať šťastný
úsměv nikdy nezmizí z Vašich tváří.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 4/2010/V ze dne 28. dubna 2010 (Výběr)
• ZMF schvaluje program jednání ZMF
č. Z 4/2010/V dne 28. 04. 2010 v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 16.
04. 2010 vč. jeho doplnění – z důvodu
naléhavé potřeby a aktuálnosti - v bodě
č. 18 o podbody 18d)Návrh delegace
zástupce města na zasedání řádné valné hromady spol. VaK Zlín, a. s., a 18e)
Žádost Klubu seniorů o ﬁnanční příspěvek na činnost v r. 2010.
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 3/2010/V ze dne
24. 03. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání RMF č. R 5/2010/V ze dne 06. 04.
2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů městu Fryštáku ke dni 27. 04. 2010 bez připomínek.
• ZMF schvaluje Závěrečný účet města
Fryštáku za r. 2009, a to s výhradami
uvedenými ve Zprávě o přezkoumání hospodaření Města Fryšták za rok
2009.
• ZMF schvaluje opatření potřebná k
nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) ve smyslu ust. §
10 odst. 3 písm. b) zák. č. 420/2004
Sb.
• ZMF schvaluje podání písemné informace - zprávy o přijatých opatřeních k
nápravě chyb a nedostatků KÚ ZK, a to
v termínu do 12. května 2010, a ukládá
Ing. M. Jaškovi zajistit toto podání.
• ZMF v souladu s ust. § 17 odst. 7
písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a v návaznosti na
ust. § 13 odst. 1 písm. b) zák. č. 420/
2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném
znění, vzhledem k formě zjištěných chyb
a nedostatků nemajících povahu škod
uvedených ve Zprávě o přezkoumání
hospodaření č. 90/2009/KŘ Města
Fryšták za rok 2009 schvaluje neuplatnění postihu a sankcí vůči odpovědným
osobám.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Městem Fryšták, a zařízením Dům Ignáce
Stuchlého, Fryšták, za účelem částečné úhrady nákladů spojených s realizací
projektu nízkoprahového zařízení pro
mládež a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovi-
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ce, na základě pověření ze dne 21. 07.
2009, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „SB-4508 -664, Fryšták, Na
Hrádku, Ševčík, kab. NN“, umístěné na
městském poz. p. č. 2/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na základě pověření ze dne 21. 07.
2009, ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4509 -040, Fryšták,
Gajdošík, příp. do 50 m, umístěné na
městském poz. p. č. 433/1, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene a pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy.
• ZMF v návaznosti na platnou trojstrannou dohodu o spolupráci při přípravě a
realizaci RK R49, uzavřenou mezi ŘSD
ČR, ZK a MF, v návaznosti na usnesení
U Z 3/2010/V/17 ze dne 24. 03. 2010,
s odkazem na geometrický plán č. 879
– 52/2010 ze dne 26. 04. 2010, schvaluje směnu části městského pozemku
p. č. 209/15, trvalý travní porost, k. ú.
Fryšták, ob. Fryšták, o výměře 1 678
m², a to za pozemek p. č. 932/42, zahrada, o výměře 1 356 m², a pozemek
p. č. 336, zahrada, o výměře 22 m²,
k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták, tedy celkem
o výměře 1.378 m², dosud ve vlastnictví paní R. Langerové, Fryšták, přičemž
Město Fryšták akceptuje rozdíl ve směňované výměře (město směňuje o 300
m² více), a to z důvodu majetkoprávního vypořádání silnice R49 jako vstřícný
krok města v zájmu realizace stavby ve
veřejném zájmu.
Schvaluje uzavření směnné smlouvy za
účelem realizace směny části městského pozemku, a pověřuje starostu města
podpisem této směnné smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 29. 04. 2010
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 394/1, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, a to za těchto
podmínek:
a) nabízená výměra do 1800 m², přičemž v případě více žadatelů má přednost ten uchazeč o koupi pozemku, který nabídne odkup celé nabízené výměry,
respektive větší výměru;
b) nabídnutá kupní cena nebude činit
méně než 1.000,- Kč/m² , přičemž v nabídce na koupi pozemku žadatel uvede
nejzazší termín a způsob úhrady kupní
ceny;
c) úhrada nákladů spojených se zho-

tovením GP, vyhotovením znaleckého
posudku č. 4584/72/2010 ze dne 26.
04. 2010 a vkladem do KN hradí žadatel, což žadatel ve své žádosti písemně
prohlásí;
d) přístupová komunikace bude zhotovena na náklady žadatele, což žadatel
ve své žádosti písemně prohlásí.
• ZMF schvaluje ke dni 29. 04. 2010
zveřejnění záměru směny části měst.
pozemku p. č. 1015/1, o vým. 4881 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za pozemky
p. č. 713/60, o vým. 153 m², 713/61,
o vým. 663 m², a části pozemků p. č.
712/24, o vým. 3237 m², a části poz.
p. č. 712/26, o vým. 828 m², vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, a to ve vlastnictví pana L. Pospíšila, Žabárna - Fryšták,
a uzavřít příslušnou smlouvu.
• ZMF schvaluje ke dni 29. 04. 2010
zveřejnění záměru směny části měst.
pozemku p. č. 1023/14, o výměře 2481
m² , k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za pozemky p. č. 713/52, o vým. 343 m²,
p. č. 713/53, o vým. 268 m², a část
poz. p. č. 714/2, o vým. 1870 m², vše
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a to ve
vlastnictví pana S. Rašky, Fryšták,
a uzavřít příslušnou smlouvu.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit zhotovení geometrických
plánů na náklady města.
• ZMF neschvaluje účast města Fryštáku v projektu Berndorf – Invest ve věci
případné výstavby sportovně rekreačního komplexu s koupalištěm ve Fryštáku
v lokalitě Horní Ves – pod hrází přehrady.
• ZMF bere na vědomí usnesení RMF č.
U R 5/2010/V/2 ze dne 06. 04. 2010
a s odkazem na prokazatelné několikeré projednání možností umístění přípojek jednotlivých nemovitostí v rámci výstavby kanalizace na Vítové se zástupci
obyvatel této místní části souhlasí
s realizací 2. kanalizační odbočky pro
rodinný dům č. p. 11 ve Vítové, a to pouze na náklady žadatelů.
• ZMF bere na vědomí předložený návrh
OZV o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Fryštáku
a ukládá Kontrolnímu výboru při ZMF
dopracovat tento návrh s odkazem na
konkretizaci možné regulace časového
vymezení hudebních produkci konaných
venku, omezení některých hlučných činností o nedělích a svátcích a konzumace alkoholických nápojů na vymezených
veřejných prostranstvích.
• ZMF zadání změny č. 15 ÚPN SÚ
Fryšták, souhlasí v souladu s ust. § 47
odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006
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Sb. s postupem pořizovatele při zpracování návrhu zadání a ukládá určenému
zastupiteli R. Dupalovi a pořizovateli
Ing. arch. J. Kudělkovi zajistit zpracování návrhu změny č. 15 ÚPN SÚ Fryšták.
Náklady na dokumentaci návrhu změny
č. 15 hradí žadatel, tedy manž. M. Košařová a A. Košař, Lukov, a Mgr. M. Vlček,
Fryšták, pro jejichž výhradní potřebu se
výše uvedená změna pořizuje.
• ZMF s odkazem na stanoviska pořizovatele ÚPD pro město Fryšták bere na
vědomí žádost manž. L. a A. Březíkových, Fryšták, o změnu ÚP na poz. p. č.
369, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, a žádost
fy DORBAS, s. r. o., Fryšták, o řešení
návrhu komunikačního napojení fy DORBAS na ul. Přehradní v rámci přípravy
zadání nového ÚP města Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí rozpracovaný
návrh zadání nového Územního plánu
města Fryšták, obsahující textovou část
a graﬁckou část dle přílohy č. 6 k vyhl.
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, a bere na vědomí
požadavky, podněty a připomínky občanů k novému Územnímu plánu Fryšták
- body 1 až 39 v příloze č. 2 zápisu tak,
jak byly podány do 20. 04. 2010, a bere
na vědomí jejich vyhodnocení pořizovatelem a souhlasí s jejich zařazení do
projednávaného zadání.
• ZMF ukládá určenému zastupiteli
R. Dupalovi a pořizovateli Ing. arch. J.

Kudělkovi ve spolupráci s autorizovaným architektem Ing. arch. J. Ludíkem
dokončit návrh zadání Územního plánu
Fryšták a pořizovateli ukládá zajistit projednání zadání Územního plánu Fryšták
v souladu s ust. § 47 zák. č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění.
• ZMF schvaluje realizaci prací: úprava
šachty zatrubněného potoka před č.
p. 50 na ul. Vítovská (naproti altánku)
a doplnění vpusti převedením přípojky
dešťové kanalizace přes komunikaci
u č. p. 377 na ul. Vítovská.
• ZMF schvaluje realizaci stavebních
úprav zpevnění krajnice na ulici Vítovská
v délce 40 m, svedení vody do příkopu
a úpravy příkopu, a to dle předložené
cenové nabídky ﬁrmy DIPS Zlín, spol.
s r. o., Zlín, která je cenou obvyklou,
schvaluje uzavř. SOD a pověřuje starostu jejím podpisem.
• ZMF souhlasí s postupem ve věci
záležitosti soudního sporu se spol.
VaK Zlín, a. s. - smírné jednání ve věci
o určení neplatnosti tzv. komplexu
smluv o nájmu a prodeji části společnosti, uzavř. mezi obcemi zlínského regionu a Českou spořitelnou, tedy částečného zpět vzetí žaloby.
• ZMF schvaluje záměr uzavřít dodatek
č. 1 k darovací smlouvě č. 00333/2008/
EKO ze dne 30. 10. 2008, kterým se
hodnota daru navýší (ve prospěch města Fryštáku) o částku 31.297,- Kč, což
je hodnota geometrických plánů.

• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
FV při ZMF, a to zejména ve věci stavu
ﬁnančních prostředků na účtech města,
návrhu Závěrečného účtu města Fryštáku za rok 2009, nákupu počítačů pro
potřeby ZŠF, projektu Berndorf – Invest
a dalších transakcí města bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí ústní informaci
předsedy KV při ZMF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí návrh Závěrečného účtu mikroregionu Lukovské podhradí za rok 2009 bez připomínek.
• ZMF deleguje na jednání Valné hromady společnosti VaK Zlín, a. s., Zlín,
která se bude konat v sídle společnosti
ve středu dne 26. května 2010, místostarostu p. R. Dupala, Fryšták.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace o. s., Klub důchodců, Fryšták,
zast. A. Krajčovou, za účelem částečného krytí nákladů spojených s úhradou
provozních výdajů, výdajů na nájemné,
cestovné, vstupné a materiálně technické zabezpečení činnosti.
• Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Fryšták, a o. s. Klub důchodců Fryšták,
Komenského, zast. pí A. Krajčovou,
předsedkyní, a to za účelem částečného krytí nákladů spojených s úhradou
provozních výdajů, výdajů na nájemné,
cestovné, vstupné a materiálně technické zabezpečení činnosti klubu v roce
2010, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 6/2010/V ze dne 5. května 2010 (Výběr)
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit výběrové řízení na zajištění dodavatele výměny rozvodů vody v
objektech Základní školy Fryšták.
• RMF bere na vědomí vyjádření předsedkyně Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták pí M. Němcové
včetně příloh, a to tzv. prohlášení Ing.
R. Mlčocha ze dne 12. 02. 2010, tzv.
listiny a trestního oznámení ze dne 31.
01. 2005, které je součástí dokumentace SSV, a bere na vědomí členskou
přihlášku do družstva – 1. lesního družstva Fryšták, se sídlem Fryšták, nám.
Míru 47, a bere na vědomí návrh stanov
tohoto družstva.
• RMF bere na vědomí sdělení Ing. P.
Lukáše, č. j. 1245/10 ze dne 30. 04.
2010, vč. návrhu stanov Družstva singularistů velkousedlých Fryšták.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi zajistit
stanovisko právníka k možným důsledkům případného vstupu do vznikajících
společností s ohledem na předložená
znění stanov obou společností do ná-

sledujícího zasedání zastupitelstva dne
26. 05. 2010.
• RMF schvaluje účast města na humanitární sbírce, a to ve dnech 25. a 26.
06. 2010, a ukládá Ing. M. Kasalovi organizačně zajistit se zástupci Diakonie
Broumov, organizátorem sbírky.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit ﬁ nanční příspěvek na konání dostihů
o cenu města Fryštáku.
• RMF schvaluje ukončení platnosti
smlouvy o výpůjčce poz. p. č. 813/2, k.
ú. Lukoveček, schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti této smlouvy ke
dni 31. 05. 2010 a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 22/1 – ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, o výměře do 75 m², žadateli
p. M. Šlechtovi, Fryšták, a to za účelem zpevnění vjezdu k RD č. p. 2 a pro
sadové úpravy, a to na dobu neurčitou
a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
části měst. pozemku na dobu neurčitou

s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 06. 05. 2010
zveřejnění záměru pronájmu městského pozemku p. č. 397 – trvalý travní
porost, o výměře 1 120 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, za účelem
využití jako zahrady žadatelce pí E. Minaříkové, Fryšták, a uzavřít se žadatelkou příslušnou nájemní smlouvu.
• RMF schvaluje prominutí příspěvku
na provoz v době hlavních prázdnin
z důvodu rekonstrukce mateřské školy
ve smyslu požadavku Mgr. M. Ševelové,
ředitelky MŠF.
• RMF bere na vědomí nabídku na pořízení plošných vysavačů a nereﬂektuje
na ni.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu při RMF č. 2/2010 ze dne 15.
04. 2010 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Zápis č. KPOZ/3/2010 ze schůze Komise pro ob-
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čanské záležitosti při RMF ze dne 15.
04. 2010 bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
mezi Městem Fryšták a spol. INGO-Automatic WIN, Mariánské Lázně ve věci
poskytnutí ﬁnančních dle zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, za rok
2009, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 38 – ostatní plocha, o výměře
do 150 m², a části měst. poz. p. č. 45 –
ovocný sad, o výměře do výměře do 50
m², oba k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, občanskému sdružení Z kola ven, Fryšták,
zast. Mgr. J. Krčmou, a to za účelem
zřízení parčíku pro výsadbu stromů
významnými osobnostmi, na dobu neurčitou a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce části měst. pozemku p. č.
38 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje předložené znění zadání konkurzu na místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p.
o., Komenského 344, 763 16 Fryšták
• RMF vyhlašuje tímto výběrové řízení
na místo ředitele/ředitelky Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344, 763 16 Fryšták, a ukládá
starostovi zajistit jeho zveřejnění v médiích města Fryštáku, ve Zlínském deníku, deníku MF Dnes, na portálu Zlínského kraje, a to nejpozději do 10. 05.
2010, a ukládá mu postupovat v souladu s uvedenou vyhláškou MŠMT ČR.
• RMF v souladu s ust. § 1 odst. 2 vyhl.
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení v konkurzních komisích,
jmenuje do funkce tajemníka komise
pro posuzování uchazečů a jmenování do funkce ředitele Mateřské školy
Fryšták, p. o., pí T. Petrášovou, Martinice, zaměstnankyni Města Fryštáku.
• RMF schvaluje využití víceúčelového
sálu v objektu č. p. 100 na Vítové i pro
potřeby stolního tenisu, a to bezplatně
a dle pokynů správce objektu.
• RMF schvaluje zajištění aktualizace IS
MISYS vč. modulu Pasport komunikací
ﬁrmou GEOMETRA Opava, spol. s r. o.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
3 k licenční smlouvě č. 1049/2005 na
převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi Městem Fryšták a společností GEPRO, spol.
s r. o., Praha a pověřuje starostu města
podpisem dodatku.
• RMF souhlasí se stavbou RD na pozemku p. č. 554/2, k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, žadatele p. T. Pančochy, Zlín.
• RMF doporučuje ZMF zveřejnění
záměru prodeje pozemku p. č. 551,
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k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, zastavěná plocha, o výměře 123 m², Mgr. M.
a Mgr. B. Urbánkovým, Fryšták.
• RMF schvaluje výsledky výběrového
řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce, týkající se opravy komunikace Strž, a vyhlašuje vítěze fu DIPS
ZLÍN, spol. s r. o., Zlín a určuje pořadí:
na druhém místě nabídka SÚS Zlínska,
s. r. o., Zlín a na třetím místě nabídka
SMO, a. s., Otrokovice.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na Opravu komunikace Strž mezi
městem Fryšták, a fou DIPS ZLÍN, spol.
s r. o., Zlín, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí nabídku pí P.
Menšové, Zlín, na činnost koordinátora
BOZP stavby Mateřská škola ve Fryštáku – Realizace úspor energie a ukládá
vedoucímu OSMM Ing. M. Kasalovi, zajistit činnost koordinátora BOZP formou
podání objednávky.
• RMF schvaluje úhradu nákladů spojených s vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně návrhu
a vizualizace na akci „Víceúčelový objekt – rekonstrukce kotelny ZŠ Fryšták“
zpracovateli PD Ing. P. Tutschovi, Zlín.
• RMF shvaluje ukončení dohody
o provedení práce mezi Městem Fryšták
a A. Sanitrníkovou, Vítová, ze dne 14.
01. 2010, a to dohodou ke dni 30. 04.
2010, a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti mezi městem Fryšták a
A. Sanitrníkovou ml., Vítová za účelem
výkonu funkce zástupce správce objektu č. p. 100, Vítová, a to v době od 07.
05. do 31. 12. 2010 a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF v souladu s ust. § 85 písm. b)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje udělení peněžitého daru za přípravu městské publikace Aj to je Boží dar,
a to:
a) PhDr. Č. Zapletalovi, Fryšták,
b) R. Slováčkoví, Rymice,
c) M. Ševčíkovi, Fryšták,
RMF schvaluje zároveň prodejní cenu
publikace Aj to je Boží dar ve výši 20,Kč vč. DPH
• RMF schvaluje uzavření pojistné
smlouvy s účinností od 01. 06. 2010
– úsek pojištění hospodářských rizik
–mezi spol. Kooperativa pojišťovna,
a. s., Praha a Městem Fryšták, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF bere na vědomí stav pohledávek
města Fryštáku ke dni 30. 04. a 04.
05. 2010.
• RMF na základě stanoviska ředitele
školy ZUŠ Morava, Zlín, L. Mikla a s

ohledem na dobré výsledky školy, souhlasí Město Fryšták s podáním žádosti
této školy o navýšení stávající kapacity
žáků, a to z důvodu prokazatelného převisu poptávky – zájmu žáků o návštěvutohoto zařízení nad stávající kapacitou
školy.
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PD
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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

UPOZORNÉNÍ
Znovu vyzýváme všechny zájemce
o aktuální informace z radnice, především z řad fryštáckých podnikatelů,
aby se zaregistrovali k odběru těchto
zpráv na webových stránkách www.
frystak.cz.
Po zaregistrování tak budete automaticky přijímat všechny důležité informace (mj. i zprávy o přerušení dodávek
elektrické energie v našem městě) do
vašich e-mailových schránek. Poznámka: Za informace o přerušení dodávek
elektrické energie neodpovídá Město
Fryšták, ale dodavatel, kterým je ﬁrma E.ON Česká republika, s.r.o., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Reklamace můžete směřovat
na výše uvedenou adresu, nebo využijte telefonickou linku 840 111 333,
případně e-mail: info@eon.cz.
Další možností je přihlásit se na MÚ
k odběru tzv. varovných sms zpráv.
Po vyplnění formuláře, ve kterém je
uvedeno vaše mobilní číslo a podpis,
budete zavedení do databáze. V případě
důležitých informací týkajících se např.
živelných pohrom nebo krizových situací
budete sms zprávou včas varováni před
hrozícím nebezpečím.
redakce
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

Informace o realizaci investičních akcí
„Kanalizace Vítová“ a „Vodovod Vítová“
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali, že byly ukončeny práce
na realizaci investičních akcí „Kanalizace Vítová“ a „Vodovod Vítová“.
Kanalizace Vítová byla realizována za ﬁnanční podpory Ministerstva zemědělství ČR, které poskytlo dotaci
ve výši 11.528,- tis. Kč a rovněž díky dotaci Zlínského
kraje, který přislíbil dotaci 1.980,- tis. Kč.
Investiční akce byla připravena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a přispěje ke
zlepšení životního prostředí na Vítové.
Realizace „Kanalizačního sběrače B“ délky 1.778 m
byla započata stavební ﬁrmou VW Wachal a. s. Tylova
220/17, 767 01 Kroměříž v říjnu 2008, v dubnu 2009
byl sběrač B doveden až pod Vítovou. Vzhledem k náročným hydrogeologickým podmínkám bylo nutno v některých
úsecích měnit skladby podkladních i ochranných vrstev
kanalizace, doplňovat drenážní systém, zpevňovat potrubí
obetonováním a v nejvíce podmáčeném více než 200 m
úseku byla výkopová technologie nahrazena protlakem.
S velkými problémy, a to hlavně díky velkému přítoku spodní vody, se stavební ﬁrma potýkala i při realizaci čerpací
šachty u přečerpací stanice pod Lešnou.
Stavební práce na „Stoce A“ byly zahájeny na jaře
2009 úsekem podél Vítoveckého potoka a postupně přešly do zastavěného prostoru podél místní komunikace,
v mnoha místech i do tělesa komunikace.

V zastavěné části obce se stavbaři potýkali nejen
s tvrdšími hydrogeologickými podmínkami, ale mnohde
i s poněkud jiným průběhem podzemních sítí, hlavně zatrubněných částí potoka a přípojek dešťové kanalizace.
Velmi si ceníme přístupu Vás všech, kteří chápete přínos
nově budované kanalizace. Poděkování si zaslouží hlavně
vlastníci pozemků, přes které je kanalizace vedena, protože bez jejich souhlasu a trpělivosti by nebylo možno tuto
potřebnou infrastrukturu vybudovat.
Stavební práce na kanalizaci proběhly v prosinci
2009.
Celkovým nákladem 28.451.669,- Kč vč. DPH bylo vybudováno 4.995 m splaškové kanalizace.
Investiční akci „Vodovod Vítová“ připravilo město
Fryšták stejně jako kanalizaci díky ﬁnanční spoluúčasti
Ministerstva zemědělství ČR ve výši 4.118,- tis Kč a přislíbené dotaci Zlínského kraje ve výši 915,- tis. Kč.
Stavební práce realizovala ﬁrma IMOS Zlín s.r.o., Tečovice v měsících srpnu až listopadu 2009. Nákladem
11.302.870,- Kč vč. DPH bylo vybudováno 2,364 m vodovodního řadu a jedna posilovací ATS (automatická tlaková
stanice) pro dosažení potřebného tlaku ve výše položené
části Vítové.
Ing. Miloslav Kasala

Památce obětí totality
– při přijímání do škol či výběru povolání,
diskriminaci z důvodů náboženského či
politického smýšlení, v rámci vojenské
služby – umístění v tzv. oddílech PTP).
V počátcích 3. odboje položil svůj mladý
život Mirek Čapák z Nové ulice, bývalý

příslušník TVCO při štábu První československé partyzánské brigády Jana
Žižky. Vedle omluvy a pokání je třeba
udělat vše pro to, aby se příkoří a nezákonnosti tohoto druhu neopakovaly!
red

V průběhu května uctila fryštácká
veřejnost památku obětí fašistické okupace a druhé světové války a připomněla si i další událostí, jež se v různé míře
dotýkají dneška. Ve čtvrtek 27. května
šlo např. o Den památky obětí komunismu. Důsledky čtyřiceti let totality se
podepsaly zejména na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století
i na osudech řady Fryštačanů a jejich
rodin (připomínáme zejména majetkové
křivdy v rámci znárodňování nebo těžké
životní podmínky v počátcích kolektivizace venkova, likvidaci salesiánského ústavu, spojenou s internací kněží
a osazenstva a dalšími represemi, diskriminaci dětí z důvodu třídního původu

5

Velká voda ve Fryštáku
PODĚKOVÁNÍ
Uznání a poděkování dobrovolným
hasičům, kteří ve svých sborech vykonávají záslužnou práci ve prospěch druhých a pomáhají při záchraně lidských
životů či živelných katastrofách, patřilo úterní odpoledne v sídle Krajského
úřadu ve Zlíně. Letošní oceňování se
konalo v den svátku svatého Floriána,
patrona hasičů už po páté a našlo si
své místo tradičně 4. května. Při této
příležitosti převzalo z rukou hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka ocenění 42 dobrovolných hasičů.
Mezi oceněnými byl i náš člen Jirka
JURČÍK.

Jak jistě víte, v uplynulých dnech
zasáhly severní Moravu a Slezsko dlouhodobé vytrvalé deště. Hladiny zdejších
toků se během krátké doby rychle zvýšily. Bohužel, tentokrát se velká voda
nevyhnula ani Fryštáku. Po vytrvalých
deštích se i u nás začaly nebezpečně
zvedat hladiny v potocích a přehradách.
Dobrovolní hasiči z Fryštáku byli uvedeni do stavu pohotovosti během neděle
16. května. Starosta města Mgr. Lubomír Doležel, místostarosta Radomír
Dupal a velitel SDH Fryšták Lubomír
Richter se domluvili na průběžném monitorování okolí Fryštáku, které začalo
úderem 16. hodiny a každé dvě hodiny
se vyjíždělo na obhlídku okolí. První událost na sebe nenechala dlouho čekat.
Naši hasiči byli povoláni v neděli po 22.
hodině k sesuvu půdy ve Vítové vedle
kapličky. Půda z meze zasypala místní
silnici. Hasiči půdu částečně odklidili
a zprůjezdnili alespoň polovinu vozovky.
Dohromady se sesulo asi 8 m3 zeminy.
Této události se zúčastnil tým ve složení: L. Richter, R. Šopík, M. Hrdlička,
R. Matela; na místě je pak čekali hasiči
bydlící ve Vítové, jmenovitě: P. Kolajík,
K. Bačůvka a A. Bačůvková. Zbylá zemina byla odklizena technickými službami
během pondělí. V neděli v podvečer byl
vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity
(stav pohotovosti). V průběhu večera
zintenzivnili hasiči z Fryštáku monitorování stavu vody, hlavně v části Vylanta.
Hlídali průtok vody, mosty a odklízeli
naplaveniny. Od pondělí 4:15 ráno situace vyvrcholila, kdy naši hasiči zůstali
pod Vylantami, aby v případě potřeby
pomohli místním obyvatelům překonat
zaplavenou silnici. Touto dobou byla
hladina potoku ve výšce 150 cm. V průběhu dne se průběžně odklízely naplaveniny a monitorovalo se okolí. Hasiči
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zde setrvali do 21:00. Monitorovat
se nepřestalo ani potom a hlídky zde
vyjížděly po dvou hodinách. Celý den
situaci sledovali: velitel L. Richter, J.
Šopík, R. Šopík, R. Matela, M. Batík,
P. Kolajík, M. Hrdlička, K. Bačůvka, A.
Bačůvková. Našim hasičům není lhostejný osud ostatních postižených a tak
již teď mobilizují síly a členy, aby mohli
vyjet pomoci do obcí a měst, které byly
zasaženy mnohem citelněji.
SDH FRYŠTÁK

Do našeho sboru byl zapsán v roce
1972 a od té doby se vysoce angažoval nejen u nás, ale reprezentoval náš
sbor i na okrskové úrovni. Po dlouhých
25 let velel našim hasičům a dlouhých
17 let velel našemu okrsku. A tak za
svou dlouholetou práci pro hasiče mu
byla předána Pamětní medaile Zlínského kraje.
Jirko děkujeme a gratulejeme i my,
tví bratři a kamarádi z SDH Fryšták.
Výčet ocenění Jirky Jurčíka:
• Za příkladnou práci
• Za zásluhy
• Za věrnost 10 let
• Stužka za věrnost 30 let
• Odznak sv. Floriána
• Pamětní medaile Zlínského kraje
Zlínský kraj od roku 2005 již vyznamenal přibližně 250 profesionálních
a dobrovolných hasičů. V roce 2006
a 2009 získaly ocenění celé sbory za
pomoc při povodních. Hejtmanství podporuje činnost hasičů také pravidelnými ﬁnančními dotacemi. Před třemi lety
například činila roční dotace 1 milion
korun. Letos hejtmanství podporuje
činnost hasičů 1,5 milionem korun. Ve
Zlínském kraji působí 460 profesionálních hasičů, ve 370 sborech je registrováno 20.600 dobrovolníků, mezi něž se
řadí také dorost.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2010

K U L T U R A V K V Ě T N U /aneb a pak že se ve Fryštáku nic neděje...
Měsíc květen byl v našem městě bohatý na nejrůznější kulturní akce.
Už na sklonku dubna proběhl na radnici křest nové publikace autorů PhDr.
Česlava Zapletala a Radomíra Slováčka
– Aj to je Boží dar.
Ta přináší zajímavé informace o skoro zapomenutém vítovském rodákovi
P. Theodoru Zamykalovi a nechybí ani
několik jeho prostých básní. Slavnostní křest za účasti osobností veřejného života, vzácných hostů a fryštácké
veřejnosti se uskutečnil v obřadní síni
radnice.
O týden později v pátek 7. května
jsme si připomněli v rámci pietního aktu
oslavy 65. výročí osvobození a konce 2.
světové války. V rámci těchto oslav do
našeho města zavítala také kolona několika vojenských vozidel a na tři desítky vojáků v historických uniformách znovu „osvobodily“ Fryšták. Ukázka členů
klubu vojenské historie sklidila bouřlivý
potlesk a uznání. Asi nejvíc střelba na
fryštáckém náměstí zaujala už tradičně
děti (hlavně kluky). Součástí pietního
aktu bylo rovněž položení věnců u pomníku padlých a u hrobu na fryštáckém
hřbitově.
Také následující týden se ve Fryštáku uskutečnila atraktivní akce.
Nestává se totiž často, aby do našeho města zavítala k natáčení Česká
televize.

Tentokrát se jednalo o realizaci populárního hudebního pořadu Ta naša
kapela – s podtitulem Fryštácká Javořina a kácení máje.
A tak ve středu 12. května natáčel brněnský televizní štáb ČT nejprve
v hostici U Žáků, poté na náměstí Míru
a večer i na louce v lokalitě Nad Skalkou.
Průvodkyní pořadu byla známá zpěvačka Ivana Slabáková. Ta hovořila nejen o historii a současnosti Fryštácké
Javořiny, ale zbyla i chvilka času na rozhovory se starostou Mgr. Lubomírem
Doleželem, kronikářem PhDr. Česlavem
Zapletalem a dalšími hosty.
Řada občanů tak se zaujetím moh-

MATEŘS K Á

Š KO L A

la sledovat, jak takový televizní pořad
vlastně vzniká. (Pořad „Ta naša kapela“
– Kácení máje s Fryštáckou Javořinou
jste mohli vidět v sobotu dopoledne 29.
května na programu ČT 2).
Další akce už sice nebyla takového
rozsahu, ale rád bych se o ní rovněž
zmínil. Tradiční už 10. ročník Vznášejní
totiž přináší do našeho města poněkud
jiný typ kultury a je dobře, že i výtvarné umění má díky O.S. Z kola ven ve
Fryštáku svůj prostor.
Rád bych při této příležitosti ještě
jednou vyslovil velký dík všem, kteří se
podíleli na zmiňovaných akcích a kteří tak přispěli k důstojné reprezentaci
Fryštáku.

F RYŠTÁK

e - mail: msfr ystak@seznam.cz • tel. 577 911 157

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych vyjádřit poděkování všem rodičům, dětem, zaměstnancům, zástupcům všech organizací, se kterými jsem
se setkala při svém působení v MŠ ve Fryštáku. Je to už pěkná řádka let, protože jsem do školky nastoupila 15. 6. 1981
krátce po maturitě, kterou jsem absolvovala na SPGŠ v Kroměříži. V době od února do června roku 1989 jsem působila
v MŠ Držková. Po této době jsem se zpět vrátila do školky ve
Fryštáku. Pracovala jsem jako učitelka a od 1. 7. 1992, jako
ředitelka školy dosud. Myslím, že za tuto dobu škola nejen po
stránce materiální ale i pedagogické, udělala kus cesty dopředu. Na tom má velký podíl nejen vstřícnost zástupců města
k požadavkům a potřebám školy, ale i práce všech zaměstnanců naší školy.
Vždycky jsem se snažila, aby škola byla místem pro děti,
na které si rády vzpomenou, ale i místem, které povede
k jejich všestrannému rozvoji, zodpovědnosti, základům mravního jednání a vztahu ke svému městu. Školka je místem, kde
všechno začíná. Místem, ve kterém se dítě začíná učit jednat
a žít v kolektivu ostatních.
V 2007 jsem ukončila vzdělání na VŠ v Olomouci státní
zkouškou v oboru Speciální pedagogika předškolního věku
a v roce 2009 jsem ukončila studium Speciální pedagogiky

se zaměřením na logopeii-surdopedii na VŠ v Brně. Můj zájem
o logopedii je již od roku 1989, kdy jsem začala působit v naší
školce jako logopedická asistentka. Při práci ředitelky školy
se však nelze této problematice plně věnovat. Ředitelka je
člověkem, který je nejen ve školce s dětmi, ale je i člověkem,
který musí působit po stránce pedagogické, koncepční pro
práci Školního vzdělávacího programu, musí organizovat chod
školy, starat se o budovu, zaměstnance, provádět úřednické
úkony školy.
A protože jsem člověk, pro kterého změna je život, rozhodla
jsem se využít nabídky, kterou jsem dostala a od 1. 8. 2010
budu pracovat jako speciální pedagog-logoped ve Zlíně.
Rozloučení se školkou, do které člověk zapustí kořeny,
není lehké, ale zároveň se na svou novou práci těším, protože
je pro mě výzvou posunout se dál. Navíc vím, že setkávání
s dětmi předškolního a školního věku v okrese Zlín se pro mě
nekončí, ale začíná.
Děkuji všem za spolupráci, za mnohá přátelství, která jsem
měla možnost navázat.
Přeji Mateřské škole Fryšták stále hodně dětí, pěkné prostředí, zapálené zaměstnance pro svou práci a spolupracující
rodiče.
Mgr. Marcela Ševelová
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Rok je dlouhý copánek…
Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek.
Nejprve je pondělí, týden končí nedělí.
A tak stále dokolečka, korálek je za vším tečka.
Korálkem je každý den a rok musí z kola ven.
Každý měsíc v roce bývá něčím typický a tím se odlišuje od měsíců ostatních. Tak to je i v našem „školkovém“
životě. Tak například září- to je pro nás
takový začátek, zvykáme si na školku
i na sebe navzájem. Nebo třeba leden - ten je zase typický tím, že jdeme
s předškolními dětmi na návštěvu do základní školy, připravujeme se k zápisu a
začínáme se těšit do první třídy. Květen uběhne ve znamení oslavy. Každý
rok se těšíme na to, jak pozveme naše
maminky do školky, abychom společně
prožili jeden z nejkrásnějších svátků –
Svátek matek.
Teď máme před sebou měsíc červen, na jehož úplném začátku oslavíme
Den dětí na školní zahradě, pojedeme
na výlet a hlavně nás čeká akce, na
kterou se moc těší děti, které už budou
mateřskou školu opouštět. Již několik
let je toto loučení se školkou spojeno
s nočním spaním v MŠ. Je to taková
malá zkouška odvahy a některé děti
jsou úplně poprvé v noci bez rodičů
mimo domov.
Celý týden bývá většinou zaměřený
nějak netradičně. Buď se proměníme
v indiány, nebo cestujeme kolem celého
světa, někdy máme zase jako téma týdne pohádku a pohádkové bytosti. Každý
rok probíhá loučení se školkou trochu
jinak. Začínáme už odpoledne setkáním
na naší školní zahradě, kde se sejdou
děti se svými rodiči na veselém divadelním představení. Potom jsou děvčata
a chlapci pasováni „opravdovým“ mečem na školáky. Dostanou na památku
knížku a také dáreček. A pokračuje volná zábava s opékáním špekáčků, diskotékou, nebo se hraje kopaná dětí proti
tatínkům. Rodiče si navzájem povídají
a potom už se přiblíží doba, kdy se se
svými dětmi rozloučí a odcházejí domů.
Pro děti, které zůstávají s námi, máme
připravený podvečer plný soutěží a zábavy na školní zahradě, někdy se jde na
velkou procházku do lesa, jindy se hledá
ukrytý poklad daleko v přírodě.To aby se
nám dobře usínalo. Po návratu do školky nás čeká dobrá večeře, připravíme
si postýlky a chystáme se pomalu na
spaní. Venku už se mezitím setmí, ale
nám to nevadí, a když tak jenom trošku.
Největší odvážlivci se vydávají jako první na „noční cestu odvahy“ naší školní
zahradou, která najednou vypadá úplně
jinak než ve dne. Děti, které jdou raději
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ve dvojicích se orientují podle svítících
lucerniček a ty jsou po celé trase. Za
odměnu získají všichni svítící náramek,
který září ještě i na postýlkách. Po ulehnutí si většina sděluje zážitky, posloucháme pohádku a najdou se i takoví,
kterým se udělá „smutno“po mamince.
Pro takový případ máme po ruce telefon, ale většinou to děti zvládnou. Hovor utichá a postupně se usíná. V průběhu noci zajišťují pedagogický dohled
nad dětmi čtyři učitelky. Je pravda, že
většinou se nikdo nevzbudí, ale přesto
se střídáme a my dospělí, toho moc
nenaspíme. Pro děti je to jistě silný a
zajímavý zážitek a přestože je tato akce
organizačně hodně náročná, tak určitě
stojí za to ji každoročně zopakovat. Patří mezi ty hezké události v naší školce,
které postupně navlékáme jako ty korálky na šňůru celého roku.
V letošním školním roce máme celkem 34 předškolních dětí a rozloučení
s nimi je naplánováno na 10. a 11.
června. Tak snad nám bude počasí přát
a naše setkání se vydaří, ať mají děti
v budoucnu na co vzpomínat.
Ilona Staňková, učitelka MŠ

Z důvodů rekonstrukce v MŠ – výměna oken, zateplení budovy, malování
celého objektu školy bude provoz od 1.
7. - 9. 7. a od 16. 8. - 31.8. 2010 probíhat ve školní družině ZŠ Fryšták. Rodiče budou přivádět své děti školním
dvorem, pravým vstupem, u kterého je
umístěna družina.
Z důvodu mimořádného provozu jsem
požádala Radu města Fryštáku o odpuštění příspěvku na provoz u všech dětí,
které nebudou přes prázdniny docházet
do školky a u dětí matek na mateřské
dovolené. Této žádosti bylo vyhověno.
Důvodem tohoto kroku bylo minimalizovat počet dětí v době rekonstrukce
školy. Proto prosím všechny rodiče za
pochopení a děkuji za toleranci při přípravě na rekonstrukci a v době mimořádného provozu školy.
Firma provádějící práce přes prázdniny bude přebírat objekt 1. 7. 2010 jako
vyklizený a předá ho zpět za 51 dní, tj.
20. 8. 2010. Proto již v červnu musí začít přípravné práce pro předání školy stavby.
Červenec a srpen jsou jediné vhodné
termíny pro rekonstrukci a určitě děti,
rodiče i zaměstnanci školy bude těšit
pěkné prostředí školy. Avšak po 20.
srpnu dá ještě hodně práce zaměstnancům školy, TS Fryšták, než objekt uvedou do provozuschopného stavu, aby
začal běžný školní rok 1. 9. 2010.

ZMĚNY V MŠF
V letošním školním roce 27. 4. 2010
proběhl zápis do MŠ, při kterém bylo zapsáno 69 dětí a dodatečně se ještě přihlásil 1 zájemce. Celkem tedy 70 dětí
se přihlásilo na 27 míst volných v naší
škole. Tuto situaci jsem proto řešila
s p. starostou Mgr. Lubomírem Doleželem, který byl vstřícný pro řešení této
situace a to zřízením 2 menších tříd
v prostorách ZŠ Fryšták jako detašovaného pracoviště MŠF. Poděkování patří
všem, kteří se už teď od května podílejí
na přípravě prostor těchto tříd, aby byly
vhodné po všech stránkách pro provoz
mateřské školy.

PODĚKOVÁNÍ
Vedení ZUŠ Morava vyslovuje poděkování městu Fryšták za vytvoření podmínek v kinosále k pořádání prvního Absolventského koncertu ve Fryštáku a k
možnosti instalování výtvarných prací žáků školy, včetně prací absolventských.
Věříme, že setkání rodičů a příznivců školy s mladými umělci bude nadále přispívat k obohacení kulturního života ve městě.
Dovolte, abychom Vás pozvali na Závěrečný koncert žáků hudebního oboru,
který se uskuteční v kinosále 15. června 2010 od 16 hodin.
Jaroslava Tesková, vedoucí pobočky ve Fryštáku
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Úspěch našich žáků v matematice
Naše škole zaznamenala další úspěch. Každoročně se žáci základních škol a
víceletých gymnázií účastní mezinárodní soutěže v matematice s názvem Klokan.
Žáci ze Základní školy ve Fryštáku měli možnost poměřit své matematické znalosti
a nadání s ostatními dětmi z celé republiky.
Matematické klání proběhlo 18. března a po celkovém součtu bodů byly výsledky zaslány na Gymnázium Lesní čtvrť do Zlína. Žáci naší školy dosáhli až na přední
místa v okrese. Jaromír Zavřel z VI. A obsadil 1. místo a Kristýna Sedlaříková z IX.
A se umístila na 2. místě.
Úspěšným řešitelům děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Jana Hájková

Protidrogové kroužky nesou ovoce
Již několik let Město Fryšták ﬁnančně přispívá na protidrogový program, zájmové
kroužky pro děti v jejich volném čase. Mohou si vybrat asi z 18 různých aktivit, které
pro ně škola pod vedením odborníků zřizuje.
Jedním ze zajímavých je i kroužek
keramický, který vede paní učitelka Ivana Hubáčková. Letos děti modelovaly
např. ﬁgurky, zvířátka a sestavily a posléze vystavily velmi zdařilý betlém.
Protože projekt měl úspěch, dohodli
se žáci, že se se svými modely účastní 5. ročníku soutěžní výstavy na téma
HUDBA, a to v Ostrožské Lhotě. Modelovali sošky hudebních nástrojů a hudebníků. Nejlépe se zhostila úkolu dvě
děvčata z 8. třídy. Klárka Končáková
a Karolína Branková. Z 29 škol, které
se soutěže zúčastnily, naše děvčata obsadila 2. místo. Krásný úspěch.

Další úspěch
Jaromíra Zavřela
Po skvělém umístění v okresním
kole celostátní matematické soutěže
Klokan zaznamenal další velký úspěch
žák 6.A třídy Jaromír Zavřel, a to 3.
místo v krajském kole této soutěže. Jardovi gratulujeme a držíme palce v dalších matematických kláních.
Učitelé a žáci ZŠ Fryšták
HLEDÁNÍ
Pastelky z maminčiny kabelky

Obě dívky byly 7. května patřičně
odměněny na slavnostním semináři výstavy v prostorách Galerie v Ostrožské
Lhotě.
Jsme rádi, že některé naše děti vyplňují svůj volný čas ušlechtilou zábavou,
dalším vzděláváním. Svými úspěchy dělají radost především sobě, v neposlední řadě rodičům, škole, a také našemu
městu.
Gratulujeme oběma dívkám
i paní učitelce Hubáčkové

NAŠE LITERÁRNÍ ÚSPĚCHY
Krajská knihovna Františka Bartoše vyhlašuje každoročně literární soutěž
HLEDÁNÍ pro děti od 6 do 15 let ze zlínského regionu. Letos proběhl už jubilejní
10. ročník. Do této literární soutěže se pravidelně zapojují i naši žáci. Letošní
témata bylo plné barev .
1. Barvo, barvičko, pojď si hrát maličko
2. Tam a zase zpátky, světem barev do pohádky
3. Barevnými kontinenty
4. Podivuhodný svět barev
V kategorii žáků 6. - 7. tř. získala krásné 3. místo Eliška Němcová, která se zúčastnila slavnostního předání diplomu a knižních cen v hudebním salonku Městské
knihovny ve Zlíně osobně.
Moc blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

V maminčině kabelce jsem uviděla
pastelky. Maminka mi je totiž koupila
k svátku. Pastelky se na mne vesele
usmívaly.
Připomínaly mi různé věci. Žlutá
sluníčko, když ráno vyjde na oblohu.
Zelená listí, které v korunách stromu
ve větru šumí. Modrá vodu, bez které
se neobejde žádný živý tvor. Červená
jablíčka, která mám moc ráda, a hnědo-oranžový je podzim a po něm přijde
bílá zima a stříbrné Vánoce.
A tak mne napadlo, že bych mohla někomu namalovat obrázek, abych
mu udělala radost. Řekla jsem si, že
ho daruji babičce, protože má v neděli
narozeniny. Namalovala jsem jí podzim
v lese. Babička totiž špatně chodí a do
lesa se už nedostane. Z obrázku vykukovaly barevné stromy, červené plody
šípků a také poslední hříbky, které babička tak ráda sbírala a připravovala
z nich pro nás výbornou smaženici.
Obrázek jsem dala do rámečku
a v den babiččiných narozenin jej předala. Můj obrázek udělal babičce velkou radost a hned si ho pověsila na
stěnu v pokoji. Snad jí bude dlouho
připomínat krásu pestrobarevné podzimní přírody.
Eliška Němcová 7. B
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ...
(Vzpomínka na fryštáckou školu
aneb Jak jsem se stal v pěti letech
školákem bez zápisu)

Fotbalový turnaj McDonald´s Cup
I v letošním roce se naše ZŠ zúčastnila již 13. ročníku turnaje McDonald´s
Cupu.
Je to sportovní soutěž žáků 1. stupně v minifotbale. Chlapci a děvčata jsou rozděleni do kategorie A 1 – 3 třídy a kategorie B 4 – 5 třídy.
Okrsková kola se odehrála na našem fotbalovém hřišti a musím podotknout,
že velmi úspěšně. Starší i mladší žáci obsadili 1. místo a zajistili si tak postup
do okresního kola v Brumově – Býlnici, které se konalo v pondělí 10. května.
Velkou motivací pro všechny byly krásné poháry, medaile a samozřejmě postup
do krajského kola v Uherském Hradišti. Každé družstvo odehrálo 5 zápasů. Bohužel
se nám ve velké konkurenci nepodařilo probojovat mezi tři nejlepší, ale pochvalu
si všichni fotbalisté zaslouží. Hráli s velkým nasazením a bojovností od začátku až
do konce.
Poděkování za výbornou reprezentaci školy patří těmto žákům:
- v kategorii A – Michalu Daňkovi, Karlu Gregorovi, Marku Šimurdovi, Vítkovi Staňkovi, Jakubovi Juráňovi, Jiřímu Hrabíkovi, Tomáši Baďurovi, Jakubovi Dohnálkovi,
Adamovi Srovnalovi a Lukáši Slušilovi,
- v kategorii B – Pavlu Gálíkovi, Radimu Tkadlecovi, Katce Dohnálkové, Jakubovi
Kočendovi, Patriku Slaměnovi, Petru Naňákovi, Radimu Daňkovi, Vaškovi Staňkovi,
Renatě Jaškové, Anně Marie Vodehnalové, Lukáši Srovnalovi a Nnaemeku Okonkwo.
Také děkujeme trenérům, panu Hrbáčkovi, panu Gálíkovi a panu Vodehnalovi,
za perfektní vedení našich malých fotbalistů a za pomoc při organizování tohoto
turnaje.
Přejeme všem hodně sil a píle při trénincích a v dalších zápasech mnoho štěstí
a úspěchů.
Eliška Galíková
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Máme radost, že naši spoluobčané,
bývalí rodáci a ctitelé města nacházejí
ve Fryštáckých listech nejen zdroj informací, ale i příležitost k zamyšlení nad
během života a místem, které si zamilovali a stalo se jejich domovem. Nedávno jsem připomněl jednu z legend
fryštácké školy i moravského školství –
pana učitele Josefa Barboříka, rodáka
z Dolní Vsi. Ihned se mi ozval jeho bývalý žák pan Ladislav Dlabaja s vyznáním
svým pedagogům a místní alma mater.
Jeho příspěvek jsem přepsal na počítači a předal ke zveřejnění v měsíčníku FL.
(Čz).
„Ve třicátých letech minulého století, kdy byla dostavěna a uvedena do
provozu fryštácká sokolovna, stal se
můj tatínek, sokol tělem a duší, prvním
sokolníkem. Bydleli jsem v sokolovně
v bytě 1 + 1.
Tělocvičná jednota Sokol ve Fryštáku
doznala v těchto letech velkého rozmachu. Svědčí o tom hojná docházka do
cvičení družstev žáků i žaček, dorostenců i dorostenek, mužů i žen. Potvrzují to
také každoroční veřejná vystoupení cvičenců na sokolské zahradě. Mezi žáky,
kteří chodili do cvičení, jsem si našel
kamarády – i když byli o rok starší. Byli
to: Lumír Bobalíků, syn ředitele obecné
a měšťanské školy, Karel Fišerů, syn ředitele občanské záložny, Menta Kalábů,
syn četnického strážmistra, a Mirek Jadrníčků, syn stolaře p. Jadrníčka z Nové
ulice. Vcelku jsme si rozuměli, společně
jsme se scházeli, hráli si, a nelze ani
nepřiznat malé lumpárničky. Nejraději
jsme se však kolovali na kolovadlech
v tělocvičně...
Když v únoru téhož roku šli kluci
k zápisu do první třídy, nevěnoval jsem
tomu zpočátku žádnou pozornost. Až
v prázdniny, před začátkem školního
roku, kdy kluci začali o škole hovořit,
mi docházelo, že zůstanu sám... Moje
rozhodnutí znělo: půjdeš s nimi do školy! Toto přesvědčení ve mně narůstalo
každým dnem.
Dne 1. září, kdy začínal školní rok,
jsem již v půl osmé ráno stál u hlavních
dveří do školy – bosky, v trenýrkách
a tričku s krátkým rukávem – a čekal na
kamarády. Ti přišli hezky ustrojeni (byli
z movitějších rodin, naše rodina na to
neměla). Ptali se mne, co tady dělám.
Řekl jsem jim, že jdu s nimi do školy. Vysmáli se mi a řekli, do školy nemůžeš jít,
nebyl jsi u zápisu. To nevadí, řekl jsem,
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já jdu s vámi do školy! Lumír Bobalíků
rozhodl: Když chce s námi jít, ať jde, aspoň nebudeme trhat partu. Zavedl nás
do třídy 1. A, o které jako syn ředitele
věděl, že tu bude vyučování probíhat.
Sedl jsem si s Lumírem do první lavice,
hned proti učitelskému stolku.
Úderem osmé hodiny zazvonil pan
školník Šenkmajer ručním zvonkem
na chodbě (ten tu visí dodnes) a tím
oznámil začátek vyučování. Do třídy
vstoupil pan učitel Josef Barbořík. Přivítali jsme ho povstáním. Pan učitel
nám pokynul, abychom se posadili
a začal podle přineseného seznamu
vyvolávat jednotlivé žáky. Každý povstal
a řekl zde. Když seznámení skončilo,, rozhlédl se pan učitel po třídě a ukázal
al na
mne: „A co ty tu chceš, čí jsi, jak se
e
jmenuješ?“ Povstal jsem a řekl,
že jsem Dlabajů ze sokolovny.
„Byl jsi u zápisu, kolik je ti roků?“
pokračoval třídní. Odpověděl jsem:
„U zápisu jsem nebyl a je mi pět
roků...“ - „No, to tu nemáš co dělatt
a musíš jít domů,“domlouval mi pan
n
učitel. „Nepůjdu domů, já chci chodit
dit
do školy!“ nedal jsem se. Pan učitel
tel
mě vzal za ruku a chtěl mě vyvést ze
třídy. Já jsem se ale tak pevně držel
ržel
lavice, že by mne musel vynést i s lavicí! A tak se pan učitel šel poradit
it za
panem ředitelem...
„Pro dnešek tu můžeš zůstat,“ sdělil
mi po svém návratu. „Pan ředitel zajde
de na
sokolovnu za otcem a domluvíme se,
e, co
s tebou uděláme...“ Moje dětská hrdost
rdost
a sebevědomí vzrostly: mohl jsem
m zůstat ve škole!
Odpoledne skutečně k nám domů
přišel pan ředitel (jinak také velkýý příznivec Sokola) a domlouvali se s tatínkem, co se mnou udělají. Předpisy
sy –
nepředpisy, závěr byl tento: Pokud
d mu
to půjde, ať zůstane ve škole, pokud
mu to nepůjde, musí zůstat doma! Ten
okamžik jsem věděl, že jsem vyhrál! Ani
v nejzapadlejším koutku mé dušičky

jsem o sobě nezapochyboval: naopak
zvítězilo silné přesvědčení a sebevědomí, že školu vzládnu!
Maminka mi koupila tužku, ořezovátko a gumu na mazání. Zároveň mi

z hrubého plátna ušila kabelu na školní
potřeby. Slabikář a sešity jsem dostal
od pana třídního učitele Barboříka ve
škole. Na pěkný sotor, jaký měly děti
z movitějších rodin, jsme doma neměli...
Hodnocení prospěchu jednotlivých
žáků ve třicátých letech minulého století
probíhalo čtvrtletně. Každé čtvrtletí jsme
dostávali školní zprávu. Za první čtvrtletí jsem měl ve školní zprávě uvedeno
slovně hodnocení velmi dobrý (podle
tehdejší stupnice známek: velmi dobrý
– 1, dobrý – 2, dostatečný – 3, sotva
dostatečný – 4 a nedostatečný – 5).
Hodnocení mravů bylo chvalitebné,
což tehdy znamenalo – 1, pilnost
vytrvalá – rovněž 1.
Když se pan ředitel Bobalík zastavil na sokolovně, řekl tatínkovi:
„Prospěch má velmi dobrý, necháme ho ve škole!“ To byl jeden
z nejšťastnějších okamžiků v mém dětském životě. Ve druhém, třetím i dalším
čtvrtletí bylo hodnocení obdobné. Na
fryštáckou školu a učitele vzpomínám
s láskou. K mým nejmilejším předmětům patřily počty a tělocvik. A tak můj
velký životní den D začal v úterý 1. září
1931.“
Ladislav Dlabaja, Horní Ves

Z dopisů našich čtenářů
Dobrý den, nedávno jsem narazil na velmi zajímavý a rychle se rozvíjející portál
České bibliograﬁcké databáze (www.cbdb.cz), který mi vždy pomůže s výběrem
knížek, které si půjčím. Myslím si, že by tuto možnost přivítali i další návštěvníci
naší knihovny, proto mě napadlo, zda byste nemohli na webové stránky knihovny
umístit odkaz nebo ikonku na tento portál nebo třeba napsat krátký článek, aby
měli i ostatní možnost se o něm dozvědět. Nyní tam je přes 11.000 knih a každý
den přibývají další, jsou tam názory, komentáře a hodnocení dalších čtenářů, diskuzní fórum atd, opravdu velké množství užitečných informací pro vybrání toho, co
si chci přečíst, takže by se to určitě hodilo i ostatním čtenářům.
Navíc zrovna teď pořádají první ročník ankety o nejoblíbenější knihu českých
čtenářů Zlatá kniha 2010, věřím, že by se v naší knihovně našli čtenáři, kteří by
i rádi hlasovali.
Děkuji a přeji hodně spokojených návštěvníků knihovny.
S pozdravem váš věrný čtenář Tomáš.

Díky za podnětný dopis a informace. Zmíněné odkazy do databáze určitě vložíme.
Co nejvíce krásných čtenářských
zážitků s knihami od nás přeje vedení
Městské knihovny ve Fryštáku.
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Slavili jsme Den matek
Každoročně se druhou květnovou neděli slaví Den matek. Tentokrát nás nepředvídatelné počasí zahnalo do prostor Obecního domu, kde bylo pro maminky
a babičky připraveno kulturní vystoupení v podobě hudebně-tanečního odpoledne.
Pod vedením paní učitelky Olgy Nejedlé děti secvičily pásmo básniček a country
tanců. Kárované košile a klobouky dodaly dětem ten správný ráz „divokého západu“.
V rytmu samby a jiných společenských tanců se předvedli žáci taneční školy
Fortuna.
A nakonec, jako mávnutím kouzelné hůlky jsme se přenesli do světa „Pohádek
tisíce a jedné noci – do světa orientu“. Vystoupení tanečnice bylo příjemnou tečkou
za kulturním programem. Taneční odpoledne bylo také obohaceno o vystoupení
profesionálního saxofonisty.
Nechybělo ani poděkování těch nejmenších v podobě malých berušek, které děti
pro maminky a babičky samy vyrobily.
Sváteční den však zdaleka nekončil, neboť hudba k poslechu a tanci manželů
Kopřivových z Přílep roztancovala nejenom děti.
Skvělá zábava, zajímavá podívaná, příjemný hudební zážitek, a to vše se odehrálo jedno malé propršené sobotní odpoledne...
S.V.

Čarodějnický rej
Letošního pátého ročníku Sletu čarodějnic se ujaly maminky, které pojaly
toto již tradiční setkání velmi zdařile.
Spousta nových soutěží, úkolů a zajímavostí čekalo na malé i velké čarodějnice. Křepčení a divoký rej kolem
ohně rozdovádělo všechny přítomné,
a proto už teď se těšíme na stejně vydařené odpoledne příští rok!

Co je nového na Hrádku a co nás čeká v nejbližší době...
Tak jako každý rok, tak i letos vyjeli hrádkovští na tábor. A to už potřetí za sebou na
hotel Medlov v krásném prostředí Žďárských
vrchů.
Celkem nás jelo 15 – 11 táborníků a 4 zaměstnanci. Tradičně o nás bylo královsky postaráno – jak po stránce ubytování, tak i stravy.
Program tábora byl klasický – prochodili jsme
na vycházkách blízké i vzdálenější okolí – Fryšavu, Podmedlovský mlýn, Nové Město na Moravě… Našli jsme
i zbytky sněhu z loňské zimy… Počasí nám sice moc nepřálo,
a pokud moc pršelo, dívali jsme se na DVD na ﬁlmy nebo pohádky, hráli různé hry, zpívali při kytaře…
Velký poklad letos našel Honza Šabršula za vydatné pomoci ostatních táborníků. Opékání špekáčků nám letos nevyšlo, tak jsme si udělali velké ovocné poháry se šlehačkou.
Z tábora jsme přijeli unavení, ale spokojení a pokud to půjde
příští rok, určitě pojedeme zas.
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A teď s předstihem pozvánka – na středu
30. června plánujeme tradiční Svátek hudby.
Zahraje nám skupina PODJEZD ze Zlína, my
se představíme pohádkou o Zlatovlásce, sami
něco zazpíváme a zahrajeme nějaké hry. A někdy kolem tohoto data bude na Hrádku také
Den otevřených dveří, tak se přijďte určitě podívat. Všechno ještě upřesníme na plakátcích
a v hlášení místního rozhlasu.
Na závěr mám ještě jednu milou povinnost – popřát ke
krásným narozeninám paní Boženě Ševečkové z fryštáckého
penzionu a poděkovat jí za velký dárek – dárkový koš, který
osobně věnovala našim uživatelům.
Určitě z něj budou mít velkou radost.
To je pro dnešek vše a všichni z Hrádku budeme rádi, když
Vás uvidíme na Svátku hudby nebo na Dni otevřených dveří.
Za uživatele a zaměstnance Hrádku
Libor Hanák, koordinátor péče
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2010

Dopisy čtenářů

Boží dar
Přivedli jsme na svět knížečku básní
Teodora Zamykala. 29. 4. 2010 jsme ji
velmi důstojně pokřtili.
O verších stále přemýšlím. Proč?
Nemohu pro to nalézt jméno.
Verše jsou příliš živoucí. Jsou nedostatečně prchavé. Jsou plné vůní. Jsou
vnímatelné nejjemnějším srdcím. Jsou
podobné tomu, co se vznáší nad vrcholky stromů a květin. Je to cosi, co nedovedeme zadržet. Je to záře, která linula
z Kristových dlaní. Je to olej, který prýštil z rukou světic. Je to cosi čarovného,
dráždivého a líbezného dohromady. Je
to pohlazení po duši.
Ve všech verších je skryto tajemství
kouzla neobyčejně obyčejného člověka,
vítovského rodáka, kněze, básníka.
Přátelé, kteří jste se podíleli na vydání útlé kytičky básní, moc děkuji za
nádherný prožitek.
SK

Vůně deště

Pro zajímavost zasílám do Fryštáckých listů několik fotograﬁí (lokalita u
lesa směrem od zahradnictví u silnice
k myslivecké chatě Horní Ves).
Jistě to nepotěší nikoho, kdo není
lhostejný k okolí, podotýkám, že vysypaná suť obsahuje zdraví škodlivý eternit.
Zřejmě ho zde někdo „uklidil“, s
naprostou lhostejností k okolí, protože
před svůj dům by si to jistě nevystavil.
V případě odstranění nabízím svoji
pomoc, jak ﬁnanční tak i fyzickou.
S pozdravem
Otakar Bařina,
místopředseda MO ČSSD Fryšták

Libují si stromy, kvítí.
Hnedle je ticho zase.
Tráva diamanty svítí,
příroda je v plné kráse.

Nové složení výboru
Klubu důchodců Fryšták
Na výroční členské schůzi dne 19.
dubna 2010 byl zvolen nový výbor Klubu důchodců Fryšták, který bude nyní
pracovat ve složení:
Předseda:
Anna Krajčová
Místopředseda: Anna Bačůvková
Pokladník:
Jarmila Horká
Zapisovatel:
Mária Urbášková
Revizoři:
Stanislav Plšek
a František Frelich
Kulturní referent: Marie Jedličková
Klub má k tomuto datu 62 registrovaných členů.

které se uskuteční v sobotu
5. 6. 2010 od 10 hod
v Horní Vsi
v parku u Myslivecké chaty

Vstupné
DĚTI 20 Kč / DOSPĚLÍ 40 Kč
Bohaté občerstvení všeho druhu
bude zajištěno.

POZVÁNKA

Inscenace je určena jak dětem,
tak dospělým a je proložena
mnoha písněmi a veselými scénami.
Především se zde setkáte
s hlubokou moudrostí
starých pohádek...
SK

IV. putování
pohádkou,

Ukázku latinských tanců, kouzelníka,
divadelní pohádku, skákací hrad,
malování na obličej, jízdy na koních,
jízdy na čtyřkolce, přijedou hasiči se
svým vozem a spousta další zábavy.

KRÁSKA A ZVÍŘE.

Medová kořenná vůně
jako by vzduchem tekla.
Slunce je v oblačném lůně.
V mušelínu, bych řekla.

Občanské sdružení Věneček
při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve
na celodenní rodinnou akci

Připravujeme pro Vás:

Studenti
Akademie sociálního umění Tábor
Vás zvou
na divadelní představení
klasické české pohádky
Františka Hrubína

Jsou čtyři hodiny ráno.
Spím při okně otevřeném.
Dospat není mi však dáno
v prudkém dešti červnovém.

POZVÁNKA

Akce se koná v úterý 8. 6. 2010
od 18.30 v kinosále ve Fryštáku.
Vstupné je dobrovolné.
Srdečně se na Vás těší organizátoři
z O.S. Z kola ven.

Jako za „starých časů“
V úterý 4. května v 18 hodin se po
dlouhých letech uskutečnila májová
brigáda na veřejném prostranstvím
v místní části Žabárna.
Heslem bylo „JAKO ZA STARÝCH
ČASŮ.“ Brigáda se zde totiž konávala
každým rokem, ale po uzavření Dřevopodniku tyto akce skončily.
Zájem o brigádu mne mile překvapil.
Sešlo se nás asi 20. Čistily se chodníky, plely se záhonky okolo zastávek, na
nových čekárnách jsme umyli a vyleštili
skleněné výplně. Vybílila se i stará autobusová zastávka.
Občerstvení bylo jako za starých
časů; pivo Zubr a sodovky z Tesy (dříve
jiné nebyly). Odměnou všem byla radost
z poctivě vykonané práce, štamprlka
slivovice a setkání se sousedy.
Poděkováním všem, kteří se zúčastnili. Jsou čisté zastávky (kéž by vydržely)
a dobrý pocit, že se obnovila „staronová“ tradice. Tak na podzim si to znovu
zopakujeme.
ZK
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Kdyby lidé znali katechismus jako před 50 lety, pak by nebylo ve světě
tolik vražd, sebevražd a násilí.
P. Ignác Stuchlý

Bude

Stesk osamělého lesníka
autor neznámý
Kráčí sám a krokem těžkým, sám
jak v plotě kůl, obtížen je chmury svými
srdcem puklým vejpůl.
Kde jsou ty časy staré, kdy ptactvo
ódy zpívalo a laňka na louce se pásla,
jó, to holenku bývalo.
Ach bože! Což není cesta? Což není
žádné řešení?! tu nad lesem tím zář se
snesla a viděl lovec znamení.
To mocný jelen – paroháč statný dvanácterák to byl s křížem mezi parohy.
Lidským hlasem promluvil:
Ty malomyslný muži lesní, já ztrestat
bych tě měl, což takhle Karel – páka –
Herbst, na toho už jsi zapomněl?!
Karle, mocný trubači, pozvedni svůj
zvučný roh, vždyť lesní muž zde krvácí
a chce si kopat hrob.
A tu náhle …co to? Utíká zvěř chlupatá i perná, že by snad vyslyšena byla
modlitba ta střelná?!
Na paloučku koncem září patří lesák
v ranní záři… že by to od jelena laňka?
ba ne, – kde se vzala- toť mladá mamka!
Pohled s pohledem se střetl a teď
vzmuž se, hochu! I viděl smutný lesník
ten, že pýřila se trochu.
Co že v lese tomto hlubokém sličná
děva hledá? „Že smutný člověk světem
jde, to mi klidu nedá.“
Tu ptactva opět rozezní se zpěv
a bory šumí zvesela a v nebi radost kůrů
všech a svatba byla veselá.
Kráčí sám a krokem těžkým, za ním
jeho přítel pes. Kampak jela žena tvoje?
Pozval ji zas kamsi Herbst.
Do Fryštáku, ke Stuchlýmu, barvila
si obočí, platil jsem jí kosmetiku, že prý
to tam roztočí.

Bylo
16. setkání Mladých Mamek se konalo 16.-17.dubna 2010 ve Fryštáku
a neslo se v duchu myslivosti. Milým
hostem byla Dáša Vokatá. Po obědě
byly přichystány soutěže: vábení zvěře,
střelba na běžící terč a zneškodnění
pytláka.

Skalní hrátky
Termín: 25. - 27. 6. 2010
Věk účastníků: od 18 let
Počet účastníků: 10
Místo konání: Fryšták
Vede: Dalibor Taibl (E-mail: ddala@
seznam.cz)
Nebaví vás chodit? Zkuste lozit …
Úvod do skalního lezení, vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé. V ceně je
zahrnuto zapůjčení lezeckého vybavení,
nocleh na DISu (ve vlastním spacáku)
a vstupné na DISfest.

DISfest 2010
– Je to tady! A pozor - letos se můžeme těšit na opravdové hudební pecky.
Na sedmém ročníku multižánrového hudebního festivalu pod záštitou
Domu Ignáce Stuchlého uvidíte a hlavně uslyšíte dvojnásobného vítěze ceny
Anděl, skupinu „Traband“ (ta představí
také své nové album DOMASA). Výjimečný ročník podpoří originální a nezapomenutelná sestava z Brna, hudební
skupina „Poletíme?“. Pozitivně Vás
naladí „Tabáskova Partyja“ ze Vsetína
a energičtí „My Wave“. No, a nejen pro
fanoušky kvalitní regionální muziky vystoupí „SBJ“ a „Prázdné obaly“. To vše
proloženo „zápasem v divadelní improvizaci“.
Bude co jíst, bude co pít, a hlavně
bude co poslouchat! Přijďte si vychutnat skvělou atmosféru.
KDY? 26. 6. 2010 v 15:30 hod.
KDE? V areálu Domu Ignáce Stuchlého SKM o.s. ve Fryštáku
Další informace na webových stránkách www.disfest.cz.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Kronika oratoře (14)
(školní rok 1930–31)
Svátek Panny Marie Pomocné se
vydařil velmi dobře. Počasí bylo velmi
příznivé. Při ranní mši svaté ministrovali členové z Legio angelica a všichni
přistoupili ke stolu Páně. Jako dárek
ke svátku nebeské královny se zavázeli, že každý dovede ke zpovědnici
alespoň jednoho druha a také tomu
dostáli. Po mši svaté dostali v oratoři snídani. Odpoledne o třetí hodině
bylo sv. požehnání a pak průvod přes
náměstí do ústavní zahrady, kde byla
uspořádána akademie. Zúčastnili se
jí také oratoriáni jednou básní, kterou
přednesl Doležal Stanislav a dialogem předneseným Petříkem, Svinkou
a Metelou. Petřík jménem všech sliboval dobré Matičce věrnost a stálost
v dobrém a ani snad netušil, že ještě
téhož dne bude mu skutky dokázati,
co sliboval ústy, neboť večer dostavil
se větší Škrábal s Bezděčíkem a šli
přímo na Petříka. Škrábal jej vyzval,
aby mu odevzdal sokolský odznak,
který doposud Petřík nosil na kabátě
a v němž také přednesl svou část dialogu, poněvadž prý přestává být sokolem. Škrábal tím mínil asi Petříka jen
postrašit a přimět jej opět k návštěvě
sokola, ale zmýlil se ve svém způsobu
a ještě více v čase, poněvadž si vybral
ten nejméně příhodný. Bylo právě po
akademii, plné slávy a nadšení a po
fotbalovém zápase, který byl poprvé
sehrán v nových dresech. Petřík tedy
bez dlouhého rozmýšlení odevzdal odznak i legitimaci. Škrábal, když ji přijímal, útrpně se usmál a pravil: „Mohl
by ses stydět!“ a tu Petřík: „Měl bych
se opravdu za co stydět?“, a veseleji
než kdy jindy dal se do kuželek, které
byly také v neděli poprvé na dvoře.
Po akademii byl tedy odehrán fotbalový zápas v nových dresech. Nadšení a nedočkavost byla veliká a tyto
dresy daly poslední rozhodující pokyn
Krištofovi a Huskovi, aby se nechali
zapsat do oratoře. Tím i počet větších
vzrůstal.

Oslava svátku matek ve Fryštáku.
Více jak sto maminek a babiček se v pondělí 10. května sešlo v sále Domu
Ignáce Stuchlého, aby si tu připomněly svůj svátek, který se slaví pravidelně
druhou květnovou neděli.
Tentokrát jim kromě starosty města Mgr. Lubomíra Doležela přišla poblahopřát také poslankyně za KDU-ČSL ing. Michaela Šojdrová.
V kulturním programu vystoupili sólisté Slezského divadla v Opavě – Andrea
Plachká, Anna Sokolová, Zdeňka Mervová, Ivo Melkus a nestárnoucí Karel Smolka. V 90. minutovém hudebním pásmu – nazvaném Květy paní operety zazněly
nejslavnější árie z děl Veselá vdova, Čardášová princezna, Hraběnka Marica či
Netopýr.
A že byl vybraný program opravdu trefou do černého, o tom svěčil i závěrečný
potlesk divaček (mezi nimi i několika málo mužů) a děkovné reakce.
Závěrečným poděkováním byla také skromná žlutá růžička, kterou odcházející oslavenkyně obdržely společně s blahopřáním.
Děkujeme Vám, milé maminky,
babičky (i prababičky) za vaši péči
a věříme, že tímto malým dárkem
v podobě hudební kytičky jsme Vás
alespoň trochu potěšili.
– pn –

POZVÁNKA
O.S. Dobrá nálada Vítová pořádá

ČERVNOVOU NOC
Akce se koná v sobotu 26. června
2010 od 21. hodin ve víceúčelové budově ve Vítové.
K tanci a poslechu hraje pan Cholasta a chybět nebude ani bohaté občerstvení.
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5. ročník Turnaje osvobození ve volejbale

V sobotu 8. 5. 2010 v areálu sportovního hřiště u sokolovny ve Fryštáku se uskutečnil 5. ročník volejbalového
turnaje o pohár Osvobození města Fryštáku.
Turnaj slavnostně zahájil starosta města Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel. Letos toto sportovní klání mělo i mezinárodní
charakter. Poprvé přijeli i přátelé z družební obce Muráň ze
Slovenska.
Prezentovalo se celkem 10 smíšených družstev, z toho 3
fryštácké týmy – Ribana, Banáni a Přátelé švestek. Podmínkou byly nejméně 2 ženy v družstvu. Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým na dva hrané sety do 20
bodů. Postupovala vždy dvě družstva, která bojovala o ﬁnále.

A jak to dopadlo?
1. HULHO /smíšený tým Zlína a Hošťálkové/
2. PŘÍLEPY
3. TO JE JEDNO
4. RIBANA
Sportovní úroveň našeho turnaje se rok od roku zvyšuje.
Četní diváci mohli shlédnout vynikající výkony hráčů. Ti bojovali jako o život, přitom korektně a s humorem. Za vše hovoří
účast i takových volejbalistů jako je extraligový hráč Zlína Přemysl Obdržálek, bývalý extraligový odbíjenkář Fryštačan Libor
Gálík, jeho manželka Dita a jiní skvělí sportovci.
Slavnostního ukončení a vyhlášení výsledků turnaje se
opět zhostil pan starosta Mgr Doležel. Vítězům předal poháry
a ceny, které věnovalo město Fryšták. Všechny týmy obdržely
krásné diplomy. Zvláštní ocenění převzala nejlepší hráčka ze
Slovenska Zuzka Labošová a dámská porota zvolila nejlepšího – nejhlučnějšího muže. Tím se stal Petr Oral z Přílep.
Krásné sportovní klání skončilo, ale přátelské posezení
pokračovalo dlouho do noci za zpěvu při kytarách.
Doufám, že se u nás líbilo i přátelům z Muráně.
Ještě bych chtěla poděkovat obětavým organizátorům
z fryštáckého volejbalového oddílu. Perfektně zvládl připravit
a řídit celý turnaj Mirek Urbánek, pohoštění zařídil Broňa Konečný, o bufet a udírnu se skvěle postarali Zdeněk Poledňák,
Franta Páleníček, Milan a Filip Vaculovi, pomáhala Marcela
Ševelová. Krásné diplomy zhotovily Gábina Dudáková a Hanka Fryšová. A samozřejmě děkujeme městu Fryšták za ceny
i morální podporu pana starosty.
Snad se tento turnaj stane pevnou součástí kalendáře
přátel volejbalu.
Za organizátory Dana Konečná
Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisk. organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost,

ve spolupráci s Městem Fryšták
VYHLAŠUJÍ

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• Látky (minimálně 1 m², prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• Obuv – veškerou nepoškozenou

FRYŠTÁK – DOLNÍ VES
NABÍZÍ

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný
a vlhký textil.

KULINAŘSKÉ POCHOUTKY
Z ČESKÉ KUCHYNĚ

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Rezervace na tel.: 604 820 641
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Sbírka se uskuteční dne: 25. a 26. 6. 2010
8.00 – 16.00 hodin, sběrný dvůr TS Fryšták
placená inzerce

• DENNÍ MENU
• PIVO RADEGAST 10°, 12°
• POSEZENÍ NA ZAHRÁDCE
• UZAVŘENOU ZAHRÁDKU PRO DĚTI
• POŘÁDÁNÍ SVATEB, OSLAV, VEČÍRKŮ

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203, tel. 577 911 051,
www: diakoniebroumov.org
majetek1@frystak.cz
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OTROKOVICKÉ
BIKERALLYOVÉ PEKLO
v podání SBT Fryšták
V neděli 2. května proběhl v Otrokovicích druhý a opět velmi vydařený
závod ve sjezdu horských kol Meatﬂy
Wood Bike Series 2010.
Začínalo se s malým zpožděním,
neboť organizátoři se rozhodli vyhovět některým závodníkům a registraci
prodloužili asi o 30 minut. Na start se
nakonec postavilo celkem 132 bikerů.
První průjezdy se odehrály na velmi obtížném, mazlavém povrchu, a to natolik
náročném, že rodiče v cíli pod pokrývkou bahna doslova nepoznávali své ratolesti.
Ale již v druhé polovině závodu tratě
rapidně osychaly a časy se začaly dramaticky zrychlovat. O drahocenné vteřiny se přetahovali nejen favorizovaní borci z čela startovní listiny, ale i nováčci.
Ve skvělém světle se předvedli jezdci
SBT Fryšták.

Pálení čarodějnic
Přišel konec měsíce dubna a s ním spojené pálení čarodějnic. Po loňském
úspěšném 1. ročníku, jsme letos, ve spolupráci s Městským úřadem Fryšták,
uspořádali ročník druhý. V páteční podvečer jsme se sešli před sokolovnou, odkud
slavnostně vyšel velký průvod různorodých čarodějnic, ježibab i černokněžníků.
Rachotící průvod směřoval do Horní Vsi k rybníku na Žabě, kde již čekala velká
spousta návštěvníků. Také zde byly připraveny soutěže pro děti, štěstíčka, věštírna, spoustu kouzelných lektvarů a dobrot. Nechyběl ani salón krásy, ve kterém
bylo stále plno. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno také bohaté občerstvení.
Za splnění všech úkolů děti dostaly špekáček, který si mohly opéct na malém
ohni.
Také se hodně tancovalo a zpívalo a nechybělo vyhlášení nejkrásnější a nejodvážnější dětské i dospělé čarodějnice. Jakmile se setmělo začal slavnostní tanec,
při kterém černokněžníci zapálili velkou vatru s čarodějnicí. Pak následovala malá
ohňová show a volná diskotéka. Všechny děti dostaly ochranný medailon na krk,
aby je chránil po celý rok. Protože nám počasí neskutečně přálo, mohli jsme juchat
až do brzkých ranních hodin.
Chtěla bych poděkovat místním skautům, za pomoc se soutěžemi pro děti, našim dobrovolným hasičům za dozor nad velkým ohněm a také všem, kteří pomohli
při přípravě a zajištění hladkého průběhu celé akce. Velké poděkování posílám
všem návštěvníkům za velmi bohatou účast. Doufám, že se Vám s námi líbilo
a budeme se na vás těšit na dalším pálení čarodějnic.
Za místní čarodějnice
Z.V.

VÝSLEDKY:

Co se týká rostoucího úspěchu jezdců SBT Fryšták, jedná se spíše o paradox. Podmínky k trénování ve Fryštáku nejsou zrovna ideální. A to jen díky
nepochopení místních vlastníků lesů,
kteří dávají přednost klidu pro lov zvěře.
Je trochu ostuda, když se pátý podnik
seriálu WBS pod taktovkou Fryštačanů
koná v Trnavě a nejbližší tolerovaná lokalita pro trénink se nachází v sousedním Lukově na stezkách pod Hradem.
I přes tento drobný handicap si SBT udržuje stabilní členskou základnu s bezmála pětadvaceti členy.

placená inzerce

Juniorská bedna (jezdci 15 – 18 let)
byla kompletně obsazena fryštáckými
borci. Nejlépe z nich zajel Zdeněk Bělák, který se celkově umístil na parádním sedmém místě.
Stříbro získal s minimálním odstupem Lubomír Černota a na třetím místě
skončil Daniel Krybus.
V „Hardtailech“ se zase blýskl Lukáš Nášel, když vyhrál kategorii kol bez
celopérového odpružení. Lukáš Krajča
obsadil 24. místo ve stejné skupině.
Petr Sovička se nakonec v kategorii
„Muži“ vklínil do první desítky. Ostřílený
veterán Libor Baďura (55 let) obsadil
27. místo. V kategorii nejmladších sjezdařů (do 15 let) si nejlépe vedl na 8.
místě Dominik Gajdošík, na 10. místě
Vojtěch Šimek a na 14. ﬂeku Patrik
Coufalík.

Zákulisní informace naleznete na

BikeGeneration.cz
17

placená inzerce
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Drtiče kuchyňských odpadů vs. kanalizační řád
Instalování drtičů kuchyňských odpadů do domácností a stravoven je stále
oblíbenější i přesto, že je zákonem zakázáno. Ti, co drtiče používají a rozmělněné odpadky splachují do kanalizační sítě, porušují kanalizační řád dle vyhlášky
č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kanalizace pro veřejnou potřebu slouží výhradně pro zneškodňování
odpadních vod dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Do tohoto systému
nesmí být odváděny rozmělněné kuchyňské odpady, které mohou způsobovat
nemalé problémy s odváděním a čištěním odpadních voda a následným vypouštěním již čistých vod zpět do toků, ve Fryštáku tedy do Žabárenského potoka
nebo u odkanalizovaných do Zlína do řeky Dřevnice.
• Co mohou zbytky potravy v kanalizaci způsobit
Za zmínku stojí početná populace potkanů, která přežívá zejména díky tomuto odpadu. „V rámci čištění a údržby kanalizační sítě monitorujeme stoky po
celý rok speciální kamerou a samozřejmě provádíme pravidelnou deratizaci, což
rovněž omezuje životní podmínky pro potkany,“ dodal Ing. Ivan Mudrák, manažer
provozu Odpadní voda Zlín společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Naopak
dobré podmínky poskytují potkanům hlavně staré kanalizační stoky a domovní
přípojky, které jsou ve velice špatném stavu. Potkan si zde, v blízkosti zdroje potravy, může vyhrabat prostorné nory. Domácnosti by dle kanalizačního řádu neměly do kanalizace výlevkami vypouštět tuky, zbytky jídel a pevných kuchyňských
odpadů. Zakázány jsou i výstupy z kuchyňských drtičů, které pak slouží jako zdroj
potravy pro hlodavce. Tam, kde sídlí hlodavci, se pak na povrchu mohou objevovat propady v chodnících a cestách. S potkany souvisejícím problémem je také
riziko nemocí a vznik epidemií.
• Slovo odborníka
„Kompostovatelný kuchyňský odpad je zařazen do kategorie komunálního odpadu a ve vyhlášce je veden jako biologicky rozložitelný kuchyňský odpad z kuchyní a stravoven. Jedná se tedy o odpad a jako s odpadem je třeba s ním nakládat,“
upozorňuje právní zástupce společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
• Srovnání se zahraničím
Lidé si pořizují drtiče odpadů, protože je pro ně spláchnutí zbytků do výlevek
jednodušší a pohodlnější. To platí především pro objekty stravování, jako jsou
restaurace, vývařovny, hotely atd. Tento trend je ve státech západní Evropy obvyklý, jenomže tam je struktura kanalizační sítě koncipována tak, aby kuchyňský
odpad zvládla. V ČR je situace složitější. Proﬁly kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady vznikající používáním drtičů a mnohde nemají
vzhledem k terénu dostatečný spád. Dochází k zanášení kanalizace usazenými
pevnými látkami, na které se dále váží zejména tuky. Tím je omezen průtok kanalizace, u přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Úhradu nákladů spojených
s likvidací havárie může v oprávněném případě provozovatel uplatnit u původce
havárie.
• Co dále nepatří do kanalizace
Prvním pravidlem pro běžného producenta je nevypouštět do kanalizace
látky, které porušují kanalizační síť, nebo narušují proces čištění. Jde zejména
o toxické látky, ropné produkty, jako např. benzín, nafta, oleje včetně fritovacích
tuků, různá rozpouštědla, kyseliny a louhy, zbytky barev, zahradní a domácí chemie a nespotřebované léky.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • 800 100 063 • zc@smv.cz

Klub maminek
P R O G R A M na květen 2010
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

1. 6. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou + malé překvapení
8. 6. Exkurze na farmu k Raškům
15. 6. Beseda s paní Marií Domanskou na téma – sexuální výchova dětí
23. 6. Beseda s psycholožkou Denisou Krčmovou – !POZOR – STŘEDA!
29. 6. Rozloučení s klubem a hurá na prázdniny
Změna programu vyhrazena – bude včas upřesněna
V případě zájmu čtvrtky od 16-18 hodin: HERNA – VOLNÉ HRANÍ DĚTÍ

V měsíci červnu 2010 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Jaroslava Barboříková
Drahomíra Dlabajová
Věra Františková
Jaroslava Halenčáková
Milena Hanačíková
František Jaroš
Marie Kamenářová
Jiří Kojecký
Stanislav Kovář
Marie Marková
František Matula
Miroslava Miškarová
Margita Pavlenková
Oldřich Pelc
Zdeněk Stolařík
Ladislav Šlancar
Miroslav Šlechta
Ivan Velísek
Hana Zbořilová
Věra Žáková
ČERVEN 2010

DARUJI SKLO
vhodné pro opravu skleníku
nebo pařeništních oken
(ŠÍŘKA 60 CM, SÍLA 5 MM)
•••
DOHODA TEL.:

606 727 776
placená inzerce

Pozvánka
HURÁ NA PRÁZDNINY
Srdečně Vás zveme 30. června
2010 na Mysliveckou chatu do parku,
kde proběhne rozloučení se školním
rokem a bouřlivě přivítáme prázdniny
s Inkou Rybářovou a jejím programem
pro tuto příležitost.
Akce začíná v 15:00. Těšíme se
na Vaší hojnou účast.
Zve o.s. Věneček při MŠ Fryšták
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