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Fryštácké zastupitelstvo
a starosta města
Mgr. Lubomír Doležel
přejí
všem maminkám
k jejich svátku
hodně zdraví, lásky
a rodinné pohody.
Redakce Fryštáckých listů připojuje i malé blahopřání významného českého básníka.

První dopis mamince
Jaroslav Seifert
Už vím, dám dopis na zrcadlo
či do košíčku na šití,
však žel dosud mě nenapadlo,
co psát, jak dopis začíti.
Maminko moje milovaná,
a v zubech konec násadky,
přemýšlím; stránka nenapsaná
čeká a čeká na řádky.
Přeji Ti v den Tvého svátku
– ve slově Tvého velké T –
no vida, už mám druhou řádku
a pokračuji ve větě:

Foto: Pavel Nášel
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štěstí – po t se píše ě –
a zdraví – a pak selhává
už nadobro má fantazie,
tak přízemní a kulhavá.
A trhám papír, muchlaje ho
– maminka stojí nad válem
a chystá něco voňavého –
a v odhodlání zoufalém
přibíhám k ní, tiskne mě k sobě,
očima, mlčky, ptá se mě.
Pak zamoučené ruce obě
zvedly mě rychle ze země.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 5/2011/VI ze dne 16. března 2011 (Výběr)
• RMF doporučuje ZMF schválit poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Fryšták II – Dolní, zast. Z. Fišerem,
předsedou, Fryšták, za účelem krytí
nákladů spojených se zakoupením
a instalací pachových zábran k omezení
pohybu zvěře podél komunikace II/490
v úseku Fryštácká přehrada – Sovárna
a uzavřít příslušnou smlouvu.
• RMF nesouhlasí se zapojením města do celosvětové akce na podporu
ochrany klimatu – Hodina země 2011
(hodinové vypnutí veřejného osvětlení
v sobotu dne 26. 3. v době od 20.30 do
21.30 hodin), a to s tím, že se město
snaží účelně nakládat s energiemi průběžně.
• RMF bere na vědomí výrok auditorky
Ing. G. Štolfové, č. osvědčení 1782,
v návaznosti na audit hospodaření Školní jídelny příspěvkové organizace Základní škola Fryšták, a ukládá Ing. M.
Jaškovi zajistit pro další jednání orgánů
města evidenci stravenek v roce 2002
vč. počátečního stavu k 1. 1. 2003.
• RMF bere na vědomí oznámení ředitele ZŠF, p. o., o průběhu zápisu dětí do
1. třídy pro školní rok 2011/2012 bez
připomínek.
• RMF bere na vědomí nabídku fy RAMET C. H. M., a. s., Kunovice, ve věci informačních radarových systémů a ukládá Ing. S. Velikovskému, CSc., prověřit
ﬁnanční varianty pořízení 3 ks informačních radarových systémů.
• RMF bere na vědomí žádost Ing. J.
P. Drápela, o ﬁnanční příspěvek na vydání Moravského historického sborníku
a neschvaluje poskytnutí peněžitého
daru z důvodu ﬁnancování literární činnosti místních autorů.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi městem Fryšták, a
Ing. V. Ticháčkovou, Fryšták, na období
od 26. 3. 2011 do 14. 4. 2011 a to
za účelem zajištění přístupu do prostor
Městské knihovny Fryšták - místa s bezplatným přístupem k internetu pro účely
Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011,
a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Dohody
o provedení práce mezi městem Fryšták
a Mgr. J.Krčmou, Fryšták, na období od
26. 3. 2011 do 14. 4. 2011 a to za
účelem zajištění přístupu do prostor
Městské knihovny Fryšták - místa s bezplatným přístupem k internetu pro účely
Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011,
a to jako náhradníka, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
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• RMF bere na vědomí seznam prací
předložený panem J. Končákem, odborným lesním hospodářem města
Fryštáku, a schvaluje provedení výřezu
nežádoucích dřevin v předpokládaných
nákladech zaměstnanci města; schvaluje nákup sazenic a rozsah prací spojených s výsadbou na obnovených holinách; schvaluje provedení mýtní těžby
v rozsahu do 100 m³; schvaluje náklady na výrobu 1 m³ ve výši do 300,- Kč/
m³ vč. DPH; stanovuje průměrnou cenu
dříví ve výši min. 1.800,- Kč za vytěžený
1 m³; určuje jako zástupce města
k fyzické kontrole navrhovaných prací, určení rozsahu činnosti a schválení
množství těženého dříví vč. určení jeho
kvality Ing. M. Kasalu a R. Dupala.
• RMF bere na vědomí oznámení ředitele školy o vývoji platu nepedagogických
zaměstnanců Základní školy Fryšták
s platností od 1. 1. 2011.
• RMF ukládá Ing. S. Velikovskému,
CSc., předložit návrh dalšího možného
postupu ve věci komplexního zajištění
dodavatele datových a hlasových služeb pro město Fryšták a jím zřízené organizace.
• RMF schvaluje ke dni 17. 3. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky měst. pozemku p. č. 697/16 v k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, o výměře 1 117 m², pro
využití trávy z pozemku jako krmiva, pí
D. Juruškové, Fryšták - Žabárna a uzavřít se žadatelkou příslušnou smlouvu
o výpůjčce.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy na poskytování poradenské
činnosti mezi smluvními stranami Ing.
P. Radou, Zlín a městem Fryšták, za
účelem výkonu činnosti mandatáře ve
prospěch mandanta v podobě provedení zadávacího řízení, zpracování žádosti
o dotaci a realizaci dotačního managementu v souvislosti s projektem „Územní plán Fryšták“, viz příloha č. 1 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
a pověřuje Ing. arch. J. Kudělku zajištěním tohoto projektu (ustanovuje jej jako
garanta projektu za město).
• RMF ukládá Mgr. P. Nášelovi zveřejnit
návrh obecně závazné vyhlášky o zabezpeční místních záležitostí veřejného
pořádku ve Fryštáckých listech.
• RMF schvaluje uzavření Servisní
smlouvy č. 490110132 programového
vybavení CODEXIS ONLINE mezi městem Fryšták a fou ATLAS consulting,
spol. s r. o., Ostrava za účelem poradenské a servisní služby a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

• RMF schvaluje ke dni 17. 3. 2011 zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
p. č. 22/1, o výměře 20 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, pro zpevnění vjezdu
k RD, p. T. Nečekalovi, Fryšták, a uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu
o výpůjčce.
• RMF schvaluje ke dni 17. 3. 2011 zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
p. č. 383/29, o výměře 20 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro
zpevnění vstupu a vjezdu k RD, p. R. Orsavovi, Fryšták, a uzavřít se žadatelem
příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí žádost pana M.
Mikla, Lukov o odprodej pozemku p. č.
123, ostatní plocha, o výměře 427 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
situovaného pod MK Humna, pozemku p. č. 178/2, orná půda, o výměře
54 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, situovaného podél místní komunikace, a pozemku p. č. 122/3, orná
půda, o výměře 44 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, situovaného podél místní komunikace, a nedoporučuje
ZMF schválit výkup těchto pozemků.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení – zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č.
137/2006 Sb. na stavební práce spočívající v provedení doplnění profesí pro
2. nadzemní podlaží rozestavěné stavby
„Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí Fryšták“, viz příloha č. 2 tohoto zápisu, a doporučuje ZMF vyhlásit vítěze
a schválit uzavření smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 17. 3. 2011 zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 1
k výpůjční smlouvě ze dne 22. 12.
2008, uzavřené mezi S. a K. Doležalovými, Fryšták a městem Fryšták, kterým se nově stanovuje výměra předm.
pozemku p. č. 395/2, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, na výši 77 m².
• RMF schvaluje ke dni 17. 3. 2011
zveřejnění záměru výpůjčky části městských pozemků p. č. 393/2, o výměře 6
m², p. č. 395/2, o výměře 40 m², a p. č.
384/1, o výměře 14m², vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro zpevnění vjezdu k RD, pí D. Učnové, Zlín,
a uzavřít se žadatelkou příslušnou
smlouvu o výpůjčce.
• RMF schvaluje ke dni 17. 3. 2011 zveřejnění záměru výpůjčky části měst. pozemků p. č. 394/6, o výměře 236 m²,
p. č. 383/30, o výměře 175 m², a p. č.
383/29, o výměře 6 m², vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták , pro zpevnění vjezdu k RD, manželům J. a K. Ba-
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lajkovým, Zlín, a uzavřít se žadatelem
příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí informace Ing.
J. Košáka, předsedy Stavební komise
při RMF, a to ve věci návrhu způsobu
realizace chodníku (vč. přechodu pro
chodce) na ul. Komenského, variantního řešení chodníku na ul. Osvobození
(vč. zřízení autobusových zastávkových

pruhů v lokalitě U Špice), prodloužení
kanalizačního řadu na Vítové a rekonstrukce zdravotního střediska a ukládá
mu seznámit s příslušnými doporučeními stavební komise zastupitelstvo
města.
• RMF bere na vědomí stížnost p. J.
Manďáka, Fryšták, ve věci neodvezené
hlušiny na soukromém pozemku, chybě-

jícího ohumusování a osetí původního
pozemku, odspádování vjezdu a odvodnění vjezdu vč. přilehlé komunikace
a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně
zajistit odstranění hlušiny ze soukromého pozemku, jeho ohumusování a osetí
a prověření odvodnění vjezdu stěžovatele a přilehlé krajské komunikace.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 6/2011/VI ze dne 23. března 2011 (Výběr)
• RMF v návaznosti na ust. § 1 a v souladu s ust. § 3 zák. č. 132/2006 Sb.,
o kronikách obcí, v platném znění,
schvaluje znění (text vč. příloh) Kroniky
města Fryštáku za rok 2009 a vyslovuje poděkování PhDr. Č. Zapletalovi, za
vzornou kronikářskou činnost.
• RMF schvaluje zábor veřejného prostranství (park na náměstí Míru vč.
parkovacích míst v úseku mezi parkem
a autobusovou zastávkou, prostor před
kinem a objekt kina, prostor sportovního areálu při ZŠF) dne 18. 6. 2011
v době od 7.00 do 22.00 h za účelem
zajištění akce Sportovní den pro mládež
a širší veřejnost a ukládá organizátorům (ZŠ Fryšták, Dům Ignáce Stuchlého, odpovědné osoby Ing. T. Černý, Ing.
J. Sadila) zajistit konání akce v souladu
s obecně platnou legislativou.
• RMF v návaznosti na usn. č. U R
4/2011/VI/10 ze dne 28. 2. 2011
schvaluje pronájem nebytových prostor ve „Sdruženém objektu č. p. 386
Fryšták“, a to místnosti č. 1.11, o vým.
11,66 m², a 1/6 místnosti č. 1.12.1, tj.
o vým. 1,12 m², pí B. Matůškové, Všemina, a to na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor ve „Sdruženém
objektu č. p. 386 Fryšták“ mezi městem
Fryštáka pí B. Matůškovou, Všemina za
účelem pronájmu místnosti č. 1.11,
a 1/6 místnosti č. 1.12.1 a to s platností od 1. 4. 2011 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 24. 3. 2011
zveřejnění záměru výpůjčky části poz.
p. č. 433/1, ostatní plocha, k. ú. Dolní
Ves, ob. Fryšták, o výměře 35 m², pí
J. Gajdošíkové, pro zpevnění příjezdu
k rodinnému domu č. p. 104 a k příležitostnému odstavení vozidla.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy č.
4163 mezi městem Fryšták a fou FALCON media, s. r. o., Zlín za účelem vylepení 3 ks plakátů a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Oznámení sku-

tečností zjištěných při inspekční činnosti provedené ČŠI v Mateřské škole
Fryšták, okres Zlín, p. o., ve dnech 9. až
10. února 2011 a vyslovuje velké poděkování všem zaměstnancům této školy
za kvalitní práci.
• RMF schvaluje odpisový plán Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok
2011 dle § 31 odst. 1 písm. a) zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
• RMF schvaluje odpisový plán Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro
rok 2011 dle § 31 odst. 1 písm. a) zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
• RMF bere na vědomí dokument Telekomunikační služby – datové ze dne
22. 3. 2011 (zpracovatel : Ing. S. Velikovský, CSc., a Ing. M. Jašek) ve věci
připojení k internetu MěÚ Fryšták, MěK,
ZŠF a MŠF a schvaluje realizaci v tomto dokumentu navržených opatření za
účelem snížení výdajů za poskytované
datové služby a u vybraných míst také
technické zkvalitnění služby připojení
k síti Internet.
• RMF schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování datových telekomunikačních služeb mezi městem Fryšták
a společností AVONET, s.r.o., Luhačovice, kterým se poskytuje vysokorychlostní přístup k internetu s tarifem Air
Premium P-5120 s délkou smluvního
vztahu 24 měsíců, rychlostí In/Out 5/5
Mb/s bez agregace v prostorách objektu MěÚ Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje písemnou výpověď
města Fryšták ke Smlouvě o pevném
připojení k síti internet v prostorách
MěK se společností Internext 2000,
s.r.o., Vsetín, ze dne 18. 4. 2006,
a to ve smyslu Všeobecných obchodních
podmínek a řádu služeb Internext 2000
pro provoz v bezdrátové síti a ethernet
síti a pověřuje starostu podpisem této
výpovědi.
• RMF pověřuje Mgr. P. Nášela zřízením
služby O2 Internet a O2 Neomezená linka u společnosti Telefónica O2 Czech

Republic, a.s., Praha a to pro Městskou knihovnu Fryšták, s tím, aby byl
plynule zajištěn přechod poskytovatele
internetového připojení od společnosti
Internext 2000, s.r.o., Vsetín na společnost Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., Praha.
• RMF schvaluje zrušení pevné tel. linky
– přípojky – telef. číslo : 577 911 251
ve víceúčelovém objektu na Vítové, a to
u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., , Praha.
• RMF doporučuje statutárnímu zástupci Základní školy Fryšták uzavřít Smlouvu o poskytování datových telekomunikačních služeb se společností AVONET,
s.r.o., Luhačovice ve smyslu nabídky na
cenově výhodnější tarif pro poskytnutí
připojení k internetu pomocí ADSL.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 02/2011 mezi městem Fryšták
a P. Hradilovou, restaurátorkou, Zlín za
účelem zajištění restaurátorských prací při opravě pískovcového kříže, reg.
č. 39635/7-1875, umístěného na poz.
p. č. 47, k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na zajištění oplocení
sportoviště v m.č. Dolní Ves na poz.
p. č. 167, k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták,
zajištěného Ing. M. Kasalou ve smyslu
čl. č. 1 Interní směrnice č. 1/2009 Postup zaměstnanců města Fryštáku při
zajišťování dodavatelů zakázek malého
rozsahu, a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit objednávku oplocení u fy J. Maroň,
výroba a prodej pletiva, Fryšták.
• RMF bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na zajištění ošetření
trávníků na sportovištích města, zajištěného Ing. M. Kasalou ve smyslu čl.
č. 1 Interní směrnice č. 1/2009 Postup
zaměstnanců města Fryštáku při zajišťování dodavatelů zakázek malého rozsahu, a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
objednávku tohoto ošetření u fy Stella,
Bystřice pod Hostýnem.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 3/2011/VI ze dne 28. března 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 2/2011/VI ze dne
2. 3. 2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápisy z jednání RMF č. R 5/2011/VI ze dne 16. 3.
2011 a č. R 6/2011/VI ze dne 23. 3.
2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku k 25. 3. 2011 bez přip.
• ZMF bere na vědomí výrok auditorky
Ing. G . Štolfové, č. osvědčení 1782,
v návaznosti na audit hospodaření
Školní jídelny příspěvkové organizace
Základní škola Fryšták, a ukládá Ing.
M. Jaškovi ponížení výše provozního
příspěvku o hodnotu ﬁnanční újmy p. o.
ZŠF vyjádřené v příslušném auditu.
• ZMF neschvaluje vstup města Fryštáku do Svazu měst a obcí ČR.
• ZMF schvaluje Interní směrnici města
Fryštáku č. 2/2011 – Postup zaměstnanců města Fryštáku při organizaci
veřejných zakázek MF v předloženém
znění – viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
• ZMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení – zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č.
137/2006 Sb. na stavební práce spočívající v provedení doplněných profesí
pro 2. nadzemní podlaží rozestavěné
stavby „Polyfunkční objekt s hasičskou
zbrojnicí Fryšták“ a schvaluje vítěze této
zakázky vč. pořadí jednotlivých ﬁrem na
dalších místech.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
č. 23/10.1 mezi městem Fryšták a fou
RAPOS, Holešov, na zajištění prací doplněných profesí pro 2. nadzemní podlaží
rozestavěné stavby „Polyfunkční objekt
s hačiskou zbrojnicí Fryšták“ a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 23/10
ze dne 20. 8. 2010, uzavřené mezi
městem Fryšták a fou RAPOS, Holešov, kterým se snižuje rozsah prací
o položky hromosvodů a vzduchotechniky rozestavěné stavby „Polyfunkční
objekt s hačiskou zbrojnicí Fryšták“
z důvodu platnosti nové normy pro realizaci hromosvodů a změny technického
řešení vzduchotechniky.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Fryšták II – Dolní za
účelem rozmístění pachových zábran
v úseku Zlín – Holešov.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Fryštáka Mysliveckým sdružením
Fryšták II – Dolní za účelem částečného
krytí nákladů spojených s rozmístěním
pachových zábran k omezení pohybu
zvěře přes komunikaci Zlín – Holešov
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(úsek Fryštácká přehrada – Sovárna),
a pov. starostu podpisem této sml.
• ZMF schvaluje uzavření smluv mezi
městem Fryšták a
a) J. Gettlerovou, Fryšták, na materiální
náklady (cestovné, stravné, pojištění,
startovné a pod.) spojené s reprezentací města v aerobiku v zahraničí (ve
prospěch dcery L. Getlerové) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
b) M. Váňovou, Fryšták, na materiální
náklady (cestovné, stravné, pojištění,
startovné a pod.) spojené s reprezentací města v aerobiku v zahraničí (ve
prospěch dcery S. Váňové) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
c) E. Čalovou, Fryšták, na materiální
náklady (cestovné, stravné, pojištění,
startovné a pod.) spojené s reprezentací města v aerobiku v zahraničí, (ve
prospěch dcery A. Čalové) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
d) TJ Fryšták, sokolovna za účelem materiálního dovybavení nově zřízeného
kroužku dětských mažoretek vedených
N. Dorazinovou a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
e) Českým svazem včelařů, o. s., okresní org. Zlín, za účelem částečného krytí
nákladů spojených s pronájmem sálu
ZDVF při akci Včelařská akademie 2011
a pov. starostu podp. této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO MF č. 3/2011 – Přijetí dotace na sčítání lidí, domů a bytů
ve výši 19.800,- Kč.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Small business
(číslo smlouvy: 826180841) mezi městem Fryšták a společností E.ON ČR,
s. r. o., České Budějovice, a to na dodávku elektřiny pro město Fryšták pro
odběrná místa s produktem StandardPowerLight na období od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2012 za individuální cenu na
dodávku elektřiny a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky ze sítě
nízkého napětí pro zákazníky kategorie
C (číslo smlouvy: 826130934) mezi
městem Fryšták a společností E.ON
ČR, s. r. o., České Budějovice, a to na
dodávku elektřiny pro město Fryšták
pro odběrná místa uvedená v příloze
této smlouvy, a to na období od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2012 za cenu dle ceníku Jistota 2012, a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost p. M. Teplého, místostarosty obce Lukov, opatrovníka pana Z. Bardoděje, o odprodej
pozemků p. č. 805/4, ostatní plocha,

o vým. 803 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, situovaného pod MK
Osvobození II, a pozemku p. č. 831/8,
ostatní plocha, o vým. 70 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, situovaného podél silnice II/489.
• ZMF schvaluje výkup pozemků p. č.
805/4, ostatní plocha, o vým. 803 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
situovaného pod MK Osvobození II,
a poz. p. č. 831/8, ost. plocha, o vým.
70 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, situovaného podél silnice
II/489, za cenu dle znaleckého posudku
č. 3609-69-1/11, ze dne 18. 3. 2011
od p. Z. Bardoděje, Lukov, zastoupeného opatrovníkem p. M. Teplým, místostarostou obce Lukov, a ukládá Ing.
M. Kasalovi připravit návrh smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost p. M.
Mikla, Lukov, o odprodej pozemků p.
č. 123, ostatní plocha, o vým. 427
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, situovaného pod MK, pozemku
p. č. 178/2, orná půda, o vým. 54 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
situovaného podél místní komunikace,
a pozemku p. č. 122/3, orná půda,
o vým. 44 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, situovaného podél MK
a neschvaluje výkup těchto pozemků.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
Fin. výboru při ZMF ve věci návrhu poskytnutých dotací, návrhu RO MF, výběr.
řízení na zajištění dodavatele profesí 2.
nadzemního podlaží u Polyfunkčního
objektu s has. zbrojnicí Fryšták.
• ZMF bere na vědomí informaci předsedy KV při ZMF, že výbor nezasedal.
• ZMF bere na vědomí informaci předsedy Výboru pro rodinu při ZMF, že výbor nezasedal.
• ZMF bere na vědomí, že nebyl předložen zápis z Osad. výb. Vítová při ZMF.
• ZMF bere na vědomí sdělení plk. Ing.
B. Koutného, ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, ve věci zajištění chodu OO PČR ve Fryštáku.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit alternativy řešení chodníku u ZŠF
a sokolovny (studie), zajistit alternativy
řešení chodníku na ul. Osvobození (studie), dořešit rozsah oprav vodoinstalace
v přístavbě ZŠF.
• ZMF neschvaluje realizaci prodloužení
vodovodního řadu na Vítové ve smyslu
žádosti Osadního výboru Vítová.
• ZMF bere na vědomí návrh možnosti
umístění dětského koutku.
• ZMF odkládá realizaci pořízení laviček
v prostoru umístění sousoší do doby
příznivějšího vývoje příjmové stránky
města.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 7/2011/VI ze dne 13. dubna 2011 (Výběr)
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi připravit na následující zasedání rady města
stav pohledávek města Fryštáku ke dni
31. 3. 2011.
• RMF v návaznosti na smlouvu o nájmu nebytových prostror, uzavřenou dne
15. 4. 2008 mezi městem Fryšták a p.
R. Svačinou, Fryšták, souhlasí s prominutím úhrady ceny nájmu za období
květen – červen – červenec 2011, a to
z důvodu realizace vzájemně odsouhlasených stavebních úprav u objektu „Víceúčelového sociálního zařízení
Fryšták“, Horní Ves 391 (tzv. Šenk).
• RMF neschvaluje pořízení tzv. samočisticí rohože s logem města a neschvaluje uzavření příslušné servisní smlouvy
z důvodu nezařazení tohoto výdaje do
rozpočtu města na rok 2011.
• RMF bere na vědomí nabídku možnosti realizace výběrového řízení formou
tzv. reverzní aukce a ukládá Ing. S. Velikovskému, Csc., prověřit možnost využití této formy soutěže na připravované
akce města v tomto volebním období.
• RMF uděluje souhlas s uzavřením provozu MŠ Fryšták, p. o., a to ve dnech od
18. 7. 2011 do 21. 8. 2011.
• RMF schvaluje udělení mimořádné
odměny za vynikající výsledky v pedagogické práci, prokázané při hloubkové
kontrole ČŠI.
• RMF bere na vědomí informaci společnosti Moravská vodárenská, a. s., že
město Fryšták k 31. 12. 2010 splňuje
požadavky stanovené NV ČR, vydaným
dle ust. § 38 odst. 5 vodního zákona ve
věci čištění odpadních vod.
• RMF doporučuje ZMF schválit RO č.
4/2011 – Odvod výtěžku z provozování
loterií ve výši 100.000,- Kč.
• RMF doporučuje ZMF schválit RO č.
5/2011 – Snížení provozního příspěvku
ZŠ Fryšták o částku 21.700, -Kč.
• RMF plně akceptuje požadavky občanů ve věci rozšíření provozní doby České
pošty, s. p., pob. Fryšták, a to i na sobotní dopoledne, a pověřuje starostovu
projednat s vedením České pošty, s. p.,
tento naléhavý požadavek, a to z důvodu, že mnozí občané nemohou během
pracovního týdne (pracovní dny) využít
služeb České pošty pro své potřeby.
• RMF uděluje souhlas s konáním 6.
ročníku volejbalového turnaje v prostorách Sportovního areálu města Fryštáku při Základní škole ve Fryštáku, který
se uskuteční při příležitosti 66. výročí
osvobození města, a to v sobotu dne
7. 5. 2011.
• RMF uděluje souhlas se zřízením zázemí pro občerstvení účastníků a hostů

turnaje na travnaté ploše areálu (živý
trávník).
• RMF neschvaluje poskytnutí peněžitého příspěvku TJ Fryšták (sokolovna)
za účelem pořízení cen a dalších propagačních materiálů, které budou uděleny
účastníkům turnaje, a to z důvodu, že
tyto prostředky jsou zahrnuty do schválené dotace na činnost pro rok 2011.
• RMF schvaluje úhradu faktury za tisk
plakátů v rámci povinné publicity projektu přeshraniční spolupráce mezi obcemi
Fryšták a Kanianka (Fond mikroprojetků
– „Myšlenkou Štefánika ...“
• RMF schvaluje výpůjčku městského
pozemku p. č. 697/16, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, o výměře 1 117 m², pro
využití trávy z pozemku jako krmiva, pí
D. Juruškové, Fryšták - Žabárna na dobu
neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 697/16, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 1 117
m², mezi městem Fryšták, a pí D. Juruškovou, Fryšták - Žabárna na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku měst. pozemku p. č. 22/1, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, o vým. 20 m², pro zpevnění
vjezdu k RD Dolnoveská č. p. 7, p. T.
Nečekalovi, Fryšták, a to na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 22/1, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, o vým. 20 m², mezi
městem Fryšták, a p. T. Nečekalem,
Fryšták, pro zpevnění vjezdu, a to na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na usnesení č. U
R 5/2011/VI/17 schvaluje výpůjčku
měst. pozemku p. č. 383/29, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o vým.
20 m², pro zpevnění vstupu a vjezdu
k RD, p. R. Orsavovi, Fryšták, a to na
dobu neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 383/29, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o vým.
20 m², mezi městem Fryšták a p. R.
Orsavou, Fryšták, pro zpevnění vstupu
a vjezdu k RD, a to na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF v návaznosti na usnesení č. U R
5/2011/VI/21 schvaluje výpůjčku části měst. pozemků p. č. 394/6, o vým.
236 m², p. č. 383/30, o vým. 175 m²,

a p. č. 383/29, o vým. 6 m², vše k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro
zpevnění vjezdu k RD, manželům J. a K.
Balajkovým, Zlín na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemků p. č. 394/6, o vým.
236 m², p. č. 383/30, o vým. 175 m²,
a p. č. 383/29, o vým. 6 m², vše k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
mezi městem Fryšták a J. a K. Balajkovými, Zlín, pro zpevnění vjezdu k RD,
a to s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na usnesení č. U
R 5/2011/VI/20a) schvaluje uzavření
dodatku č. 1 k výpůjční smlouvě ze dne
22. 12. 2008 mezi městem Fryšták,
a S. a K. Doležalovými, Fryšták, kterým
se nově stanovuje výměra pozemku
p. č. 395/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, z původní výměry 124 m²
na celk. výměru 77 m², a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 1.
• RMF v návaznosti na usn. č. U R 5/
2011/VI/20b) schvaluje výpůjčku části
měst. poz. p. č. 393/2, o vým. 6 m², p.
č. 395/2, o vým. 40 m², a p. č. 384/1,
o vým. 14 m², vše k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, pro zpevnění
vjezdu k RD, pí D. Učnové, Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemků p. č. 393/2, o vým,
6 m², p. č. 395/2, o vým. 40 m², a p.
č. 384/1, o vým. 14 m², vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, mezi
městem Fryšták a pí D. Učnovou, Zlín,
pro zpevnění vjezdu k RD, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Statutárním městem Zlín
a městem Fryšták, kterým se mění
veřejnoprávní smlouva ze dne 25. 7.
2003, a to v ustanovení čl. III. – Úhrada
nákladů, kde se zvyšuje cena z 350 Kč
za jednu hodinu služby dvoučlenné hlídky na 600 Kč za jednu hodinu služby
dvoučlenné hlídky.
• RMF v souladu s § 85 písm. b) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru v rámci konání Velikonočního koncertu sboru CANTICUM
CAMERALE, o. s., Zlín.
• RMF schvaluje uzavření sponzorské
smlouvy mezi městem Fryšták, a sborem CANTICUM CAMERALE, o. s., Zlín,
za účelem poskytnutí příspěvku na zajištění Velikonočního koncertu sboru
CANTICUM CAMERALE, o. s., a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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• RMF nedoporučuje ZMF koupi pozemku p. č. 257, ovocný sad, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, o vým. 2572 m², od pí J.
Barboříkové, Fryšták.
• RMF schvaluje uspořádání sbírky
použitého ošacení ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov,
neziskovou organizací, a to v termínu
6. 5. 2011 a 7. 5. 2011, vždy od 8.00
hodin do 16.00 hodin na Hospodářském dvoře TS Fryšták.
• RMF bere na vědomí stanovisko E.ON
Distribuce, a. s., k žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy Z101018402
ze dne 7. 4. 2011, souhlasí s podm.
uvedenými v tomto stanovisku vč. navrhované ceny distribuční soustavy, která
je kryta rozpočtem města pro rok 2011,
a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně
připravit přísl. smluvní dokumentaci.
• RMF bere na vědomí žádost p. S.
Zemana, Zlín, o prodej, případně dlouhodobou výpůjčku či pronájem části
pozemku p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, trvalý travní porost, o výměře do 4.000 m², a doporučuje ZMF zveřejnění záměru prodeje
pozemku p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, trvalý travní porost, o výměře do 4000 m².
• RMF schvaluje ke dni 14. 4. 2011 zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. 902/18, o výměře 62 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
pro zpevnění vjezdu k RD, panu L. Dolanskému, Fryšták, a to na dobu neurčitou a uzavřít se žadatelem příslušnou
smlouvu o výpůjčce.

UPOZORNĚNÍ
Ve Fryštáku budou od 1. května
2011 znovu zahájeny ve večerním ateliéru Kursy kresby a malby pro veřejnost
pod vedením výtvarníka S. J. Kinského
-Novotného.
Tyto kursy budou probíhat každé
úterý (a příp. čtvrtek – podle zájmu) od
17 do 20 hodin v prostorách přízemí
fryštácké sokolovny.
Náplň kursu: zátiší, portrét, ﬁgurální
kompozice, malba v plenéru, akt, graﬁcké techniky a přednášky z dějin umění.
Pro zájemce také možnost privátní
přípravy ke zkouškám na UMPRUM.
Těšíme se na Vás.

POZVÁNKA
TJ Fryšták, oddíl volejbalu pořádá
6. ročník Turnaje osvobození ve volejbale smíšených družstev.
Koná se v sobotu 7. 5. 2011 od
9.00 ve Fryštáku u sokolovny na hřištích sportovního areálu.
Zveme všechny příznivce odbíjené.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

POZVÁNKA

UPOZORNĚNÍ

Srdečně Vás zveme na setkání starosty s rodiči ke Dni rodiny, které se
uskuteční v pondělí 16. května 2011
v 16.30 v obřadní síni fryštácké radnice.
Program setkání:
• Pozdrav starosty rodičům.
• Informace o výsledcích uskutečňování programu podpory rodin.
• Informace o dalších záměrech programu podpory rodin ve Fryštáku.
• Diskuze k problémům života rodin
v našem městě.

Upozorňujeme občany, že místní poplatek za komunální odpad za
rok 2011 byl splatný do 31. března.
Mnozí z vás jej však stále ještě nezaplatili, proto doporučujeme urychlenou úhradu.
V případě nezaplacení totiž bude
využita možnost dle § 11 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
V praxi to znamená možnost navýšení poplatku až na trojnásobek.
Totéž se týká i poplatku za psy.

POZVÁNKA

PODĚKOVÁNÍ

Klub důchodců Fryšták Vás zve na
výroční členskou schůzi, která se koná
v pondělní 16. května od 17 hodin v jídelně Penzionu ve Fryštáku.

Město Fryšták zastoupené starostou
Mgr. Lubomírem Doleželem děkuje společnosti INGO – Automatic WIN s.r.o.,
zastoupené ing. Zdeňkem Buchtou,
která na základě zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích, poskytla ﬁnanční prostředky ve výši 100 tisíc korun.
Uvedená částka bude použita na
ﬁnancování výstavby kanalizace v ulici
Korábová.

VÝZVA
Vážení přátelé, milí spoluobčané,
v roce 2012 oslaví včelaři naší organizace 100 let od založení včelařského
spolku ve Fryštáku. U této příležitosti
základní organizace připravuje včelařskou výstavu a ve spolupráci s MěÚ
Fryšták kalendář na rok 2012 s včelařskou tematikou. Chci Vás touto cestou
poprosit o spolupráci. Pokud pocházíte z včelařské rodiny a máte doma
fotograﬁe nebo další dobové materiály
o včelaření v našem regionu, staré úly
a včelařské pomůcky, prosíme Vás o jejich případné zapůjčení.
Na Vaši nabídku do konce června 2011 čeká za organizátory: Mgr.
Jana Hrabíková, jednatel ZO ČSV, o. s.
Fryšták, tel: 603 105 440, jana.hrabikova@centrum.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme fryštácké knihovně (Mgr.
Janu Krčmovi), základní škole i radnici
za zorganizování skvěle připraveného
semináře kaligraﬁe pod vedením pana
René Skupého z Česko-japonské společnosti.
Ve velice příjemné atmosféře jsme
si rádi rozšířili své obzory a dozvěděli
se mnoho zajímavého o tomto krásném
a pro nás velmi vzdáleném umění z dalekého východu.
oddíl Tai-či Fryšták

UPOZORNĚNÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost – ve spolupráci s městem Fryšták vyhlašuje

TRADIČNÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ:
Letního a zimního oblečení (dámského, pánského i dětského); lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon; domácích potřeb, (nádobí bílého i černého,
skleniček – vše nepoškozené); vatovaných přikrývek, polštářů a dek a také nepoškozené obuvi a také kompletních nepoškozených hraček.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky a také znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční 6. a 7. května 2011, 8.00–16.00, hospodářský dvůr
TS Fryšták.
Věci prosím přineste zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby se při
převozu nepoškodily. Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. 224 316 800, 224 317 203.
Více i na www: diakoniebroumov.org
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Fryštácký 6. květen 1945
– čas osvobození a nadějí – na stránkách školní kroniky
Květnové dny jsou v paměti evropských národů po 65 let spojovány s ukončením tragické a naprosto zbytečné druhé světové války, která stála lidstvo na
60 milionů obětí. Dejme i letos slovo dobovému městskému kronikáři a řediteli
fryštácké měšťanky panu Františku Bobalíkovi, který byl občanstvem Fryštáku
postaven coby předseda národního výboru do čela naší pospolitosti fryštácké.

„...Již po řadu dní předchozích sedávali jsem u rozhlasových přijímačů a se
zatajeným dechem a s nadšením v srdcích poslouchali jsme zprávy z Londýna
a Moskvy o vítězném postupu spojenců
na západě i na východě. Zvlášť mohutně
působily na nás rozkazy generalissima
Stalina o vítězném díle Rudé armády.
Vždyť z této strany mělo přijíti osvobození našeho kraje! Bylo nám velkolepě,
když jsme slyšeli: „Hodonín dobyt! Brno
osvobozeno (26. 4. 1945). Ostrava volná! Opava! Rudá armáda je na Vsetíně!“
atd... V prvých dnech května otřásal se
střelbou blízký Zlín. Naše napětí: odkud
přijdou naši osvoboditelé?
5. května byly zde ještě trosky lupičské německé armády, která již po více
dní před tím zdejším krajem ustupovala
v zuboženém stavu směrem k Holešovu. Tu noc z 5. na 6. května zde ještě
někteří Němci přenocovali, kde se dalo,
něco ukradli (zvláštní zájem měli o jízdní kola), jinde si vyžebrali – to bylo v 5
½ hod. A v téže době vstoupily jednotky
armády – osvoboditelky – na půdu naší
školní obce.
Dne 6. května 1945 v 5 ½ hod. byla
vrácena svoboda zdejšímu kraji!
Byl to překrásný den, byť i chvílemi
dosti deštivý. Měli jsme to mimořádné
štěstí, že zrovna nám přinesl svobodu
1. československý armádní sbor pod
velením generála Klapálka. Přišel od
Slušovic a postupoval celou šířkou údolí. Nadšení, s kterým naše obyvatelstvo
vítalo osvoboditele, bylo nezměrné. Ani
deštivé počasí nedovedlo zabránit, aby
občanstvo v hustých špalírech při řízném vyhrávání místní kapely nadšeně

pozdravovalo vítěze. Lidé se objímali,
mnohým se topily oči v slzách radosti
– domy byly ozdobeny prapory a látkami
v národních barvách. Německé nápisy
a jiné stopy okupace byly ničeny. Se
zvláštním zadostiučiněním pisatel těchto záznamů s několika mladými lidmi
a se školníkem Vojtěchem Vlkem strhli
se školní budovy tabuli s německo-českým označením škol v budově se nacházející. (Tabule kryla obratně pamětní
desku legionáře Grmely, která měla být
dle nařízení okupantů odstraněna.)
Správu obcí převzaly revoluční národní výbory, ustavené dle pokynů z Holešova.
…Poněvadž vojsko mělo rozkaz postupovati k západu co nejrychleji, bylo
nutno ihned zbudovati prozatímní most

pod Lukovským. Hned na první výzvu
podjal se tohoto úkolu početný oddíl
našich mužů a v rekordním čase byl
postaven pevný most, po němž ještě
v dopoledních hodinách odcházelo vojsko směrem k Holešovu. Tam – u Holešova – zuřil boj a odtamtud k nám byli
dopravováni ranění a zajatí. Zajatci byli
zde zjištěni (kancelář pro ten účel byla
v domku čís. 72 – na Hrádku – vedle
školy, v soustružnictví Frant. Sitky)
a pak odváděni dále do Vsetína, pro raněné byl zřízen polní lazaret ve zdejší
škole. V lazaretu podlehli zranění 4 naši
vojíni, za velké účasti našeho občanstva
byli pochováni na zdejším hřbitově.“
(O domácím odboji tu není ani řádek... O tom se dočtete v kronice obecní psané po roce 1945 panem učitelem
Františkem Bardodějem, v Jadrníčkově
knize Městečko Fryšták (1947), v knize
Město Fryšták (1996) nebo seriálu Miroslava Ticháčka a mých příspěvcích ve
Fryštáckých listech z minulých let.
Jakákoliv válka (a je jedno, zda globální či lokální) je pro obyvatelstvo,
zvířata i krajinu hrozným neštěstím.
A právě na neštěstí, utrpení druhých
a umělém vyvolávání napětí se dá nejvíc vydělat!
To člověka bolí, když se zastaví
i u hrobu těch, kdo položili své mladé
životy v boji za svobodu...
Vybral -Čz(Děkuji při této příležitosti řediteli ZŠ
Fryšták panu Mgr. L. Sovadinovi za poskytnutí dokumentů)
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Láska plodí, nadšení buduje, svornost uchovává
(110. výročí založení TJ Sokol Fryšták)
K významným regionálním jubileím
roku 2011 patří také vznik fryštáckého
Sokola (1901), jehož ustavení otevřelo
možnosti rozvoje tělovýchovného hnutí
a sportu na Fryštácku. Věnoval jsem
tomuto tématu ve Fryštáckých listech
v letech 2003 až 2005 celý seriál. Nyní
si dovoluji připomenout sám počátek
zrodu této nejmasovější a po celá desetiletí nejaktivnější oblasti spolkového
dění v našem městě.
Již po vzniku Sokola v Praze v roce
1862 (prof. dr. Miroslav Tyrš, dr. Jindřich Fügner) bylo i na Fryštácku patrné, že zejména mládež a pokrokověji
naladěná část populace touží po zdravém pohybu, což bylo tehdy mnohdy
i na školách považováno za něco nepřístojného, ba dokonce nemravného!
O tom, že i na Fryštácko zaválo nové povětří, svědčila např. obliba společných
výletů do přírody (rackovské Boří, Velá,
Skalka, hornoveský park...), spojených
s tancem, recitací, muzikou, cvičením
prostných apod.
U kolébky fryštáckého tělovýchovného hnutí a Sokola stáli obchodník Josef
Mikl, dále učitel, komeniolog a znalec
esperanta Josef Krumpholc, slovenský
buditel a fryštácký obvodní lékař MUDr.
Ján Šípka a učitel František Černošek.
Ustavující schůze Sokola se konala 28.
dubna 1901 v pohostinství u Jehličků
na náměstí (tam, kde je dnes pizzerie
U Fíka). Prvními členy fryštáckého Sokola se stali bratři: Josef Mikl, Vojtěch Vlk,
Josef Smutný, Karel Smutný, Rudolf Kovář, Karel Březík, Jan Halla, Alois Pekař,
Tomáš Vrla, František Matula, František
Machač, Metoděj Chyla, Leopold Újezdský, Josef Orsava, Ivan Fiala, Josef
Krumpholc, MUDr. Ján Šípka, Eduard
Hrnčiřík, akademický malíř Jan Pažout,
Gustav Konečný, Jan Anderle, Valentin
Januška, Augustin Mlčoch, František
Javořík, Cyril Vařák, Josef Jugas, Jan
Hoferek a Jan Šebík (oba poslední byli
z Lukovečka). Pokladníkem jednoty se
stal Emanuel Jindřich. Za heslo byla přijata slova antického římského básníka
„V zdravém těle zdravý duch“ (Juvenalis). Prvním starostou fryštáckého Sokola se stal bratr J. Krumpholc (1903
bratr F. Černošek), prvním náčelníkem
Josef Mikl.
První veřejné cvičení se konalo 25.
srpna 1901 na zahradě pana Bedřicha
Ticháčka a paní Rudolfíny Horákové, rozené Zapletalové, na Zádvoří (Již dříve
tu mívali Fryštačané a přespolní taneční veselice, výlety spojené s koncerty
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místních muzikantů, akademiemi). Veřejného cvičení se tehdy zúčastnili také
cvičenci ze Zlína, Holešova, Kroměříže,
Hulína a Kojetína. V lednu 1902 byl
uspořádán za hojné účasti sokolský
ples (výtěžek byl využit na zakoupení
cvičebního nářadí). Cvičení probíhala
v sále radnice. Účastnilo se jich stále
více dětí a mládeže. Vedle prostných tu
měla své místo i pořadová příprava, cvičení s kuželi, skok, bradla, hrazda, kůň,
dokonce i box...
Roku 1912 byl při TJ Sokol ustaven
také ženský odbor. První náčelnicí byla
sestra učitelka Zdeňka Grünwaldová
a po ní Vlasta Červinková. K prvním
sokolkám dále patřily sestry Ludmila
Barkovičová, Ida Dvořáková (účetní),
Božena Grmelová, Františka Grmelová,
Karla Hamrlíčková, Růžena Jadrníčková,
Ludmila Kvapilová, Antonie Langová,
Anna Paráková, Marie Prédlová, Anežka
a Rudolfína Sitkovy, Ludmila Vydrová,
N. Špičková, Anna Buryšková, Františka Šimíková, Františka Šebíková, Julie
Svačinová a Žoﬁe Miklová. K předním
osobnostem českého sokolství patřila
všestranně činná sestra učitelka, cvičitelka, publicistka a později ředitelka ZŠ
v Želechovicích Emílie Klusalová-Horáková.
Vedle tělesné stránky se sokoli
orientovali i na činnost přednáškovou,
pořádali plesy, turistické akce, taneční hodiny, maškarní merendy, kulturní
večírky, měli i svou knihovnu, čítající
zpočátku 232 knih. K masově navštěvovaným akcím patřila okrsková cvičení
sokolských jednot. Vyvrcholením pří-

pravy patřila účast na sletech v Praze
(r. 1912 Fryšták v Praze reprezentovalo 5 cvičenců, v r. 1914 v Brně již 36
fryštáckých sokolů). Roku 1909 zavítal
mezi naše sokoly slavný cestovatel
Stanko Vráz. Po vzniku ČSR se činnost
místního Sokola podstatně rozšířila (vyhlášenou úroveň měla nejenom cvičení,
ale také divadelní představení, Theodor
Brázda založil sokolskou dechovou kapelu, v r. 1927 sokoli zřídili také kino.
V roce 1920 přibyla ve Fryštáku i další
agilní tělovýchovná organizace – TJ Orel
– a následně i místní pobočka Federace
dělnických tělovýchovných jednot.
V roce 1930 bylo podle návrhu Baťova architekta F. L. Gahury vybudována stavitelem Ing. Josefem Zapletalem
z Kroměříže fryštácká sokolovna. Po
dlouhá desetiletí se stala centrem tělovýchovného, sportovního, kulturního
a společenského života Fryštácka i přilehlého regionu.
V průběhu posledního dvacetiletí
minulého století proběhla v objektu sokolovny řada stavebních úprav a roku
2004 byl otevřen nový sportovní areál
mezi školou a sokolovnou a slavnostně
otevřena i moderně rekonstruovaná sokolovna. V rámci slavnostního shromáždění jsme spolu s Ing. Pavlem Hrabíkem
ve svých projevech připomněli historii a
osobnosti fryštácké tělovýchovy a sportu. Patřili k nim vedle výše zmíněných
zakladatelů fryštáckého Sokola také
nezapomenutelní starostové a náčelníci Josef Sitka, František Kubík, Václav
Zaoral, Milada Silová, Rudolf Horák, Rudolf Bumbala, František Hubáček (nosiFRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2011

tel Ceny města Fryštáku), Alois Vyskup,
Vladimír Polepil, Václav Paštěka a neúnavní organizátoři tělovýchovného dění
manželé Rudolf a Sylva Knedlovi. Dnes
se ujala vedení díla našich předků nová
generace. Přeji jí mnoho přízně, elánu
a dodávám: Nenechte se od svých dobrých předsevzetí a plánů odradit!
Velkých změn doznalo i další oblíbené centrum sportovního dění – fryštácké
hřiště kopané: bývalá dřevěná tribuna
našeho dětství je pouze na fotograﬁích,
dnes je tu krásný areál se šatnami, posezením, občerstvením, tenisové kurty
a řada dalších novinek (viz občasné informace ve Fryštáckých listech).
Živě si pamatuji, když jsem u Ticháčků v kuchyni (za školou) s napětím coby
dítko věku předškolního čekal na Raďu
Ticháčka, který mě přivedl do velkého
sálu sokolovny. Bylo to něco úžasného!
Když jsme se v tomtéž přeplněném sále
sokolovny s tímto krásným mladým mužem loučili, jako by se pro mne poprvé
zhroutil celý svět... Ale i bolesti, pády
a chyby mají v sobě skrytou výzvu, abychom znovu prozřeli a pozvedli zrak ke
slunci... Se sokolovnou, přilehlým cvičiš-

těm, hřištěm kopané, vším nezapomenutelným, co jsme tu prožili, je spojeno
mnoho let našeho života. Za 110 let –
i v posledním období – se udělalo na poli
fryštácké tělovýchovy, sportu i brannosti kus poctivé práce. Ne všechny naše
sny či plány se splní – i tak toho bylo
dost. Kolik hvězd na sportovním nebi
celostátním i mezinárodním vzešlo z kolébky fryštácké… Jen namátkou vzpomínám ty nedávné i dnešní: cyklisté M.
a V. Javoříkovi, F. Jadrníček, A. Holík, T.
Musil, boxer J. Horák, čs. reprezentant
ve střelbě M. Papežík, motoristé F. Jadrníček, L. Březík, Z. Sedlář, M. Cais,
atleti I. Konečný a M. Březíková, stolní
tenista T. Konečný, orientační běžci M.
Šafářová-Dudíková a bratři T. a Š. Dlabajovi, rodové „dynastie“ fryštáckých
fotbalistů, v dogtrekkingu B. Růčka,
gymnasta S. Škrábal... Nebo modeláři
z dílny R. Knedly a J. Šrámka, v aerobiku
S. Galíková, M. Váňová a její svěřenkyně, někdejší hokejbalový tým V. Staši,
v turistice P. Kantor a jeho pokračovatelé... (Můžete mi napovědět, kdykoli mě
potkáte, případně dodat informaci do
městské knihovny).

DVĚ SLOVA : JAPONSKÁ KALIGRAFIE
Uplynulo několik měsíců od nápadu
hledat cestu k písmu a těšení na to. Je
možné vnímat písmo jinak než jako pouhý nástroj k použití? Otevřít oči a vidět
za ním nápovědu celku, z nějž vzešlo?
Ten den, 9. duben, nadešel. Pro
pana René Skupého, toho, kdo nabízel
klíč, se otevřel už ve tři hodiny ráno.
O šest hodin později už byl na místě.
Světlem hojně obdařená učebna výtvarné výchovy naší základní školy jako kdyby napovídala, že je třeba přijít otevřený. Po chvíli už lavice
nesly kaligraﬁcké sady i stránky novin a vzápětí místnost ožila
také ostatními.
Konečně znaky… Mají svou historii a mnohdy vizuálně čerpají ze skutečnosti. Znak pro strom hovoří o stromě, dva tytéž
znaky označují křoví a tři pak les. Humor autorů písma žijících
v časech, kdy čeština ještě bloumala po hvězdách, překvapuje: Ztrojený znak pro ženu znamená „velký hluk“. Kázeň vedoucí k trpělivosti: kdo si chtěl druhdy ukovat meč, musel nejprve
po tři roky rubat uhlí.
Lze si nechat napsat vlastní jméno i slova, která nám
jsou blízká. Lektor René se všeho chápe ochotně a trpělivě.
Zvláštní, jak při psaní nevyužívá jen zápěstí, pohyb ruky je
prodlouženým pohybem celého těla. Snažíme se přepisovat.
V tu chvíli rozumím tomu, proč je naším východiskem novinový
papír. Jsou (a budou) ho stohy.
Přestávka.
Volíme si jednotlivé znaky i jejich ustálená spojení a pokoušíme se je přepisovat. Přistupujeme s nimi k lektorovi a
necháváme si vysvětlit a názorně předvést, nakolik unikáme
pravé podobě. Na řadu přicházejí proporce, preciznost tahů.
Obdivuhodné, čeho lze se štětci dosáhnout, když tomu věnujete léta a vůli a vybudujete si k písmu vztah…

Je v tom cosi nádherného, vznešeného, co ve svých srdcích nesli sokoli,
orli, cvičitelé, cvičenci, naši sportovci
a co nesou dodnes jejich pokračovatelé. Na základním kameni sokolovny z
roku 1930 byla napsána památná a zavazující slova: „Láska plodí, nadšení buduje, svornost uchovává!“ S jakou hořkostí u vědomí tohoto odkazu musíme
být svědky hanebností, které nám naši
„vyvolení“ v matičce Praze předvádějí!
Přesto v bezesných nocích věřím
v nová svítání!
(V roce 1989 jsem v rámci celostátní soutěže kronikářů zpracoval více než
stostránkovou práci o rozvoji fryštácké
tělovýchovy, sportu a brannosti. Slavnostnímu ocenění v Praze byli přítomni
i tehdejší fryštácký starosta pan Rudolf
Svačina a tajemník pan Petr Bezděčík.
Rozhovor s námi natáčela i televize. Po
22 let leží svázaný rukopis v knihovně...
Byl bych rád, kdyby se ke 110. výročí
Sokola podařilo vydat aspoň výtah jako
pamětní tisk.)
Všechno nejlepší v čas květů
přeje
SLÁVEK ZAPLETAL.

(něco jako útržky z deníku)

Závěr? Kaligraﬁcký papír a složitější
sestava znaků. Někdo si nechá předkreslit svůj oblíbený citát, jiný vychází
z toho, co už je připraveno. Žádám pana
Reného o zápis motta naší knihovny:
„Kniha je jako zahrada, kterou nosíš
v kapse.“ Zapisované vyplouvá jako vlny.
Radost pohledět! Ještě razítko. Ták a je
to… Čas přímo prchá. Už je zapotřebí
končit. Rychle. Poprvé si inspirován kolegy stoupnu. Chyba. Dvě stránky kaligraﬁckého papíru, které si šetřím po celou dobu, měly raději
zůstat nepoužité na hromádce, ušklíbá se novinový papír, na
němž je tentýž znak mnohem líp vyvedený.
Uklízíme. Při tom probleskne, že vše tak rychle přeletělo…
Den, ze kterého pochází radost. Příjemná společnost, byť byla
tvořena lidmi, kteří se převážně neznali, ostatně pocházeli
z vícera okruhů… Zamykáme dveře, odcházíme nádvořím.
Jako štětce píšeme do chodníku nejen celým tělem, ale
i úsměvem. Září (v dubnu).
Poděkování patří:
Česko-japonské společnosti, konkrétně paní Andree Badurové a panu René Skupému,
Základní škole Fryšták, panu řediteli Liboru Sovadinovi (za
zapůjčení prostor a příjemné zázemí),
Městu Fryšták za ﬁnanční příspěvek,
všem dvaadvaceti účastníkům, ale i těm, kdo se chtěli
zúčastnit, ovšem nemohli.
Jan Krčma
P. S. Účastníci mezi sebou v minisbírce na zmírnění následků katastrofy a pomoc postiženým nedávného neštěstí
v Japonsku shromáždili 1710 Kč. Děkujeme za to!
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LUKOVEČ K A

JAK SE BAVÍ ZAHRÁDKÁŘI
V sobotu 19. března 2011 připravil Český svaz zahrádkářů v Lukovečku pro své
členy a jejich přátele tradiční posezení s muzikou.
Zábava probíhala v přátelském duchu. Při pěkných písničkách si všichni s chutí
zatančili. Nechybělo ani sólo pro Josefy, kteří právě slavili svůj svátek.
U skleničky dobrého vína si zahrádkáři z Lukovečka i Fryštáku příjemně popovídali a užili si hezké odpoledne.

ZÁVINY
v jakékoli podobě

Taneček „čepicový“

Výstava rukodělných prací
Místní skupina ČČK uspořádala
v sobotu a neděli 9. a 10. 4. výstavu
rukodělných prací.
Nápad to byl výborný. V pátek se posbíraly vzorky, které chtěli lidé na výstavu zapůjčit, a pak se vše naaranžovalo. Na výstavku toho bylo tolik, že nám
stoly nestačily. Dečky, ubrusy, polštáře,
sošky, obrázky, košíky, keramika, každý
si přišel na své. Historie na naší výstavě také sehrála svoji významnou roli,
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skutečně se bylo na co dívat.
O zpestření výstavy se taky postarala cérečka, která předvedla paličkování
a taky vyzvala návštěvníky výstavy, aby
si to vyzkoušeli na vlastní kůži. Ruce
se s paličkami lidem pletly a oči také.
Na výstavě se prezentovala mimo jiné
i paní perníkářka. Krásné domečky, srdíčka, želvičky a další sladké dobroty
byly u nás k mání. Pak se jen tak u občerstvení posedělo a popovídalo.

V sobotu 12. 3. uspořádala MS ČČK
jako každý rok ukázku domácího pečení. Letos to bylo na téma štrúdl.
Sešli jsme se v hojném počtu. Deset vzorných kuchařek přineslo ukázat,
co vytvořily. Každá předala recept na tu
svoji dobrotu. Taky přišlo pár fajnšmekrů, kteří dorazili jen tak, prostě ochutnat, z čehož jsme měli velkou radost,
protože doufáme, že do příštích ročníků
už donesou taky svůj výtvor.
Celé odpoledne probíhalo v pohodovém a takovém přátelském a sousedském duchu. Při ochutnávce se u kávy,
čaje a skleničky vína posedělo a povykládalo. Všichni odcházeli spokojeni.
Už máme za sebou 4 ročníky. První
byl na téma sladké pečení, druhý slané pečení a třetí pomazánky. Letošní
štrúdly byly taky dobrý nápad.
Tak jaké téma zvolíme příští rok?
Chudárková Marie

Velký dík lidem, kteří nám s výstavou pomohli a zapůjčili svoje exponáty.
Popelářová Hana
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Druhá květnová neděle patří všem maminkám
První zprávy o „předchůdci“ Svátku
matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle
nebo Neděle matek (Mothering Sunday)
a slavil se na počest všech anglických
matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc).
V USA poprvé Den matek navrhla v roce
1872 Julia Ward Howeová a věnovala
tento den míru. Na sklonku 19. století se
Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie,
matka 11 dětí, začala angažovat za práva matek. Když zemřela, pokračovala
v jejím započatém úsilí její dcera, která
požádala pastora metodistické církve
ve městě Grafton v Západní Virginii, aby
vykonal zvláštní bohoslužbu na počest
paní Jarvisové a všech matek světa.
V roce 1907 Anna Jarvisová (zemřela
v roce 1948 bez prostředků a zcela
opuštěná ve starobinci) zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. Dočkala se v roce 1911.
V roce 1914 byl Den matek prohlášen oﬁciálně za národní svátek – den
veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou květnovou neděli mat-

ky nepracovaly, nevařily, neuklízely.
Všechno obstarávaly děti, které navíc
maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí
posílali matkám pozdravy a blahopřání.
Občané USA se zdobili květinou – bílou
ten, kdo maminku už neměl, a červenou
ti ostatní.
Do Československa přišel nápad
slavit Den matek kolem roku 1918, kdy
zemi navštěvovalo hodně lidí z USA,
mezi nimi i sociální pracovnice. Ideu
šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky
i některé ženské komise při politických
stranách. „Maminku máme každý jen
jednu a je jediná, která nás nesobecky
milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold matkám,“
tak začínala výzva v Českém slově
z roku 1924. Noviny zvaly na oslavu do
Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek u nás.
Asi nejvíce se o oslavu Dne matek
v bývalém Československu zasloužila
Alice Masaryková. Ostatně není divu,
protože její otec T. G. Masaryk na svou

matku vzpomínal takto: „Matka na mne
měla větší vliv než otec... Matka byla
chytrá a moudrá... Matka byla zbožná.
Ráda chodila do kostela, ale neměla
k tomu kdy, protože musela dřít na rodinu...“
Proto nejen v tento sváteční den by
si každý měl připomenout úctu ke každodenní neviditelné péči maminek o novou generaci, pěstovat smysl pro cenu
dobrých vztahů mezi mužem a ženou
a vytvořit ovzduší dobré vůle, které současná doba tolik postrádá.
Také letos připravila MO KDU-ČSL
Fryšták oslavu Svátku matek.
V pondělí 9. května v 16.30 bude
pro všechny maminky, ale i babičky
opět připraveno kulturní vystoupení členů operety Slezského divadla
v Opavě (které se Vám loni tak moc
líbilo).
Věříme, že i letos přijmete naši pozvánku k malému připomenutí tohoto
svátku.
Těší se na Vás organizátoři z řad
lidové strany.

Klub maminek
P R O G R A M na K V Ě T E N 2 0 1 1
Pravidelné úterky 9–11 hodin:

3. 5. Den matek, výroba šperku pro maminku z těstovin.
10. 5. Sociální žonglování s Jirkou Sadilou.
17. 5. Beseda se Zdeňkou Vidlářovou o občanském sdružení Věneček
a o kulturních i sportovních akcích pro děti ve Fryštáku.
24. 5. Muzikoterapie na Hrádku. Pozor, sraz v 9 hod. u knihovny!
31. 5. Za příznivého počasí pochod s kočárky do Horní Vsi.
Pozor, sraz v 9 hod. u knihovny!
Páteční tvoření pro širokou veřejnost /v 17 hod./:
6. 5.

Aranžování ke Dni matek, materiál zajištěn

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cz
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

Pozvánka na pochod
Zveme všechny maminky i tatínky
a jejich ratolesti,
od miminek až po běhající děti,
na procházku
do Horní Vsi k přehradě.
Sraz bude 31. 5. v 9 hod.
u knihovny.
Během procházky budou děti hledat
hnízda zvířátek, ve kterých bude pro
ně vždy něco zajímavého připraveno.
Přijďte si užít s dětmi a načerpat
veselou a hravou náladu.
Těší se na vás
Klub maminek Fryšták.

Sedmkrát proběhlo v klubu maminek
tvoření pletení z pedigu pod laskavým
vedením paní Magdy Plškové z Rymic.
Za společně strávené kreativní chvíle
naplněné příjemnou atmosférou velmi
děkujeme. A k narození dcerušky přejeme, aby vám Lucinka přinesla hodně
lásky, smíchu a něhy, ať prozáří každý
den štěstím a radosti.
Druhý dubnový páteční podvečer patřil v klubu maminek malování kraslic
voskovou technikou. Paní Čevelová nám
svojí zručností ukázala, jaké krásné ornamenty lze vytvářet. Povzbuzovala nás
a dávala nám rady, aby se nám dílo povedlo k co největší spokojenosti. Domů
jsme si všichni odnesli pěkné kraslice,
z kterých jsme měli radost.
Za příjemné tvoření paní Čevelové
z Kašavy velmi děkujeme.
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Důvěřujme v Boží prozřetelnost, ta nás
nikdy nezklame.
P. Ignác Stuchlý
Kronika oratoře (25.)
(školní rok 1935–36)
Vedoucí oratoře P. František Lepařík, asistent pan Alois Slovák.
4.–8. srpna 1935 byla duchovní cvičení pro oratoriány. Kazatelem byl P. Lepařík, který měl 3 promluvy denně.
Pořad duchovních cvičení:
8 hod. ranní modlitby, promluva, mše svatá, tichá rekreace;
10.30 hod promluva, ústraní ve studovně, před polednem návštěva kaple
a pak oběd doma;
14 hod. zábava na dvoře;
15 hod. litanie a ústraní ve studovně;
16 hod. četba ze života Dona Boska a promluva;
18 hod. požehnání, modlitby, večerní slůvko a pak domů spát!
Ve čtvrtek 8. srpna byl závěr duchovních cvičení a společné svaté přijímání,
pak snídaně a fotografování.
Přes prázdniny vypomáhali v oratoři p. Muška, Zela a Jurečka. Koncem září P.
Lepařík odjíždí na vojnu na 5 měsíců do Brna. Oratoří pověřen částečně P. Horniak. Jelikož byl zároveň školním rádcem, nestaral se nikdo o oratoř. Brzy byla ve
Fryštáku dětská nakažlivá nemoc, a proto oratoř byla úplně zavřena. Na Vánoce
se vrátil na dovolenou P. Lepařík a snažil se pozvednout oratoř. Po svátcích opět
odjíždí do Brna a pak do Prahy na vojenskou službu.
Poněvadž byly velké nepořádky v oratoři, vzpoury a přehmaty, oratoř byla znovu zavřena až do konce února. Začátkem března se vrátil vedoucí z vojny, pomalu
se začíná oratoř otvírat, ale jen v neděli.
Do Emauz šli oratoriáni ve Velikonoční pondělí a sice do Zlína. V květnu na
svátek Panny Marie Pomocné při odpolední akademii předvedli oratoriáni pěkný
dialog: „Ogaři oratoře Panny Marie!“ Na Boží tělo byla založena družina Nejsvětější svátosti oltářní v oratoři. Bylo přijato asi 20 oratoriánů do družiny. Přijetí se
konalo v ústavní kapli.
V letní době pomáhal v oratoři též F. Zámorský. Koncem června byla duchovní
cvičení pro jinochy. Pro špatnou organizaci a propagaci se jich zúčastnilo velmi
málo. Zato 5. července byl uspořádán velmi pěkně svátek oratoře. Ráno o půl
osmé mše svatá ve farním kostele se společným svatým přijímáním. Nato snídaně v oratoři.
Odpoledne předvedli dospělí oratoriáni divadlo: „Přítel dítek.“ Obecenstvo
uvítal Fr. Šebík, malý oratorián. Na konci byly odevzdány oratoriánům odměny.
Oratoři věnován nový pingpongový stůl a stolní hry. Po čas akademie účinkoval
oratoriánský orchestr pod vedením p. Zámorského.
7.–8. července se uskutečnil zájezd velkých oratoriánů do Moravské Ostravy,
kde byl fotbalový zápas.

F RYŠ T ÁK
Svátek Panny Marie
Pomocnice křesťanů
24. května
Pod tímto názvem vzývali křesťané Matku Boží o pomoc v 16. století,
když se turecká vojska valila do Evropy,
v námořní bitvě u Lepanta (1571 ve
východní části Středozemního moře)
a v roce 1809, když Napoleon odvedl
papeže Pia VII. z Říma do francouzského
zajetí. Panna Maria Pomocnice vyslyšela modlitby trpících a dopřála křesťanskému loďstvu, že u Lepanta deﬁnitivně zlomilo tureckou námořní moc, že
křesťanské vojsko v roce 1683 odrazilo
a zničilo tureckou armádu, ohrožující
už samu Vídeň, a Piu VII. umožnila, že
se 24. května 1814 svobodně vrátil do
Říma. A na tento den pak ustanovil každoroční svátek Panny Marie Pomocnice
pro celou katolickou církev.
Jaké atributy má Panna Maria Pomocnice křesťanů? Přijďte se podívat
k nám do kaple.

Co bude
Salza
Termín: 27. 5. – 29. 5. 2011
Minimální věk: 18 let
Cena: cca 3000 Kč – v ceně je vodácké vybavení, doprava, ubytovaní v kempu (ve vlast. stanech) a pojištění.
Salza, jedna z nejkrásnějších řek
Evropy. My si tenhle vodácký ráj uprostřed
vápencových soutěsek vychutnáme
z nafukovacích lodí.
Vede: David Kozubík
(david@tlachac.net)
DIS fest 2011
8. ročník legendárního multižánrového festivalu ve Fryštáku
Datum: 11. 6. 2011
Místo konání: DIS Fryšták
Skalní hrátky
Termín: 10. 6. – 12. 6. 2011
Minimální věk: 18 let
Cena: cca 500 Kč – v ceně je zahrnuto zapůjčení lezeckého vybavení,
nocleh na DISu (ve vlastním spacáku)
a vstupné na DISfest.
Nebaví vás chodit? Zkuste zlézat…
Úvod do skalního lezení, vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé.
Vede: Dalibor Taibl (ddala@seznam.cz)
a David Kozubík (david@tlachac.net).

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz

12

FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2011

VÍTOVECKÁ ŠIPKA 2011

Občanské sdružení
„Dobrá nálada Vítová“
Vás srdečně zve na

• Kategorie dětská šipka:
3. místo Dan Mlčoch;
2. místo Jiří Sanitrník;
1. místo Klára Jurčíková z Fryštáku.
• Kategorie dospělých
3. místo Bohuš Petr Kolajík;
2. místo Tomáš Mlčoch;
1. místo Jan Chromčák z Fryštáku.

TRADIČNÍ

KÁCENÍ MÁJE.
Tato akce se koná v sobotu
28. 5. 2011 od 19 hodin
v prostorách VÚB na Vítové.
O krátký kulturní program
se postarají mažoretky ze ZŠ Fryšták
pod vedením Nikolky Dorazínové.
Od 20 hodin začne na sále
PRAVÁ MÁJOVÁ VESELICE.
K tanci, zpěvu i poslechu zahraje
ZLÍNSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA.
V průběhu večera Vás čeká také
LOSOVÁNÍ TOMBOLY.
Občerstvení je zajištěno.
Vstupné je dobrovolné.
Na Vaši účast se těší členové O.S.

Deti družby
V roku 1954, na základe uznesenia
Ministerstva školstva ČSSR, sa nadviazala družba medzi Čechmi a Slovákmi.
Základná deväťročná škola (ZDŠ) obce
Muráň, nadviazala družbu so ZDŠ mesta Fryšták, nachádzajúcou sa na Morave. A ako to vlastne všetko začalo? Vtedajší riaditeľ ZDŠ Fryšták, keď cestoval
po Slovensku, objavil jedinečnú krásu
v podobe Muránskej planiny. A vtedy sa
rozhodol. Keď už družbu, tak jedine so
ZDŠ Muráň! Družba medzi týmito dvoma školami prerástla až do spolupráce
na úrovni mesta a obce.
Pre tých neskôr narodených malé
vysvetlenie. V čom tkvie podstata družby, resp. čo je jej primárnym cieľom?
Upevňovanie vzťahov dvoch národov
– Čechov a Slovákov. Deti jednotlivých
škôl si medzi sebou navzájom vymenili adresy. Nasledovala korešpondencia
v podobe listov. Vzťahy prerástli až do
priateľstiev. Priateľstiev na celý život.
Mnohí zúčastnení, „deti družby“, sa
stretávajú dodnes. Rodiny sa navštevujú, pozývajú sa na svadbu svojich detí
a pod. Jednoducho povedané, vzťahy
„nezamrzli“, ale naopak prerástli do
väčších rozmerov.
V súčasnosti nech už sa konajú akékoľvek kultúrno-športové podujatia organizované obcou Muráň, Fryštáčania
nemôžu chýbať a naopak. Realizujú sa
napríklad volejbalové alebo futbalové
turnaje atď. Keď po prvýkrát do Muráňa
zavítala dychovka, Fryštácká Javořina,
celá sála kultúrneho domu bola pre-

Fair trade i ve Fryštáku

plnená. Neostalo ani jedno miesto na
státie. No a nasledujúce vystúpenia
dychovky neboli výnimkou. Fryštáčania
zas nechýbali na 33. ročníku Zimného
prechodu Muránskou planinou, tohto
roku. Taktiež sa chystajú aj na trojdňové oslavy okrúhleho výročia obce Muráň
(690. výročie založenia obce) a hradu
Muráň (740 rokov od prvej zmienky
o hrade). Aj vy patríte k tým, ktorý mesto Fryšták ešte nenavštívili? Aj v tomto
prípade platí, že raz vidieť je lepšie, ako
stokrát počuť.
Či už tak alebo onak, či už patríte
k tým skôr alebo neskôr narodeným jedno nás všetkých spája. Spolupatričnosť.
Tak ako odíde zima a o dvanásť mesiacov sa opäť vráti v plnej kráse a forme,
tak aj družba nepominie. Zotrvá.
Bc. Bibiana Kubašková

Co je to FAIR TRADE? Je to podpora
pěstitelů v rozvojových zemích. Není to
charita, ale forma pomoci konkrétním
lidem. Cílem je zlepšit životní podmínky
chudých pěstitelů.
Hlavními zásadami jsou:
• spravedlivá cena;
• zákaz dětské práce;
• důstojné pracovní podmínky;
• rozvoj komunit;
• environmentální udržitelnost (většinou BIO – kvalita zboží).
Co se tedy nabízí?
Čokolády, čaje, káva, příp. další sortiment (kakao, hořčice, cukr, koření...)
Koupí některého zboží na baru v DISu
ve Fryštáku máte možnost přispět i Vy.
Děkujeme.

POZVÁNKA
OS Věneček při MŠ Fryšták Vás
srdečně zve na celodenní rodinnou
akci – V. Putování pohádkou, které se
uskuteční v sobotu 28. 5. 2011 od
10 hodin v Horní Vsi v parku u myslivecké chaty.
Připravujeme pro vás ukázku latinských tanců, mažoretky, kouzelníka,
divadelní pohádku, skákací hrad, malování na obličej, jízdy na koních, jízdy
na čtyřkolce, přijedou hasiči se svým
vozem a spousta další zábavy...
Vstupné: děti 20 Kč/dospělí 40 Kč

Bohaté občerstvení je zajištěno.
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Úspěchy fryštácké kopané v 80. letech
Druhou polovinu 70. a 80. let lze
označit jako fotbalově velmi příznivou.
Zpočátku byla situace jiná a vycházela
z možností, jakými ﬁnančními prostředky klub pro rozvoj sportovní činnosti
disponoval. Bude však pravděpodobně
vhodnější, když Vám tato léta přiblížím
z pohledu událostí tohoto období.
V roce 1972 nastoupil jako nový
předseda fotbalového oddílu R. Mlčoch. Nemělo by význam připomínat, že
stav ﬁnancí fotbalového oddílu byl velmi špatný, což našlo svůj odraz i ve fotbalovém umění na hřišti. Z hráčského
kolektivu vystupovali do popředí především příslušníci 1. mužstva, ve kterém
byli Jaroslav Slaměna, Jan Plhák, Josef
Vacek, Vladislav Málek, Jiří Neděla,
Alois Žůrek, Jaroslav Mlčoch a Jiří Pečeňa, ale scházeli hráči zkušení. Hrála se
tehdy III. třída, chybělo 2. mužstvo, byla
organizována mužstva dorostu a žáků.
Pro zlepšení situace bylo nutno především vyřešit možnosti ﬁnanční stabilizace oddílu, protože v této době jsme
nedostávali od hlavního výboru Tělovýchovné jednoty Fryšták ani od tehdejšího městského národního výboru žádné
ﬁnance, a tím i doplnění mužstva nákupem hráčů. Řešením této situace v letech 1978–80 bylo provedení několika
(zpravidla 6–8) tanečních zábav každý
rok a uspořádání tradičních šibřinek, od
kterých se očekával dobrý ﬁnanční zisk.
Tato situace se ukázala jako rozhodující
a kladem bylo, že po 2 letech vzájemného jednání mezi Sokolem Lukov a naším
oddílem se podařilo do řad fryštáckého
mužstva získat Mgr. Petra Pagáče.
Petr se nejen věnoval aktivní účasti
jak hráč 1. mužstva, ale také se začal
zabývat mládeží a její fotbalové výchově. Bylo tak nejen ve škole, ale především na hřišti. Během dvouletého období jsme měli již 2 družstva žáků. V roce
1973 se stávají žáci přeborníky okresu
a to stejné se daří v r. 1976 dorostencům, kteří postoupili jako vítězové
okresního přeboru do krajské mládežnické soutěže.
S přihlédnutím na celkovou situaci
bylo nutno provést úpravy zařízení fotbalového oddílu. Týkalo se to zejména
přestavby kabin, sociálních zařízení, nátěru střechy a oken, opravy komínů atd.
Po stránce fotbalové si nejlépe v tomto
období vedli žáci. Velmi často se umístili na 2. až 3. místě. Velkou zásluhu na
těchto úspěších měli zejména trenéři
Petr Pagáč a Jaroslav Pečeňa. Jejich
nelehká a nesmírně cenná služba pro
oddíl vyvrcholila v r. 1981, kdy naši žáci
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se umístili v okresním přeboru na 1.
místě. Byl to nejhezčí dárek k blížícímu
se 50. výročí založení oddílu. Dobré výsledky v této době odváděl také dorost
a 1. mužstvo v okresním přeboru.
Slabinou byl post brankáře. Tento
stav výbor řešil získáním Rudolfa Láníka z Holešova, jehož brankářské kvality byly vysoké, protože 6 let působil
v prvoligovém mužstvu. Na zkušenou
do lepších klubů z našich hráčů odešli
Eduard Chudárek ml., Mirek Žůrek, Mirek Vaculík, Karel Mlčoch, Jaroslav Matějíček a Vilda Gettler. Měli jsme radost
z jejich sportovních, dokonce ligových
úspěchů, i když jsme si byli vědomi, že
do Fryštáku se řada z nich již nikdy nevrátí. Velkou posilou pro naše mužstvo
byly přestupy Miroslava Červenky, Jiřího
Maroně, Lorence, Mikulčíka, Pilky, Kubeše, Mergenthala a dalších zejména
po přechodu do krajských soutěží.
Finanční situace se sice zlepšila,
ale stále byla nepříznivá. Proto za přispění hlavních funkcionářů a výboru
oddílu bylo přikročeno k další kulturní
činnosti ve městě. Byli jsme si vědomi,
že výtěžek z pořádání tanečních zábav
nebyl až tak vysoký a bylo nutno stávající systém změnit. Oddíl sehrál výraznou úlohu ve zlepšení kulturního vyžití
ve Fryštáku. Uskutečnily se nejrůznější
akce pořádané oddílem. Lze například
vzpomenout setkání s Jožkou Černým,
předvánoční posezení při svíčkách, setkání s Vladimírem Menšíkem, se Slávkou Budínovou, Jiřím Sovákem, ale i vystoupení Miroslava Horníčka, Petera
Nagye, Vítězslava Vávry, skupiny Citron,
Ládi Kerndla a jiné akce ve zlínských
sportovních halách. Tyto akce nám
umožnily získat další ﬁnanční prostředky, kterých bylo potřeba k opravám zařízení fotbalového klubu.

Nebyly to však jen tyto kulturní události, v tomto období do Fryštáku zavítaly také známé osobnosti, které přispěly
k oživení fryštáckého fotbalu, jako byly
Josef Masopust a Sváťa Pluskal – reprezentanti národního mužstva – a bylo
až k neuvěření, jak velmi dobře si rozuměli s našimi hráči.
Po fotbalové stránce přichází k trénování mužstva Ivan Velísek, v pozdějším období Milan Jurásek a Josef Pecha. Je na místě uvést, že vykonali pro
oddíl velký kus práce, přesto však svým
fotbalovým uměním, přístupem k jednotlivým hráčům i ochotou posílit mužstvo
na brankářském postu byl nejlepším
trenérem tohoto období Rudolf Láník.
Litovali jsme skutečnosti, s kterou jsme
nebyli seznámeni, a to že tento vzácný
člověk byl postižen nejzhoubnější nemocí – rakovinou – a přesto pomáhal
oddílu až do konce svých sil. Velmi nás
zarmoutilo, že již rok poté, co odešel
z našeho mužstva, jsme se s ním v Holešově museli rozloučit navždy. Nečekali jsme, že o dva roky později opustí
naše řady významný funkcionář a velmi
obětavý styčný pracovník mezi oddílem
a provozem n. p. TON ve Fryštáku Ladislav Fiala.
Jak bylo výše uvedeno, díky získání ﬁnančních prostředků bylo možno
přikročit k opravě sportovních zařízení.
K největším akcím patřilo položení nového trávníku na hrací plochu, protože
stav toho dosavadního byl za 10 let používání již kritický. Z vlastních prostředků, ale také s pochopením sousedních
fotbalových oddílů zejména Sokola Kostelec a Sokola Štípa se nám podařilo
obstarat potřebné množství travnaté
plochy. Tuto práci nebylo možné provést
jen tím, že byla zaseta tráva, ale tak, že
bylo nutno získat celé travnaté podloží
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o výšce cca 12–15 cm a položit je na
celou fotbalovou plochu. Byla to akce
nevídaná, na které bylo odpracováno
více než 11 tisíc brigádnických hodin.
V počátcích nových přístupů k fotbalové hře i zajištění nejnutnějších ﬁnančních prostředků tehdy deník Naše pravda napsal: „Fryšták je sedmý a určitě
není s tímto stavem spokojen. Jako zkušený celek má určitě ambice na postup,
i když uhrál jen 17 bodů. Střeleckou
osobností je Matějíček, který nastřílel
plnou polovinu branek. Po dvouletém
nevydařeném experimentování je třeba,
aby se vrátil do původní polohy a usiloval o získání prvních míst okresního
přeboru.“
V tomto období se skutečně podařilo
zintenzivnit fotbalovou hru a do popředí
se dostali hráči, jako byli Ivan Velísek,
Alois Urbánek a Jaroslav Pečeňa, který
byl ve střeleckém „laufu“ a jehož i posléze vyhlásili jako nejlepšího útočníka

se 34 střelenými brankami. Jeho důstojnými nástupci byli Jaroslav Matějíček
a o nějaký ten rok později Vilda Gettler,
který byl v jednom zápase schopen dát
až 7 branek a při celkovém hodnocení
byl zvolen jako nejlepší útočník okresu
s 33 střelenými brankami.
Vyvrcholením sportovní činnosti bylo
umístění prvního mužstva v okresním
přeboru skupiny B. Vítězem A skupiny
okresního přeboru se stalo mužstvo
JZD Slušovice. Na základě této skutečnosti bylo nutno, aby se rozhodlo
o tom, které mužstvo bude v příštím
období zařazeno do přeboru krajského.
Předpovědi před těmito utkáními nebyly
příznivé a nedávaly mužstvu Fryštáku
žádnou naději na vítězství. Bylo známo,
že JZD Slušovice disponuje velmi silným
mužstvem. V podstatě to bylo střetnutí
Fryštáku s hráči, kteří měli ligové zkušenosti.
V prvním utkání, které se uskuteč-

nilo 7. 2. 1985, nastoupili jako domácí hráči Slušovic. Byl to velmi zajímavý
zápas, který se ocitl „v hledáčku“ nejen okresního fotbalového svazu, ale
i téměř všech zlínských klubů. Návštěvnost při zápase na půdě Slušovic byla
více než 2500 lidí. První poločas byl
pro fryštácké mužstvo výborný, protože
odcházelo do šaten za stavu 2:2, přičemž hráč Matějíček se více než třikrát
dostal do dalších dobrých gólových situací. Druhý poločas rozhodl, ukázalo
se umění Slušovic – výsledek byl 5:0.
Druhý zápas o přeborníka okresu, hraný
ve Fryštáku, skončil vítězstvím našich
hráčů 2:1. Zápas se vyznačoval vynikající návštěvou více než 800 diváků
a Fryšták byl hráčům Slušovic vyrovnaným soupeřem. Pondělní Naše pravda
napsala tento komentář: „V odvetném
utkání o titul přeborníka okresu vyhráli
fotbalisté Fryštáku na Slušovicemi 2:1,
po poločase 1:0. Tento výsledek ale nemohl již nic ovlivnit na tom, že přeborníkem jsou fotbalisté JZD Slušovice. V odvetě měl Fryšták převahu a hosté hráli
více technicky. Oporou vítězů byl 18letý
brankář Gálík a v útoku Jaroslav Matějíček. Okresní fotbalový svaz blahopřeje
k získání titulu a postupu Slušovic do
krajské soutěže. Fryšták zaslouží pochvalu za to, že z obou soubojů odešel
s čistým štítem.“
Krátce před touto událostí se ve
Fryštáku uskutečnily oslavy 50. výročí založení klubu, které byly impulsem
k výše uvedeným sportovním výsledkům. Po 4 letech skončil trénování Ivan
Velísek a této činnosti se ujal J. Pečeňa.
K tomuto výročí bylo založeno 2. mužstvo, které bylo vedeno Václavem Dolákem a Jaroslavem Hanákem, dorost
vedl Josef Karlík a měli jsme 2 družstva
žáků – mladší a starší vedená Petrem
Pagáčem. Sezóna 1981–82 končí umístěním 1. mužstva na 2. a B mužstva na
6. pozici. Žákovská mužstva se pohybovala na 2. a 3. místě v tabulce.
Oslavy 50. výročí byly mimořádně
úspěšné. Svým rozsahem zabraly 3 dny,
z čehož první den byl věnován zhodnocení činnosti oddílu a udělení pamětních
listů a medailí členům, kteří se o rozvoj a úspěch fryštáckého oddílu nejvíce
zasloužili. Snad bude vhodné připomenout i účast našich reprezentantů, pánů
Ženíška a Šafránka, který navíc kulturní
program doplnil svou hrou na housle.
Poctou tohoto dne byla i účast zástupců
fotbalového oddílu MARZ z Rakouska,
se kterým byla udržována další fotbalová součinnost. Hráči poprvé oblekli
dresy ADIDAS s klubovými znaky.
Na závěr bude také vhodné připomenout výraznou fotbalovou činnost dvou
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členů oddílu, Františka Poláška a Miroslava Špaňhela, kteří byli dlouholetými
aktivními hráči v poli (F. Polášek téměř
do své čtyřicítky a M. Špaňhel bezmála do svých dvaačtyřicátin) a také důraznými funkcionáři v ostatní fotbalové
činnosti. Vzpomínaný Mirek Špaňhel byl
odměněn Českomoravským fotbalovým
svazem za 25 let věrnosti jako hráč a
za 35 let jako funkcionář fotbalového
oddílu Fryšták.
O úspěch fotbalového oddílu se nejvíce zasloužili hráči: Kristek Milan, Pečeňa Miroslav, Málek Miroslav, Žůrek
Alois, Vacula Milan, Petřík Jaroslav, Pa-

gáč Petr, Pečeňa Miroslav, Pečeňa Jaroslav, Kadlčák Antonín, Mlčoch Jaroslav,
Soldán Martin, Maroň Jiří, Dřímal Milan
a Ševela Stanislav.
Všechny tyto události se nakonec
po 10 letech projevily v tom, že se
20. 6. 1993 v 19.00 fotbalový oddíl Tatran Fryšták dozvěděl, že pro příští sezónu postupuje z 2. místa (druhý klub ve
skupině A neměl tak dobré výsledky) do
krajské soutěže. Tím nastalo nové období činnosti fotbalového oddílu, který
v této skupině hraje již téměř 20 sezón.
Ing. Radoslav Mlčoch

PRVNÍ VELKÁ ATLETICKÁ MEDAILE
V sobotu 19. března hostil Baldovec u Prostějova na Drahanské vrchovině atletické mistrovství republiky v přespolním běhu. A dle pamětníků to bylo prý nejtěžší
mistrovství v celé jeho historii. Přespolní běh, nebo moderněji kros má určitě z atletických disciplín nejblíže k orientačnímu běhu, a proto mě už velmi dlouho lákalo
se právě tady utkat s naší atletickou špičkou. Mám sice již pár atletických medailí
z českých akademických her, ale účast na tom pravém velkém atletickém závodě,
kam přijedou i naši profesionálové, mi dosud chyběla.
Prvotní nadšení z účasti v závodě ale
střídala s blížícím se startem velká nervozita. Byl to krok do neznáma a nesl
jsem svou kůži na trh. Není tajemstvím,
že atleti orientačními běžci vesměs
opovrhují a neberou je za rovnocenné
soupeře. A lze jim to jen těžko vyvrátit,
když orienťáci se obvykle drží opodál
a jen zřídka vymění hezkou přírodu za
monotónní běh na ovále.
Ve tři hodiny odpoledne byl před
kamerami České televize odstartován
hlavní závod na 10 kilometrů. Celkem
32 mužů vyběhlo vstříc osmi okruhům
s prudkými kopci i netradičním broděním potoka. Tempo bylo od počátku
velmi vysoké, a tak se již po první polovině závodu dalo odhadnout, kdo bude
bojovat o medaile a kdo bude tahat za
kratší konec. Tempo diktoval suverénní pětinásobný vítěz Milan Kocourek
z Brna, za jeho zády se zúžil souboj
o zbylé dvě medaile už jen na 4 závodníky. A mezi nimi jsem stále hrdě hájil
čest orientačních běžců i já. Musím ale
přiznat, že v tuhle chvíli jsem svůj osud
v závodě viděl dost bledě, soupeři se
mi vzdalovali. S přibývajícími kilometry
v nohou jsem ale pookřával. Z našich
závodů jsem zvyklý běžet i 100 minut,
a tak jsem se možná právě zahříval na
závodní teplotu. Což dnes nebylo úplně
jednoduché, neboť podél trati v chladném údolí ještě ležely zbytky sněhu
a studená voda s bahnem šplíchala vysoko nad kolena. Zbývala poslední dvě
kola, když jsem náhle pocítil novou sílu
a začal výrazně snižovat svou ztrátu,
z pátého místa bylo naráz třetí a ještě
jeden soupeř téměř na dosah. Jenže
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Týmový úspěch v Kálnici
Úvodní závod letošní sezóny sjezdu horských kol se jel o prvním dubnovém víkendu ve slovenské Kálnici,
jako součást CTM Moravsko-slovenského DH cupu. Pěkné jarní počasí
a zajímavé prize money přilákaly na
start 265 bikerů, včetně české i slovenské downhillové špičky. Rychlá
trať s mnoha skoky a dlouhá zimní
pauza měly za následek několik pádů
se zásahem záchranářů. Všechny
naštěstí bez vážnějších následků.
Poprvé byla v tomto seriálu vypsaná
soutěž týmových družstev, do které
se započítává umístění nejlepších 5
jezdců z každého klubu. A tady jsme
zaznamenali skvělé 2. místo ze všech
českých i slovenských DH týmů, které
se zúčastnily závodu. Lví podíl na tomto výsledku má zejména Libor Baďura
druhým místem v kat. Super Master
nad 40 let, kluci na pevných rámech
se umístili ve své kategorii: 3. Martin
Kolajík, 4. Lukáš Nášel, 5. Tom Musil. V kategorii Naděje se připojil Dan
Kroupa dalším 5. místem.
Pořadí týmových družstev:
1. SK Grafobal Montdraker 661
2. SPEEDBIKE TEAM FRYŠTÁK
3. Novatec CTM
4. Rann Racing Team
5. Life 4 Ride

9
19
26
42
52
-Zd-

PODĚKOVÁNÍ
v tu chvíli jsme protnuli cílovou pásku
a závod byl u konce. Smůla? Ne, obrovská radost. Kolem se šuškalo, že
neznámý orienťák právě dosáhl senzačního výsledku, a já jsem byl moc spokojený.
Tomáš Dlabaja

Dovolte, abychom ze srdce poděkovali o.s. Rozruch, které projevilo nezištnou pomoc a věnovalo nám výtěžek
z letošní sbírky při fašankovém „Vodění
medvěda“.
Martin Doležal s maminkou
placená inzerce

Mladá rodina z Fryštáku-Horní Vsi

hledá
PEČLIVOU A PRAVIDELNOU POMOC DO DOMÁCNOSTI
(vysávání, utírání prachu, žehlení, mytí oken…),
cca 4–8 hodin týdně.
Odměna i čas podle dohody.
Zájemci mohou volat na tel. 724 518 472.
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FAIR PLAY (sobota 18. června – nám. Míru Fryšták)
Radostí z pohybu proti korupci ve sportu
Co že se to chystá? Co že se to připravuje? Ve Fryštáku na náměstí? V sobotu
18. června? Přesně tak, přesně tak.
I když konečná podoba programu tohoto odpoledního happeningu směřovaného pro děti a mládež teprve vzniká, rádi
bychom Vás na to připravovali už teď.
Jelikož známe lidi, které baví to, co
nás, připravujeme možnost společně se
setkat a nesoutěžní formou si předvést,
co kdo umí, na čem kdo trénuje. Tuhle podívanou bychom rádi nabídli všem místním a také hostům z okolí. Jedná se nám
ovšem nejen o pouhou podívanou. Mnohé
z onoho dění si budete moci sami také
vyzkoušet.
Že to bude netradiční? Možná také
lehce nebezpečné a zřejmě i těžce adrenalinové? Zeptejme se mladých lidí, co je
přitahuje, po čem touží...

Také před místním kinem se něco
hýbe. Čím si to pořád ti lidé pohazují?
Přijeli snad komedianti? Jak se to vezme, jsou to žongléři a kromě vyhazování
a chytání všeličeho zvládají také jezdit na
jednokolce, chodit po laně, plivat oheň,
kopat hakis a další zajímavé kousky.
K tomu jim hraje a rytmy skládá partička
bubeníků a přidat se může vážně kdokoli.
Nástrojů je tu dost.

A co se to děje vevnitř v kině? Zní tam
hudba a promítají se tam krátká videa
těch, kteří své umění posouvají stále dál.
To je pak motivace pro ostatní. Občas se
sál zaplní lidmi, kteří si přišli poslechnout,
jak to chodí s uplácením ve sportu, s korupcí, prostě s těmi velkými penězi.
Co budeme jíst? Zajdeme si přece
na skvělý zeleninový nebo ovocný salát
z čerstvé zeleniny a ovoce od místních
zemědělců. Občerstvíme se koktejlem či
moštem, a kdo má vážně hlad, může si
dát třeba maso na grilu. Tady se snažíte
o zdravý životní styl, že? Vážně to zvládnete bez alkoholu?
Kdo to všechno bude uklízet? Víte, co
to bude odpadků? Možná, že ne. Odpad
se dá přeci minimalizovat a pak také třídit
a recyklovat. A s tímto také počítáte, že?
To asi bude i v novinách, že? Vynasnažíme se. Kdo to bude platit? Jaký je rozpočet? Napsali jsme nějaké granty, sháníme sponzory a zveme hlavně ty, které
tohle prostě baví a honoráře nepožadují.
Také bychom rádi rozpočet veřejně ukázali a navnadili mladé lidi, že možnosti tu
jsou...
Zdravíme a těšíme se na vás,
Torkač a Jims.

MALÝ SVĚT DIVADEL

Vprostřed náměstí stojí velká U-rampa. Na ní se jezdí a skáče na bruslích,
skateboardech nebo kolech BMX. Vedle
se skáče na horských kolech a šplhá po
lanech. Někdo si zkouší vylézt na horolezeckou stěnu a další dělá salto na trampolíně. Někteří se baví „le parkourem“
(freerunning) a zdolávají překážky akrobatickým způsobem.
K tomu hraje hudba. Trochu jiná, než
jsme zvyklí. Elektro i naživo. Do jejího rytmu se skvěle pohybuje. A o pohybu tento
den opravdu bude. Na pódiu začíná taneční vystoupení. Někdo se točí na hlavě, jiní
tančí na rukou. Tančí a hledají možnosti
svého těla. Víte, co je to break dance? Někdo si ani nevšiml, že hudbu, která právě
zní, dělá pouze jeden člověk. Cože? Tohle
všechno zvládne jenom pusou? Jasně, je
to beatboxer.
Proč je tu napnutá ta bílá plachta?
A jak dlouho zůstane bílá? Bacha, už na
ní začínají vznikat zajímavé obrázky. Možná někoho tento způsob umění pobuřuje.
Někoho zase grafﬁti fascinuje.

Taktéž letos otevřela se brána do Malého světa. Kdo vstoupil, zažil nepopsatelné. To, co si zde přečtete, je jen a pouze několik slov, dojmů a inspirací jednoho
z poutníků…
Festival začal už v pátek odpoledne,
kdy se sešlo pár lidí se zájmem rozvíjet
svoji hudební kreativitu. Přestože lektorka Ridina Ahmedová pro nemoc nepřijela,
dílny se skvěle ujal Radek Štětkář a všem
bylo veselo.
Páteční večer patřil etnické worldmusic doprovázené meotarově-ﬂuidní projekcí.
V sobotu se brána otevřela dopoledním pokračováním hlasové dílny. Po obědě nadešel čas pro nejmenší. Do svého
vystoupení děti zapojila Čertovská babča. Žongléři pak předvedli, že lítá nejen
všechno, co peří má. Svým poetickým
představením nadchli diváky divadelníci
z Lukova. Pak se dění přesunulo do sálu
restaurace u Žáků, kde své umění improvizace předvedla Improliga. Mezitím se
v kinosále připravil Don Quijote de la mAncha, který se svojí Ančou rozveselil publikum. Kdo poté vyšel na nádvoří, mohl se
pokochat ohňovým vystoupením žonglérů
z Napajedel. Sál nato rozeznělo improvizované vystoupení účastníků hlasové dílny. Potom jsme se nechali vtáhnout do tajuplného příběhu lesa, který umělci
z Brna podali ve formě koncertu spojeného s projekcí. Závěr patřil žonglérům
a jejich v rytmu bubnů nasvícené UV-show. Tím se pomalu brána uzavřela a čeká,
čeká na léto… na letní Malý svět.
Za organizátory i účastníky
Jiří Sadila.
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Motto: „Kudy teče, tudy léčí. A tož, kdo ju može – na zdraví…“

DEGUSTACE 2011 NA KVAPILCE
Březen je měsícem knihy, ale pro nás obyvatele Kvapilovy ulice je také měsícem degustace léčivého moku – fryštácké slivovice. Po roce jsme se v pátek
18. března opět sešli u Lidušky a Vlastíka Konečných v jejich pohostinné garáži,
abychom vyhodnotili švestkovou sezónu roku 2010. Úroda byla špatná, ale každý
se snažil získat švestky, aby svou rodinu ochránil před příchodem chřipkové epidemie a dalšími neduhy, které přináší dlouhá zima.

V měsíci KVĚTNU 2011 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Antonín Bačůvka
Zdeněk Buchta
Božena Černá
Zdeňka Doležalová
Lubomír Fröhlich
Svatoslav Hirš
Božena Horáková
František Jadrníček
Marie Jurčíková
Jana Juráňová
Vladimír Kamenář
Antonín Kolaja
Inocenc Konečný
Filoména Lysáková
Miloš Navrátil
Svatava Petrášová
Ludmila Pisarská
Miroslava Plšková
Zdeněk Poledňák
Hedvika Semrádová
Jana Stambolidisová
Libuše Stašová
Rudolf Šiřina
Anna Štěpáníková
Rudolf Vala
Antonín Vaňhara
Jaroslava Žužičová

Ve stanoveném termínu bylo odvzdáno 19 vzorků a ke koštu 3. ročníku se přihlásilo 14 degustátorů. Celá akce byla
zahájena přípitkem loňského vítězného
vzorku. Dále byli všichni seznámeni s bodovým hodnocením, které obdrželi také
vytištěné včetně výsledků tohoto klání
v roce 2009 a 2010.
Utajené vzorky se objevily na stole,
který se prohýbal pod uzenářskými výrobky, ale také dobrotami, které připravily naše hospodyňky. Bylo toho hodně,
že leckterá svatební hostina by nám
mohla závidět. Zase se opakovala situace z předchozích let, kdy po ochutnávání novinek následovala výměna receptů
a zkušeností s jejich přípravou. Našich
14 degustátorů zodpovědně posuzovalo předložené vzorky a po 90minutovém

Vodění medvěda ve Fryštáku v roce 1938
Ve Fryštáku se v roce 1938 hodně mluvilo o tom, že pacholek Olonais od Janečků na náměstí bude chodit převlečen za medvěda. Jméno Olonais je velmi zvláštní,
proto mi utkvělo v paměti. Měl oblečen obráceně kožich a na hlavě kožešinu ve
tvaru hlavy medvěda. Doprovázelo jej hodně dětí i dospělých. Někdo jej na řemenu
vedl před sebou. Žádné maškary u něho nebyly. Vodili jej po domech, byla to veselá
podívaná. Jeden muzikant hrál na harmoniku a lidé zpívali. Jaké to byly písně, to už
nevím. Fryštáckých písní bylo v té době velmi málo.
My jsme natočili 3 CD, celkem 50 našich nových fryštáckých písní. Když jsme
se ptali zpěváků a muzikantů v našich třech souborech (CM Prameny, Pramének,
folkový soubor Pramen), máme-li pro natáčení některé vyřadit, všichni odvětili: „Ani
jednu, všechny se nám líbí.“ Dokonce i zvukový režisér pan F. Šimek v digitálním studiu v Dolních Bojanovicích prohlásil: „Vy máte tak krásné písně a kvalitní texty, že
s takovou kvalitou jsem se ve studiu nesetkal.“ Jméno pana Šimka je jistě zárukou
odbornosti i proto, že CD v jeho režii přijímají všechna (rozhlasová) média.
V současné době připravujeme slavnostní koncert k 15. výročí založení našich
souborů, kde budou pokřtěna 2 CD s našimi fryštáckými písněmi. CD ještě nejsou
rozmnožena, vše totiž záleží na penězích. Kdyby se našel sponzor, který by chtěl
naše CD podpořit, byli bychom velmi rádi a samozřejmě bychom umístili jeho logo
na hudební nosiče. Už předem moc děkujeme.
Richard Hovadík
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ochutnávání následovalo odevzdání
bodovacích lístků. Určená nezávislá komise se odebrala ke zpracování výsledků. Chvíle napětí, jak to dopadne, byly
doprovázeny vzpomínkami na předchozí
ročníky, ale také na jiné společné uliční
akce – např. na hodně vydařený Pohádkový svět, kterým jsme s dětmi vítali ty
dva nejkrásnější měsíce v roce – dva
měsíce prázdnin.
Po napsání diplomů jsme mohli začít s vyhlašováním výsledků. Jak to dopadlo? Všech 19 vzorků bylo poctivých
a u degustace žádného z nich chuťové
pohárky netrpěly. Na „bedně“ mohly být
jen tři vzorky:
bronzová medaile – Jiří Dofek,
stříbrná medaile – Vlast. Konečný,
zlatá medaile – Zdeněk Orsava,
jehož jméno bude zvěčněno na putovním poháru a jehož vzorkem se bude
otvírat příští březen další ročník degustace.
Všichni přítomní se dobře bavili sledováním komentářů našich hodnotitelů
při zveřejňování umístění jednotlivých
vzorků a zajímavé bylo, že ti, kteří byli
na stupních vítězů svůj vzorek hodnotili
docela nízkým počtem bodů.
Nejlepším degustátorem byl vyhlášen Pepík Rafaja, jehož chuťové pohárky vykázaly nejvyšší kvalitu.
Naše sousedské posezení plné povídání, vzpomínání, plánování akcí pro
děti, zpěvu za doprovodu Čendy Černeka se protáhlo hodně do noci, někteří
vydrželi až do půl šesté, ale všichni
odcházeli s pocitem, že dobrá slivovice
řetízkuje, v krku pohladí a v žaludku příjemné teplo se rozlije – a to se potom
usíná.
JH
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Pojišťovací poradce
České pojišťovny
Jana Nováková
Náměstí Míru 45
763 16 Fryšták
tel.:
+420 603 886 285
e-mail: JanaNovakova@servis.cpoj.cz
vzkazy: www.poradce-cp.cz/jananovakova
Otevírací doba

Navštivte naše obchodní místo České pojišťovny
a využijte

mimořádné slevy 25 %

POZOR!
Nyní povinné ručení již od 1.046 Kč/ ročně.*
* při započtení max. bonusu u obsahu do 1.000 ccm.

Po
Út
St
Čt

9.30 – 17.00
9.30 – 14.00
9.30 – 17.00
9.30 – 14.00

Mimo pracovní dobu mě můžete
kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

placená inzerce

K U R Z PRO RO D I ČE A D Ě T I

ZNAKUJEME SE ZPĚVEM A HROU
Navštivte kurzy pro děti a rodiče, při kterých se vaše děti naučí
KOMUNIKOVAT POMOCÍ ZNAKŮ při hře a veselých písničkách.
Kurzy jsou vhodné pro děti od 6 měsíců do 3 let.
Probíhají jednou týdně po 6 týdnů.
Jedna lekce trvá přibližně 60 minut.
Rodiče se při kurzech dozvědí praktické rady, jak rozvíjet komunikační, kognitivní
a motorické schopnosti svých dětí, a podělí se o své zkušenosti s ostatními účastníky.
Děti si pak užijí společných her, které jsou vybrány profesorkami vývojové psychologie Acredolo a Goodwyn tak, aby napomáhaly rozvoji dětí. Naučí se veselé písničky,
seznámí se s medvídkem BeeBo, který je v každém kurzu navštíví a pomůže jim
učit se znaky. Každý kurz má jiné téma vybrané ze všedního života jako například
„Při jídle“ nebo „V parku“ a pomůže dětem osvojit si znaky z těchto témat.

Témata kurzu I:

U JÍDLA • PŘED SPANÍM • KOUPÁNÍ • OBLÉKÁNÍ • ZVÍŘÁTKA • V PARKU
Během kurzu můžete přijít kdykoli na UKÁZKOVOU HODINU ZDARMA.
Začínáme 5. května 2011 v 16:00 hod. ve školní družině ZŠ Fryšták.

Kontakt: michaela-babysigns@seznam.cz • tel. 723 335 263 • další informace na www.znakovani-deti.cz
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MO KDU–ČSL Fryšták
Vás srdečně zve na
oslavu

SVÁTKU
MATEK.
Setkání s maminkami
(ale i babičkami)
se uskuteční
v pondělí 9. května 2011
od 16.30 v sále DIS ve Fryštáku.

placená inzerce

V programu nazvaném
„Operetní skříňka s líčidly“
se představí sólisté
Slezského divadla Opava.
Těšíme se, že přijdete společně
s námi oslavit svátek maminek.

placená inzerce

placená inzerce
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