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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 14/2014/VI ze dne 21. 5. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje výpůjčku městských
pozemků p. č. 468/7 – trvalý travní porost, o výměře 914 m², a p. č. 468/8
– trvalý travní porost, o výměře 1431
m², oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli K. Šebíkovi, Fryšták – Horní Ves,
za účelem dlouhodobé údržby pozemků
a sečení trávy a sušení sena a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
městem Fryšták, a jmenovaným K. Šebíkem na dobu určitou 10 ti let od 22.
5. 2014, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku
objektu kinosálu (za radnicí), žadateli o.
s. Vlaštovky
Fryšták, za účelem uspořádání doprovodného programu k 54. Filmovému
festivalu pro děti a mládež ve Zlíně
ve dnech 1. - 5. 6. 2014 a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem
Fryšták, a o.s. Vlaštovky s úhradou nákladů na energie na vrub města (z důvodu podpory kulturně – společenského
života města zajištěného neziskovou organizací a konanou pro děti a mládež),
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu při
RMF č. 07/2014 ze dne 12. 5. 2014 bez
připomínek.
• RMF schvaluje ke dni 22. 5. 2014
zveřejnění záměru pronájmu městského
pozemku p. č. 425 – trvalý travní porost,
o výměře 778 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli Základní umělecké
škole Morava, spol. s r. o., Zlín, za účelem udržování pozemku a umístění lehké
konstrukce altánu, a to na dobu neurčitou, a uzavření příslušné smlouvy o nájmu pozemku.
• RMF neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Lukov,
p. o., za účelem pokrytí částečných nákladů na poskytování sociální služby pro
umístěné klienty města Fryšták ve smyslu žádosti paní ředitelky, ale schvaluje poskytnutí peněžitého daru tomuto
zařízení pro rok 2014 ve výši 5.000,-Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru a pověřuje starostu
popisem této smlouvy.
• RMF schvaluje žadateli - Cyklistickému klubu Drásal Team Holešov, průjezd
cyklistů městem Fryšták dne 5. 7. 2014
v rámci konání 21. ročníku cyklistického
maratónu na horských kolech „Bikemaraton Drásal České spořitelny – závod
horských kol Zlínského kraje“, a pověřuje vedoucího OSM Ing. Kasalu vydáním
souhlasu.
• RMF bere na vědomí žádost V. Světlíkové, Fryšták, manželů Krajčových,
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Fryšták, manželů Baďurových, Fryšták,
a manželů Heinzových, Fryšták, ve věci
úpravy povrchu stávající příjezdové komunikace k domům čp. 146, 162, 396
a 408 ve Fryštáku spolu s umístěním
sloupů veřejného osvětlení a ukládá
Ing. J. Košákovi neprodleně projednat
tuto žádost ve stavební komisi.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Z. Šlancarové, Vítová za nezištnou
pomoc při péči o kapličku na Vítové a jejím okolí.
• RMF bere na vědomí Úřední záznam
z místního zjištění ze dne 12. 5. 2014,
provedený dne 7. 5. 2014 Krajským úřadem ZK, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, Zlín, bez připomínek.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru O. s. V Lukovečku na Kopečku,
Lukovečekza účelem částečné úhrady
nákladů spojených s organizací festivalu
„Festiválek na Kopečku 2014“ a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vyhodnocení výb. řízení provedeného pojišťovacím makléřem
OPTIMUM-centrum pojištění, s. r. o., Vsetín, na pojištění majetku města a odpovědnosti (mimo pojištění vozového parku
a pojištění JSDH města Fryštáku).
• RMF schvaluje vítěze výběrového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti,
realizovaného pojišťovacím makléřem
OPTIMUM-centrum pojištění, s. r. o.,
Vsetín, IČ 25837001, a to Kooperativa pojišťovnu, a. s., Vienna insurance
group, Praha, za pojištění majetku a odpovědnosti.
• RMF schvaluje uzavření pojistné
smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti mezi Kooperativa pojišťovnou,
a. s., Vienna Insurance Group, Praha
a městem Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zvýšení pojistných limitů pro případ úrazu u členů Jednotky
SDH města Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění hasičů pro případ úrazu
(náhrada smlouvy č. 0500202083) mezi
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.,
Praha a MF, z důvodu zvýšení pojistných
částek a pov. starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města
krátkodobou výpůjčku městských pozemků část p. č. 383/1 – manip. plocha,
o výměře 400 m², pozemek p. č. 384/2
– ost. komunikace, o výměře 845 m²,
a pozemek p. č. 913/1 – ost. plocha,
o výměře 8118 m², vše k. ú. Horní Ves

u Fryštáku, obec Fryšták, a to pouze
v termínu 13. 6. 2014 až 15. 6. 2014,
vždy v době od 7.00 hodin do 22.00 hodin, žadateli Fair Play Fryšták, za účelem
konání festivalu Fair Play 2014.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce městských pozemků p. č. 383/1
– manip. plocha, o výměře 400 m²,
pozemek p. č. 384/2 – ost. komunikace, o výměře 845 m², a pozemek p. č.
913/1 – ost. plocha, o výměře 8118
m², vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, mezi městem Fryšták, a Fair
Play Fryšták, o. s., a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy, přičemž rada
souhlasí se spoluprací města ve smyslu žádosti o. s. Fair Play Fryšták, mimo
zajištění přechodné změny dopravního
značení a zajištění součinnosti SDH
Fryšták, a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit tuto součinnost.
• RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města
pořádání veřejné debaty v části vypůjčených prostor bývalé kotelny (uhelny)
u Sokolovny ve Fryštáku a na přilehlém
prostranství před kotelnou, a to v termínu dne 6. 6. 2014 v době od 12.00 hodin
do 22.00 hodin, a to za účelem konání
debaty v rámci programu Fair Play 2014,
dále schvaluje využití vnější zdi a plechových vrat kotelny k výtvarným aktivitám
účastníků, promítání prezentačních videí
sdružení a hudební produkci, žadatelem,
tj. Fair Play Fryšták, a pov. starostu podpisem souhlasu.
• RMF za účelem podpory kulturně společenského života města schvaluje
v rámci pomoci při organizačním zajištění akce „Fair Play 2014“ objednání mobilních WC TOI TOI v počtu 2 ks a pověřuje Ing. P. Dohnala realizací objednání.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavby
mezi městem Fryšták, a Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, p. o., Zlín, ke stavbám „Silnice II/490: Fryšták, průjezdní
úsek, II. etapa“ a „Úpravy chodníku podél silnice II/490 ve Fryštáku“, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 15/2014/VI ze 29. 5. 2014 (výběr)
• RMF bere na vědomí protokoly o jednání hodnotící komise ze dne 28. 5. 2014
a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28. 5. 2014.
• RMF v souladu s ustanovením §71 zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLA o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče EUROVIA CS, a. s., Praha.
Odůvodnění: Ve lhůtě pro podání nabíFRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2014

dek uchazeč doručil nabídku v obálce
označené názvem veřejné zakázky „Rekultivace skládky TKO Fryšták - Žabárna“ s heslem „NEOTEVÍRAT“. V rámci
otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku „Rekultivace skládky TKO
Fryšták - Žabárna“ byla podaná obálka
v souladu s ustanoveními zákona otevřena. Avšak po otevření obálky bylo zjištěno, že obálka neobsahuje nabídku k zakázce „Rekultivace skládky TKO Fryšták
- Žabárna“, ale žádost o účast týkající se
zcela jiné zakázky. Nabídka tedy neobsahovala návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekultivace skládky TKO
Fryšták - Žabárna“ podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vzhledem k této skutečnosti byla
podaná nabídka vyřazena.
• RMF v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLA o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče AQUATEST a. s., Praha.

Odůvodnění: Při posuzování předložené
nabídky bylo zjištěno, že v Celkové rekapitulaci investičních nákladů stavby
uchazeč nenacenil položku označenou
Hlava VIII Rezerva 5 % , uvedl u ní údaj
„0“. Dle zadávací dokumentace čl. IX
„Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny“ byl dodavatel ve věci předmětné veřejné zakázky povinen prokázat
nabídkovou cenu předložením naceněného soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr a nabídková
cena musela obsahovat veškeré náklady
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu veřejné zakázky.
Po řádném posouzení všech výše uvedených skutečností je nutno konstatovat,
že nabídka nesplňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací
dokumentaci, a proto byla nabídka vyřazena.
• RMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81

odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., ROZHODLA o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané v podlimitním řízení dle § 27 odst.
3 zákona č. 137/2006 Sb na veřejnou
zakázku na stavební práce „Rekultivace
skládky TKO Fryšták - Žabárna“ takto:
Pořadí č. 1 – Obchodní firma: ROVINA, a.
s., Hulín, Nabídková cena včetně DPH:
47 169 023,- Kč
Pořadí č. 2 Obchodní firma: HOCHTIEF
CZ, a. s. Praha, Nabídková cena včetně
DPH: 55 846 208,- Kč
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a obchodní společností ROVINA, a. s., Hulín,
za účelem realizace staby „Rekultivace
skládky TKO Fryšták – Žabárna“ v ceně
38.982.664,- Kč bez DPH, tj. celkem
47.169.023,- Kč vč. DPH, a pověřuje
starostu města Mgr. Lubomíra Doležela
podpisem smlouvy o dílo.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 04/2014/VI ze dne 14. 5. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy finančních
prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 14. 5. 2014 vč.
dlouhodobých závazků města bez přip.
• ZMF schvaluje zprávu Hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků města Fryštáku
ke dni 31. 12. 2013 – viz příloha č. 1
tohoto zápisu – bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na schválenou zprávu Hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků MF
ke dni 31. 12. 2013 schvaluje vyřazení
opotřebeného a zastaralého majetku
města včetně majetku zřízených příspěvkových organizací a organizačních
složek, a to ve smyslu přílohy č. 2 této
zprávy hlavní inventarizační komise.
• ZMF v souladu s ust. § 3 písm. c)
Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek,
schvaluje účetní závěrku města Fryšták
za rok 2013.
• ZMF v souladu s ust. § 29 odst. 1
Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, schvaluje výsledek hospodaření
města Fryštáku za rok 2013 ve výši +
12.622.268,30 Kč před zdaněním.
• ZMF v souladu s ust. § 12 odst. 2
Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek,
schvaluje písemný záznam o hlasování
členů ZMF při schvalování účetní závěrky města Fryštáku za rok 2013 s tím,
že žádný ze členů ZMF neuplatnil právo

uvést v záznamu o hlasování, zda hlasoval pro schválení či neschválení, a nebyl
uplatněn žádným členem ZMF požadavek na písemné odůvodnění člena ZMF
k hlasování o účetní závěrce.
• ZMF v souladu s ust. § 11 odst. 1
Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek,
schvaluje Protokol o schválení účetní závěrky města Fryštáku za rok 2013.
• ZMF bere na vědomí Zprávu č.
233/2013/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření MF, za rok 2013.
• ZMF schvaluje prodej nově odd. pozemku p. č. 516/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 12 m² (z pozemku p. č. 516), a pozemku p. č. 1024
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
5 m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli fě E.ON Distribuce, a. s České
Budějovice, za účelem výstavby nové
kioskové trafostanice Betonbau, a to
za cenu stanovenou znal. posudkem.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na prodej
nově odd. pozemku p. č. 516/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře
12 m², a pozemku p. č. 1024 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5m²,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za celkovou kupní cenu ve výši 9.350,- Kč,
a to s podmínkou úhrady geometrického
zaměření, znaleckého posudku a návrhu
na vklad kupujícím, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 5. 2014
zveřejnění záměru prodeje nově odd.

pozemku p. č. 1309/2 – vodní plocha,
o výměře 27 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadateli manželům Šenkeříkovým, Žabárna - Fryšták, za účelem zajištění dopravního napojení a obsluhy
nemovitosti čp. 166, za cenu ne nižší,
než je cena stanovená znaleckým posudkem, s podmínkou úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku
a návrhu na vklad žadateli, a uzavření
příslušné kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 5. 2014 zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města
Fryštáku za rok 2013.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 5. 2014
zveřejnění záměru prodeje nově odd.
pozemku p. č. 255/3 – ost. plocha, o výměře 24 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,
žadateli manželům Jurčíkovým, Zlín,
za účelem zarovnání oplocení u svého
pozemku, za cenu ne nižší, než je cena
stanovená znaleckým posudkem, s podmínkou úhrady geometrického zaměření,
znaleckého posudku a návrhu na vklad
žadateli, a uzavření kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí návrh K. Gyuricseka a Ing. T. Pantlíka ve věci budoucího
darování staveb a pozemků vybudovaných a určených pro stavbu s názvem
„Výstavba domů pro bydlení – Pod
Mlýnem Fryšták“ a schvaluje uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě darovací
mezi městem Fryšták, a žadateli ve věci
budoucího darování provedených staveb a zastavěných pozemků (komunikace, vodovodní řad, kanalizace dešťová
a splašková, přípojka elektro, a pozemky zastavěné inž. sítěmi), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Z P R Á V Y   Z   R A D N I C E

Samosběrný čistící vůz

Vážení spoluobčané,
dne 18. 3. 2014 byl rozšířen vozový
park Technických služeb Fryštáku o Samosběrný čistící vůz Ladog G129 N20
a čelní odmetací kartáč, které město
Fryšták získalo díky Státnímu fondu
životního prostředí ČR (SFŽP), v rámci
Operačního programu životní prostředí
(OPŽP), prioritní ose 2, Podoblasti 2.1.3
– Snižování emisní zátěže omezením
prašnosti z plošných zdrojů .
Cesta k získání stroje byla dlouhá –
žádost byla podána koncem roku 2011,
akceptována byla počátkem roku 2012.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme
obdrželi počátkem roku 2013.
Výběrové řízení na dodavatele zametacího stroje a podpis smluv s dodavatelem a s SFŽP se uskutečnily v 2.
polovině roku 2013 a pak již bylo jen
na dodavateli – společnosti Kobit spol.
s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 -

aby stroj v celkové hodnotě 3 859 658,Kč vyrobila.
Fond (SFŽP) poskytl dotaci ve výši
198 450,- Kč, ze státního rozpočtu –
z Fondu soudržnosti město Fryšták získalo 3 373 650,- Kč.
Nezbývá než popřát kolegům z technických služeb bezproblémový chod
zametacího stroje při zajištění úklidu
místních komunikací.
Ing. Miloslav Kasala, vedoucí OSM

OPRAVA KOMUNIKACE U FRYŠTÁKU
Motoristé dostali zhruba tříkilometrový úsek rekonstruované silnice II/490
mezi obcí Horní Lapač a městem Fryšták. Významným příspěvkem k bezpečnosti
silničního provozu a plynulosti jízdy vozidel se stala rekonstrukce tříkilometrového
úseku silnice II/490 mezi obcí Horní Lapač a Fryštákem. Byla zahájena v červenci 2013. Část úseku byla dokončena už v loňském roce, zbytek do konce května
2014.„Silnice mezi Horním Lapačem a Fryštákem, s výjimkou 900metrového průtahu
osadou Žabárna, který už byl obnoven před několika lety, nutně potřebovala opravu.
Do této poměrně velké investice jsme se mohli pustit díky dotaci, kterou jsme získali
v rámci 34. výzvy na předkládání projektových žádostí Regionálního operačního programu Střední Morava. Evropské peníze pokryjí asi 70 procent uznatelných nákladů,“
uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.
Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/490 v úseku od mostu ev. č. 490008 u Horního Lapače po začátek města Fryšták, vyjma průjezdního úseku místní
části Žabárna, v celkové délce 3 048 metrů. Spočívala ve sjednocení šířkového uspořádání, sanaci krajů vozovky a obnově a zesílení obrusných vrstev. Součástí stavby
byla oprava odvodnění silnice pomocí silničních příkopů, úprava sjezdů a nájezdů
na okolní nemovitosti, obnova svislého i vodorovného dopravního značení. Je důležité, že byla provedena úprava nepřehledného horizontu snížením nivelety vozovky
ve výškovém oblouku, což zde významně zvýší bezpečnost silničního provozu. Byly
rekonstruovány propustky a opraven most ev. č. 490-009. Cena této stavby činila
28 606 834 korun.

BOJOVALI ZA VLAST A SVOBODU
(Závěrečná část vzpomínek účastníka odboje pana Aloise Sedláře)
V první polovině března 1945 jsem
byl na letišti nebezpečně raněn – bodnut do levého prsu dýkou vojákem SS.
Spoluvězni mne dopravili mimo nebezpečí. Zastal jsem se ruského vězně, což
mi vyneslo druhou tečku na záda. Toto
přispělo k tomu, že jsem se stal velitelem pětice, která prchala: podle červených teček mne všude poznají.
Bylo to v Alpách u obce Oberteisendorf, kde zapadl obrovský tank „tygr“,
kterému pomocí menších tanků pomáhali. Tam se naši SS-mani zabavili
s důstojníky. Právě tohoto okamžiku
jsem využil a odbočil vlevo pod sráznou
mez, kde si moji kamarádi rychle pospíšili. Byli to Ladislav Roubal a Boleslav
Kubáček a přidali se i dva Rusové. Pod
lesem byly dvě chalupy. Do první jsem
šel já, Kubáček a jeden Rus, do druhé
Roubal a Rus. Kubáček mluvil velmi
dobře německy, já trochu, Rus dával
pozor. Vyprosili jsme si jídlo, které nám
poskytli s velkou ochotou, a šli volat

4

do druhé chalupy. Tam už byli naši druzi
oholeni, umyti a převlečeni do čistého
prádla. Když jsem vystoupil do světnice s kuchyní, babička (asi 68 let) mne
chytla do náručí a začala velice naříkat.
Když jsem žádal o vysvětlení, přišlo se
na to, že jsem velmi podobný synu, který zahynul ve válce – jednomu ze čtyř
synů, kteří padli ve válce. Jmenoval se
Josef Gilinger, Oberteisendorf. Ještě
toho dne za námi přibyl vysoký německý důstojník, lékař – zběh, první, kdo
mne po zranění první odborně ošetřil.
Jeho domov se nacházel od tohoto místa asi 20 km.
Příštího dne jsem se šli přihlásit
na americké vojenské velitelství se
sídlem v Teisendorfu. Tam nás naložili
a zavezli na Obecní úřad v Oberteisendorf s příkazem, aby se o nás starali
až do doby, kdy si nás sami vyzvednou.
Byli jsme převezeni od Gilingerových
do Strubu, pak do Salzbuzrgu, dále
do Rigu a nakonec do vlasti. Na hrani-

ci jsme zastavili a skoro všichni jsme
políbili naši zem. Stále nás doprovázeli
a převáželi Američané. Až po demarkační čáru až do Plzně, kde nás převzala Sovětská armáda a Repatriační úřad.
Potom jsme jeli do Prahy a na vlastní
zodpovědnost do svého bydliště. Domů
jsem se vrátil 28. června 1945.
(Autor vzpomínek zemřel před 6
léty. Čest jeho památce. Jeho svědectví
z doby 2. světové války jsme publikovali s laskavým souhlasem dcery pana
Aloise Sedláře z Vlčkové – paní Ludmily Richterové, t. č. naší spoluobčanky
z fryštáckého penzionu).
Podle rukopisu přepsal
Slávek Zapletal.
P.s. Pokud máte vzpomínky nebo fotografie z této těžké doby, rádi je uchováme i zveřejníme.
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Staříci do školky

Obřad dárcům krve

„Starosta města Mgr. Lubomír Doležel
Vás zve na setkání s rodiči (u příležitosti
Svátku rodiny), které se uskuteční v pondělí 19. května od 16.30 v obřadní síni
fryštácké radnice. Diskutovat se bude
o podpoře rodiny v našem městě.„
Zastupitelé byli v přesile, slušně řečeno. Škoda. Toto téma je přece aktuální
pro každého z nás...
Každý se jednou narodíme a potřebujeme péči okolí, většina z nás doroste
do stavu, kdy chce pracovat a také dělat něco pro jiné, hodně z nás zestárne
a rozdíl mezi tím, co chci a tím, co ještě
zmůžu, se zatraceně zvětšuje... ve společenství se dá dělat víc než v jednotlivci, na to přišel už prapradědeček pračlověk. V diskusi se dají vést řeči naivní,
ale někdo, kdo toho zná víc než já (zejména v legislativě) možná může myšlenku posunout dál. Nepomůže brečet,
že nám odešel kdosi, kdo nám ve všech
situacích uměl pomoct. Nepomůže brečet, kolik bych toho udělala, kdybych...
Skoro v každé situaci se pomoct dá...
a není hanba pomoc přijmout...
Rodina – to je nadšení z nového objevování světa s mrňousky, drobné i větší
povinnosti, velké i větší radosti. Možná
toto uspořádání bude časem nahrazeno
množením výhradně zkumavkovým, výchovou robotickou a rozpouštěním již nepotřebných jedinců v budoucím živném
roztoku. Rozum absolutně zavládne nad
-vticitem a svět bude klidnější... 

Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku ve spolupráci s vedoucím
Městské knihovny Fryšták Mgr. P. Nášelem uspořádala v úterý odpoledne 17.června 2014 slavnostní obřad dárcům krve.
Český červený kříž sdělil vedení města Fryštáku, že dva naši občané – Inocenc JASENSKÝ a Jaroslav GETTLER z Fryštáku, Horní Vsi – již obdrželi zlatou
plaketu prof. MUDr. Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve
(ocenění je pojmenováno po Janu Janském, českém lékaři a psychiatrovi, objeviteli
čtvrté krevní skupiny).
Rada města Fryštáku proto rozhodla
udělali krátký rozhovor. Sami nám poo ocenění těchto občanů formou slavtvrdili, že takových akcí se moc nekoná.
nostního obřadu a předání darů.
Budeme moc rádi, když zase budePředsedkyně Komise pro občanme moci brzy uspořádat nový obřad pro
ské záležitosti města Fryštáku paní
další „hrdiny naší doby“.
Mgr. Sylva Knedlová zajistila účast žáků
Dana Konečná, matrikářka
sedmých a osmých tříd naší základní
školy, aby i tímto způsobem mohlo být
propagováno čestné dárcovství nejvzácnější tekutiny.
Žáci ZŠ Fryšták Michaela Mikulková a Jan Horsák přednesli poutavé
příběhy ze života, kdy byly nutné transfúze k záchraně lidských životů. Žákyně ZŠ Fryšták pod hudebním vedením
Mgr. Pavlíny Dračkové zazpívaly veselé
letní písně a vytvořily tak v naší obřadní síni příjemnou atmosféru. Paní
Mgr. Knedlová uvedla fakta o významu
dárcovství. Všichni přítomní si určitě
v těchto chvílích uvědomili důležitost
bezpříspěvkových odběrů. Doufejme,
že i pod vlivem těchto zážitků se mezi
SDH Fryšták děkuje
dětmi Fryštáku najdou budoucí čestní
všem dobrým lidem, kteří nám pomohli při uspořádání oslav našeho 120.
dárci.
výročí založení.
Během celého slavnostního aktu
Největší dík patří Městu Fryšták za kladné vyřízení všech našich požadavjsme oceněným občanům Inocenci Jaků, panu Jaroslavu Faksovi za zajištění výroby upomínkových předmětů, slečně
senskému a Jaroslavu Gettlerovi poPavle Doleželové za přípravu výroční zprávy, panu PhDr. Česlavu Zapletalovi, paní
děkovali za projev humánního vztahu
Mgr. Marcele Klapilové, panu Antonínu Stachovi, hasičům z Dřevohostic, Vizovic
k lidem, kteří tuto pomoc potřebují k záa Lukovečka za přípravu výstavy a zapůjčení historické techniky, o. s. Věneček
chraně zdraví a často i života. Děkujev čele s paní Zdeňkou Vidlářovou za pomoc s přípravou oslav, panu Josefu Nášeme jim ještě i touto cestou ve Fryštáclovi za pomoc s dopravou historické techniky, Obvodnímu oddělení PČR Fryšták
kých listech. Slavnostní chvíle umocnila
za dozor při slavnostním průvodu.
i přítomnost zástupců TV Slovácko, kteJeště jednou všem velmi DĚKUJEME.
ří s našimi dárci a předsedkyní KPOZ
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VIII. putování pohádkou
U příležitosti dne dětí občanské
sdružení Věneček uspořádalo v sobotu
24. 5. již tradiční putování pohádkou.
Ranní slunce dodávalo všem veselou
náladu a velkou sílu na dotažení posledních příprav. Rychle se převléci, namalovat, nazdobit stanoviště a můžeme
začít.

Do říše pohádek vítala děti sama
paní královna s panem králem. Při putování pohádkovou zemí se děti setkaly
s ježibabami, vodníky, Křemílkem a Vochomůrkou, s princeznami, i s rytíři,
kterým pomáhali přemoci velkého dra-

ka. Nechyběla brána ke svatému Petrovi a pro zlobivce cestička do pekla.
K vidění bylo celkem 24 pohádek.
Kvůli velké dešťové přeháňce, která
nás nemile překvapila, jsme museli pohádky předčasně uzavřít, ale odpolední

Děkujeme našim sponzorům
Město Fryšták, ZDV Fryšták, Mlékárna Olešnice-Morava, a.s. Lukoveček,
Pekárna Veka s.r.o., Nestlé Česko s.r.o. Holešov, Eva Baďurová, Arekop s.r.o.,
J+N jídelna Fryšták, Pavel Ševčík Želechovice, Holomkovi Fryšták, Pavel Ševčík –
maso, uzeniny Fryšták, Čalounictví Karel Žídek Kostelec, Jan Chromčák Fryšták,
Klára Čuříková, PK Computer.
Děkujeme pohádkovým postavičkám za pěkné ztvárnění a výbornou atmosféru pohádkových stanovišť.
Děkujeme naší milé švadlence paní K. Čuříkové , místním hasičům, paní M.
Januškové za skvělé líčení pohádkových postaviček, paní A. Kočendové a paní
L. Slovákové za zdravotní dozor, paní J. Julinové za skvělé moderování , paní M.
Michlové za trpělivost při tvoření s dětmi a také všem ostatním, kteří jakkoliv
pomohli při přípravě a průběhu celé akce.

Za o.s. Věneček Z.V.  
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program probíhal s malou změnou dle
plánu. Na začátku nám zahrály a zazpívaly děti z ateliéru Zebra ze Zlína pod
vedením Markéty Kunstové, následoval dětmi obklopený kouzelník Šeklin
se svým kouzelnickým uměním. Děti
velmi zaujalo scénické čtení pohádek
Miloše Macourka v podání divadelních
herců z Uherského Hradiště. Diskotéku
pro děti nám roztančily břišní tanečnice
z Fryštáku pod vedením Renaty Holíkové. Nechyběly soutěže a sladké odměny, spousta písniček a jiné zábavy.
Zkrátka jsme si to všichni krásně užili.
A kdo nevěří, ať tu za rok běží.
Foto k nahlédnutí na
www.venecek.cz.
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Poděkování
Na začátku letních prázdnin, po ukončení školního roku 2013/2014 bych velmi rád touto cestou poděkoval všem učitelům naší fryštácké školy za jejich práci
v uplynulém školním roce.
Velmi si vážím vašeho zodpovědného přístupu k plnění pracovních povinností
na poli výchovy a vzdělávání našich žáků. Mnohdy je to velmi složitá, zodpovědná
a nelehká práce. Přesto ji všichni vykonáváte s plným nasazením, zodpovědně,
profesionálně a především s chutí. Děkuji.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

V sobotu 14. 6. 2014 proběhl 6. ročník Dětských rybářských závodů.
Zúčastnilo se 7 děvčat a 20 chlapců. Začínalo se velmi brzy, už v 6 hodin ráno.
Všichni dorazili včas. Počasí bylo pěkné, ceny pro malé rybáře též.
V kategorii „nejvíce bodů“ 1 bod = 1 cm ryby vyhráli: (kluci) 1. Martin Červenka, 2. Petr Naňák, 3. Martin Zavadil, (holky) 1. Míša Staňová, 2. Zuzka Vidlařová,
3. Pavlínka Barboříková
V kategorii „největší ryba“ vyhráli: (kluci) 1. Štěpán Košut, 2. Adam Malý, 3.
Jakub Vyoral, (holky) 1. Hanka Horáková, 2. Michaela Jašková, 3. Michaela Fryšová.
A na závěr bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům.
Jaroslav Jaška

KAŠAVSKÝ BĚH
Tak už je to tu! Dvacátý ročník Kašavského běhu. No a my jsme nemohli chybět. Tentokrát se závod konal s největším
počtem soutěžících v celé své historii.
Do Kašavy přijeli žáci ze ZŠ Ratiboř,
ZŠ Štípa, ZŠ Trnava, ZŠ Želechovice, ZŠ
Slušovice a ZŠ Fryšták.
Naši školu reprezentovalo 30 závodníků, kteří soutěžili v pěti kategoriích. A to,
že máme ve škole velké sportovce, potvrzují i výsledky.
V I. kategorii za naši školu startovali
chlapci: Vodák Jakub (1. C) 1. místo, Čepický Šimon (1. B) 4. místo, Marek Rektořík (1. A) 13. místo. Děvčata: Zdráhalová
Helena (1. A) 1. místo, Holíková Sára (1. B)
3. místo, Knedlová Karolína (1. C) 6. místo.
Ve II. kategorii: Vodák Adam (3. A) 1.
místo, Pavelka Libor (3. A) 6. místo, Hlavica Marek (3. B) 10. místo. Děvčata: Jasenská Terezie (3. B) 1. místo, Rubešová
Valerie (2. A) 3. místo, Grulichová Eliška (3.
B) 4. místo.
Ve III. kategorii: Nutil Jiří (4. tř.) 4. místo, Sklenařík Michal (4. tř.) 5. místo, Kozojed Daniel (5. A) 18. místo. Děvčata:
Zelinková Klára (5. B) 2. místo, Ponížilová
Magdaléna (5. A) 4. místo, Wiesnerová Gabriela (5. A) 7. místo.
Ve IV. kategorii: Holík Jiří (7. B) 3. místo, Pšeja Denis (7. B) 8. místo, Přívara Tomáš (7. B) 9. místo. Děvčata: Smýkalová
Katka (7. B) 4. místo, Dlabajová Hana (7.
B) 8. místo, Kočendová Kateřina (7. A) 12.
místo.
V V. kategorii: Bačůvka Petr (9. A) 6.
místo, Kolář Jindřich (8. A) 8. místo, Klvač
Martin (8. B) 9. místo. Děvčata: Vodehnalová Anna-Marie (9. B) 4. místo, Dohnálková
Kateřina (8. B) 5. místo, Minaříková Karolína (9. B) 10. místo.
Za úspěšnou reprezentaci naší školy
všem dětem děkujeme.
saf

Školní výlet
Ve středu jsme jeli na školní výlet.
Sešli jsme se před sokolovnou. Cestou
v autobusu jsme se nenudili. Když jsme
dojeli na místo, už nás čekali průvodci.
Sjeli jsme výtahem do dolů a průvodce
nám vyprávěl různé zajímavosti o historii dolů Landek. Nejvíc se mi líbilo muzeum U6. Mohli jsme si vyzkoušet, jak
se dřív tkalo, byla tam stará auta, motorky a ponorka Nautilus. Rozchod jsme
měli v nákupním centru Nová Karolína,
byl trochu kratší, ale i tak jsem nakoupila, co jsem chtěla. Po návratu začalo
pršet, takže jsem přišla domů celá promočená. Výlet se mi moc líbil a do Ostravy bych se chtěla ještě někdy podívat.
Marie Kučerová, 6. B
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Výuka v praxi
Ve dnech 27.–30. května jsme se my, žáci osmých ročníků, zúčastnili pobytu
na Rusavě. Jednalo se o projekt ,,Výuka v praxi“, který pro nás připravili učitelé naší školy. Finančně celý projekt podpořil zřizovatel základní školy – město
Fryšták.
Vše začalo velmi dobrodružnou cestou z Fryštáku na Rusavu. Ze začátku
nám svítilo slunce, ale v půli cesty začala úplná povodeň! Silná bouřka nás
promáčela do poslední nitky – pláštěnky i deštníky byly úplně zbytečné! Z lesních cest se staly rozbahněné řeky. Ale
i přesto jsme byli plní optimismu a vše
jsme brali jako velké dobrodružství.
Když jsme dorazili k penzionu U Bílého
koně, přestalo pršet. Ubytovali jsme se
do srubů a chat, převlekli se a začali
sušit oblečení…
Odpoledne začal náš výukový program v přírodě. Čekal nás zeměpis (práce s mapou a buzolou) s paní učitelkou
M. Šafářovou, přírodopis (poznávání
rostlin a zvířat) s paní učitelkou H. Krajčovou a výtvarná výchova (objekty z přírodnin inspirované uměleckým směrem
land – art) s paní učitelkou M. Klapilovou a J. Kalandrovou. Odpoledne uteklo jak voda, protože mimo školu nás
to učení nějak víc bavilo! Večer jsme
vyplnili různými sportovními aktivitami
– stmelovací tělesná výchova s tělocvikáři R. Matulíkem a M. Šafářovou.
Středa byla ve znamení celodenního
výletu na Hostýn – dějepisu, občanské
výchovy a tělesné výchovy. Cesta byla
dlouhá a náročná – ušli jsme celkem
18 km. Hostýn je velmi známé poutní
místo a váže se k němu zajímavá historie. Pan učitel T. Nedbal nám připravil
pracovní list, který jsme zde ve skupinách vyplnili a seznámili se tak s historickými objekty, zopakovali si umělecké
slohy, určili zeměpisnou polohu a spočítali kamenné schody. Pak už jsme si
ve stáncích nakoupili zasloužené dobro-
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ty a taky nějaké suvenýry. Večer jsme
byli unavení, ale spokojení. Do pracovního sešitu, který nám učitelé přichystali, jsme zapsali získané vědomosti
a nejlepší zážitky. Zahráli jsme si pár
her a šli do peřin…
Nejlepší den byl čtvrtek! Dopoledne
nás navštívili policisté z Policejní školy
v Holešově. Byli jsme rozděleni do čtyř
skupin, které se pak pravidelně střídaly
na jednotlivých stanovištích: sebeobrana, první pomoc, resuscitace, dopravní
výchova. Shodli jsme se, že sebeobrana byla nejzajímavější, i když zvládnout
masáž srdce a vdechování při záchraně
života bylo nejdůležitější. Po skvělém
obědě nás čekal běh podle azimutu.
Pěkně jsme se v lese protáhli při hledání kontrol azimutových úseků. Naštěstí
se žádná dvoučlenná hlídka v lese neztratila, nikdo si nespletl sever s jihem.

Souběžně s výukou zeměpisu probíhala
netradiční výuka chemie – běhali jsme
s kádinkou, nabírali vodu z různých
přírodních zdrojů (potok, kaluž, vodní
nádrž) a určovali pH vody. Pak přišel
zlatý hřeb odpoledne – vaření kotlíkového guláše přímo v přírodě. Tady jsme
museli využít dovedností z pracovních
činností. Sami jsme ve skupinkách vyrobili trojnožky, vyhloubili ohniště a rozdělali oheň. S tím vším nám pomáhal
pan ředitel L. Sovadina. Pak už vypuklo
samotné kuchtění za asistence všech
přítomných vyučujících. Samozřejmě
nechybělo ochutnávání a vyhodnocování všech vzorků. Gulášová komise složená z vyučujících (p. uč. Klapilová, Ondrášová, Krajčová, Šafářová) to neměla
jednoduché, protože pod širým nebem
nám všem fakt chutnalo! Krásný den
jsme zakončili u velkého táboráku. Nechyběly ani kytary a spousta písniček.
Taková hudební výchova se nám opravdu líbila.
Je pátek! Poslední den pobytu. Ráno
za námi přijeli Dominika a Luboš – pracovníci lanového centra. V lese nám postavili nízké lanové překážky. Moc jsme
si to užili! Byla to skvělá zábava a zároveň náročný tělocvik.
Po výborném obědě nás už čekalo
jen balení a loučení. Poděkovali jsme
manželům Sobalovým, majitelům penzionu, za to, jak se o nás moc dobře
starali, a vydali se přes les a Lukoveček
zpět do Fryštáku. Počasí nám tentokrát
přálo, a tak nám cesta rychle uběhla.
U školy jsme si rozebrali batohy a s velkým přáním vše si ještě někdy zopakovat se rozešli do našich domovů…
Jsme rádi, že jsme měli tak super
výlet, i když jsme se vlastně pořád učili.
Děkujeme všem vyučujícím, kteří
s námi do toho šli!!!
Vaši osmáci,
jeden tým složený z 8. A, B.
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Když v roce 1931 zakládali pánové Dr. Josef Kučera, lékárník Karel Urbášek
a Karel Macháček se svými přáteli kopanou ve Fryštáku, věděli, že k úspěchům
vede cesta trnitá, plná práce, obětavosti a odříkání. Do fotbalu byly zapáleny stovky občanů Fryštáku a výsledky se rychle dostavovaly. Dnešní generace si ani neumí představit to obrovské množství hodin ruční práce při výstavbě stadionu, nekonečné kilometry nachozené pěšky nebo najeté na kolech při cestě za utkáním.
Dnes je na našem hřišti kvalitní trávník, teplá voda v kabinách, dostatek míčů
nebo možnost občerstvení po utkání pro mnohé samozřejmostí. Rozdíl je obrovský.
Zápal Fryštačanů už není takový a komfort pro hráče i příznivce je dílem jedinců.

Slušovice. Žáci – Okresní přebor 6.místo. Žáci nastupovali do soutěže jen v kategorii starších, což zejména pro chlapce ročníků 2001 a 2002 byla na velkém
hřišti těžká zkouška. Podzimní část překvapivě Fryšták zvládl ze všech mužstev
okresního přeboru nejlépe, když nesmírně vyrovnanou tabulku vedl před smečkou šesti pronásledovatelů, mezi nimiž

83. sezóna fryštácké kopané se zapíše tučným písmem do kroniky

O to větší radost je z vynaloženého úsilí při pohledu na výsledky v 83.
sezóně našeho oddílu. „A“ mužstvo
mužů – Krajský přebor 11. místo nastupovalo jako nováček největší fotbalové
soutěže v kraji, což je v historii kopané
našeho města nejvyšší soutěž. Nemohli
jsme pomýšlet na velké cíle a prioritou
byla záchrana. Již první polovina sezóny na podzim ukázala, že nás čeká tvrdý boj. Nováčkovský ostych byl patrný
a zejména v závěrech dobře rozehraných
zápasů jsme poztráceli spoustu bodů.
V zimní přestávce navíc mužstvo oslabilo několika odchody hráčů a do jarních
odvet jsme nastoupili převážně s vlastními odchovanci. V pozici brankářské
jedničky chytal nejmladší člen brankářské party Martin Mikel, do základní sestavy se posunuli další odchovanci Pavel Petráš, Pavel Bednařík, dorostenec
Martin Doležel. Jak se říká: „Co tě nezabije, to tě posílí„ se vrhl úzký kádr jen
14ti hráčů do boje o záchranu. Všichni
jsme věřili, že to borci zvládnou. Mužstvo se na úvod jara drželo a odpoutalo
se těsně z nejhorších pozic. Bohužel potom přišla administrativní chyba vedení
a trest odebrání bodů pro naše mužstvo.
V té chvíli bylo jasné, že o záchranu se
bude bojovat až do konce. Trpělivě jsme
sbírali další body a definitiva záchrany
přišla po domácím vítězství nad vítězem
soutěže V. Karlovicemi v předposledním
kole. Mužstvo těžkou práci zvládlo a zajistilo si účast v příštím ročníku nejvyšší
krajské soutěže. Celou sezónu si může-

te připomenout na internetových stránkách, kde jsou uloženy záznamy z přenosů této krajské soutěže. „B“ mužstvo
mužů v posledních letech horko těžko
zachraňovalo III. třídu okresní soutěže.
V té letošní muselo mít jiný cíl, protože do mužstva naskočili hráči působící
do nedávna v A mužstvu a jejich zkušenostem se věřilo. Tým pod vedením kapitána Velikovského, v obraně se zkušenými hráči Zelíkem, Adamíkem, Rozumem,
Dobiášem a na podzim v sestavě se
střelecky disponovaným Lošťákem, si
v průběhu soutěže vytvořil až desetibodový náskok, který udržel až do konce.
Celkem nastoupilo do soutěžních utkání
čtyřicet hráčů. Muži Fryštáku “B“ jsou
vítězem III.třídy okresní soutěže v ročníku 2013/2014. O to větší zklamání
je rozhodnutí hráčského kolektivu odmítnout postup do okresního přeboru, který
si vybojovalo.
V pozadí slabšího zájmu fanouškovské obce, ale nikoliv vedení oddílu je
mládež. Ve Fryštáku hrají v soutěžích
všechny mládežnické kategorie a na hřišti aktivně sportuje šedesát chlapců i dívek. Dorost – Okresní přebor 2. místo.
Dorost hrál celou sezónu dobře. Mužstvo se do každého utkání sešlo v plném počtu jedenácti hráčů, což už dávno
není v této věkové kategorii samozřejmostí. Spoustu měst a vesnic sní o tom
postavit vlastní dorostenecký tým. Kluci
hráli tak jako vloni o vítězství v okresním
přeboru, ale znovu nestačili na jediného
protivníka. Vloni to byl Provodov, letos

byl rozdíl jen čtyř bodů. Na jaře čekalo
žáky mnohem těžší rozlosování, nejdůležitější utkání hráli na hřišti soupeřů.
Přišly porážky a výbornou pozici po podzimu jsme ztratili. Nakonec jsme skončili
šestí s tříbodovým odstupem na druhé
místo. Přípravka je nejmladší tým našeho oddílu. První polovina soutěže, kde
zcela určitě nejsou výsledky nejdůležitějším faktorem, chlapcům moc radostných chvil nepřinesla. O to větší úsilí dali
hoši do tréninku i zimních turnajů. S jarním sluníčkem přišlo oživení této skupinky třiceti našich nejmladších hráčů
a zlepšení výsledků i viditelných herních
činností jednotlivců. Pokud kluci budou
pokračovat v posilování svých fotbalových dovedností, bude to pro fryštácký
fotbal jen dobře. Fotbal ve Fryštáku tak
zapíše do kroniky velmi úspěšnou sezónu 2013/2014.

Mladí hasiči
Dne 24. května 2014 se od 13 hodin
konaly na hřišti v obci Vlčková okrskové
hasičské závody, kde závodily v požárním sportu týmy dětí, dorostu i dospělých. Závodilo se v požárním útoku a štafetě. Na závodech mělo své úspěšné
zastoupení i město Fryšták v podobě
týmu mladších žáků, složeného z dětí
z Fryštáku i Lukovečka, které získalo 1.
místo a bylo oceněno pohárem. Děkujeme za pěkné umístění mladým hasičům
a také členům SDH Fryšták a SDH Lukoveček, kteří se dětem v hasičských
kroužcích věnují.
Cílem požárního sportu je získat
a upevňovat sportovní zdatnost dětí –
jejich rychlost a pohyblivost, cvičit práci
s požárním nářadím, osvojovat si znalosti požární ochrany a spolupracovat
v týmu. Pokračujeme v tradici, noví
mladí hasiči do týmu SDH Fryšták jsou
vítáni!
Jaroslav Faksa
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zpívání rodičů s dětmi v písni Dolina,
Dolina, která upoutala všechny posluchače.
Celý program vygradoval v pompézní závěr, kde spojili své hlasy dospělí
s dětmi. Zazněla tak vícehlasá píseň
Na horách studénky a autorská píseň Moravo, zpěvná jsi, Moravo v podání zajímavého sólového zpěvu Ing. Gustava Pazdery za doprovodu celého
souboru.
Na závěr nás potěšila krásná pochvalná slova kronikáře pana PhDr. Česlava Zapletala, který byl naším vystoupením velmi nadšen a vyzdvihnul tvrdou
práci paní Kunstové a naše neustále
zlepšující se výkony.
Děkujeme městu Fryšták za spolupráci a všem zúčastněným za pří-

Vystoupení souborů Prameny a Pramének v pořadu „Dolů přes Fryštáček“
Krásné červnové odpoledne, azurová obloha a žhavé sluneční paprsky. To
vše dokonale ladilo s příjemně znějícími
tóny hudební kratochvíle.
V neděli 8. června 2014 od 15 hodin zněly v kinosále ve Fryštáku tóny
CM Prameny a dětského souboru Pramének pod vedením paní učitelky Vlasty Kunstové, které okouzlily nejen místní příznivce, ale i přespolní, kteří nás
přijeli podpořit.
Pořadem humorně provázel Ing. Jan
Černek, který také na začátku vyzkoušel posluchače, zda dokáží odměnit
účinkující řádným aplausem.
V programu zazněly písně autorské, dále oblíbené písně ze Slovácka,
Slovenska, Valašska a také verbuňky
a čardáše. Sólově zpívali: Ing. Jan Černek, Bohdan Škabraha, Ing. Gustav Pazdera, Anna Pitrová, Markéta Matulová,
Mgr. Julie Dlabajová a Dušan Kapusta.
Za připomenutí stojí kyjovská tajemná
píseň Bože, Bože, co mám robit v podá-

ní Ing. Jana Černeka, v úpravě pro housle, cimbál a kontrabas paní primášky,
která publikum doslova přikovala do sedadel. Dále Teče voda – Masarykova
píseň, kterou s úspěchem trojhlasně
zazpívali Mgr. Julie Dlabajová, Ing. Gustav Pazdera a Dušan Kapusta. Bohdan Škabraha s patřičnou rozverností
zazpíval Pod tým naším okénečkom.
Působivá autorská balada Horký byl
den zpívaná sopránovým hlasem konzervatoristky Anny Pitrové také zaujala
všechny posluchače. Nebo píseň A já
taká dzivočka sklidila velký potlesk
za profesionální podání Markéty Matulové zpívané s plným nasazením.
Děti doprovázely nejen pěvecky, východoslovanskou karičku Kai že idzeš
Helenko i s chutí zatancovaly.
Na housle zahrála dvě skladby
od Suzikiho a J. S. Bacha za houslového a kytarového doprovodu žákyně 2.
ročníku paní učitelky V. Kunstové Markéta Nováková. Nechybělo ani tradiční

jemnou atmosféru a přízeň, která nás
povzbudila k co nejlepším výkonům. Těšíme se na další společné setkání při
našich písních.
Za FoS Prameny
Mgr. Julie Dlabajová

Richard Hovadík
Kniha

Mág odložil knihu –
zanechala v něm stopy –
		
na chvíli se soustředil –
právě jsem mluvil s filosofy
Vzácnou knihu
jsem dnes vzal –
		
jak struna znějící
jasně zavolal
Někdy je rozhovor
jak padající listí –
		
myšlenky v dokonalém řádu
je lépe čísti
Pohoda
se hned dostaví –
		
když magická kniha
slova vystaví
teplo se
v duši rozleje –
		
jak oheň když pec
pro chleba vyhřeje…
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bychom moc rádi poděkovali všem rodičům, kteří se zapojili do náročných
příprav výstavy a hodně pomáhají také
s celým chodem kroužku. My vedoucí
si moc dobře uvědomujeme, že právě
jejich podpora je pro fungování Fryštáčku v takovém rozsahu nepostradatelná. Dále moc děkujeme městu Fryšták
za dlouholetou podporu naší činnosti
a za poskytnutí krásných a důstojných
prostor k uskutečnění výstavy. A v neposlední řadě patří náš dík Valašskému
souboru Kašava mimo jiné za to, že děti
z Fryštáčku mají kde pokračovat ve své
„folklorní kariéře“.
Přestože za dlouhých 25 let prošlo
Fryštáčkem mnoho dětí i vedoucích,
kteří jeho chod ovlivňovali a přizpůsobovali ho svým aktuálním potřebám, jeho

FRYŠTÁČEK SLAVÍ 25 LET
Je tomu již 25 let, co ve Fryštáku
funguje dětský folklorní kroužek Fryštáček. Za tuto dlouhou dobu se souborek představil mnohokrát nejen doma
ve Fryštáku, ale i na mnoha jevištích
v našem kraji, v republice i za jejími hranicemi.
Fryštáček patří spolu s dalšími
folklorními kroužky z okolních vesnic
pod Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA. Zázemí má v ZŠ Fryšták a každý
pátek jej navštěvuje asi 35 dětí ve věku
od 4 do 13 let. Na zkouškách se děti
věnují tancování a zpěvu lidových písní
z našeho regionu, udržování lidových
tradic a nacvičování pásem říkadel,
písní a tanců, s nimiž vystupují na veřejnosti. Kromě pátečních nácviků podnikají děti spoustu zábavných výletů
a akcí, vedoucích ke stmelení kolektivu
a poznávání naší kultury, jako je například pletení pomlázky a barvení vajíček
před Velikonocemi.
Od letošního roku spolupracuje
Fryštáček s cimbálovou muzikou Andrýsek, která vznikla nedávno při ZUŠ
Morava. Mladí muzikanti se tak učí hrát
„pod nohy“ budoucím tanečníkům a ti
zase objevují záludnosti spolupráce
s muzikanty.
Své 25. výročí založení Fryštáček
oslavil rozsáhlou výstavou, kterou jste
mohli vidět začátkem června v prostorách fryštácké radnice. K vidění nebyla
jen bohatá fotodokumentace za celé
období existence souborku, kroniky,
ocenění za celosouborové i sólové výkony, ale i fryštácké kroje, ve kterých
můžete vidět děti vystupovat. Výstava byla zahájena 7. června, kdy nám
k výročí přišli pogratulovat zastupitelé
města Fryštáku, zástupci SPLK KAŠAVA, bývalí členové souborku, mnoho
rodičů a dalších příznivců dětského

folkloru. Velmi milým dárkem zejména
pro děti byl obrovský a nádherný dort
z dílny jedné z maminek. Touto cestou

myšlenka zůstává stále stejná: vytvořit
vztah dětí k lidové kultuře, udržovat tradice, učit děti poznávat své okolí, upevnit vztahy dětí mezi sebou tak, že mezi
nimi vznikne přátelství třeba na celý život. To vše umí folklor.
Přejeme Fryštáčku k jeho narozeninám, aby ho tahle myšlenka provázela
i v dalších letech. Za vedoucí dětského
folklorního kroužku Fryštáček Leona
Kusbachová, Kamil a Lenka Gyuricsekovi, Martin Kubíček.
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Někdy se tvrdí, že často přijímat může jen ten, kdo je svatý. Není to žádná
pravda, je to podvod. Svaté příjímání je pro toho, kdo se chce stát svatým.
Vždyť léky se podávají nemocným a jídlo slabým.
Don Bosco
Dne 14. prosince přijel neočekávaně pan inspektor večer před modlitbami
a měl k chovancům dobrou noc. Účastní
se zítřejšího kněžského sjezdu ve Zlíně.
Dne 15. prosince se pan inspektor vrátil i s panem ředitelem ze Zlína.
Po svém příchodu kolem 17 hodiny rozhovořil se s domácími kněžími v jídelně
při černé kávě jako starostlivý otec až
do požehnání v 19.30 hod. Je viditelně
zdrcen, zhubnul a netají se, že prožité
události poslední týdnů v záležitosti
P. Karáska a jeho ostatních společníků
ukrátily mu zdraví a život řadu let. Cítí
prý to na sobě a neví, jak bude dále.
Za celý svůj život, co je salesiánem, neprožil takových věcí a nikdy by si ani nepomyslil, že se salesián může zachovat
takovýmto způsobem. O donu Coggiolovi se pak vyjádřil: „Upřímně pravím, že
jsem nepomyslil, že by člověk mohl tolik
snést, tolik vytrpět, co tento člověk.“
Dále pak pan inspektor pravil, že
nebýt Coggioli, sám by se nikdy neodvážil začít se stavbou kostela sv. Josefa
v Moravské Ostravě. On technicky nejpřipravenější věnoval stavbě celou svou
bytost. „Žádný z českých salesiánů neudělal, neodpracoval ve skutečnosti tolik, co on a já, inspektor a my všichni
bychom mu měli ruku políbit z vděčnosti za to všechno – to je salesián!!!“
Budiž zde uděláno k čestné památce muže, sice cizince, ale bratra v Donu
Boskovi – salesiána – který nezná v lásce k Donu Boskovi a k duším hranic ani
jiných rozdílů.

Kronika ústavu (19.)
školní rok 1937–38

Dne 24. prosince jako jiná léta,
chovanci zůstali v ústavě. Ráno se
uklízel ústav, odpoledne se dodělával.
Zkoušeli se zpěvy, ceremonie, strojil
se stromek, chystaly se betlémy ve třídách, krášlila se kaplička, až přišly první nešpory a požehnání. Potom se šlo
do divadla ke společné večeři. Radost
a očekávání zářila všem z očí. A večeře
byla štědrá, chutnalo všem. Přišla řada
na tombolu. Dříve však zazářil stromek
ve světlo prskavek a pak se šlo na modlitby do kaple. Po modlitbách jsme si
vyslechli proslov pana prezidenta z jeho
vánočního poselství a na to se začalo s výhrami. Každý měl orazítkované
číslo. Na jevišti pan asistent s dvěma
pomocníky roztáčeli kolo štěstí. První
cena: životopis Dona Boska od Marie

Červenec na DISu
První týden se bude uklízet. Musíme vysát 22 pokojů a 69 lůžek, oprat
84 dek, 84 polštářů a 84 přikrývek,
umýt 93 oken a k tomu 48 záclon.
Rozebrat 11 sprchových koutů, vydrhnout a zase smontovat dohromady.
Po hektických 3 měsících nastává relativně doba poklidu, protože se
akce budou střídat po 7 dnech. Přes
prázdniny nemáme volný ani týden.
Střídají se rodiny, duchovní cvičení,
farní společenství a výcvikové pobyty.
Štechové – věnoval Zapletal, synek starosty z Horního Lapače. Cen bylo 80
v ceně 250 Kč a více.
Kolem 22 hodiny odešli chlapci
do tříd si odpočinout. V čase se převlékli a kolem 24 hodiny sestoupili do kaple. Půlnoční měl pan ředitel s asistencí. Lidu bylo mnoho. Venku
zasněženo a zima. Po 3
mších svatých se chlapci
občerstvili kakaem, zákusek nebyl, protože pekař
Jadrníček letos nic nedaroval a v kuchyni se nepamatovalo na nějaký cviboch
a nato všichni pospíchali
do postele. P. Veselý odešel s asistenty do Lukova
a P. Macháň autem do Žeranovic. Spalo se nutně, aby
si všichni odpočinuli.
Dne 25. prosince po snídani byla rekreace na dvoře. Klouzačka už vábí kde koho. Slavný oběd byl
společný v divadle. Po odpoledním požehnání byly jen slavné nešpory. Pan
ředitel je poněkud marod na chřipce
a nemůže se při nejlepší vůli plně zúčastnit společného života. Večer se šlo
na postel už o půl osmé, aby každý dohnal zameškaný spánek.
Dne 27. prosince přijel don Coggiola, aby sepsal daňové přiznání pro nový
občanský rok. Je vždy v dobré náladě,
ale cítí hořce zkoušku, kterou nám Pán
Bůh seslal. Počasí je skvostné. Odpoledne mají chlapci vycházku a zítra začnou lehounce zabírat ve škole, aby neodvykli práci hlavou. Don Coggiola odjel
4. ledna 1938.

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

12

FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2014

Mónica Afonso:
CESTY PO FRYŠTÁKU
Byl krásný slunečný den, čtvrtek 12.
6., a před fryštáckou knihovnou stál
malý hlouček lidí, kteří čekali, až uvnitř
začne předčítání básní Móniky Afonso,
dobrovolnice, která pochází z Portugalska a již skoro rok působí ve Fryštáku
v Domě Ignáce Stuchlého.
Mónica si připravila poezii, kterou
napsala během svého pobytu ve Fryštáku a v níž se inspirovala jeho obyvateli
i městem samotným. Šest básní, které
napsala, bylo jak o všedních věcech,
tak i o abstraktních pocitech, vnímání
krásna i mysticky pomíjivých okamžiků.
V knihovně se sešla malá skupina lidi,
nejčastěji Móničini přátelé. Mónica napřed předčítala anglickou verzi básně
a potom vyzvala jednoho z davu, aby ji
přečetl v češtině.
Potom se otevřela hodinová diskuze,
během které Mónica odpovídala na dotazy ke své tvorbě, kde bere inspiraci
a jestli ještě o Fryštáku něco napíše.
Celá akce dopadla úspěšně a návštěvníci se hodně dozvěděli o Mónice
i o tom, jak se píšou básně.
Martin Novák
Pozn. JK: Sbírka nazvaná Cesty
po Fryštáku, ze které byly básně předčítány, byla Mónikou věnována Městské
knihovně Fryšták a je Vám čtenářsky
k dispozici.
Mónica José Vidal Afonso je mladá Portugalka, jež se pro školní rok
2013/2014 rozhodla stát dobrovolnicí
(v rámci projektu Evropské dobrovolné
služby) a podpořit svým osobním vkladem zejména dvě fryštácké instituce
věnující se mládeži: DIS-klub i spolek
Fair Play.

MÓNICA AFONSO
Orders and circles
Orders and circles
Are the frames of portraits,
Stories of paintings,
Some limited editions
That you use to speak of.
But the smell of your skin
Has no orders neither circles,
It is a blurry and profound colour
Slowing filling the word
Love.
And the freedom of loving you
Is like wide open space with
No orders,
No circles.
Only love.

Řády a kruhy
Řády a kruhy
jsou rámy portrétů
příběhy maleb,
jakési limitované edice,
které jsi zvyklý se zříci.
Ale vůně tvé kůže
nemá ani řády ani kruhy,
je to rozmazaná a pronikavá barva
pomalu naplňující slovo
Láska.
A svoboda milovat tě
je jako široce otevřený prostor
s žádnými řády,
žádnými kruhy.
Je to pouze Láska.

(překlad Dana Hradilová)

FRYŠTÁCKÉ MAŽORETKY
Soutěžní sezónu pro rok 2014 jsme
zahájily již v lednu a to v Prosenici – zde
naše kadetská miniformace získala stříbrné místo. V březnu se celá skupina
junior Fryštáckých mažoretek zúčastnila
soutěže Astra Cup 2014, kde získala
zlaté ocenění a navíc cenu poroty za originalitu! Dále se v tomto měsíci mažoretky zúčastnily soutěže Ždánický motýl
ve Ždánici, zde děvčata představila poprvé svá sóla/dua. Získala krásná ocenění
solo kadet – 3. místo, solo junior – 4.
místo, duo kadet – 1. místo, duo junior
– 2. místo. V dubnu jsme navštívily zámek v Holešově, kde se konala soutěž
Všetulská hůlka. Odtud jsme si odvezly
zlaté ocenění v kategorii miniformace
děti a bronzové ocenění v kategorii miniformace junior. V měsíci dubnu jsme se

také zúčastnily kvalifikace MISTROVSTVÍ
ČR (federace IMA) v Moravské Nové Vsi,
kde se holkám podařilo získat 2. místo
v kadetkách a 3. místo v seniorech a vybojovaly si postup do semifinále MČR.
Začátkem měsíce května jsme se zúčastnily se solem v kategorii junior MISTROVSTVÍ ČR (federace IMC) v Dubňanech,
zde se sólistka z Fryštáckých mažoretek
umístila na pěkném 13. místě. Ještě
v tomto měsíci jsme se zúčastnily semifinále MČR (IMA) ve Valticích, odtud jsme
si odvezly stříbrné ocenění a dva postupy na MČR (IMA). Jako poslední jsme se
31. 5. zúčastnily finále MISTROVSTVÍ ČR
(IMA), kde byla konkurence velká, ale
přesto naše mažoretky získaly krásné 6.
a 8. místo. To, že se naše děvčata probojovala na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLI-

KY, považujeme všichni za velký úspěch,
protože mažoretky zde ve Fryštáku byly
založeny před čtyřmi lety. Soutěžíme
teprve druhým rokem a již jsme se probojovaly na finále MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V MAŽORETKOVÉM SPORTU.
Všem Fryštáckým mažoretkám – juniorkám i novým dětičkám děkuji a hlavně
děkuji rodičům mažoretek (za vše), VY,
rodiče, vedete své dcery k takto ušlechtilému sportu a podporujete je! Také děkuji SDH Fryšták za ochotu a možnost
poskytnutí místa na trénování.
Tímto jsme zakončily soutěžní sezonu
a nyní nás již čeká jen odměna v podobě
zájezdu do České Kamenice a Německa
s dechovým orchestrem z Přerova. Tak
nám držte palce.
Nikola Dorazínová Dis.
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„…a platno málo, když se duši stýská“
(Ozvěny setkání sedmdesátníků, bývalých spolužáků ZŠ)

Fryštácká
NOC KOSTELŮ 2014
Nejprve zvonění zvonů na věži našeho chrámu a poté slavnostní mše
svatá „Za město Fryšták“ za účasti některých zastupitelů a starosty
města Mgr. Lubomíra Doležela – zahájily už potřetí Noc kostelů v našem
městě. Poté Mgr. Víť Němec přinesl
všem zájemcům obsáhlou přednášku
o historii kostela svatého Mikuláše
ve Fryštáku spojenou s promítáním
zajímavých historických dokumentů.
V kulturním programu se představil Komorní orchestr ZUŠ Morava se
svými sólisty (mladými fryštáckými
hudebníky Š. Fuksou, M. Kučerovou,
D. Němcem a dalšími…), vynikající
sbor Canticum Camerale a zpěvačka
Emilie Řezáčová za klavírního doprovodu Michaely Šarmanové ….a skoro
bych zapomněl na pásmo F. Odstrčila
a M. Vilíma – Malý princ… V silné konkurenci dalších kostelů Zlínského kraje jsme se určitě neztratili a dokonce
si dovolím tvrdit, že náš doprovodný
program byl určitě jedním z nejlepších.
Asi největší poděkování tradičně
patří nejenom všem účinkujícím, ale
především hlavnímu organizátorovi
ing. Františku Odstrčilovi, bez jehož
přičinění by se tato krásná akce neuskutečnila. Patří mu za to srdečný
dík. A samozřejmě také Vám všem,
kteří jste tuto jedinečnou „ magickou
noc“ podpořili svou účastí.
-pn-

Komu z nás se občas nezasteskne po opojných okamžicích bezstarostného dětství, mládí... A máme radost, když se čas od času ocitneme v kruhu známých tváří,
s nimiž jsme prožili jednu z nejkrásnějších kapitol svého života. Jaká zvláštní atmosféra provází každé setkání spolužáků! Na sklonku května se sjeli sedmdesátníci
(v jídelně základní školy) a prý také pětasedmdesátníci. Na hřbitově jsme uctili památku zesnulých kamarádů, položili kytice a po společném fotografování ochutnali
s grácií servírovaných darů školní kuchyně. S dojetím jsme zhlédli vyznání „Krajinou
domova“ , které svému městu věnovali Slávek Zapletal jr. a Pavel Nášel. Na chvilku
mezi nás zavítala také naše nestárnoucí paní učitelka Mgr. Sylva Knedlová s panem
ředitelem Mgr. Liborem Sovadinou. K dobré náladě, zpěvu i tanci přispěl všestranný
muzikmajstr Petr Hochmayer.
I tentokrát jsme četli pozdravy a vzpomínky fryštáckých rodáků a spolužáků,
kteří se ze zdravotních či pracovních důvodů nemohli akce zúčastnit. Dovolím si
citovat z dopisu známého hudebního skladatele, předního slovenského klavíristy,
hudebního badatele a pedagoga Mistra Hanuše Domanského, žijícího a působícího
v Bratislavě, s nímž jsme strávili léta v lavici ve fryštácké škole, na gymnáziu, prožili
dětství na rynku nebo na Zádvoří (ulice dr. K. Absolona).
„Milá Majko, milí spolužiaci... Moc
zpomínám na ty hezké roky na fryštacké škole, na pani učitelku Dlabajovou,
na pana učitele Košárka, který nás učil
zborovému spěvu či na zanieteného
p. učitele Bardoděje, jak nám čítával
dobrodružné historky okolo hradu Lukova. To všechno v nás zanechalo stopy
a vzpomínky. Určitě vzpomenete na tu
strašnou poznámku ve 3. třídě, červeně
napsanou v žákovské knížke (už nevím,
co bylo příčinou) a znela „Nebude-li žák
dodržovat pravidla chování, bude mu
znížena známka z chování“. Doma sme
měli všichni poprask, ale se ukázalo,
že to byla jenom prevence. Škoda, že
pomalu stárneme, ale vzpomínky zůstávají. Srdečně pozdravuju mého kamaráda Slávka Zapletala, se kterým jsem prožil
hodně pěkných zážitků mimo školy, našlo by se těch pěkných chvil se všemi více,
např. sbírání chroustů v lese a následné strkání Vám děvčatům za krk atd.
Srdečně všechny pozdravuju, přeji hezké setkání a všem hodně roků a zdraví.

Váš Hanuš Domanský“
(Text ponechávám beze změn)
Rozběhli jsme se znovu k rodinám, do svých domovů, po luzích a hájích blízkých
či vzdálených. Přesto se, jak praví Vrchlický, „se duši stýská“, neboť v ní dosud znějí
doteky našich prvních lásek, radostí, výprasků, průšvihů i „rošťaren všelikých“...
A stále mám pocit, že tu stále s námi zůstávají rodiče i prarodiče, kamarádi, že
všechno to krásné, co jsme milovali a milujeme, nikdy neskončí a žádný nám nevezme!
Všecko dobré a hodně chuti přeje
Slávek Zapletal.

POZVÁNKA
Se stromy v mysli Vás zveme na
setkání s knihou Jeana Giona
MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY
a francouzským šansonem,
které se uskuteční v pátek
4. července 2014 od 17.30
ve fryštácké knihovně.
Průvodce: František Odstrčil
Těší se nejen lípy!
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany,
že byl odcizen

DODACÍ LIST
– DAŇOVÝ DOKLAD
nečíslovaný, oražený razítkem
Město Fryšták,
763 16 okres Zlín
FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2014

Klub maminek Č E R V E N E C
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Klubová herna pro maminky s dětmi
bude letos v ČERVENCI 2014 otevřena
i v době školních prázdnin, a to v tyto
úterky od 9:30 do 11 hod.
1. 7. HERNA PRO DĚTI – volné hraní,
možnost tvoření s dětmi
8. 7. HERANA PRO DĚTI – volné hraní,
možnost tvoření s dětmi
15. 7. HERNA PRO DĚTI – volné hraní,
možnost tvoření s dětmi
PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ KLUBÍK
PRO DĚTI – ČERVENEC / SRPEN 2014
Termíny pro děti od 3 do 7 let jsou
v týdnech od 21. – 25. července a od 4.
– 8. srpna 2014 v čase od 7:30 do 16
hod. Děti budou pod dohledem pedagogických pracovníků, využijí zázemí klubu, budou si hrát, tvořit a hlavně chodit
ven. Zažijí spoustu pěkný chvil nejen
v přírodě, ale i s domácími zvířátky našich spoluobčanů, ale i spoustu jiných
připravených zajímavostí. Děti se mohou těšit také na karneval nebo táborák. Zbývá pár volných míst.
Příspěvek za týden činí 1.200,- Kč
+ stravné.

V termínu od 11. do 15. srpna 2014
se od 7:30 do 16 hod. bude konat
prázdninový týdenní program pro děti
od 5 do 12 let s názvem Rytíři a hradní
paní a jiní obyvatelé hradu. Děti budou
také hodně tvořit s využitím různých
materiálů a technik, chodit ven, ale především se ponoří do tajů středověku
a zažijí spousty nevídaných dobrodružství.
Program je uzpůsoben tak, aby zaujal 5leté, ale i 12leté dítě. Již plně obsazen. Možnost přihlášení jako náhradníků. Příspěvek činí 1.500,- Kč + stravné.
Více informací o všech akcích
získáte na našich webových stránkách nebo na tel. 605 482 839 nebo
608 446 961. Změna programu vyhrazena.
Rády bychom poděkovaly všem
nadšeným maminkám, které do klubu
zavítají, ale také všem dobrovolníkům,
kteří s námi spolupracují!

POZVÁNKA NA POUŤ
Fryštácká farnost Vás srdečně zve
na děkovnou pouť na Svatý Hostýn,
která se uskuteční v sobotu 19. července 2014.
Slavnostní mše svatá – „Za poutníky z Fryštáku“ sloužená P. Miroslavem
Dibelkou, při které bude hrát i krojovaná dechová hudba Fryštácká Javořina
začne v 10:15.
Odjezd autobusu z náměstí ve Fryštáku je v 9 hodin. Po skončení mše –
kolem 11.30 je pro všechny přítomné
připraven malý promenádní koncert.
Ve 13 hodin bude následovat požehnání a rozloučení s poutníky. Návrat je
naplánován na 15. hodinu.
Na Vaši účast se těší organizátoři!

FESTIVALOVÉ PODĚKOVÁNÍ
Možná jste si někteří všimli, že začátkem června se po fryštáckém náměstí procházeli Bob a Bobek. A nebylo to jen tak náhodou. Přijeli za dětmi
z mateřské a základní školy do Fryštáku
v rámci Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Zlín 2014.
Dovolte nám tedy za spolupráci
poděkovat především programové ředitelce paní Markétě Pášmové, která

umožnila, aby i fryštácké děti mohly
shlédnout dětskou filmovou projekci
v našem kinosále a setkat se s „KRÁLÍKY V KLOBOUKU“ jak v kině, tak i v centru našeho města. Děti v rámci školního dne měly možnost alespoň částečně
sdílet filmové dění, které se po celý
červnový týden prolínalo nedalekým Zlínem. Velké díky patří pak všem, kdo nezištně pomohli na nedělní FESTIVALOVÉ

AKCI pro rodiny s dětmi ve Fryštáku,
která se uskutečnila 1. června v kinosále a na nádvoří před kinem. O zábavu se
postarala i hudební skupina NEOPETS
složená ze starších žáků ZUŠ Konice.
Mimochodem byli báječní a celé akci
spolu s moderátorem panem Komínem
dodali profesionální nádech!
Také děti pod vedením paní Hradilové ze ZUŠ potěšily obecenstvo divadelním představením Kniha džunglí. Děkujeme také městu Fryšták, které celou
„fryštátskou akci“ podpořilo a panu
Nášelovi a panu Krčmovi za pomoc při
filmových projekcích. Nebýt však hlavní
organizátorky paní Renáty Šafkové, která nezištně věnovala velké úsilí přípravám celého programu, asi by se mnohé
nezdařilo v takovém rozsahu!
Troufáme si říct, že akce byla nad
míru našeho očekávání úspěšná a budeme rádi za Vaše názory, které nám
můžete prostřednictvím e-mailu sdělit.
Brzy se můžete těšit na fotografie, které během prázdnin umístíme na webové stránky Vlaštovek!

15

FAIRPLAY

REFERENDUM O HAZARDU VE FRYŠTÁKU?
Do komunálních voleb zbývá pár
měsíců, které bychom chtěli věnovat
tématu „hazard“. Snad přispějeme
k obohacení volebních programů místních kandidátů, či inspiraci samotných
Fryštačanů. Inspirací pro nás je aktivita
kamaráda Tomáše Pasterného – organizátora jednoho z nejzajímavějších festivalů ve Zlíně, Zlínského jara. Ten se
aktuálně věnuje sběru podpisů občanů
Zlína pro vyvolání referenda o regulaci hazardu. Až vám či vašim známým
domů přijdou petiční archy pro vyjádření
se o hazardu ve městě, pak vězte, že
jde o další iniciativu mladého člověka,
který touží po životě v důstojné společnosti.
Proč máš potřebu zabývat se,
mimo tvoje další aktivity na podporu
demokracie (Zlínské jaro), tak otevřeně tématikou hazardu?
Záleží mi na tom, aby se společnost
posouvala dál. Dvacet let od převratu
jsem měl pocit, že arogance moci dospěla ke svému vrcholu a že změna je
možná jen pokud se budou občané více
angažovat a zajímat o dění. Proto jsem
inicioval vznik festivalu Zlínské jaro.
Zorganizovali jsme také vzpomínkové
akce na osobnosti, kterých si vážíme:
T. Baťu, V. Havla i J. Palacha.
Shodou okolností ve stejném období
vznikalo více podobných aktivit po celé
republice a lidé začali cílevědoměji budovat občanskou společnost. Věřím, že
to je jediná možná cesta z postkomunismu k demokracii. Někde v koutku duše
si také říkám, že mám dělat vše proto,
abych se mohl někdy svým dětem zpříma dívat do očí, až se budou ptát, co
jsme dělali s tím stavem, ve kterém se
společnost nacházela. Vím, jak nepříjemné jsou ty oči generace mých rodičů.
Proč zrovna hazard?
Rozhodli jsme se v rámci našich
aktivit ve Zlíně věnovat tématu hazard,
protože nevidím důvod v tom, proč by
měla Česká republika vést evropský žebříček v počtu 7,5 výherních automatů
na 1000 obyvatel. Ve Zlíně je to s tím
počtem na obyvatele ještě horší, protože tu je celkem 800 automatů!
V březnu jsme proto uspořádali konferenci o omezení hazardu a představili
různé formy účinné regulace společně s prvními výsledky studie dopadů
sázkových her na společnost. Právě
výstupy z konference nás utvrdily v přesvědčení, že je třeba se současnou situací ve Zlíně, něco dělat. Podrobnosti
o průběhu konference včetně videozáznamů jednotlivých příspěvků naleznete
na www.zlinbezhazardu.cz.
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Takže jste na červen připravili rozsáhlou petiční akci, jaký tím sledujete
záměr a jak mohou lidé reagovat?
Vzhledem k tomu, že v nejbližší době
nevidíme jinou možnost změny, rozhodli
jsme se prostřednictvím petice vyvolat
referendum o plošném zákazu hazardu
ve Zlíně. Jedná se o účinnou cestu, kterou jde v současnosti více měst a obcí.
Pro uspořádání referenda je třeba
dostatečná podpora občanů vyjádřená
peticí a správné načasování. Pokud se
v červnu podaří shromáždit podpisy
alespoň 10 % oprávněných voličů (cca
6500 podpisů), předpokládáme uskutečnění referenda společně s komunálními volbami. Právě spojení s volbami
je zásadní, aby byl výsledek referenda
závazný, je totiž třeba volební účast alespoň 35 % oprávněných voličů. Spojením s volbami dojde i k úspoře nákladů.
V obecné rovině považuji místní referendum s limity pro jeho uspořádání za dobrý nástroj rozhodování, který
může zvýšit zájem občanů o věci veřejné. Je na čase jej vyzkoušet i ve Zlíně.
Zvolili jsme vzhledem k omezenému
času vcelku originální cestu. Petiční archy jsme rozeslali do všech schránek
a budeme doufat, že nás občané Zlína
podpoří. Vyplněné archy (i částečně)
je možné předat na několika místech
po Zlíně, vše je v přiložených informacích. Na sběrných místech budou ale
k dispozici i archy prázdné. Můžete nás
navštívit i v petičním stánku na Náměstí Míru.
A jak to vidíte vy? Budeme Tomášovi držet palce? Přidáme se? Nebo je
nám to všechno jedno?
Za Fair Play Fryšták o.s.
Tomáš Černý

Festival Fair Play
Mladí překvapili – dodrželi noční
klid, uklidili po sobě a zvládli to s minimální spotřebou alkoholu.
V sobotu 14. června jsme si na festivalu Fair Play zažili několik velmi příjemných momentů. Za celý den jsme při
průběžném úklidu v areálu festivalu našli jen asi dvanáct prázdných lahváčů,
což je na celkový počet přes tisíc účastníků v podstatě zanedbatelné množství. S provozovatelem zdejšího šenku
Romanem Svačinou jsem se domluvili,
že nejdřív vytočí osm sudů Birelu a teprve potom se začne pít alko-pivo. Také
dodržení této dohody nám velmi pomohlo udržet toto velké množství mladých
lidí ve střízlivém stavu.
Seznámili jsme se s novými nadšenými příznivci myšlenky Fair Play, kteří
nám pomáhali s přípravami i s úklidem.
Velkou pozornost vzbudily lavičky vyrobené z obyčejných palet. Několik jsme
jich nechali u ohniště na pláži rybníka,
jako inspiraci pro domácí kutění. Také
jsme tu pro děti zanechali velký plovoucí vor, který budeme během léta sledovat a v případě potřeby jej tentokrát
včas uklidíme.
Svou samostatnost a odpovědnost
prokázali kluci a holky z Fryštáku, když
nám pomáhali s přípravami, organizací,
volejbalovým turnajem, opravou skluzavky, dozorem při parkování a taky
úklidem.
Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům.
A dostal se k vám už náš nový
kalendář na rok 2014? Stačí pátrat
a bude Váš…
Fair Play Fryšták o.s.
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Včelařův rok
Městská knihovna Fryšták a ZO ČSV Fryšták připravili na 22. 4. 2014 přednášku o celoroční práci včelaře, životě včel a jejich chovu. Přednáška byla určena
laické veřejnosti ke Dni Země.
Jednatelka
fryštáckých
včelařů
Mgr. Jana Hrabíková se zhostila organizačních příprav. Jako gestor celé akce
vytvořila velmi pěknou prezentaci promítanou diaprojektorem. Strukturovaná
prezentace s dokumentačními obrázky
tvořila pomyslnou kostru k výkladu jednotlivých témat.
Po úvodním uvítacím proslovu iniciátora celé akce pana Jana Krčmy, se ujala
slova jednatelka včelařů Jana Hrabíková.
Přednášku zahájila obrazovou vzpomínkou na zakladatele fryštáckého spolku
včelařů, dále pokračovala popisem historického vývoje včelího obydlí, vysvětlila všechno o vývojových stadiích včely,
trubce a včelí královny. Podrobně popsala funkce jednotlivých kast ve včelstvu,
zdůraznila význam opylovací činnosti
včely medonosné a její florokonstantnost, tj. věrnost jednomu druhu květů
a mnoho dalších informací. Nezištně zajistila rovněž velmi vítanou atrakci v podobě proskleného úlu s živými včelami.
Dále následovalo vystoupení našeho
mladého zdravotního referenta Radima
Kašpárka. Z titulu své funkce hovořil
o zdravotním stavu včelstev, jejich léčbě,
používání různých metod léčebných prostředků a nutnosti dodržování veterinárních nařízení. Dlouhodobě dobré výsledky v produkci včelích produktů a dobrý
zdravotní stav včelstev, řadí fryštácké
včelaře mezi jedny nejlepší ve zlínském
regionu. Je to dáno spolkovou podporou
obnovy včelího díla a zodpovědným přístupem jednotlivých včelařů.
Předseda našeho spolku Ing. Radoslav Modlitba vystoupil s odlehčenou formou výkladu o medobraní a dokončení
včelařského roku. Humornými dodatky
naznačoval, že se dá včelařit zábavným
způsobem. Zážitky milé i ty méně milé,
které přináší včelaření, budou dobrým

poučením přítomným do dalších let. Při
práci občas včelař schytá i nějaké to žihadlo, navíc včelaření může být i fyzicky náročnější – především při vytáčení
medu. Voňavé zlato v medometu ale
za to určitě stojí.
Na závěr vystoupil náš „začínající
včelař“ MUDr. Josef Duša a s rétorickou brilantností popsal motivaci svého
rozhodnutí stát se včelařem. Pozitivně
naladěn, vyjádřil svůj vztah k tomuto
létajícímu hmyzu. Zdůraznil, že včelstvo
nepotřebuje každodenní péči jako ostatní domácí zvířata, není nikterak vázán,
může si klidně odjet na dovolenou. Nezapomněl rovněž vzpomenout nemalé počáteční náklady tohoto koníčka, ale i návratnost této investice a případný zisk.
Zkrátka řečeno, s chirurgickou přesností
vypíchl všechny důležité aspekty začínajícího včelaře.
Po ukončení programu se rozběhla
asi hodinová diskuse, během které se
přítomní včelaři snažili o poskytnutí vyčerpávajících odpovědí. Pan Krčma pochvalně zhodnotil kvalitu a rozsah přednášky, stejně tak poměrně velkou účast

asi třiceti posluchačů. Na praktické
seznámení se životem včel byli všichni
posluchači pozvání na sobotní dopoledne. Jak marné jsou někdy lidské záměry, nám znovu předvedla příroda. A tak
jsme se sešli na včelařském stanovišti
u Dofků na Vítové až v neděli 27. dubna
po 14. hodině, kdy nám byli pozornými
a obětavými hostiteli včelařka Jana Hrabíková se svým manželem Pavlem.
Les oděný do svěže zeleného hávu
voněl deštěm, stejně jako včelí úly
po čerstvě doneseném nektaru. Po krátkém uvítání, jsme nasadili slušivé klobouky a pustili se do prohlídky včelstva.
Včely byly klidné a mírné, proto si mohl
každý vyzkoušet, jak je těžký rámek
s plodem, nebo hledat včelí vajíčka či
nepatrné larvičky. Nezkušení účastníci
mohli vidět rozdíl včelích a trubčích buněk nebo matečníkové misky, ze kterých
se líhne včelí matka.
Jana při prohlídce včelstva vždy hledá matku a dává ji do výchytky, aby jí
při manipulaci neublížila. To se také nakonec povedlo, protože je má barevně
označené dle příslušného roku. Stejně
ochotně odpovídala včelařským novicům na spoustu otázek, od základního
umístění plodiště a medníku, rozšiřování
a stavby mezistěn až po tvorbu oddělků.
Názorná ukázka jak včelaří Jana, byla
velmi poučná, přesto, že si každý včelař
modifikuje své postupy podle svých možností a potřeb.
Bylo to vydařené nedělní odpoledne, plné dobré pohody i chutných mlsků
od paní Zapletalové a Bačůvkové. Mezi
lidmi se společnými zájmy čas rychle
ubíhá, než jsme se nadáli, uplynuly tři
hodiny s včelařskými a zatím i nevčelařskými přáteli. Někteří se již domluvili
na spolupráci, a tak to má být.
Velký dík patří i organizátorům této
akce, ale i všem, kteří si našli cestu
mezi včelaře a zúčastnili se přednášky
o včelách či praktické ukázky včelaření.
Olin Růčka
člen výboru ZO ČSV Fryšták
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V měsíci ČERVENCI 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Senioři v Muráni
Ve dnech 30. 5. – 1. 6. se konalo
v družební obci Muráň slavnostní otevření muzea a také Muránské hradní hry
a bylo nám nabídnuto panem starostou
Mgr. L. Doleželem se tohoto setkání
zúčastnit. A tak 5 členů našeho výboru
využilo tohoto pozvání společně s ostatními zástupci jednotlivých složek a odjeli jsme, abychom navázali přátelství
a setkali se s muráňským klubem seniorů, o kterém se již delší dobu uvažovalo. V pátek v podvečer jsme se účastnili
slavnostního otevření muzea a večer
proběhlo společné setkání s našimi přáteli – seniory. V sobotu probíhaly celý
den Muránské hradní hry na Velké Louce, které byly spojeny s oslavou MDD.
Probíhal zde bohatý program s ukázkou
činnosti složek integrovaného záchranného systému, skupina historického
šermu a různé soutěže dětí při zdolávání hradu Muráň, který jsme také probádali. V neděli dopoledne jsme ještě
zavítali do malé obce Šumiec, kde je
unikátní muzeum různých krojů, hudebních nástrojů, zvonečků a zvonů.Po celé
tři dny se nám naši přátelé – senioři
opravdu věnovali. Vraceli jsme se domu
obohaceni krásnými zážitky, které nám
připravili společně se zástupci Obecního úřadu Muráň, bez nichž by naše
setkání nebylo možné uskutečnit. A tak
se těšíme, až budeme moci naše slovenské přátele (seniory) přivítat u nás
ve Fryštáku a oplatit jim jejich pohostinnost a prohloubit přátelství a spolupráci. A hlavně děkujeme Mgr. L. Doleželovi, že nám toto setkání umožnil.

téměř domácí pan Pýcha a potom zamíříme na Floru do unikátních skleníků,
kde najdeme snad všechny druhy rostlin - od palem přes kaktusy a tropické
rostliny až po citrusovníky, kde nám bylo
opravdu teplo. A tak abychom se trochu
zchladili, tak v pravé poledne zamíříme
do kouzelného kompexu Mladečských
jeskyní, které se nacházejí v krajinné
oblasti Litovelského Pomoraví, kde je
složitý labyrint puklinových chodeb vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín.
Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny
krápníky. Odtud přejíždíme na hrad Bouzov. Do prohlídky hradu nám zbývá něco
přes hodinu a tak je čas k menšímu
občerstvení na nádvoří hradu. Samozřejmě zbyl i čas na kávičku a zmrzlinu.
Po občerstvení nás čeká samotná prohlídka hradu Bouzov, který patří k naším
nejnavštěvovanějším hradům ležícím
na severovýchodním výběžku Drahanské vrchoviny. Návštěvníky láká především novogotická hradní kaple, hradní
zbrojnice, původní gotický sál, Sloupová
síň, Rytířský sál a Lovecká síň. Je rovněž velmi oblíben filmaři pro natáčení

Marie Adamíková
Rudolf Batík
Alena Čechová
Antonín Hejtmánek
Ladislav Hrubý
Magda Julinová
Vladimíra Kamenářová
Josef Ostrčilík
Oldřiška Pospíšilová
Alois Staněk
Hana Strangmüllerová
Libuše Svatoňová
Petr Ševčík
Věra Velikovská
Svatopluk Vlček
Václav Žák
Ludmila Žáková

Blahopřejeme!

Všem oslavencům přejeme mnoho lásky, rodinné pohody, radosti,
štěstí a mnoho zdraví do dalších let.
pohádek. Na nádvoří se ukrývá studna,
která je hluboká 50 m a byla vytesána
ve skalách. Před hradem jsou dva padací mosty a mříže. Prohlídka hradu skončila, den rychle uběhl a tak dobře naladěni jsme se vraceli k domovu. Zkrátka
– zájezd se vydařil. 
Jedličková

Zájezd

Rok s rokem se sešel a opět je tu
červen, měsíc kdy fryštáčtí důchodci
vyrážejí na zájezd. V úterý 17. června
ujíždí autobus do romantického prostředí v oblasti Pomoraví. První naší
zastávkou je město Olomouc, kde nás
provede po různých památkách náš už
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Kontakt:
1. INTERNETOVÁ KOMERČNÍ, spol. s r.o.
Dolnoveská 66, Fryšták • Tel. 608 936 156
email: uctoiva@email.cz

ČEKÁ VÁS VÝUKA CIZÍHO JAZYKA
A OBÁVÁTE SE?
Získejte náskok v průběhu
prázdnin v klidu a bez stresu
– u kafíčka či kofči.
Děti i dospělí, začátečníci
i mírně pokročilí.
Angličtina, ruština, němčina.
•••
Ing. Vodáková Michaela
prodej přes internet,
lektorská činnost
www.prodejvsechno.cz
email.vodakovam@email.cz
tel. 603 749 524

placená inzerce

FIRMA CONE ZLÍN
PŘIJME
pro středisko Fryšták

1) Vedoucího skladu a výroby
2) Obchodníka
3) Pracovníka montáže
Životopis zasílejte na:
novakovam@conezlin.cz
Tel.: 577 911 642

placená inzerce

Nabízíme vedení účetnictví (podvojné), daňové
evidence (jednoduché), DPH, mzdy, sklady,
hmotný majetek, komunikace s úřady.
Všechny typy daňových přiznání, přehledy.
Diskrétnost, spolehlivost, zodpovědnost,
daňová optimalizace.
Délka praxe v oboru 15 let.

Zveme Vás do
NOVÉHO
FRYŠTÁCKÉHO OBCHŮDKU
s ovocem, zeleninou a zdravou
výživou, který najdete
na ulici 6. května (pod náměstím).
OTVÍRACÍ DOBA je
od pondělí do pátku
od 7: 30 - 17 hodin
a v sobotu od 7:30 - 11 hodin.
Přijďte si i Vy vybrat ze široké
nabídky zdravého kváskového
pečiva, zdravých i bezlepkových
pomazánek, tofu a ovoce.

placená inzerce

placená inzerce

ODVOZ A EKOLOGICKÁ

placená inzerce

placená inzerce

EXTERNÍ ÚČETNICTVÍ

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Vystavení dokladu
ekolikvidace autovraku

NA MÍSTĚ

Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

1000,- Kč

Autovrakoviště Třebětice
Tel. 777 550 621, 608 749 219
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Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou 33 let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 16,99 Kč/ks

(vč.DPH)

„Jetojednoduché,
přijedukVám,
zaměřímobjekt,
navrhnuoptimální
řešení,spočítámcenu
akdyžseVámtobude
líbit,rádvšedodám.“

Odvaděč vody do sudu

Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.
V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,

Váš poradce: Radek Navrátil
mobil: 725 675 601

www.coleman.cz prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

Specialista
na vytápûní
pro rodinné
domy i byty

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

■
■
■
■
■

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

Kvítková 248, 760 01 Zlín (roh Kvítkové a Lorencové, 1. patro)
tel. 577 434 534 / mob. 723 490 883 – NON STOP

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz

DODÁVKY, MONTÁŽE
A SERVIS TEPELNÝCH
ZAŘÍZENÍ VČETNĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VOLEJTE: +420 776 465 999
PIŠTE: obchod@jadrnicek.com
JADRNÍČEK, spol. s r.o.
Fryšták 763 16, Stolařská 40
areál Valašského dřevoprůmyslu
Telefon: +420 571 16 22 29
www.jadrnicek.com

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Grafická úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

placená inzerce

impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN,
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
ředitel obchodního centra: Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725

sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

placená inzerce

Poradím Vám
s každou
střechou,
fasádou
a izolací

■

Výrobky těchto
partnerů u nás
nakoupíte výhodněji

Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.

