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Aprílové škobrtání
Druhá dubnová sobota si přichystala to nejkrásnější jarní počasí, sluníčko zářící z blankytné oblohy vytáhlo na
trasu X. Aprílového škobrtání dvě stovky pochodníků...
...na hradě Lukově potkali všetečného skřítka Frňákovníka a nahlédli
do těžkého života rytíře ve středověku. Bezedník ovládl Večerníček se
svou koloběžkou a ten, koho neoloupil strašlivý Rumcajs se svou Mankou
mohl obdivovat kouzelný klobouk králíků Boba a Bobka. Hlad zahnal kousek
dortu od kočičky s pejskem a ti dobrosrdečnější pomohli na Krakonošovu
přímluvu Kubovi s Ančí uklízet les.
Ještě ochutnat něco z dobrot řezníka
Krkovičky, taneček s půvabnou Amálkou, pak svezení na pramici s hodným
převozníkem a dál voňavým lesem,
rozkvetlou loukou až na Skalku. Zájemci o zbraně mohou vyzkoušet polní
střelnici – a už je tu diplom v cíli.

Z obsahu:

Poděkování patří všem, kteří nám
proměnili alespoň na jeden den život
v pohádku. Ocenění si zaslouží také
město Fryšták, bez jehož pomoci by se
taková akce nedala uskutečnit.
(bEn)
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 08/2014/VI ze dne 24. 3. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a firmou KYKLOP,
spol. s r. o., Zlín, na osazení systému
elektronickou zabezpečovací signalizací
v objektu MŠ Fryšták, p. o., a a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje objednávku prezentace
města Fryštáku v připravované publikaci Zlínský kraj, města a obce Zlínského
kraje v rozsahu 1/3 A4 (bezplatný rozsah) a pověřuje Mgr. P. Nášela administrativně zajistit.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Fryšták, a D. Chupíkovou, Březová, a to za účelem nájmu
bytu ve Sdruženém objektu č. p. 386 na
ul Souhrady ve Fryštáku doba určitá od
1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zprávu starosty
o výsledcích jednání zástupců města s
dr. J. Valentou, odborníkem na školskou
legislativu ve věci možností řešení požadavků „petice“ rodičů dětí umístěných v
třídě Včeliček Mateřské školy Fryšták, p.
o., a doporučuje zastupitelstvu schválit s okamžitou platností navýšení provozního příspěvku o objem prostředků
účelově vázaných na výdaje spojených
se zřízením pracovní pozice asistenta
pedagoga v mateřské škole, v čemž vidí
adekvátní řešení vzniklé situace.
• RMF schvaluje znění (text vč. příloh)
Kroniky města Fryštáku za rok 2012 a
vyslovuje poděkování PhDr. Č. Zapletalovi, za vzornou kronikářskou činnost.
• RMF bere na vědomí žádost občanů
Dolní Vsi – Vylant o přivedení vodovodního řadu k nemovitostem a ukládá OSM
neprodleně zajistit projektovou přípravu
pro realizaci zásobování lokality Vylanta
- pitnou vodou a příslušné vodoprávní
rozhodnutí.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve Základní organizaci Českého
svazu ochránců přírody Buchlovice, za
účelem částečné úhrady nákladů spojených s činností záchranné stanice volně
žijících živočichů Buchlovice, schvaluje
uz. sml. o poskytnutí peněžitého daru
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF pověřuje Ing. M. Jaška, vedoucího ESO, neprodleně zajistit poptávkové
řízení na zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory z IOP na projekty
Zavádění ICT v územní veřejné správě a
připravit ve spolupráci se správcem sítě
a vnitřního inform. systému věcné podklady pro konkrétní projektový záměr.
• RMF bere na vědomí udělení zlaté
medaile prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve – občanům města Fryštáku
J. Getlerovi a I. Jasenskému s tím, že
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Rada města Fryštáku vyslovuje poděkování těmto občanům za ochotu darovat
krev pro zdraví a záchranu života svých
spoluobčanů a uděluje ocenění oběma
občanům a ukládá Komisi pro občanské
záležitosti při Radě města Fryštáku ve
spolupráci s Mgr. P. Nášelem, vedoucím
městské knihovny, zajistit předání těchto ocenění v rámci slavnostního aktu konaného v obřadní síni města.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1040003464/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, TS T1 Obec, obnova“,
umístěné na části měst. poz. p. č. 474/1
– ostatní plocha, p. č. 446/1 – ostatní
plocha, p. č. 516 – ostatní plocha, a p. č.
490 – ostatní plocha, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, mezi městem Fryšták a firmou E.ON Distribuce, České Budějovice.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030018690/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Rudolf, přípojka NN“,
umístěné na části městských pozemků
p. č. 17 – ostatní plocha, p. č. 433/1
– ostatní plocha, a p. č. 47 – ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
mezi městem Fryšták a firmou E.ON Distribuce, České Budějovice.
• RMF v souladu s st. čl. č. V – Skončení
nájmu, bod 1. Nájemní smlouvy ze dne
13. 5. 1996, uzavřené mezi městem
Fryšták a J. Dupalem, Zlín, na pronájem
městského pozemku p. č. 425, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, schvaluje ukončení platnosti nájemní smlouvy dohodou
ke dni 31. 3. 2014, a pověřuje starostu
podpisem dohody o ukončení smlouvy.
• RMF pověřuje OSM zajistit ve věci
žádosti ZUŠ Morava, spol. s r. o., Zlín,
odůvodnění žádosti o pronájem pozemku – účel nájmu.
• RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 05/2014/VI/19 ze dne 24. 02.
2014 a za účelem podpory kulturně společenského života města schvaluje
výpůjčku objektu kinosálu (za radnicí)
žadateli Z kola ven, o. s., Fryšták, pro
uspořádání multižánrového kulturního
festivalu Fryštácký jarní slet ve dnech
11.–12. 4. 2014, na dobu určitou,
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi městem Fryšták, a o. s. Z kola ven,
s úhradou nákladů na energie na vrub
města (podpora kultury), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 25. 3. 2014 zveřejnění záměru vypůjčit část městského
pozemku p. č. 64 – ostatní plocha, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o celkové

výměře 2 m², žadateli Mgr. A. Sousedíkové, Holešov, a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
pro stavbu vodovodní přípojky pro rekreační chatu umístěnou na pozemku p. č.
66/2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
• RMF schvaluje ke dni 25. 3. 2014 zveřejnění záměru vypůjčit část městských
pozemků p. č. 67 – ostatní plocha, a
p. č. 106 – ostatní plocha, oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o celkové výměře
6 m², žadateli manželům Halůzkovým,
Kašava a uzavřít Smlouvu o podmínkách
provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní, kanalizační a EE přípojky
pro novostavbu RD umístěného na pozemku p. č. 58/1, k. ú. Fryšták.
• RMF schvaluje ke dni 25. 3. 2014
zveřejnění záměru vypůjčit část měst.
poz. p. č. 113/1 – ostatní plocha, a p. č.
113/5 – ostatní plocha, oba k. ú. Vítová,
obec Fryšták, o celk. vým. 5 m², žadateli
F. E. Ivanoviči, Ruská federace, a uzavřít
Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní
přípojky pro RD čp. 103 na Vítové.
• RMF schvaluje ke dni 25. 3. 2014 zveřejnění záměru vypůjčit část měst. pozemku p. č. 113/2 – ostatní plocha, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, o celk. vým. 2 m²,
žadateli manželům Růčkovým, Vítová, a
uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu kanalizační přípojky pro RD čp. 43 na Vítové.
• RMF schvaluje ke dni 25. 3. 2014 zveřejnění záměru vypůjčit část měst. pozemků p. č. 113/1 – ostatní plocha, a
p. č. 113/5 – ostatní plocha, oba k. ú.
Vítová, obec Fryšták, o celk. vým. 5 m²,
žadateli firmě SFERAT, spol. s r. o., Vítová, a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu
vod. přípojky pro RD čp. 102 na Vítové.
• RMF schvaluje ke dni 25. 3. 2014
zveřejnění záměru vypůjčit část městských pozemků p. č. 303/2 – zahrada,
p. č. 308 – ostatní plocha, a p. č. 181
– ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, o celkové výměře 20 m²,
žadateli Vodovody a kanalizace Zlín, a.
s., a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu
„Vodovodní přípojka pro KČS Fryšták“.
• RMF schvaluje ke dni 25. 3. 2014 zveřejnění záměru vypůjčit část městského
pozemku p. č. 113/2 – ostatní plocha, k.
ú. Vítová, obec Fryšták, o celkové výměře 6 m², žadateli manželům Zezulkovým,
Vítová, a uzavřít Smlouvu o podmínkách
provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu kanalizační a vodovodní přípojky pro
RD čp. 14 na Vítové.
• RMF schvaluje ke dni 25. 3. 2014 zve-
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řejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č. 874 – ostatní plocha,
a část pozemku p. č. 873/1 – ostatní
plocha, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, o celkové výměře 15 m²,
žadateli A. Hvozdenskému, Fryšták, za
účelem vybudování zpevněného stání
pro motorové vozidlo, a uzavřít smlouvu
o výpůjčce.
• RMF odkládá rozhodnutí a ukládá Ing.
P. Dohnalovi neprodleně zajistit stanovisko k možnosti napojení městského
kamerového systému na státní či městskou policii.
• RMF uděluje souhlas s konáním 9. ročníku volejbalového turnaje O pohár starosty města Fryštáku v prostorách Sportovního areálu města Fryštáku při ZŠ ve
Fryštáku, který se uskuteční při příležitosti výročí osvobození města Fryštáku,
a to v sobotu dne 10. 5. 2014
• RMF uděluje souhlas k možnosti zřízení zázemí pro občerstvení účastníků a
hostů turnaje na travnaté ploše areálu.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
příspěvku TJ Fryšták (sokolovna) za účelem pořízení cen a dalších propagačních
materiálů, které budou uděleny účastníkům turnaje.
• RMF neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Asociaci nestátních neziskových
organizací Zlínského kraje, Vsetín, za
účelem částečné úhrady nákladů spojených s činností asociace.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o Roznášce informačních materiálů (Fryštácké listy) mezi městem Fryšták, a Českou
poštou, s. p., Praha, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 09/2014/VI ze 7. 4. 2014 (výběr)
• RMF schvaluje uzavření Dohody o
úpravě soupisu dokladů a účtů u akce
OPŽP č. 12110712 mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Praha, a
městem Fryšták, z důvodu doplnění
účtu města do informačního systému
BENE-FILL, a to bankovní účet vedený u
Komerční banky, a. s., pobočka Zlín, č.
ú. 3724661/0100, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje konečné znění Zadávací
dokumentace v rámci veřejné zakázky
na dodávku akce „Rekultivace skládky
TKO – Fryšták - Žabárna“ – viz příloha
tohoto zápisu na CD-nosiči, a pověřuje
administrátora výběrového řízení, spol.
MCI Servis Zlín, zahájením výběrového
řízení.
• RMF bere na vědomí žádost části občanů ul. Štípská, Fryšták, o vybudování chodníku a ukládá Ing. P.
Dohnalovi neprodleněně zajistit aktualizovanou zjišťovací studii možného

umístění a realizace chodníku v části
ulice Štípská.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o
podmínkách provedení stavby Vodovod
Fryšták – Žabárna, 1. etapa L1-L6, mezi
městem Fryšták, a vlastníkem pozemku
p. č. 344/50 k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
tj. společností ARLES, s. r. o, Fryšták, a
pověřuje starostu Mgr. L. Doležela podpisem smlouvy.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 10/2014/VI ze 14. 4. 2014 (výběr)
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru na 6. ročník charitativního koncertu
konaný dne 20. května 2014 s výtěžkem
věnovaným Šanci Olomouc, o. p. s. za
účelem finanční podpory protinádorové
léčby dětí a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru.
• RMF bere na vědomí Zápis č.
KPOZ/2/2014 pořízený ze schůze Komise pro občanské záležitosti města
Fryštáku dne 27. 3. 2014 – bez přip.
• RMF bere na vědomí žádost Domova
pro seniory Lukov, p. o., o finanční podporu na pobyt 30 občanů MF a ukládá
starostovi po projednání této žádosti Komisí bytovou, sociální a pro rodinu předložit zastupitelstvu města.
• RMF doporučuje ZMF schválit zrušení
Interní směrnice č. 05/2005 – Pravidla
pro přidělování bytů v nájemních bytech
a domech v majetku MF a Pravidla pro
pronajímání bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták schválené ZMF dne 07.
11. 2012 usnesením č. U Z 13/2012/
VI/3b.b) a doporučuje vydat kladné stanovisko k návrhu nové interní směrnice
č. 3/2014.
• RMF s odkazem na ust. § 85 písm. b)
zák. o obcích, v platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru Nadaci
pro transplantaci kostní dřeně, Plzeň, za
účelem rozvoje dárcovství a transplantací kostní dřeně, schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru zařízení NADĚJE, Otrokovice, za
účelem pokrytí nákladů na poskytování
sociální služby pro umístěnou klientku města Fryšták, schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Nemocnici Milosrdných bratří
Vizovice, za účelem pokrytí nákladů na
provoz nemocnice, schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru zařízení Sociální služby města Kroměříže, za účelem pokrytí nákladů na
poskytování sociální služby pro umístě-

ného klienta města Fryšták, schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000,- Kč manželům Petříkovým, Fryšták, za účelem pokrytí nákladů na dopravu postiženého syna do
praktické školy ve Zlíně, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace pro realizaci
městského kamerového a dohlížecího
systému města Fryštáku, a to Ing. S.
Adamíkovou, Zlín - bez přip., schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Fryšták, a Ing. Adamíkovou, Zlín, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF nesouhlasí s umístěním zpomalovacího prahu v Dolní Vsi ve smyslu
žádosti části občanů Dolní Vsi a ukládá
starostovi jako první krok požádat OO
PČR o monitorování tohoto úseku.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 64 – ostatní plocha,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o celkové
výměře 2 m², žadateli Mgr. A. Sousedíkové, Holešov, pro stavbu vodovodní
přípojky pro rekreační chatu umístěnou
na pozemku p. č. 66/2, k. ú. Dolní Ves,
ob. Fryšták, schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Mgr. A.
Sousedíkovou, Holešov, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městských pozemků p. č. 67 – ostatní plocha, a p. č. 106 – ostatní plocha, oba k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, o celkové výměře 6 m², žadateli manželům Halůzkovým, Kašavaza účelem provedení stavby
vodovodní, kanalizační a EE přípojky pro
novostavbu RD umístěného na pozemku p. č. 58/1, k. ú. Fryšták, schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem
Fryšták, a manželi Halůzkovými, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městských pozemků p. č. 113/1 – ostatní
plocha, a p. č. 113/5 – ostatní plocha,
oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, o celkové výměře 5 m², žadateli F. E. Ivanoviči,
Ruská federace, pro stavbu vodovodní
přípojky pro RD čp. 103 na Vítové, schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem
Fryšták, a F. E. Ivanovičem, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 113/2 – ostatní
plocha, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o celkové výměře 2 m², žadateli manželům
Růčkovým, Vítová pro stavbu kanalizační
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přípojky pro RD čp. 43 na Vítové, schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem
Fryšták, a manželi Růčkovými, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městských pozemků p. č. 113/1 – ostatní
plocha, a p. č. 113/5 – ostatní plocha,
oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, o celkové výměře 5 m², žadateli firmě SFERAT,
spol. s r. o., Vítová, pro stavbu vodovodní přípojky pro RD čp. 102 na Vítové,
schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi
městem Fryšták, a firmou SFERAT, spol.
s r. o., Vítová a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 113/2 – ostatní
plocha, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o celkové výměře 6 m², žadateli manželům
Zezulkovým, Vítová pro stavbu kanalizační a vodovodní přípojky pro RD čp. 14
na Vítové, schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem Fryšták, a manželi
Zezulkovými, Vítová a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF odkládá rozhodnutí o výpůjčce
části městských pozemků p. č. 303/2 –
zahrada, p. č. 308 – ostatní plocha, a p.
č. 181 – ostatní plocha, vše k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, o celkové výměře 20
m², žadateli Vodovody a kanalizace Zlín,
a. s., a to do doby předložení podkladů
ze strany žadatele.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 874 – ostatní plocha,
a části pozemku p. č. 873/1 – ostatní
plocha, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, o celkové výměře 15 m²,
žadateli A. Hvozdenskému, Fryšták, za
účelem vybudování zpevněného stání
pro motorové vozidlo, schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem
Fryšták, A. Hvozdenským, Fryšták a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 15. 4. 2014 zveřejnění záměru vypůjčit část městských

pozemků p. č. 113/1 – ostatní plocha, a
část p. č. 113/5 – ostatní plocha, oba k.
ú. Vítová, obec Fryšták, o celkové výměře 12 m², žadateli R. Zezulkovi a J. Kvapilové, Fryšták, a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu RD čp. 79 na Vítové.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene ke stavbě plynárenského zařízení s názvem „Přeložka VTL
plynovodu DN 150 v km 17,050, číslo
stavby: 24948“ vybudovaného jako SO
506 v rámci stavby „Rychlostní silnice
R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták“, umístěného na části městských pozemků p.
č. 180/31 – trvalý travní porost, a p. č.
89/1 – ostatní plocha, oba k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, mezi městem Fryšták
a firmou RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad
Labem, za cenu věcného břemene v celkové výši 5.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH dle plat. právních předpisů.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
ke dni 15. 4. 2014 zveřejnění záměru
vypůjčit část městského pozemku p. č.
170 – ostatní plocha, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, o celkové výměře 22 m², žadateli M. Patákové, Otrokovice, a uzavřít Smlouvu o podmínkách
provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní přípojky pro RD čp. 183 ve
Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
SOD na zajištění akce „Fryšták – Dolní
Ves, Kanalizace Vylanta – Přípolož suchovodu“, a to mezi městem Fryšták,
a obchodní firmou SMO, a. s., Otrokovice, z důvodu zmenšení rozsahu díla, a to
ve smyslu Změnového listu č. 1, a pověřuje starostu Mgr. L. Doležela, podpisem
tohoto dodatku smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí Zprávu o kontrole dodržování předpisů požární ochrany v Domě s byty pro důchodce Fryšták
a ukládá Ing. P. Dohnalovi neprodleně

zajistit odstranění zjištěných závad.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Fryšták, a Střední
školou podnikatelskou a Vyšší odbornou
školou, s. r. o., Kroměříž, a pověřuje starostu podpisem těchto dohod.
• RMF jmenuje členy komise pro otevírání obálek na dodavatele akce „Rekultivace skládky TKO Fryšták - Žabárna“ ve
složení: JUDr. J. Schäferová, MCI Servis,
Zlín; náhradník Mgr. R. Běťáková, MCI
Servis, Zlín; V. Filák, Fryšták; náhradník
L. Mikl, Vítová; Ing. M. Kasala, Fryšták;
náhradník Ing. P. Dohnal, Fryšták; RNDr.
O. Fišer, ENVI projekt, s. r. o., Zlín; náhradník Ing. J. Dupala, Zlín; Ing. F. Kočenda, Fryšták; náhradník Ing. J. Košák,
Fryšták.
• RMF jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek na dodavatele akce „Rekultivace skládky TKO Fryšták - Žabárna“ ve
složení: JUDr. J. Schäferová, MCI Servis,
Zlín; náhradník Mgr. R. Běťáková, MCI
Servis, Zlín; RNDr. O. Fišer, ENVI projekt,
s. r. o., Zlín; náhradník Ing. J. Dupala,
Zlín; V. Filák, Fryšták; náhradník L. Mikl,
Vítová; Ing. M. Kasala, Fryšták; náhradník Ing. V. Doleželová, Fryšták; Ing. P.
Dohnal, Fryšták; náhradník Ing. V. Staša, Fryšták; Ing. Arch. J. Kudělka, Zlín;
náhradník P. Ševčík, Fryšták; Ing. K. Vajík, Zlín - Jaroslavice; náhradník Ing. M.
Špačková, Zlín; Ing. F. Kočenda, Fryšták;
náhradník Ing. J. Košák, Fryšták; Ing.
P. Gálík, Fryšták; náhradník R. Vyskup,
Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o provedení práce v rozsahu mezi městem
Fryšták, a následujícími uchazeči: M.
Červenka, Fryšták, M. Šebík, Fryšták,
J. Krajča, Fryšták, P. Dohnal, Fryšták, P.
Petráš, Martinice, V. Vajdák, Fryšták, J.
Jamný, Fryšták a náhradník: J. Vajdák,
Fryšták za účelem výkonu pomocných
obslužných prací v úseku technických
služeb v době od 1. 7. 2014 do 31. 8.
2014, při celkovém rozsahu brigádnických hodin ve výši do 4000, a pověřuje
starostu podpisem těchto dohod.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 03/2014/VI ze dne 2. 4. 2014 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy finančních
prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 02. 04. 2014
včetně dlouhodobých závazků města
bez připomínek.
• ZMF schvaluje pro rok 2014 zvýšení
finančního příspěvku města Fryštáku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti
dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, v platném znění, který bude
poskytnut Zlínskému kraji, tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín, zast. MVDr. S. Mišákem,
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hejtmanem, a to na částku 85,- Kč na
jednoho obyvatele.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku o
poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle z.
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v
platném znění, na území ZK veřejnou autobusovou linkovou dopravou, a to mezi
městem Fryšták, a Zlínským krajem, ve
věci zvýšení finančního příspěvku ze 70,Kč na 85,- Kč na obyvatele, a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.

• ZMF přijímá písemnost čj. MUF- STA
- 500/2014 – STA ze dne 6. 3. 2014,
doručenou pod označením „petice“,
vzhledem k formální a věcné povaze dokumentu jako podnět ve veřejné správě.
• ZMF bere na vědomí sdělení ředitelky Mateřské školy Fryšták, p. o., Bc. I.
Staňkové ve smyslu, že ve věci předmětu „petice“ je z pohledu vedení zařízení
postupováno plně v souladu s platnou
legislativou a že nelze ve smyslu zákona o konkrétních krocích komukoliv poFryštácké listy 5/2014

skytnout informace týkající se osobních
údajů o dítěti v dané záležitosti vyjma
zákonem stanovených osob – bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí, že pro „peticí“
požadované vyloučení dítěte z mateřské
školy nejsou
dány zákonem stanovené důvody pro
ukončení předškolního vzdělávání z
moci úřední (§ 35 školského zákona,
který jako jediný právní předpis možnost
vyloučení dítěte z docházky do mateřské
školy řeší, přičemž možnost vyloučení
dítěte nemůže subjektivně ustanovit
školní řád mateřské školy odchylně od
ustanovení zákona).
• ZMF konstatuje, že z pohledu zákona
není zřizovateli dána pravomoc rozhodnout o vyloučení dítěte z mateřské školy;
tuto pravomoc má při splnění zákonem
stanovených podmínek jen ředitelka mateřské školy.
• ZMF konstatuje, že navrhované vyloučení dítěte z mateřské školy není
adekvátním řešením vzniklé situace a
s ohledem na oprávněné zájmy jak dotčeného dítěte, tak i oprávněné zájmy
všech dětí zařízení je vhodným řešením
posílení stavu zaměstnanců předškolního zařízení o asistenta pedagoga a souhlasí s podáním žádosti vedení mateřské školy o poskytnutí dotace na zřízení
tohoto pracovního místa.
• ZMF schvaluje k 1. 4. 2014 (do 31.
8. 2014 včetně) navýšení provozního
příspěvku Mateřské škole Fryšták, p.
o., o finanční prostředky v celkové výši
70.000,- Kč, které jsou účelově vázány
na úhradu nákladů spojených s platem
včetně odvodů a dalších náležitostí spojených se vznikem asistenta pedagoga.
• ZMF schvaluje uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace neziskovým
organizacím na částečnou úhradu nákladů spojených s činností v r. 2014 mezi
městem Fryšták, a organizacemi uvedenými v příloze č. 1 tohoto zápisu a pověřuje starostu podpisem těchto smluv
o poskytnutí neinvestiční dotace.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace žadateli Římskokatolické farnosti Fryšták, za účelem částečného krytí
nákladů spojených s projektem III. etapy
„Oprava krovu a střechy kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního
seznamu kulturních památek ČR, jenž je
součástí Městské památkové zóny města Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace mezi
městem Fryšták, a Římskokatolickou
farností Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo na zajištění akce „Stavební úpravy chodníku na ul. Komenského,

Fryšták“, a to mezi městem Fryšták,
a firmou SMO, a. s., Otrokovice, který zabezpečuje na základě uzavření dodavatelské smlouvy pokračování a dokončení
realizace akce „Stavební úpravy chodníku na ul. Komenského Fryšták“
v plném rozsahu dle projektové dokumentace v termínu do 31. 5. 2014,
a pov. starostu Mgr. L. Doležela, podpisem tohoto dodatku smlouvy o dílo.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
SOD na zajištění akce „Fryšták – Dolní Ves, Kanalizace Vylanta“, a to mezi
městem Fryšták, a obchodní firmou
SMO, a. s., Otrokovice, a to z důvodu
provedení prací a dodávek nutných pro
zdárné dokončení díla, a to ve smyslu
Změnového listu č. 1, a pověřuje starostu Mgr. L. Doležela, podpisem tohoto dodatku smlouvy o dílo.
• ZMF schvaluje výkup pozemku p. č.
831/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, od vlastníka
R. Staňkové, Přílepy za cenu stanovenou znaleckým posudkem, schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem
Fryšták, a R. Staňkovou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje výkup nově odd. pozemku p. č. 831/10 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 43 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, od vlastníka M. Čáslavské, Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem
Fryšták, a M. Čáslavskou, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 3. 4. 2014 zveřejnění záměru prodeje nově odd. pozemku p. č. 516/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 12 m² (z pozemku
p. č. 516 dle GP č. 974-375/2013),
a pozemku p. č. 1024 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5m², oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli firmě
E.ON Distribuce, České Budějovice, za
účelem výstavby nové kioskové trafostanice Betonbau, za cenu ne nižší, než
byla stanovena znaleckým posudkem.
• ZMF bere na vědomí sdělení P. Skaličky, Fryšták, o zpětvzetí žádosti
o prodej městského pozemku p. č. 42 –
ostatní plocha, zeleň, o výměře 137 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem
užívání jako příjezd k RD bez připomínek
a ruší své usnesení č. U Z 01/2014/
VI/10 ze dne 12. 2. 2014.
• ZMF bere na vědomí sdělení I. Souček,
Přílepy, o zpětvzetí žádosti o prodej
městského pozemku p. č. 295 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře
862 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za účelem údržby neplodného svahu
u vlastní nemovitosti bez připomínek
a ruší své usnesení č. U Z 10/2014/
VI/05 ze dne 12. 12. 2013.

• ZMF neschvaluje prodej městského
pozemku p. č. 516 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 314 m²
a pozemku p. č. 1024 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m², oba k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli E.
Uhříkovi, Lukov, za účelem umístění
mobilního stánku s občerstvením, a to
z důvodu nevhodnosti pozemků k požadovaným záměrům žadatele.
• ZMF bere na vědomí žádost manželů
Šenkeříkových, Žabárna, o prodej části
městského pozemku p. č. 1309 – vodní
plocha, o výměře cca 27 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za účelem zajištění
dopravního napojení a obsluhy nemovitosti čp. 166, souhlasí se záměrem
prodeje mezi městem Fryšták a žadateli,
za cenu ne nižší než je cena znaleckého
posudku, s podmínkou úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku a
návrhu na vklad žadateli, a ukládá OSM
zajistit neprodleně znalecký posudek za
účelem stanovení ceny v místě a čase
obvyklé a ze strany žadatele GP.
• ZMF schvaluje v návaznosti na žádost
Společenství vlastníků jednotek domu
Potoky čp. 109 ve Fryštáku, podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku
p. č. 754, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na
kterém se nachází stavba místní komunikace III. třídy a chodníků, od vlastníka
Česká republika - do vlastnictví města
Fryštáku, a pověřuje starostu podáním
této žádosti.
• ZMF s odkazem na předložené materiály bere na vědomí informaci starosty o průběhu přípravy realizace projektu „Rekultivace skládky TKO Fryšták
- Žabárna“ bez připomínek.

Seznam zkratek
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Z P R Á V Y   Z   r a d n i c e

Informace o základních zásadách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR
konaných v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
dne 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
Kdo může hlasovat?
Občan České republiky má právo
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za
předpokladu, že nejpozději druhý den
voleb dosáhl věku 18 let, přičemž u něj
nevznikla překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního práva,
pro kterou nelze hlasovat, je zákonem
stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.
Občan jiného členského státu EU
má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České
republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen
k trvalému pobytu nebo přechodnému
pobytu na území České republiky (tj.
nejméně od 9. dubna 2014), nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního
práva a je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Překážkou ve výkonu volebního práva, pro
kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Prokázání totožnosti a státního
občanství, seznamy pro volby do EP a
voličské průkazy
Volič, občan ČR, po příchodu do
volební místnosti prokáže okrskové
volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno. Také
volič z jiného členského státu EU, je
povinován prokázat svoji totožnost
a příslušné občanství. Jak volič z ČR,
tak i volič z jiného členského státu, který není zapsán ve výpisu ze seznamu
voličů pro volby do EP, okrsková volební
komise volit neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz,
který opravňuje k hlasování ve volbách
do EP v jakémkoliv volebním okrsku na
území ČR. Tento voličský průkaz je volič
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povinen odevzdat okrskové volební komisi, která tento průkaz přiloží k výpisu
ze seznamu voličů pro volby do EP a voliče do tohoto výpisu dopíše.
Jestliže volič splnil zákonné podmínky uvedené v předchozím odstavci,
obdrží od OVK prázdnou úřední obálku,
která je opatřena úředním razítkem. Samotné hlasovací lístky budou dodány
voličům do místa jejich trvalého pobytu
nejpozději 20. května 2014. V případě,
že volič takto hlasovací lístky nedostal,
nebo došlo k jejich poškození či ztrátě,
okrsková volební komise mu ve volební
místnosti vydá novou kompletní sadu
hlasovacích lístků všech kandidujících
volebních stran.
Hlasování a případná úprava hlasovacích lístků
Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků (pokud si o ně volič požádal), vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud toto
volič neučiní, okrsková volební komise
mu hlasování neumožní, neboť by byla
porušena zásada tajnosti hlasování.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední obálky
1 hlasovací lístek. Na tomto jediném
hlasovacím lístku může dát nejvýše u 2
kandidátů preferenční hlas. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv (škrtnutí jména kandidátů,
jejich změna či dopsání jiných jmen).
V případě, že volič omylem či úmyslně
upřednostnil tři a více kandidátů, nezíská přednostní hlas ani jeden z nich.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Rovněž při volbách do Evropského
parlamentu umožňuje občanovi zákon
hlasovat prostřednictvím přenosné hlasovací schránky. Volič tedy může ze zá-

POZVÁNKA
Starosta města Mgr. Lubomír Doležel
Vás srdečně zve na

setkání s rodiči

(u příležitosti Dne rodiny),
které se uskuteční
v pondělí 19. května 2014 od 16.30
v obřadní síni fryštácké radnice.
Diskutovat se bude
o podpoře rodin v našem městě.
Na Vaši účast se těší starosta
Mgr. Lubomír Doležel a Komise
sociální, bytová a pro rodinu.
važných, zejména zdravotních důvodů,
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. To však pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební místnost zřízena. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze stálého
seznamu voličů. Při tomto aktu členové
okrskové volební komise musí postupovat tak, aby byla zachována tajnost
hlasování. Ve volebních dnech je možno
na níže uvedených telefonních číslech
příslušných volebních komisích požádat
o tento způsob hlasování.
Telefonní čísla (mobilní) do jednotlivých okrskových volebních komisí:
č. 1 – Fryšták 
+420 601 574 748
č. 2 – Dolní Ves  +420 601 574 749
č. 3 – Horní Ves  +420 601 574 755
č. 4 – Vítová 
+420 601 574 759
č. 5 – Žabárna  +420 601 574 764
Další informace ve všech jazycích
EU naleznete také na stránkách Města
Fryštáku www.frystak.cz, na stránkách
Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz,
popřípadě je na Městském úřadě ve
Fryštáku k dispozici vícejazyčná brožura
s informacemi k volbám.
I. Plšková

Sídla volebních okrsků ve Fryštáku:
Číslo

Název

Adresa volebního okrsku

1

Fryšták

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 209

2

Dolní Ves

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 210

3

Horní Ves

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 220

4

Vítová

Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100

5

Žabárna

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 225
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BLÍŽÍ SE VOLBY, TAK SE ŠTURMUJE
Pohled očima zastupitele města Fryšták
Vážení spoluobčané, již v loňském roce jsem reagoval na Vaše dotazy, proč se
neopravují chodníky v našem městě touto větou: „Nezoufejte, určitě se dočkáte,
komunální volby se blíží.“ Mohu konstatovat, že má prognostika vyšla na sto procent. Nyní mi dovolte se vrátit k poněkud zajímavé záležitosti a tou je stavební
dozor investora na této, tak náročné stavbě!!! Cenové nabídky na zajištění výkonu
funkce technického dozoru investora a důvodovou zprávu zpracoval a osobně okomentoval dle zápisu z jednání Rady města ze dne 10. 3. 2014 Ing. Pavel Dohnal
vedoucí OTH. Nabídky, byly údajně tiskem předloženy včetně příslušného protokolu (zakázka proběhla v režimu tzv.“staré“ směrnice). Specifikací odpovědnosti bylo
poskytnout důslednou kontrolu (stavební dozor) kvality realizace opravy chodníku z důvodů velmi nízké vysoutěžené ceny realizační firmou. Proč ne, potud vše
v pořádku. Nicméně mi chybí informace, kolik účastníků se zúčastnilo výběrového
řízení, jaké byly jejich cenové nabídky a proč zrovna vyhrála firma, která podala
cenovou nabídku, která mně přímo vyděsila k smrti? Za obyčejné stavební úpravy
chodníku firma požaduje za stavební dozor: přátelé držte se! 195.000,- Kč včetně
DPH. Tuto cenu rada města akceptovala a schválila, až na pana starostu, který
nehlasoval. Argument jako, že je vše v souladu s normou a pravidly, mě nemůže
uspokojit. Pánové dělat ze sebe hrdiny, že cenu akceptujete „no tomu já rozumím“
chcete být snad světoví, ale dejte si ruku na srdce. Pokud, by jste mněli sáhnout
do svých vlastních kapes a zaplatit ze svého v ten okamžik, by Vás hrdinství
a akceptace velmi rychle přešla. Věřte mi znám to z vlastních zkušeností. O každou korunu se hádáme s investorem do krve, jde nám o naše peníze. Vzpomeňme
si, ale na staré dobré přísloví z cizího krev neteče!!! Tudy ovšem cesta zastupitele
města Fryšták nevede. Naše firma staví současné době hotel Morava 7. pater
cena stavebního dozoru investora za rok náročné práce činní 120.000,- Kč. Je
samozřejmostí, že záleží na vzájemném jednání a dohodě. Pakliže přihlédnu k náročnosti staveb a profesních schopností pracovníků na stavbě chodníku a hotelu
o tom raději nebudu hovořit. Prostě nejde porovnávat neporovnatelné, nebo srovnávat nesrovnatelné. Vezměte pánové však v potaz a uvědomte si, za kterou firmu
a tým kopete. Pokud to nevíte, je to město Fryšták. Vážení spoluobčané, zde na
tomto příkladu ne prvním a z daleka ani posledním vidíte, jak se v našem městě
hospodaří s finančními prostředky. Ve vedení města máme dva stavební inženýry
a proto si dovoluji zauvažovat: co by se asi stalo, kdyby zvedli své zadky ze židlí
a dvakrát za den se proskočili zkontrolovat stavbu chodníku? Myslíte si, že je to
hloupý nápad? Já mám za to, že by to mělo dvojí efekt. 1/ v rámci pracovní doby
a to musím podtrhnout, by tímto činem prospěli svému zdraví a za druhé, město
by ušetřilo 195.000,- Jak je to jednoduché nebo ne? Je také velmi jednoduché
zříci se své odpovědnosti a tuto přehodit na někoho jiného (za ty prachy!). Každá
odpovědnost nese totiž své důsledky! A tam bude pravděpodobně zakopaný pes.
Přeji Vám krásné dny.
(Neprošlo textovou úpravou) 
Vlasťa Filák
Vážení spoluobčané,
považuji za nutné reagovat na uvedenou stať zastupitele města Fryštáku na
téma zajištění technického dozoru investora /dále TDI/ na akci „Stavební úpravy
chodníku na ul. Komenského“.
Především se pokusím v několika
bodech stručně vysvětlit důvody, proč
je cena právě taková. Předesílám,
že jako zaměstnanec veřejné správy
a zástupce investora, musím ctít normy
a pravidla, tak jak mi to jako každému
jinému občanovi tohoto státu ukládá
zákon a chránit zájmy zaměstnavatele
a investora a použití jeho finančních
prostředků .
V rámci projektové přípravy byla stanovena realizační cena stavebních prací na celé stavbě na 4.8 mil. Kč. To je
základní cena, ze které vychází výpočet
dle celostátně platného ceníku UNIKA

2013 pro návazné činnosti, ať už se
jedná o inženýrskou činnost či TDI.
Při jednání zastupitelstva města
Fryštáku bylo doporučeno zabezpečit
realizaci TDI externí firmou, což Odbor
technického hospodářství akceptoval,
přivítal a zabezpečil. (Je s podivem, že
externí způsob dozoru požadoval na
tomto zasedání zastupitelstva i zastupitel p. Filák, ač v dopisu vyzývá „dva
stavební inženýry k zvedání zadků a proskakování“ a z důvodu výkonu této činnosti). Důvodem však nebyla lenost či
pohodlnost pracovníků Městského úřadu Fryšták a už vůbec ne zbavování se

odpovědnosti, neboť tuto odpovědnost
ze zaměstnance nemůže sejmout ani
externí stavební dozor, ale dva zásadní
aspekty této investice. Jednak to, že nebyl zpracován poslední stupeň projektové dokumentace, a to prováděcí, který
by detailně postihoval stavební práce
ve vazbě na jednotlivé problémy s napojováním nemovitostí a obecně stavbu
v zastavěném území a ve ztížených bezpečnostních podmínkách intenzivního
provozu chodců a motorových vozidel
a také, že nabídnutá dodavatelská cena
pro realizaci stavby v rámci výběrového
řízení byla 2,5 mil Kč (cca 51 % rozpočtovaných nákladů stavby).
Při posuzování rozsahu a nároků na
provedení TDI je nutném zohlednit činnost v rámci suplování nezpracované
realizační dokumentace (její případné
pořízení představuje částku 65.000,Kč). Tento způsob realizace stavby je
pro investora daleko výhodnější a operativnější vzhledem k potřebám občanů
dotčených stavbou a také operativnosti
řešení jednotlivých technických problémů, které stavba v zastavěném území
přináší.
Při výběru dodavatele TDI byly osloveny tři firmy a jednotlivé ceny byly nabídnuty ve výši 195 tis., 199,5 tis, 271
tis.. Vybrána byla nejlevnější a její nabídka představuje 66 % z možné ceny
zpracované dle ceníku UNIKA 2014 při
plné činnosti stavebního dozoru.
Odbor technického hospodářství na
základě požadavku radního R. Dupala
ověřil cenu TDI u dalších dvou firem,
které TDI zabezpečují, a to jiným způsobem tvorby ceny na základě hodinové
kalkulace činnosti a oba subjekty považují tuto cenu za cenu obvyklou.
Předpokládaná celková bilance nákladů na realizaci včetně projektové,
investiční a dozorové činnosti a včetně
bezpečnostního dozoru, který pisatelem zmiňované normy a pravidla vyžadují při realizace staveb, bude v každém případě proti rozpočtované ceně
znamenat úsporu cca 2 miliony korun.
Výše uvedená fakta jsou doložitelná
na Odboru technického hospodářství.
Ing. Dohnal Pavel
Vedoucí OTH
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Fryštácký kronikář po 40 letech služby městu v podání Nelinky Gajdošíkové,
žákyně 1. třídy naší základní školy.

Upřímně děkujeme za blahopřání
k narozeninám panu starostovi Mgr.
Lubomíru Doleželovi, vedoucímu městské knihovny Mgr. Pavlu Nášelovi,
zastupitelům, matrikářce paní Daně
Konečné, komisi pro občanské záležitosti, členům kulturní a tiskové
komise, všem přátelům z Fryštáku,
osad blízkých i vzdálenějších a všem,
kdo nám učinili okamžiky rozjímání
a vzpomínání přívětivými a nezapomenutelnými.
Zároveň přejeme všem letošním
fryštáckým jubilantům a spolužákům
mnoho lásky, svěžesti tělesné i duchovní, božího požehnání, lidského
a občanského porozumění.
S pozdravem a pokorou
Anička a Slávek Zapletalovi

A n k e t a : Parkování v centru
Před měsícem jsme slibovali odpovědi fryštáckých zastupitelů na otázky: Myslíte si, že může existovat souvislost mezi dostupností parkování v centru města,
spokojeností parkujících návštěvníků a tržbami podnikajících subjektů v blízkosti
parkovacích ploch (v centru)? / Pokud ano, jaká? Současně s otázkami jsme
všem zastupitelům zaslali i výsledky analýzy. Ze sedmnácti zastupitelů nám odpovědělo devět. Uvědomujeme si, že zveřejňování vlastních názorů před volbami může
být ošemetné, o to více si těchto odpovědí vážíme. Přejeme inspirativní čtení.
Ano / Pod Jadrníčkovou vilou vykoupit pozemek a udělat parkoviště.

S. Knedlová
Ano / Přímá úměra (nižší dostupnost - nižší spokojenost - nižší tržby),
dopad (váha) však zřejmě nebude příliš
významný. 

P. Osoha
? / Ještě jsem neměl problém, že
bych nezaparkoval na náměstí nebo
přilehlých uličkách. Ve Zlíně je spousta obchodů i restaurací, která nemají
svá parkoviště nebo vyhrazená místa,
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a přesto je lidé navštěvují. Mluvit o tom,
že podnikatelé na náměstí jsou postiženi tím, že lidé nemají kde zaparkovat,
je podle mého názoru přehnané. Konkrétně středisko COOP je vyhlášené i ve
Zlíně, odkud přijíždějí zákazníci a rádi,
protože tady se sežene opravdu vše.

F. Kočenda
? / Dovedu si představit placené
parkování na náměstí ve Fryštáku s tím,
že pro nakupující veřejnost by bylo parkování do 30 minut zdarma, do 60 minut 5 Kč a po uplynutí této doby by se
platba za parkování diametrálně navyšovala. Pro ty, co odstavují svá auta na náměstí z důvodu přiblížení se do středu
města a pak pokračují do zaměstnání či
jiných záležitostí dále autobusem mimo
Fryšták, je třeba ovšem hledat lokality
mimo střed města za stejných podmínek, jako jsou nyní na náměstí. Je třeba
hledat parkovací plochy pod náměstím
pro návštěvníky M.Ú. a pod.

L. Mikl
Samozřejmě, že souvisí (ale...někdy
se mi stává, že v době nákupní špičky
nemohu zaparkovat na obrovském parkovišti na Čepkově a třeba 20 minut čekám, než se něco uvolní.... většinou se
však dočkám i dřív). Takže nic není ideální – a to je zde doba parkování omezena na 2 hodiny. Někteří řidiči i přesto, že
jim to komplikuje život, si za dvě hodiny
obnoví parkování tím, že odjedou a zase
přijedou – (tak co ty terče – nebo parkovací karta vlastně řeší?). Bohužel i já
jsem jeden z těch, kteří přijedou z Horní
Vsi a přes den „blokují“ parkovací místo
na náměstí nebo v přilehlých lokalitách
(u hřbitova, u zdravotního střediska,
v ulici za školou apod.) Netrvám na tom,
že musím stát přímo na náměstí. 

P. Nášel
Osobně se domnívám, že přímá příčinná souvislost mezi dostupností parkování v centru města, spokojeností
parkujících návštěvníků a tržbami podnikajících subjektů v blízkosti parkovacích
ploch (v centru) není. / Respektive je zanedbatelná – kdo chce jít za „svým“ obchodním partnerem, ten tam půjde ne s
ohledem na to, zda za parkování platí či
nikoliv, ale jistě z důvodu úplně jiného,
tj. úroveň kvality poskytované služby. To
za prvé.
Za druhé, problém, dle mého soudu,
není v tom, zda parkování bude či nebude zpoplatněno, koneckonců ve fryštackých poměrech to, nazíráno z pohledu
ekonomického, neznamená zásadní
efekt, přínos (viz předpokládané náklady na zřízení systému a jeho provozní výdaje). Problém je jinde – totiž v myšlení
lidí – buď jsem ohleduplný a pak vím, že
například zůstanu parkovat jen na dobu
Fryštácké listy 5/2014

nezbytně nutnou apod. Pokud však lidé
budou přistupovat k parkování stejně
jako k problému stání u novinového
stánku, že tedy titíž lidé, kteří nevhodné
stání aut u tohoto stánku kritizují, tam
pak sami zastavují, tak se asi nic nezmění…

L. Doležel
Ano / Protože ne všichni řidiči jsou
ochotni zaparkovat tam, kde je momentálně volné místo a k místu svého zájmu
tak přijít 50 až 100 m pěšky. Například
je místo u pošty, ale náš spoluobčan
z Fryštáku nebo pan Neznámý chce jít
do samoobsluhy. A už tu máme problém
nedostatku parkovacích míst na náměstí. Řešením je zdravý rozum každého
z nás, větší míra ohleduplnosti a menší
míra pohodlnosti a bezohlednosti nás
všech.

P. Pagáč
Je složité v současné době odpovědět na Vaši otázku zcela jednoznačně. /
Je třeba mít více informací. Můj názor je
konzistentní a neměnný: preferuji zavedení a zpoplatnění parkování na náměstí Fryšták, nicméně otázkou je jakou formou se k tomu přistoupí. Je třeba zvážit

veškeré možné prostředky, které jsou
pro Fryšták ty nejlepší. Já osobně přihlížím jak k ekonomické stránce, tak ke
zlepšení životního prostředí pro občany
žijící na náměstí.

V. Filák
ANO určitě / Lidé chtějí mít k obchodům co nejblíže. Mělo by se omezit
parkování např. jen na 2 hodiny. Někteří
řidiči přijedou ráno, odstaví auto na náměstí a jedou například do Zlína do práce autobusem… Více parkovacích míst
by vzniklo i zbouráním starého domu
č.p.16 u kostela.

B. Konečný
Tímto bychom rádi téma „Parkování
na náměstí“ ukončili. Máte-li zájem seznámit se s výsledky analýzy, najdete ji
na tomto odkazu: bit.ly/FrystakParkovani nebo vyzkoušejte přiložený QR kód.
A čemu se budeme věnovat v příštím vydání FL? Kolik myslíte, že musíte
přibližně prohrát v místních výherních
automatech, aby město Fryšták ze zdanění hazardu dostalo 1 Kč? a) 5 Kč b)
10 Kč c) 20 Kč
T. Černý

Zlínský kraj rozdělí půl milionu korun
mezi začínající včelaře
Celkem padesát začínajících včelařů se dočká dotace, jejíž přidělení na svém
posledním jednání schválila krajská rada. Mezi včelaře bude rozdělena celková
částka 497 tisíc korun z Podprogramu pro začínající včelaře, který i letos vyhlásil
Zlínský kraj.
„Zájem o dotaci byl mezi začínajícími včelaři tradičně velký, na hejtmanství bylo celkem doručeno 196 žádostí,
které posuzovala odborná komise.
O dotaci mohly žádat začínající včelaři
působící a trvale bydlící na území
Zlínského kraje,“ přiblížil František
Čuba, radní Zlínského kraje pro oblast
zemědělství.
Mezi hlavní cíle Podprogramu pro
začínající včelaře patří rozšíření počtu
mladých včelařů, omlazení členské
základny a zainvestování lokalit, kde
se zatím nevyskytují včelstva. Finanční podpora je směřována na nákup zdravého včelstva a moderních
nástavkových úlů, které umožňují snadnější ošetřování včelstev a eliminaci
možných příčin moru včelího plodu
i dalších parazitárních onemocnění.
Včelařům Zlínský kraj pomáhá již od
roku 2006. Za tu dobu mezi ně rozdělil
více než 5,5 milionu korun (včetně letošního roku).
Podpora začínajících včelařů přináší
příznivé výsledky projevující se zahájením činnosti nových mladých včelařů
a nárůstem včelstev, resp. v některých
oblastech alespoň zpomalením jejich

klesajícího počtu. Přínosy chovu včel
pro zvyšování plodnosti četných plodin i divoce rostoucích rostlin jsou dostatečně známy a pominout nelze ani
produkci zdravých místních přírodních
produktů.
Zdroj: kr-zlinsky.cz

Vážení občané,
opět nastává krásný jarní a letní
čas. S ním však souvisí také spousta
povinností spojených s údržbou zahrad
a pozemků.
Chtěl bych Vás požádat o shovívavost vůči sousedům a okolí. Prosím,
chraňte si své životní prostředí a dobré sousedské vztahy. Respektujte klid
a pořádek, kdy si zejména v sobotu
navečer a ve sváteční neděli chtějí
lidé odpočinout – nesekejte sekačkami, nepoužívejte pily, cirkulárky a jiné
hlučné nástroje.
Připomínám, že od 1. 1. 2014 platí
nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.,
ve kterém v § 1013 odst. 1 se říká:
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že
odpad, voda, kouř, plyn, prach, světlo,
stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky/
imise/ vnikají na pozemek jiného vlastníka/souseda/ v míře nepřiměřené
místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku, to platí
i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo
přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a
na stupeň obtěžování souseda, ledaže
se to opírá o zvláštní právní důvod.“
Dále prosím všechny majitele psů,
aby si po svých mazlíčcích uklízeli exkrementy. Pejsek neví, kde může svou
hromádku udělat. Ale jeho pán by měl
vědět, že je povinen ji uklidit. Vždyť
každý majitel přihlášeného pejska
si může na fryštácké radnici vyzvednout sáčky pro tyto účely vyrobené.
A samozřejmě by každý majitel měl
vědět, kde svého psa má. Po Fryštáku
se stále potulují psi a jejich majitelům to
asi nevadí. Nemají strach, že je přejede
auto? Nebo že pes někoho pokouše?
Milí spoluobčané, zamyslete se,
prosím, nad těmito problémy a zkuste
je řešit ke spokojenosti své i svých sousedů. Ať se nám ve Fryštáku žije dobře,
v čistém a klidném prostředí.
Za pochopení a klidné občanské
soužití děkuje
Bronislav Konečný
člen Zastupitelstva města Fryštáku

Fashion show Dotek 2014
Projekt studentů UTB ve Zlíně, kteří zorganizovali velkou charitativní módní
show s dražbou originálních oděvů. Hlavním cílem bylo získat peníze pro neziskovou organizaci Centrum zdravotní a sociální pomoci Dotek ve Vizovicích,
která se stará o seniory a klienty s Alzheimerovou chorobou.
Výtěžek z dražby činil krásných 20 900,-, přičemž Nadace divoké husy jej ještě
zdvojnásobí – celkem se tedy podařilo získat 41 800,- Kč.
Díky této vysoké částce budeme moci pořídit elektrické polohovací postele,
které bude možné si zapůjčit, a tím zpříjemnit život seniorům, o které pečují jejich
blízcí v domácím prostředí.
Je pro nás velmi milé a potěšující, že i mladí lidé mají zájem a touhu pomáhat
našim nejstarším spoluobčanům. Děkujeme.
Jarmila Zatloukalová
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VOLEBNÍ PROGRAM MO ČSSD FRYŠTÁK
Vážení spoluobčané, rok 2014 je rokem volebním a proto si Vám dovolujeme, již nyní prostřednictvím roznášky
do Vašich domovních schránek a posléze i formou článku ve Fryštáckých Listech představit náš volební program.
1/ Zajistíme výstavbu a rozšíření Mateřské školky.
2/ Zajistíme realizaci a výstavbu startovacích bytů
pro mladé rodiny s dětmi.
3/ Projednáme se Zlínským krajem a Dopravním podnikem města Zlína možnost zavedení městské hromadné
dopravy do města Fryšták. Po případě zavedeme Senior
Taxi.
4/ Provedeme vybudování zastávek pro vozidla hromadné dopravy v našem městě Fryšták.
5/ Zrealizujeme kompletní rekonstrukci Zdravotního
střediska Fryšták.
6/ Zajistíme instalaci parkovacích hodin na náměstí
Fryšták.
7/ Zajistíme větší bezpečnost silničního provozu
v městě Fryšták vybudováním kruhového objezdu u hasičské zbrojnice a vyznačením nových přechodů pro
chodce na nebezpečných místech města Fryšták.
8/ Navážeme a obnovíme spolupráci s vedením ZDV
Fryšták, která je v současné době na bodu mrazu. Budeme hledat společnou řeč a vzájemnou pomoc při řešení
problémů města.
9/ Vybudujeme parkoviště u bytovek za hřbitovem.
Provedeme opravy všech chodníků na území města. Obnovíme zeleň v našem městě, která je neuvěřitelně zanedbaná.
10/ Uveřejníme veškeré smlouvy na internet v mezích
zákona, pro kontrolu občanů v rámci hospodaření se svěřenými finančními prostředky města Fryšták.
11/ Zamezíme mafiánským praktikám, přetrháme
vzniklé nitky a vazby na určité soukromé subjekty! (vis
veřejné zakázky).
12/ Zajistíme opravy asfaltových povrchů vozovek ve
všech ulicích Osvobození I. II. III. IV. V. a jiných včetně
obrubníků, taktéž vozovky na Vítové atd.
13/ Projednáme a budeme iniciovat majitele vodoteče k vybudování protipovodňových zábran (Dolní Ves-Vylanta).
14/ Zrealizujeme víceúčelové kulturní zařízení v prostorách mezi Školou a Sokolovnou. Zde využijeme projektu, který leží několik let v šuplíku!!!
15/ Zavedeme Etický kodex chování všech zaměstnanců města a budeme důsledně kontrolovat jeho plnění.
16/ Zajistíme orientační tabule a ukazatel času na
náměstí.
17/ Další prioritou, bude zkulturnění přírodního koupaliště v Horní Vsi vypuštění, vyčistění nádrže osazení
příslušnými rostlinami vybudování nové písčité pláže,
dobudování služeb a celkového zázemí odpočinku pro
občany. Díky nešetrnému zacházení v minulých letech
a také nespornému vlivu času, bude nutné a nezbytné
vynaložení nemalých finančních prostředků, úsilí, aby
se okolí i samotné koupaliště zvelebilo ke spokojenosti
Vás občanů a bylo vhodné nejen pro relaxaci,ale také
pro aktivně strávené volné chvíle. Zatím, je zde vybudováno Beachvolleyballové hřiště a občerstvení. Osobně,

bychom si přáli do budoucna koupaliště navázat na budované cyklistické stezky.
18/ Revitalizace náměstí:svoláme občany žijící na náměstí a znovu projednáme citlivé a nevyhnutelné zásahy,
které jsou nutné, jak po stránce životního prostředí, tak
po stránce bezpečnosti silniční obslužnosti. Např. autobusová zastávka a odkanalizování náměstí. Atd.
19/ Zajistíme výstavbu inženýrských sítí pro průmyslovou zónu v našem městě Fryšták. Tento krok je pro
město velmi klíčový a důležitý, z hlediska dalšího rozvoje
města.
20/ Zajistíme významnou podporu neziskových organizací pracujících z mládeží a budeme se snažit zajistit
finanční prostředky s fondu mládeže a sportu Zlínského Kraje na celkové dobudování sportovního areálu na
fotbalovém hřišti FC Fryšták tak, aby se zde soustředily
aktivity většiny neziskových organizací ve městě Fryšták.
Naše představa je, zastřešení tenisových kurtů nafukovací halou a vybudování umělé ledové plochy pro vyučování
bruslení, jak školní mládeže, tak pro dospělou veřejnost.
21/ Zajistíme víceúčelové využití kinosálu, máme
představu přestavit kinosál na důstojnou řádně ozvučenou zasedací a jednací místnost pro Radu a Zastupitele
města. Máme zato, že tak významné orgány města si
toto zcela určitě zaslouží. Popřípadě bude možné sálu
využít pro malé klavírní či jiné koncerty , setkávání občanů atd.
Vážení přátelé, arogance a moc nemá v letošních komunálních volbách ve městě Fryšták své místo. Na prvním místě, by měla zvítězit etika, poté osobnost a zkušenost člověka posléze pak finance. Všichni dobře víme,
že opak je pravdou. Prachy, arogance, nadřazenost, moc
a ztráta soudnosti vítězí. To se musí změnit!!! Přeci Vy
naši občané jste pro nás tou největší finanční devizou
a proto Vám město musí pomoci při řešení Vašich problémů a neztrpčovat Vám život malichernostmi, ale vytvářet pro Vás ty nejlepší podmínky ke spokojenému životu
v našem městě Fryšták. Pokud dostaneme v komunálních volbách Vaši důvěru, pak se máte na co těšit!!!
Vážení spoluobčané naděje umírá poslední a my v lepší
časy věříme.
MOTO MO ČSSD:
FRYŠTÁK – MĚSTO, VE KTERÉM STOJÍ ZA TO ŽÍT!!!

Volební program byl schválen na členské schůzi jednomyslně všemi členy MO ČSSD Fryšták dne 16. 4. 2014
placená inzerce
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Vycházka do Dolní Vsi
Uplynulo již osm měsíců ode dne,
kdy nás naše maminky přivedly poprvé
do školky. Někteří jsme uronili i nějakou
tu slzičku, ale netrvalo to dlouho a rychle jsme si zvykli na nové prostředí, hračky a našli jsme si tady hodně kamarádů. Od té doby jsme se naučili spoustu
lidových písniček, básniček a her.
Ale hlavně nás paní učitelky seznámily a stále seznamují s něčím novým okolo nás. Povídáme si o přírodě,
o zvířátkách, a proto jsme se domluvili
s jednou maminkou a šli jsme se podívat do Dolní Vsi na zvířátka, abychom
viděli, jak vypadají ve skutečnosti.
Hned u dveří nás přivítalo malé štěňátko, které jsme si velmi rychle oblíbili.
Také jsme se byli podívat ve chlévě na
ovečky, malé jehňátko a kozy. Ty jsme
si mohli dokonce všichni nakrmit mrkvičkou. Potom jsme si ještě pohladili
koťátka a hráli si se štěňátkem, které za námi neustále běhalo. Nakonec
jsme se vyfotili u traktoru, který se líbil

hlavně klukům. Ještě při zpáteční cestě
jsme si sdělovali své zážitky.
Chtěli bychom poděkovat mamince – paní Hurtové, za pěkně strávené
dopoledne, a také za ochutnávku sýrů,
které nám přinesla do mateřské školy.
Děti ze třídy Kuřátek pod vedením
učitelek Hany Smetánkové
a Heleny Ohlídalové

z á kladn í

O.S. Věneček při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve na
celodenní rodinnou akci
VIII. putování pohádkou,
které se uskuteční v sobotu
24. 5. 2014 od 10 hod
v Horní Vsi
v parku u Myslivecké chaty
Kouzelná brána pohádek bude
otevřena od 10 – 13 hodin.
Od 13 hodin bude u chaty probíhat
bohatý kulturní program.
Připravujeme pro Vás:
různá vystoupení dětí • kouzelníka,
divadlo • malování na obličej,
skákací hrad • jízdy na koních,
přijedou hasiči se svým vozem
a spousta další zábavy a soutěží...
Vstupné – děti 20 / dospělí 40 Kč
Bohaté občerstvení zajištěno

š kola

fr y š t á k
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Noc s Andersenem

Klokan

Rok utekl jako voda a v pátek 4. dubna 2014 odstartovala naše čtvrtá Noc
s Andersenem. Ta letošní byla věnována Marce Míkové – herečce, hudebnici,
režisérce dabingu a autorce knih pro děti.
A tak se 23 našich třeťáků sešlo ve škole, aby prožili stejné dobrodružství jako
sedmiletá Hredka v Knizefoss. Cestovali po dalekém Islandu. Poznávali Islanďany,
Islanďanky a připsali pár nových kapitol do Knihyfoss.
Z Islandu jsme se přesunuli přímo do knihovny. Pan knihovník Krčma nás zasvětil do islandštiny, ukázal nám ledovce i gejzíry.
Jelikož všem v knihovně pořádně vytrávilo, nezbylo než vrátit se zpět do školy
a vydatně povečeřet. Čekaly nás totiž další hry. Při té poslední museli všichni posbírat odvahu a projít potemnělé okolí školy, aby našli ukrytého trpaslíka.
Pak už jenom zbývalo umýt se, připravit si spaní, schoulit se do spacáčků
a vyslechnout příběh na dobrou noc. Ráno nás čekala výborná snídaně – čerstvé
rohlíky, máslo a domácí marmeláda.

21. března na naší škole proběhla
mezinárodní matematická soutěž Klokan, které se zúčastnili všichni žáci 2.
až 9. ročníku, a to ve čtyřech kategoriích. Nejlépe si vedli tito žáci:
V kategorii Cvrček 1. místo obsadil
Tomáš Bečica z 2.A se 79 body, na druhém místě skončil Vojtěch Raška z 2.
A se 70 body, třetí byl David Sklenařík
z 2.B se 69 body.
Klokánek: 1. Lucie Čepická z 5.A
– 110 b., 2. Miriam Vavřičková z 5.A –
106 b., 3. Zuzana Bečicová z 5.A 96 b.
Benjamín: 1. Vojtěch Košák – 6.B
80 b., Šimon Polák – 6.A 76 b., 3. Katka
Smýkalová – 7.B 69 b. a Zuzana Vidlářová – 7.A 69 b.
Kadet: 1. Barbora Halaštová – 8.A –
75 b., 2. Tereza Smetánková – 9.B – 62
b., 3. Martina Zálešáková – 8.B – 61 b.

Výstava ve škole
Stalo se již tradicí, že vždy v měsíci březnu probíhá na ZŠ Fryšták výtvarná soutěž žáků prvního stupně.
V letošním roce žáci pracovali
na téma – PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA
RYŠKA.
Toto téma naše děti velmi zaujalo, a proto vzniklo velké množství
krásných výtvarných prací. Vítězné
práce jsou vystaveny ve školní jídelně. 
Mgr. L. Minaříková

Páťákoviny
V pátek 28. března jsme se zúčastnili teambuildingového setkání ZŠ Lukov,
Kašava a Fryšták, které zorganizovala
ZŠ Lukov pro žáky 5. tříd. Všem dětem
i učitelům se toto setkání moc líbilo.
Za krásný den děkují žáci
a paní učitelky 5. A a 5. B.
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Přišlo jaro, a tak nastal čas, abychom naše broučky, které jsme na podzim při lampionové broučkiádě uspali,
opět probudili. Děti si musely najít své
broučky schované v trávě, rozhýbat
ztuhlé nožičky a křidýlka a prozkoumat
celou zahradu jako zvědavá stonožka.
A protože byli broučci po zimě vyhladovělí, tak jim děti nasbíraly do hrnečků
sladký nektar. Všechny tyto činnosti
prováděné formou soutěží a tanečků
byly odměněny malou sladkostí. A jelikož se blížil večer, zasedli děti i dospělí společně k táboráku, kde si mohli

opéct špekáčky a zahřát se teplým čajem nebo slaďoučkým svařákem. I+L+J

Probouzení broučků

Magická noc

VEČERNÍ PROGRAM

NOC
KOSTELŮ

17.55 • Hlas zvonů nad krajinou, – zvony kostela sv. Mikuláše se spojí s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje a zahájí Noc kostelů ve Fryštáku.

KOSTEL
SV. MIKULÁŠE

19.05 - 20,10 • Hvězdná brána otevřená – volná prohlídka všech částí lodi
kostela, kostelní věže a podkroví s odborným výkladem.

VE FRYŠTÁKU

23. 5. 2014

V letošním roce se pod
klenbou kostela sv. Mikuláše ve
Fryštáku společně sejdeme už po
třetí a otevřeme magickou bránu
chrámu. Na celý páteční večer je
opět připraven zajímavý kulturní
program, pásmo hudby i mluveného slova, v němž vystoupí řada
účinkujících.
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18.15 - 19.00 • Slavnostní mše svatá – slavnostní bohoslužba „Za město
Fryšták“.

20.15 - 21,00 • Slova jako hvězdy – hudebně – dramatické pásmo na motivy
nesmrtelné knihy Antoina de Exupéryho Malý princ, připravilo fryštácké divadélko
FOFR. Vypravěč: František Odstrčil, varhany: Michal Vilím.
21.05 - 21.45 • Hvězdné osnovy – koncert vycházejících hvězdiček i hvězdných stálic Komorního orchestru ZUŠ Morava pod vedením pana Josefa Hořáka
a pana Ladislava Doliny.
21.50 - 22.25 • Ve svitu hvězd – varhanní a pěvecký recitál Michaely Šarmanové, Emilie Řezáčové a jejich hosta.
22.30 - 23.10 • Hvězdný prach – komorní smíšený sbor CANTICUM CAMERALE rozezní pod klenbou kostela magické struny světa madrigalu.
23.15 • Společná modlitba – závěrečná modlitba za město Fryšták a poděkování za večer.
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Rány v rodině je třeba léčit a ne amputovat.


4. října po ukončení tridua v pátek
večer P. Lepařík dal chlapcům „Dobrou
noc“, v níž vypověděl všechny ostravské
novinky.
V sobotu večer přijel pan inspektor
na pohřeb msgre. Olšiny.
V neděli byla pouť do Štípy. Chovanci šli bez hudby, protože některé nástroje jsou opět v Brně u Lídla a muzikantů
starých je málo a nových dosud není.
Peněz na útratu nedostali, ale pan inspektor dovolil těm, kdo ještě měli nějaký krejcar, aby jej utratili. Večer odjel
s tatínkem chovanec z 1. třídy Nečas,
nechtěl tu být, poněvadž mu nechutnalo učení. V 19.30 bylo divadlo Sv. Václav, návštěva asi 150 osob.
9. října odjel pan ředitel do Prahy
s P. Šebkem, s P. Dvořákem z Ostravy
a dr. Trochtou kázat obnovu duchovních
cvičení. Den před tím přijel pan inspektor, aby zastupoval pana ředitele po
čas jeho nepřítomnosti. Pan inspektor
využívá svého pobytu, aby prozkoumal
stav ústavního života, disciplíny chovanců i spolubratří. Z Ostravy se vrátil
P. František Lepařík, který tam kázal
triduum na otevření nového škol. roku.
17. října přišla do ústavu ze Žeranovic, kde je administrátorem P.
Macháň, menší skupina žen a dívek, asi
60, a na 20 dítek školních. Byli přivítání
hudbou. Po uvítání byli na požehnání, na
ofěře s uctíváním ostatků sv. Jana Boska. Potom ještě zůstali na II. požehnání,
prohlédli si dvůr, kde si vesele hráli
oratoriáni a rozloučili se. Na památku
každý obdržel obrázek Dona Boska.
Pan inspektor nutně odjel do Ostravy
k finančnímu řízení. Oratoriáni měli
divadlo. Pan inspektor před odjezdem

Don Bosco

Kronika ústavu (17.)
školní rok 1937–38

dovolil, aby také hráli chovanci – 3 veselohry. Ukázaly se však nevhodné,
nevýchov-né, nesalesiánské a nelíbily
se. Nebyly od představených nikým preventivně zkontrolovány a vedoucí asistent klerik neposoudil dostatečně jejich
nevhodnost – poučení pro příště!!!
21. října. Překrásné počasí, už třetí
den slunečno, jenom vítr zdvihnuvší se
odpoledne znepokojoval. Ráno odjel
pan inspektor do Ostravy. Zanechal po
sobě v ústavě hluboký dojem a napravil
mnohou mrzutost.

26. října se vrátil pan ředitel z Prahy doprovázen P. Dvořákem. Dostalo se
jim srdečného přivítání od všech spolubratří s ním cítících. Po „Dobré noci“,
v níž pověděl něco o posvěcení kaple
panem arcibiskupem, dával uctívat ostatky Dona Boska, protože byl poslední
úterek v měsíci.
28. října po bohoslužbách ve farním
kostele šli naši chlapci v průvodu
k pomníku padlých, zahráli, pomodlili
se a vyslechli proslov P. Lepaříka. Večer
byla v divadle akademie. Počasí bylo
překrásné.
31. října na svátek Krista Krále,
opět za krásného počasí, si naši chlapci uspořádali misionářskou akademii.
1. 11. slavnost Všech
svatých. Venku nádherné
počasí, dobrá nálada,
chovanci zbožně a pilně
využívají možnosti získat
co největší počet plnomocných odpustků. Pan
ředitel na Dobré noci
zdůraznil potřebu nemít
žádného zalíbení ve hříchu, ani v tom nejmenším.

Květen na DISu
Jako tradičně je u nás 1. května zavřeno. Během měsíce máme hodně akcí
mimo dům: tým Orientačních dnů jede celý týden na Velehrad do Stojanova
gymnázia, kde bude mít 4 kurzy. Salesiáni odjíždí na brigádu Starých pák do
Vsetína. Budeme natírat základní školu Integra, kde je ředitelem "Stará páka"
Libor Podešva. Uskuteční se dva běhy jubilejního 10. ročníku Střapce a ubytují se
u nás pedagogičtí pracovníci a studenti Masarykovy univerzity z Brna.
Co všechno se u nás děje, můžete průběžně sledovat na našich internetových
stránkách.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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CESTAMI ODBOJE A OBĚTÍ
(6. května 1945 byl osvobozen Fryšták a přilehlý region)
Přesně před stovkou let (v létě 1914) se slibně rozvíjející Evropa i mimoevropský svět vinou imperiálních a hazardních politických ambicí ocitly na prahu
globální katastrofy. Stačila sebemenší záminka a válečný požár smetl do propasti
dějin další miliony životů, duchovních a materiální hodnot. Sarajevský atentát na
následníka rakousko-uherského trůnu odstartoval ničivou mašinerii smrti. Přes
sto Fryštačanů, Dolňanů, Horňanů, obyvatel Lukovečka a Vítové – mladých mužů
a otců rodin opustilo tento kraj navěky. Dokazují to jména a fotografie na pomníku padlých u hlavní křižovatky, a podobně i na památnících v celém lukovském
podhradí, zemích českých i za hranicemi vlasti. Nikdo netušil, že zakrátko vypukne nové celosvětové a ještě děsivější válečné drama.
Před 70 léty (1944) začalo pod vlivem Slovenského národního povstání a osvobozeneckého boje národů protifašistické koalice i v našich končinách odbojové
hnutí proti okupantům. Z obcí Fryštácka položili v tomto nerovném zápase své
životy na frontách, ve vyhlazovacích táborech a mučírnách gestapa také naši
spoluobčané hajný Jan Kresta, Emanuel Odstrčilík, František Šimík, Vladimír
Novák, Ladislav Košut, Jaroslav Odstrčil, Miroslav Šlechta, Vladimír Čapák, Michael Holz, Antonín Páleníček, Karel Huňa, Rudolf Jasenský, Jaroslav Žůrek, Margita Běláková, Irena Veselková, Josef Konečný, Bohumil Brázda, Miroslav Doležal,
Vladimír Fišer, nešťastnou náhodou zahynul i malý chlapec František Raška. Při
osvobozování Fryštácka položili své životy mladí slovenští vojáci, příslušníci l. čs.
armádního sboru v SSSR – Štefan Zavada, Ilko Toudek a Ján Katreniak, padl tu
také mladý voják z Čech Vladislav Sršeń, na Žabárně zahynuly v obklíčení ruské
radistky Nina a Naďa (jedna z nich byla v jiném stavu a odmítla na výzvu partyzánů odejít do lesa).
Řada našich občanů pomáhala v rámci Zelených kádrů a Tajné vojenské
a civilní organizace při štábu l. čs. partyzánské brigády Jana Žižky, operující v Lukovečku a přilehlých Hostýnských vrších pod velením Jána Ušiaka, později majora Dajana Bajanoviče Murzina a dalších ruských a ukrajinských spoluobojovníků
(Štěpanova, Kulikova, Grečina, Griněvského, Zimina, Bašmanova, Nastěnka
a dalších). Připomínám např. Jana Kršáka, hajného Ruska, Miroslava Ticháčka,
Františka Šmída, Františka a Anastázii Huňovy, Františka Foukala, Rudolfa Dlabaju, rodinu Jadrníčkovu, MVDr. Václava Hájka, Eduarda a Josefa Pekárkovy, Františka Matulu, mlynáře Ignáce Pagáče a pana Caise, Marii Čapákovou, Mirka Čapáka, Josefa Škrábala, Ladislava Fuksu a další spoluobčany. Letci Oldřich Doležal
a Vojtěch Bubílek bojovali jako příslušníci 311. čs. bombardovací perutě RAF ve
Velké Británii a byli později in memoriam povýšeni na plukovníky. (Další informace
najdete v knihách o Fryštáku, Lukovečku a Vítové i v řadě čísel minulých ročníků
Fryštáckých listů).
Fryšták byl vojsky našeho armádního sboru pod velením arm. generála Ing.
Karla Klapálka a oddíly Sovětské armády osvobozen 6. května 1945.
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Dnes zařazujeme 1. část vzpomínek
partyzána a politického vězně z let
1939 – 1945 – pana Aloise Sedláře,
pasekáře z Vlčkové.
V době noční mezi 14. a 15. březnem 1939, za sněhové vichřice, přepadly naši republiku hitlerovské hordy. Bylo
to pro mne neuvěřitelné, neboť jsem
sloužil v naší armádě jako pohraniční
voják. Když jsem se dověděl o této
události, šel jsem se přesvědčit do Zlína, zdali tomu tak je. S velkou hrůzou
jsem zjistil, že ano. Tímto okamžikem
padlo moje rozhodnutí. Dohodl jsem se
s bratrem Františkem, jak na to. Bratr
měl italskou armádní kulovnici, kterou
dal hned k dispozici pro případ převratu.
Tato událost se nám stala osudnou.
O kulovnici věděl ještě další občan.
Využil protektorátního zákona o odevzdávání zbraní (zbraně musel každý
odevzdat pod trestem smrti). Byl jsem
udán gestapu ve Zlíně přes četnickou
stanici v Lukově. Zde jsem měl dobrého
kamaráda strážmistra Karla Navrátila,
který udání na gestapo zadržel a mne
varoval. Když udání na gestapo přišlo,
kulovnice byla pryč. Bratr si ji odnesl
a prodal, a to občanu, který t. č. byl již
mrtev (Teodor Sedláček, který byl jedné
noci zastřelen).
Vyslýchání na gestapu bylo kruté,
moje i bratrovo. Ale stopa po kulovnici končila. Tomuto předcházelo ještě
jedno varování. Když se udavač sešel
s občanem Aloisem Bořutou z Vlčkové,
sdělil mu, „že se potřebuje zbavit Lojzy...“, to je jako mne, „že už Vlčkovou
neuhlédne.“ Vyjádřil se těmito slovy:
„Já vím, že to bylo spíš, ale řeknu, že to
bylo ve čtyřicátém roce a tak se Lojzy
zbavím.“
Fryštácké listy 5/2014

Když udání na gestapo došlo, byl
jsem hned volán k výslechu (můj udavač
tam již seděl). Byli jsme vyslýcháni komisařem Kreigrem za pomoci tlumočníka, který jemu říkal, aby si věc dobře
rozmyslel, že ten člověk přijde o život,
on však odpověděl: „Možu odpřisáhnút
každú chvíĺu.“ Jemu se pomohli obléct,
neboť to bylo 12. prosince 1940, ale
já již jsem se domů nevrátil, byl jsem
zatčen. Mně však pomohlo svědectví
Aloise Bořuty, který do svého svědectví vypsal, jak se mne udavač zbaví. Byl
jsem po mnohých výsleších pro nedostatek důkazů propuštěn (asi 14. ledna
1941). Můj udavač dopadl ještě hůř.
Gestapáci ze Zlína na něj podali žalobu
pro klamání úřadů, byl souzen v Brně
a odsouzen na deset měsíců nepodmíněně a s rozbitou tváří, neboť, podle
sdělení dozorce Baudische, se nechtěl
k tomuto činu doznat. Svědectví vydal
Alois Bořuta. Já a bratr František jsem
se svědecví vzdali.
Když jsem se vrátil v lednu 1941
domů, často mne navštěvovali lidé,
kteří byli stejného smýšlení jako já,
kteří měli již ke mně důvěru.
První vlaštovky budoucího odboje
Zalesněný kraj na sever a východ od
naší obce Vlčkové, táhlé horské hřebeny
a hluboké ráztok, byly svým přírodním
utvářením předurčeny k tomu, aby se
staly za druhé světové války vhodným
prostorem pro partyzánskou činnost
v boji proti okupantům. Hned v srpnu
roku 1940 navštívil mne neznámý muž.
Nejdříve jsme spolu hovořili, jak už to
bývá při náhodných setkáních, o počasí,
o hospodářství a o lesnatém okolí
mojí paseky. Tento muž k nám přišel
na paseku (samotu) jestě několikrát,
až jsme se poznali a sblížili. Konečně
se neznámý jednou otevřeně vyjádřil
a sdělil mi příčinu svých častých
návštěv. Představil se jako Karel Oškera ze Zlína, člen ilegální skupiny Jana
Oškery, kapitána čsl. armády z Hodonína, bratr Jana Oškery, velitele skupiny. Hledal v obcích Hostýnských hor
spolehlivé a odvážné muže, kteří by se
rozhodli aktivně se účastnit boje proti
okupantům.
Mým úkolem bylo tyto spolehlivé lidi
vyhledat a organizačně sjednotit pro
společný úkol. Prvními členy této skupiny se stali: Josef Ševčák z Vlčkové,
František Opršal, pasekář z Držkové,
Josef Dvořáček, řídící učitel z Držkové,
Alois Štefka, pekař z Kašavy, Jinřich
Růsek, hajný z Kameňáku – z Vlčkové,
Josef Matušinec, hajný z Vlčkové
a František Samsonek, hajný z Kuželka u Vlčkové. Karel Oškera mi donesl

za noci pro nově se tvořící skupinu
tyto zbraně: lehký kulomet ŽB, vzor 26
s náboji a zásobníky dvě pěchotní
pušky. Že jsem byl včas upozorněn na
udání pro italskou karabinu vedlo k dobrému, že jsem stačil uklidit i zbraně
donesené Karlem Oškerou. A to jsme
čekali ještě na výsadek zbraní...
V době žní 1944 přišel za mnou K.
Oškera a řekl mi, že jsme zapojeni na
východ. K tobě přijdou brzy mužové s
heslem „Slunko svítí“ (zvolání „Luna
svítí“). A tak se i stalo. Bude se třeba
připravit na nouzové přistání parašutistů
a výsadku zbraní, bude třeba zhotovit
plánek přistání a výsadky. Bylo dohodnuto, že nejvhodnějším místem pro tuto
akci bude místo na Drahách – severně
od Vlčkové. S výsadkou zbraní bylo
počítáno na dobu mezi 10. - 20. listopadem 1944, při bombardování Zlína,
jež mělo být provedeno v udanou dobu.
Smluvená znamení měla být dána dobrými elektrickými svítilnami, přerušovaným světlem. Plánek jsem zhotovil
podle katastrální mapy a předal Karlu
Oškerovi v noci v Lukově pod sv. Janem,
za účasti doprovodu Josefa Ševčáka
z Vlčkové.
V říjnu 1944 přišli ke mně na
paseku dva muži v civilu, kteří měli
o mně přesné informace (moji samotu
měli na speciálním papíře zakreslenou, stavení červeně zakroužkované).
Po kratším poznávacím rozhovoru byla
projevena vzájemná důvěra. Byli to:
parašutista mjr. R. A. Vasil Čičerin
a český partyzán Ludvík. Čičerin žádal,
abych se ujal zásobovací služby a ukrytí
větší partyzánské skupiny o síle asi 30
mužů, která je zatím v lesích. Já jsem
byl poslán k Aloisu Štefkovi, pekaři
v Kašavě, abych ho získal pro zásobování
partyzánské jednotky (hlavně chlebem).
K přímému jednání se měl k veliteli
dostavit Alois Štefka do Vančice – les
mezi Kašavou a Držkovou. Alois Štefka
bez jakéhokoli váhání mému vyzvání vyhověl a téže noci na smluvené místo se
mnou šel. Tam přivedl tehdejší můj pod-

nájemník a odbojový spolupracovník
Jožka Matušinec mjr. Čičerina, komisaře Ludvíka a partyzána Vaška.
Tam se mjr. Čičerin dohodl s pekařem Štefkou o dodávání chleba jednotce. Chléb v menším množství dodá
hospodář (jako já), ve větším množství
sám A. Štefka povozem do lesa. Přístího
dne přišla větší skupina partyzánů, bylo
jich asi 48. Vařila pro ně moje manželka Karolina za pomoci svých dcer, také
prala, zaplátovala, zašívala. Čičerinova jednotka byla dlouhými pochody
z Beskyd velmi vyčerpána, nepodnikala
zatím žádné akce. Skupina byla dobře
zásobována. Zabil jsem v noci jalůvče
a ovci a své kamarády dobře živil.
Dne 1. listopadu 1944 byl při rozvědce raněn ruský partyzán Nikolaj
Pekon, průstřel levého stehna... Neodborná operace se nezdařila. Proto
uvázali raněného na žebř a vynesli do
stodoly k Ant. Šarmanovi, jídlo mu bylo
donášeno od nás. Snažil jsem se prostřednictvím paní Dokoupilové sehnat
lékaře – jejího bratra z Napajedel,
avšak nebylo to možné. Jednotka se
zatím po skupinkách rozcházela. U mne
zůstala jen skupina těchto mužů: mjr.
Čičerin, komisař Ludvík, R. A. Saška,
partyzáni Pepík, Vašek a raněný Nikolaj Pekon. Dne 2. listopadu odešel na
rozvědku partyzán Oldřich Fidler, který
se již nevrátil. V noci ze 4. na 5. listopadu přišel Karel Oškera a Josef Ševčák,
který držel stráž, a jednotka vypracovala
plán na zničení prostějovského letiště.
Po vypracování plánu odešel mjr. Čičerin s K. Oškerou, J. Ševčákem a šesti
veliteli skupin směrem k Lukovu. Uvízli
však ve Vlčkové, kde se museli skrýt,
neboť k mojí pasece – ke Kuželku – se
hrnulo hodně aut s vojáky SS.
V 7 hodin ráno byla moje samota
obklíčena...
(Pokračování příště. Publikováno
s laskavým souhlasem dcery pamětníka
Aloise Sedláře paní Ludmily Richterové,
t. č. naší spoluobčanky z penzionu)
-al-

Občanské sdružení Atletika Holešov
nabízí pro děti školního věku
pobytové letní tábory, sportcampy,
ve dvou turnusech:
1. turnus – sportcamp Beskydy
v termínu 7. až 12. 7. 2014
2. turnus – sportcamp Jeseníky
v termínu 18. až 24. 8. 2014

Bližší informace o obou nabízených táborech
jsou uvedeny na webových stránkách klubu:

www.atletika-holesov.webnode.cz
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Klub maminek k v ě  t e n
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.
• PROGRAM – pravidelné úterky
od 9:30 do 11 hod.

Richard Hovadík

HUDBA
Ušlechtilá hudba unáší
do sídla bohů –
slova jsou omezena –
jak růže – která je utržena
Náruč tónů nabízí prostor
který hudbou oplývá –
cit s úžasem
ten dotek prožívá
Mistři
nejsilněji promlouvají –
Když ze svých trůnů
		
lásku rozdávají
Hudba záhadně
svou bránu otvírá –
nelze popsat
co uvnitř ukrývá
Dar
Životní dar občas
osud podává –
kdo jej neuchopí –
najednou z dálky zamává
V úžasu je zachvění –
myšlenka se rozplynula
I s šancí –
která na chvíli
jemně přivinula

6. 5. První májová herna pro děti
13. 5. Druhá májová herna pro děti
20. 5. MOJE DĚTI, RODINA A JÁ – povídání o dětech a o rodičovství trochu
jinak. Povídání o přirozeném vývoji dětí,
o jejich potřebách i o jejich „jiném“ vnímání světa. A o tom, co s tím jako rodiče můžeme dělat, v čem můžeme děti
podporovat a v čem naopak usměrňovat. Povídání o přirozené harmonii v rodině i o vlivu našich vlastních vztahů ke
svým rodičům ve vztazích našich dětí
k nám, a nejen k nám. A povídání také
o tom, jak to můžeme změnit.
Těší se na Vás Dáša Bradávková - maminka 4 dětí :-), alternativní terapeut,
kouč a lektor technik osobního rozvoje.
www.esoterika-poradenstvi.cz
27. 5. HERNA PRO DĚTI A MÁJOVÉ TVOŘENÍČKO

• Program klubu pro veřejnost
16. 5. KLUBOVNA – ODDECHOVÝ VEČER
PRO DOSPĚLÁKY – pátek od 20 hod.
Večerní setkání nejen maminek na rodičovské dovolené, ale všech, kdo mají
chuť si popovídat, odpočinout od každodenních povinností a nabrat síly na
další dny. Uspěte své ratolesti, domluvte si hlídání a přijďte do příjemného prostředí k VLAŠTOVKÁM. Tentokrát bude
připravené jen pro dospěláky.
Malé občerstvení zajištěno, drobné mlsání z vlastních zdrojů vítáno.
Klubový příspěvek 30,- Kč za osobu. Těšíme se na Vás, nedejte nám košem!
21. 5. BEZPEČNÝ INTERNET A NÁSTRAHY FACEBOOKU - středa od 17:15 hod.
Již podruhé se budete moci setkat se
speciálním pedagogem Mgr. Markem
Miklášem, který je zároveň členem
týmu poradenských pracovníků na naší
škole ve Fryštáku. Pravidelně každou
středu se s ním mohou Vaše děti setkávat na půdě školy. Je zde však také pro
pedagogy i nás rodiče. Všichni jste srdečně zváni na povídání k tématu, které se týká téměř každé rodiny, ale jeho
vliv na děti se často podceňuje. Rady
jak poučit naše ratolesti a „zdravě“ přistupovat k vymoženostem nové doby
si přijďte poslechnout k VLAŠTOVKÁM.
Ptát se budete moci také na konkrétní
věci, které Vás zajímají a souvisí s jinou
tématikou. Jste srdečně zváni!
Klubový příspěvek dobrovolný.
Druhý týden měsíci srpnu připravujeme
týdenní příměstský tábor pro děti od 5
do 10 let. Více informací v příštích FL.
Změna programu vyhrazena.

Talent
Talent pro umění
má od mládí jasné myšlení –
proto jej nebaví
školské učení
Průměrné známky
jsou znamení –
že jediný cíl v životě
je umění!
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f a i r p l a y

Proč

se vloni
na Festivalu Fair Play
kradlo, kouřilo,
pil alkohol
a užívaly drogy
Popravdě, nejsme z toho zas až
tak překvapení…

Co pro mne znamená Fryšták?
Před dvěma měsíci jsme s Monicou byli v Praze na hlavním autobusovém
nádraží. Šel jsem se do informačního centra zeptat na autobus do Fryštáku. Muž,
který tam pracoval, byl mým dotazem celkem překvapený a tak se mě zeptal: „Co
je to Fryšták“? Trochu zaražený jeho reakcí jsem mu odpověděl: „Fryšták je přece
malé město v České republice!“. Řekl mi: „Můžete to prosím napsat?“ Když jsem to
udělal, vyhledal mi nástupiště, kde máme na autobus počkat.
Tahle situace nás podnítila k tomu,
abychom se na otázku „co je to Fryšták“
zeptali lidí, kteří zde žijí. S touto otázkou udělala Mónica malý průzkum.
Většinovým názorem místních lidí je
společná myšlenka, že Fryšták znamená
domov, místo, kde se lidé rozhodli žít,
místo, kde jsou různá sdružení a aktivní lidé, jejichž společným cílem je
udělat něco dobrého, rozvíjet a zpestřovat život tohoto městečka, zvláště se
zaměřením na nejmladší generace.
„Fryšták je pro mě drahý domov. Žiju
v komunitě Salesiánů v Domě Ignáce
Stuchlého. Jsou tu dobří lidé, kteří mě
tu přijali a já jsem rád, že spolu s ostatními mohu pro Fryšták udělat něco
dobrého, zvláště pro mladou generaci.”

František Bezděk, SDB
„Pro mě, jako Salesiána, znamená
Fryšták místo, kam přišli první spolubratři.
Nikdy jsem to intenzivně neprožíval,
až když jsem dostal umístěnku. Být

tam, kudy kráčely dějiny, je zajímavá
věc. Tak zvaně: být u toho. Nehledě
k tomu, že jsem se narodil přes pár
kopců a můj staříček se stařenkou znali
Salesiány a podporovali je. A ještě mnoho jiných záležitostí, ale to je na delší
vyprávění.”

Vladimír Kopřiva, SDB
„Fryšták je místo, které jsem si vybrala za svůj domov. Místo, kam se
ráda vracím, kde chci vychovat své
děti a zestárnout. Žije tady mnoho výjimečných lidí, které ráda potkávám
a kteří dokáží svým jednáním a činy
zpestřit a zpříjemnit život na malém
městě nám všem.“

Renata R.
„Fryšták pro mne znamená již
v první řadě domov, bydlení v krásné
přírodě a také je pro mne místem plným
úžasných, aktivních lidí a spolků, kteří
obohacují běžný život o tradice a krásné
zážitky. A za to vše jsem šťastná.”

Renata Šafková

Jsou tu možná takoví, kteří zvládnou vše hned napoprvé a dokonale.
My začínáme něco nového a stavíme
na tom, co tu prostě je. S radostí
přivítáme každou pomocnou hlavu či
ruku - ve všech směrech příprav a organizace festivalu.
Mnozí, zvláště mladí, lidé zatím
hledají, garanti jednotlivých disciplín
na festivalu už i nabízejí a jdou ostatním příkladem...
My, organizátoři Festivalu Fair Play,
víme, kam jdeme a co nabízíme. Mluvíme o tom celou dobu – nesoutěžní
setkání netradičních sportů a umění
v jednom čase na jednom místě –
bez alkoholu a drog, se vstupem pro
všechny zdarma. Otevřený prostor pro
seberealizaci. Celá koncepce je na
těchto atributech postavena. Máme i
další představy do budoucna. Několik nadšených dobrovolníků - organizátorů, kteří se drží zmíněných hodnot, chystají mladým lidem příležitost
tyto kvality zakusit na vlastní kůži.
Do jaké míry tahle instance osloví
příchozí, pro které jsou tyto hodnoty
třeba zatím neznámé či neobvyklé,
to nevíme. Víme jen, že je to něčím
prostě osloví. Něco si v sobě určitě
odnesou… a pak už bude na každém,
bude-li to dál pěstovat, rozvíjet a vyhledávat.
Přijďte i vy podpořit náš festival,
v sobotu 14. června, a rozvíjet skrze
vlastní kreativitu Fair Play… učíme
se tomu spolu.				
		
Za team FP, Jiří Sadila.

Páteční farmářské trhy v KVĚTNU na náměstí
nabídnou:
Účast v květnu nám přislíbili tito prodejci: Farma Němcovi - mléčné a masné
výrobky + kuřata + králíci • Zahradnictví Syrovín – jarní zelenina + přísady •
Martina Grulichová - frgály a slané tyčky • Ovčí sýry a produkty z farmy Zázrivá
• Jana Veselá – víno z černého rybízu • Bylinky otce Pleskače
...nečekané změny mohou nastat, sortiment budeme dále postupně rozšiřovat... Opět připomínáme možnost prodeje vlastních výpěstků (přepěstků) či dalších produktů.
Těšíme se na spokojené prodejce ze spokojených zákazníků… i spokojené
zákazníky ze spokojených prodejců.
Fair Play Fryšták
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klíšťata
Klíště obecné se řadí mezi roztoče.
Nejvyšší aktivita klíšťat je koncem jara
a začátkem podzimu u vodních toků,
v listnatých a smíšených lesích s bylinnou vegetací a v nadmořských výškách
do 700 metrů nad mořem. Prevencí přisátí klíštěte je používání repelentu.
Kazuistika:
Je krásný jarní den a dvě děti si
jdou hrát na lesní skřítky do lesa
k potoku. Hrají si, hrají, avšak už je
hodně hodin a musí se vrátit domů,
sbalí si všechny věci, které měli a jdou
za maminkami. Když se večer dítě
sprchuje, nalezne na dolní končetině,
v oblasti bérce, černou tečku. Zavolá
na maminku a ukáže jí to.

s e n i o ř i

KLAS na Andrýskově stezce
Dne 26. 3. se počasí umoudřilo a tak se skupinka z KLASu, posílená znalci našeho regionu PhDr. Česlavem Zapletalem a jeho synem, mohla vydat Andrýskovou stezkou.
Pojmy jako Sichrov, Bašta, Mlčochův mlýn už nebudou pro nás neznámým pojmem. A známá Skalka? Nejen výrazný bod našeho kraje, ale také její historie a prehistorie celého okolí, Vítovou nevyjímaje, to všechno jsme si na Skalce se zájmem
vyslechli. Pak jsme prošli horním koncem Vítové a zamířili k prameni studánky Vítovjanky. Tento úsek cesty byl náročnější na chůzi, zato tu ale nefoukalo. Odměnou
nám bylo koštování vody přímo z pramene – chutnala výborně. Dále cesta lesem až
ke skautskému středisku (Elišce), další studánka – nám známý Sklep – a už nás to
táhne k „Žabě“. Zde se každý občerstvil podle svého, dopověděli si, co jsme cestou
nestihli a unaveni, ale plní dojmů se rozcházíme. Jménem všech zúčastněných ještě
jednou děkuji našim průvodcům. Oba nám přiblížili děje dávno minulé, poznávali
jsme život našich předků, našeho regionu. A to není málo.
Za KLAS 
A. Bačůvková

Co byste udělali v roli rodiče?
a) Nebudu dělat nic, klíště vypadne
samo.
b) Začnu naříkat a hned zavolám záchranku.
c) Pokusím se klíště odstranit celé
pinzetou.
d) Pozoruj dítě, zda nemá příznaky
boreliózy, pokud ano navštívím lékaře.
Správné řešení: c; d;
PRVNÍ POMOC:
Kývavými pohyby se snažíme klíště
odstranit pinzetou. Méně vhodné je
potření mastným krémem/olejem a vyčkání až klíště vypadne.
Klíště musí být vždy odstraněno celé!
Důkladně vydezinfikujte místo přisátí
klíštěte.
Jestliže klíště nebylo zcela odstraněno, pokuste se ještě odstranit zbytky.
Nejde-li odstranit zbytky klíštěte, navštivte chirurgickou ambulance, kde
provedou odstranění. Zpozorujete-li
v následujících dnech, některé z níže
uvedených příznaků, vyhledejte lékaře.
Lymeská borelióza:
Jde o bakteriální infekci způsobenou
klíštětem, komárem nebo mouchou.
Příznaky: zarudnutí průměru 5 cm, šířící se s vyblednutím uprostřed, bolest
a svědění v místě přisátí, bolest hlavy,
kloubů, horečka.
Klíšťová encefalitida:
Infekční virové onemocnění, nákaza
je možná i přes mléko dobytka, na kterém bylo klíště přisáto.
Příznaky: horečka, malátnost, nechutenství, bolesti hlavy, zad, kloubů, záněty dýchacích cest.
Prevencí je očkování.
Zdroj: učebnice První pomoc pro
zdravotnické školy
Nikola Dorazínová
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Beseda se starostou
Pondělí 17. 3. 2014. – jídelna penzionu. Každý účastník z našeho klubu důchodců
se překvapeně zastavil ve dveřích. Jsem tu dobře? Na stolku čekal každého kromě
kávy nebo čaje čerstvý zákusek. Ale ano – usmívá se na nás náš pan starosta Mgr.
Lubomír Doležel i se svým zástupcem panem Mgr. Petrem Pagáčem.
Po vzájemném přivítání to pan starosta rovnou „rozbalil“. Na světelné
tabuli se objevila řeč čísel a k tomu byla
i řeč živá. Pěkně přehledně nám přiblížil
hospodaření a investice od minulého
setkání před rokem. Jsme jedno z mála
měst, kde se buduje, vylepšuje a při
tom nejsme zadluženi. Samozřejmě,
kromě investic, které se nám budou
postupně vracet a zároveň nám zpříjemní život v našem městě. I podle vyhodnocení dotazníků MěÚ většina lidí
oceňuje a kladně hodnotí práci našeho
městského zastupitelstva. V následující
diskuzi nás pan starosta potěšil i tím,
že u nás je málo problémů s neplatiči
nájemného nebo za svoz odpadu. Zkrátka, byla to příjemná a doufám, že pro
nás i přínosná beseda. Pane starosto,
díky za váš čas! Za KD 

A. Bačůvková

pozvánka
TJ FRYŠTÁK, oddíl volejbalu,
Vás srdečně zve na
9. ročník turnaje OSVOBOZENÍ
ve volejbale smíšených družstev
o pohár starosty města Fryštáku.
Koná se
v sobotu 10. 5. 2014 od 9 hodin
ve Fryštáku u sokolovny
na hřištích sportovního areálu.
Prezence mezi 8.00–8.30 hodin,
losování v 8.45 hodin.
Občerstvení zajištěno.

Prodám
Škodu Felicii 1,3 m³, r. v. 1996,
pohon benzín – plyn, tažné zařízení.
Cena dohodou.

Tel. 731 917 900
Fryštácké listy 5/2014

Fryštácký
jarní
slet

V měsíci květnU 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

V pátek a sobotu 11.–12. dubna proběhl ve fryštáckém kinosále multižánrový
hudební festival Fryštácký jarní slet.
Jarní kulturní setkání, které každoročně organizuje o. s. Z kola ven, nebylo
letos tradičně divadelní, ale podiová prkna obsadili muzikanti z Fryštáku, Zlína,
z Brna i Prahy. Hlavní ideu festivalu se podařilo naplnit - oba dny provázela hojná
účast místních i přespolních hostí všech věkových kategorií, hudebníci byli ve formě
a vegetariánské občerstvení a nápoje ve skle ztělesnily ekologický rozměr festivalu
- minimalizovat množství odpadu. Kromě interiéru městského kina měli organizátoři
možnost využít i prostranství před budovou kina, kde proběhly dva akustické koncerty. Na lavičkách a v čajovém stanu mohli spočinout náhodní kolemjdoucí. Akce
se vydařila i díky slunečnému počasí. Festival by se nepodařilo uskutečnit bez
vstřícného přístupu města Fryšták a pomoci pracovníků městského úřadu. Děkujeme a na závěr dodejme: těšíme se na příští ročník!

Zdeněk Adamík
Stanislav Čada
Jana Doleželová
Petr Ernest
Jan Gargulák
Blažena Janušková
Vilém Matela
Štěpánka Novotná
Eva Polozová
Ludvík Rektořík
Zbyněk Ticháček

Blahopřejeme!

Všem oslavencům přejeme mnoho lásky, rodinné pohody, radosti,
štěstí a mnoho zdraví do dalších let.

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Šiškova děkuje všem za
květinové dary a projevy soustrasti při
posledním rozloučení s paní Janou Šiškovou z Lukovečku.

Firma Cone Zlin přijme

ODVOZ A Ekologická
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ

placená inzerce

placená inzerce

pro středisko Fryšták
pracovníky do výroby, montáže
a přípravy zakázek.
Dále přijme pracovníky
pro administraci zakázek.
Info na 577 911 645 / Březíková
brezikoval@conezlin.cz

včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel. 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř kompletní

autovrak –– vyplatíme
vyplatíme 1000,autovrak
1000Kč
Kč
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MO KDU-ČSL Fryšták
Vás srdečně zve

na oslavu SVÁTKU MATEK.
Tentokrát je pro Vás připraven
pořad šansonů herečky zlínského divadla
a držitelky Ceny Thálie
HELENY ČERMÁKOVÉ
Akce se uskuteční
v pondělí 12. května 2014 od 17 hodin
ve fryštáckém kinosále.

placená inzerce

Těšíme se, že přijdete společně s námi
oslavit svátek všech maminek.

Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

Zajišťujeme veškeré pohřební a kremační služby

Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukou
až 40 let!
Cena od 199 Kč/m2
(vč.DPH)

Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.
cena běžná: 239 Kč/m2

■

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za
20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony
a další ceny.

■
■
■

www.colemanie.cz

■

Zelená úsporám na klíč.
Od vyřízení dotace

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

■

až po realizaci.

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

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

(vč. DPH)

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

Váš poradce: Radek Navrátil, mobil: 725 675 601
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN, Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
ředitel obchodního centra: Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725
www.coleman.cz

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00

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

placená inzerce

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

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
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