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Fryštácký okruh
2014
V sobotu 12. července se již po druhé konala jízda historických motocyklů
„Fryštácký okruh“, kterou pořádá 1. Fryštácký spolek motocyklistický.
Tento motoristický podnik je pořádán jako vzpomínková jízda na zašlou
slávu motocyklových soutěží a jízd, které se ve Fryštáku v minulosti konaly.
Letošní jízdy se zúčastnilo více jako 30
jezdců na strojích, z nichž mnohé byly
vyrobeny před více jak 60 lety. Peloton
odvážných jezdců tvořili jednak členové
místního spolku, tak přátelé a kamarádi, kteří nás přijeli podpořit i z okolních
obcí. Po ranním srazu u hasičské zbrojnice, nezbytné dávce kávy a zhodnocení stavu strojů, byla jízda v 10 hodin
odstartována odmávnutím fryštáckým
praporem. Areál zbrojnice zahalil oblak výfukových plynů a hřmot desítek
strojů. Atmosféra jako na startu Grand
Prix. Poté následovalo čestné kolečko kolem fryštátského náměstí a jízda
směrem na Žabárnu, kde byla první zastávka a občerstvení jezdců výbornými
jednohubkami paní Dany Juruškové.
Dokončení na str. 6

Vážení spoluobčané!
Ve svém příspěvku si dovoluji nejprve zareagovat na některé „informace“
zastupitele Filáka; ačkoliv chápu, že
i komunální politik musí v dnešní době
politického marasmu počítat s dehonestací své osoby (otázkou ale je, do jaké
míry), přece jen se všeobecně akceptují
určité hranice, za které se - byť ve víru
vášnivého politického boje – nejde a ctí
se alespoň minimální politická kultura.
Avšak vzhledem k tomu, že i tentokrát,
dle mého soudu, k překročení pomyslné
lajny (a mimochodem ne poprvé) v článku pana Filáka došlo, dodám i já několik
svých postřehů.
Za prvé: Co mne poněkud nemile
překvapilo téměř hned na samém začátku příspěvku pana Filáka, bylo jeho
vyjádření, tvářící se nevinně jen do té
doby, než si váhu oněch slov plně uvědomíme, a sice takové, že MO ČSSD
mimo jiné bude – cituji „…otevírat oči
vám, občanům města.“ Máme si snad
tuto repliku vysvětlit skutečně tak, že
pan Filák vnímá Fryštačany jako nesvéprávné, neschopné samostatně
přemýšlet a utvářet si svůj názor? No
nevím…, já si myslím, že Fryštačanům
nechybí schopnost orientovat se (a historicky ani nikdy nechyběla), čehož si
vážím, vždyť tato schopnost nás vždy
táhla kupředu - a právě to může asi někomu vadit!!!
Dokončení na str. 7
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 16/2014/VI ze dne 11. 6. 2013 (Výběr)
• RMF s odkazem na ust. čl. č. II bod č. 5
zák. č. 472/2011 Sb., kterým se mění zák.
č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a s odkazem na výsledky šetření
České školní inspekce a výchovně vzdělávací výsledky zařízení nevyhlašuje konkurz
na obsazení místa ředitele MŠ Fryšták, p. o.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, p. o., potvrzuje Bc. I.
Staňkovou, stávající ředitelku školy, k datu
1. 8. 2014 ve funkci ředitelky Mateřské školy Fryšták, s tím, že pracovní poměr se k tomuto datu mění na pracovní poměr na dobu
určitou 6 let, a pověřuje starostu podpisem
dokumentu „potvrzení ve funkci ředitelky“.
• RMF souhlasí se zvýšením nejvyššího
povoleného počtu žáků ve školní družině
a souhlasí se změnou zápisu v rejstříku
škol a školských zařízení pro právnickou
osobu „Základní škola Fryšták, která spočívá ve zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ze stávajících 87
na 118 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2014.
• RMF bere na vědomí nabídku ve věci zajištění kurzu pro seniory v oblasti trénování paměti a pověřuje Mgr. Nášela projednat tuto
nabídku ve výboru Klubu důchodců Fryšták.
• RMF bere na vědomí žádost společnosti
Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast Povodí
Moravy se sídlem ve Vsetíně, jako správce
vodního toku Hornoveský potok a jeho přítoky, Čhp-4-13-01-027, o stanovení místa uložení sedimentů vzniklých při akcích „Nánosy
Fryšták – Hornoveský potok ř.km 0,1003,250“ a „Nánosy Fryšták – Bezejmenný
přítok Hornoveského potoka ř.km 0,400 –
0,700“ vč. příslušných příloh.
• RMF souhlasí s uložením sedimentů vzniklých při akcích „Nánosy Fryšták – Hornoveský potok, ř.km 0,100-3,250“, a „Nánosy
Fryšták – Bezejmenný přítok Hornoveského
potoka, ř.km 0,400 – 0,700“, v objemu cca
2125 m³, na pozemku p. č. 1395, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, ost. plocha o výměře
12541 m², ve vlastnictví města Fryštáku,
a to bezplatně, přičemž toto rozhodnutí je
vydáno ve smyslu ust. § 2 odst. 2, kdy město tímto rozhodnutím přispívá ke zvýšení
ochrany veřejného zájmu tím, že realizací
projektu dojde ke zvýšené ochraně oprávněných zájmů obyvatelstva v oblasti prevence
povodní a záplav (ochrana zdraví, bezpečnosti a majetku občanů).
• RMF jmenuje členy komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na zajištění výkonu Technického dozoru investora
„Rekultivace skládky TKO Fryšták - Žabárna“ ve složení: Ing. M. Kasala, Fryšták,
náhradník: Ing. M. Jašek, Zlín - Lůžkovice,
Ing. P. Dohnal, Fryšták, náhradník: Ing. V.
Doleželová, Fryšták, Ing. J. Košák, Fryšták,
náhradník: Ing. F. Kočenda, Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění prezentace
Městského úřadu Fryšták ve zlatých stránkách v tištěném katalogu a na internetu.
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• RMF schvaluje uzavření smlouvy o zveřejnění inzerce na prezentaci základních identifikačních a telefonických údajů Městského
úřadu Fryšták mezi společností MEDIATEL,
spol. s r. o., Praha, a městem Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 17/2014/VI ze 26. 6. 2014 (výběr)
• RMF souhlasí s bezúplatným poskytnutím
městského devítimístného vozidla zn. Peugeot Boxer v rámci podpory činnosti neziskového sektoru města Fryštáku (místních
neziskových organizací) o. s. Speed Bike
Team Fryšták a schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce automobilu mezi městem
Fryšták, a o. s. Speed Bike Team, ve věci
výpůjčky devítimístného městského automobilu Peugeot Boxer, RZ 5Z1 4748, na období 27. 6. - 30. 6. 2014, a to za účelem
zajištění dopravy na moravsko-slovenský
DH Cup, konaný na Velké Rači, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na „Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek podle bodu 2 Zásad
č. 3/2014“ ze dne 25. 06. 2014 na zajištění výkonu funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci u stavby „Rekultivace skládky TKO Fryšták – Žabárna“ bere
na vědomí výsledky veřejné zakázky malého
rozsahu bez připomínek.
• RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na výkon koordinátora BOZP
– P. Menšovou, Fryšták a schvaluje pořadí
na dalších místech: BOOZ ZLÍN, s. r. o., DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s r.o.
• RMF schvaluje uzavření příkazní smlouvy
mezi MF, a vítězem veřejné zakázky malého
rozsahu na zajištění výkonu koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro
stavbu „Rekultivace skládky TKO Fryšták –
Žabárna“ – P. Menšovou, a pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy.
• RMF v návaznosti na „Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek podle bodu 2 Zásad
č. 3/2014“ ze dne 23. 6. 2014 na zajištění
výkonu technického dozoru investora (TDI)
stavby „Rekultivace skládky TKO Fryšták –
Žabárna“ bere na vědomí výsledky výb. řízení zakázky malého rozsahu bez připomínek.
• RMF v souladu s ustanovením §76 zákona
č. 137/2006 Sb., ROZHODLA o vyloučení
z další účasti v zadávacím řízení obchodní
firmu Kaninga, s. r. o., Zlín.
Odůvodnění: Zadavatel požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních
předpokladů mimo jiné předložení seznamu
významných služeb provedených v posledních 3 letech. Dodavatel splní technické
kvalifikační předpoklady, pokud v seznamu
významných služeb provedených v posledních 3 letech uvede, že poskytoval služby
technického dozoru (správce stavby, supervizor) alespoň pro 2 dokončené či probíha-

jící zakázky z oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v rozsahu
stavby min. 12 mil. CZK bez DPH. V nabídce
uchazeč předložil Seznam poskytovaných
služeb, ze kterého nebylo patrno, zda byly
jím předložené stavby realizovány v posledních 3 letech a zda se jednalo o stavby
požadovaného charakteru – tedy o zakázky z oboru Stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství. Uchazeč po výzvě
doložil podklady, ze kterých je patrno, že
stavba ZOO a zámek Lešná-Etiopie II nedosáhla požadovaného objemu v oboru Stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ale pouze hodnotu 0,4 mil. Kč. Vzhledem k této skutečnosti a po jejím řádném
posouzení hodnotící komise konstatovala,
že nabídka nesplňuje zadávací podmínky
stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a z toho důvodu hodnotící komise
doporučila Radě města Fryštáku Vaši nabídku vyloučit z hodnocení.
• RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky
na zajištění výkonu Technického dozoru investora stavby „Rekultivace skládky
TKO Fryšták - Žabárna“, a to obchodní firmu CZECH PRO, s. r. o., Zlín - Jaroslavice,
a schvaluje pořadí na dalších místech:
Sdružení „EKOLA-INVESTA UH“ se sídlem
EKOLA-Pavliš, s. r. o., Staré Město, CENTROPROJEKT GROUP, a. s., Zlín.
• RMF schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták, a vítězem výběrového řízení na zajištění výkonu technického dozoru
investora stavby „Rekultivace skládky TKO
Fryšták - Žabárna“ - obchodní firmou CZECH
PRO, s. r. o., Zlín – Jaroslavice a pověřuje
starostu města podpisem příkazní smlouvy.
• RMF bere na vědomí protokoly o jednání
hodnotící komise ze dne 27. 5. 2014, 10.
6. 2014 a zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 24. 6. 2014.
• RMF v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb., ROZHODLA o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče
BS Vsetín, s. r.o.
Odůvodnění: Zadavatel požadoval dodávku
a montáž dveří s hliníkovými rámy. Uchazeč
nabídl vchodové dveře vyrobené v systému
VEKA Softline 82 MD, dále výslovně uvedl,
že se jedná o dveře plastové, nikoli dveře
hliníkové, jak bylo požadováno v zadávací
dokumentaci. Po řádném posouzení všech
výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že nabídka nesplňuje zadávací
podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a proto byla nabídka vyřazena.
• RMF v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb., ROZHODLA o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení uchazeče
ROVINA, a. s., Hulín.
Odůvodnění: Předložená nabídka neobsahovala naceněný výkaz výměr týkající se ve-
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dlejších rozpočtových nákladů a ostatních
nákladů, který byl v zadávací dokumentaci
přílohou č. 5 a č. 6. Dle zadávací dokumentace čl. X „Požadavky na způsob zpracování
nabídkové ceny“ byl dodavatel ve věci předmětné veřejné zakázky povinen prokázat
nabídkovou cenu předložením naceněného
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a nabídková cena musela
obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu veřejné zakázky. Jedná se o nedostatek mající vliv na celkovou nabídkovou cenu,
a uvedený rozpor nelze považovat za chybu
ve smyslu ustanovení §76 odst. 1 zákona,
tj. za zjevnou početní chybu, která nemá vliv
na nabídkovou cenu. Po řádném posouzení
všech výše uvedených skutečností je nutno
konstatovat, že nabídka nesplňuje zadávací
podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a proto byla nabídka vyřazena.
• RMF na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1
zákona č. 137/2006 Sb., ROZHODLA o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídkové ceny zadané v podlimitním řízení
dle § 27 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
na veřejnou zakázku na stavební práce „ZS
Fryšták – zateplení obvodového pláště a výměna oken “ takto: Pořadí č. 1 (nabídka č.
3) Obchodní firma: TZ Therm, s. r. o. Zlín;
Pořadí č. 2 (nabídka č. 1) Obchodní firma:
STAVBY VANTO, s. r. o. Kunovice; Pořadí
č. 3 (nabídka č. 2) Obchodní firma: ERGO
VH, spol. s r. o., Zlín se sídlem : Březnická
5461, 760 01 Zlín; Pořadí č. 4 (nabídka č.
5) Obchodní firma: POZIMOS, a. s. Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a obchodní společností TZ Therm, s. r. o., Zlín - Louky, za účelem realizace stavby „ZS Fryšták – zateplení
obvodového pláště a výměna oken “ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 18/2014/VI ze 30. 6. 2014 (výběr)
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě ze
dne 1. 10. 2008, uzavřené mezi městem
Fryšták, a Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták, kterým se opravují čísla pozemků a jejich výměry (viz příloha č. 1) po provedených pozemkových úpravách v obci
Fryšták, k. ú. Dolní Ves, v ceně nájemného
za vlastnický podíl 1/1 za 12 měsíců trvání
nájemního vztahu, přičemž ostatní ujednání
smlouvy zůstávají beze změn.
• RMF doporučuje ZMF schválit směnu pozemků ve vlastnictví města Fryštáku, a to
poz. p. č. 471/2 – ost. plocha, o výměře
240 m², p. č. 471/1 – ost. plocha, o výměře
541 m², p. č. 469/1 – zast. plocha a nádvoří, o výměře 245 m², a p. č. 468/1 – zast.
plocha a nádvoří, o výměře 76 m², vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za pozemky ve vlast-

nictví Zemědělského družstva vlastníků
Fryšták, a to pozemky p. č. 205/14 – ost.
plocha, o výměře 101 m², p. č. 898/4 – ost.
plocha, o výměře 323 m², p. č. 1004/2 –
ost. plocha, o výměře 1.034 m², p. č. 937/2
– ost. plocha, o výměře 6 m², a část pozemku p. č. 470 – zast. plocha a nádvoří,
o výměře cca 70 m², vše k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, s uznáním stejné hodnoty vzájemně směňovaných pozemků (bez doplatku),
s podmínkou úhrady nákladů na vyhotovení
geometrického plánu ze strany města, doporučuje uzavření směnné smlouvy, a ukládá OSM neprodleně zajistit vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku
za účelem stanovení ceny obvyklé u dotčených pozemků.
• RMF schvaluje pronájem městského pozemku p. č. 425 – trvalý travní porost, o výměře 778 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli Základní umělecké škole Morava,
spol. s r. o., Zlín, za účelem udržování pozemku a umístění lehké konstrukce altánu,
a to na dobu neurčitou a schvaluje uzavření
smlouvy o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a ZUŠ Morava, spol. s r. o., Zlín,
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města výpůjčku - místnost č. 107 - klubovna, místnost
č. 102 - předsíň WC ženy, místnost č. 103
- WC ženy, místnost č. 105 - předsíň WC
muži a místnost č. 106 - WC muži Víceúčelové budovy čp. 100 na Vítové, žadateli
J. Miklové, Vítová, za účelem konání zkoušek amatérského divadelního kroužku, a to
vždy v úterý v době od 18.00 hod. do 20.00
hod., s podmínkou úhrady nákladů na energie žadatelkou a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF s ohledem na změnu právní formy
původního nájemce, kdy však výkon zdravotnické služby je vykonáván stále stejným
subjektem, schvaluje uzavření Dodatku č.
02 k Nájemní smlouvě ze dne 4. 5. 2004,
původně uzavřené mezi městem Fryšták,
a Mgr. M. Mutafovovou, kterým se mění část
„nájemce“, kdy původní nájemce Mgr. Mutafovová je nově nahrazen nájemcem spol. Lékárna Lucia, s. r. o., a to z důvodu, že došlo
ke změně právní podstaty tohoto původního
nájemce (transformace na s. r. o.), přičemž
však zdravotnická služba je vykonávána totožným subjektem, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 2.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
městského pozemku p. č. 391/2 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 144 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, žadateli
V. Jurčíkovi, Fryšták, za účelem užívání jako
zahrada u nemovitosti čp. 151, a to za cenu
ne nižší, než je cena stanovená znaleckým
posudkem, s podmínkou úhrady znaleckého
posudku a návrhu na vklad žadatelem.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
městského pozemku p. č. 394/3 – trvalý
travní porost, o výměře 114 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, žadateli V. Jur-

číkovi, Fryšták, a to z důvodu zajištění přístupu k pozemkům p. č. 394/2 a 390, oba
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru umístění reklamního zařízení na sloupu veřejného
osvětlení č. 02 na ul. Holešovská, vpravo,
směr staničení Zlín, a to žadateli OBAL
Print, s. r. o., Fryšták, dle platné sazby
(v den uskutečnění zdanitelného plnění),
a uzavření příslušné smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského
pozemku p. č. 222/1 – ostatní plocha, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o celkové výměře 26 m², žadateli manželům Ing. K. a M.
Nutilovým, Fryšták, pro stavbu kanalizační
přípojky a sjezdu pro novostavbu RD umístěné na poz. p. č. 285, 286/1 a 286/2 v k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták a schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí se stavbou kanalizační
přípojky k novostavbě RD umístěné na pozemku p. č. 1015/2, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, na části městského pozemku p. č.
636/8 – ostatní plocha, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, pro stavebníky manž. J. a E.
Kamenářovy, Fryšták, dle projektové dokumentace zpracované Ing. A. Vyňuchalem
v prosinci 2013, a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF souhlasí se stavbou kanalizační přípojky na pozemku p. č. 272/2, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, na části městského
pozemku p. č. 230/1 – ostatní plocha, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, pro stavebníka Ing. P. Nováka, Fryšták, dle projektové
dokumentace zpracované Ing. P. Římanem
v lednu 2014, a pověřuje starostu podpisem souhlasu.
• RMF souhlasí se stavbou oprava vjezdu
a vstupu k RD čp. 343 na pozemku p. č.
900, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na části
městského pozemku p. č. 898/3 – ostatní
plocha, zeleň, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
pro stavebníka L. Píškovou, Fryšták, z rozebíratelného materiálu, a pověřuje starostu
podpisem tohoto souhlasu.
• RMF doporučuje ZMF schválit směnu části městského pozemku p. č. 162/3 – zahrada, o výměře cca 31 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, ve vlastnictví MF, za část pozemku
p. č. 164 – zahrada, o výměře cca 15 m²,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, ve vlastnictví žadatele V. Mikla, Vítová, za účelem narovnání
majetkových vztahů po výstavbě Víceúčelového zařízení čp. 100 a oplocení, doporučuje uznat výměru pozemků ve shodné hodnotě bez doplatku a ukládá G. Najmanové
neprodleně zajistit pořízení geometrického
zaměření na náklady města.
• RMF bere na vědomí zápis č. KPOZ/4/2014
ze dne 19. 6. 2014 ze schůze Komise pro
občanské záležitosti MF bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost o zvýšení finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou, a to
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z částky 85,- Kč/jeden obyvatel v roce 2014
na částku 100,- Kč/jeden obyvatel pro rok
2015 a doporučuje ZMF schválit navýšení
příspěvku na 100,- Kč na jednoho obyvatele
pro rok 2015.
• RMF souhlasí s výkonem bezplatné studentské praxe J. Mlčochové na Městském
úřadě Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
o výkonu bezplatné odborné praxe v době
od 7. 7. 2014 do 29. 8. 2014, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 12. 9. 1994,
mezi MF, a I. Petříkovou – Hodinářství - zlatnictví, se sídlem nám. Míru 382, kterým se
navrhuje prodloužení pronájmu prostor slou-

žících k podnikání v I.NP v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, nám. Míru 382, na dobu
určitou 5let od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019,
a to za stejných smluvních podmínek, ujednaných ve stávající smlouvě.
• RMF schvaluje uspořádání sbírky použitého ošacení ve spolupráci se sociálním
družstvem Broumovská diakonie centrum,
a to v termínu 20. 8. 2014 v době od 14.00
hodin do 18.00 hodin a 23. 8. 2014, v době
od 8.00 hodin do 16.00 hodin na Hospodářském dvoře TS Fryšták, a pověřuje vedoucího OTH Ing. P. Dohnala organizačním a personálním zabezpečením této akce.
• RMF s účinností od 1. 7. 2014 schvaluje
Směrnici města Fryštáku č. 4/2014 - Odpisování dlouhodobého majetku.

• RMF s účinností od 1. 7. 2014 schvaluje
Směrnici města Fryštáku č. 5/2014 - Evidence a účtování věcných břemen.
• RMF schvaluje z finančních prostředků dle
závazných ukazatelů rozpočtu školy (státní
prostředky) udělení mimořádné odměny
Bc. I. Staňkové, ředitelce MŠ Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
smlouvy o dílo ve věci zpracování analytické
části Integrované strategie města Fryšták
mezi městem Fryšták, a spol. ERIC, s. r. o.,
Zlín, kterým se nově stanovuje termín plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 7. 2014,
a pověřuje starostu podpisem dodatku této
smlouvy.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 05/2014/VI ze dne 11. 6. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy finančních
prostředků vedených na všech účtech MF
ke dni 11. 6. 2014 včetně dlouhodobých
závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje Závěrečný účet MF za r.
2013, a to bez výhrad, jak je uvedeno
ve Zprávě č. 233/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření MF za rok 2013.
• ZMF bere na vědomí nabídku Hasičského
záchranného sboru ZK na možnost čerpání
státní dotace na zabezpečení pohotovosti
jednotky JPO II/1 (č. j. HSZL-2814-1/IZS2014 ze dne 19. 5. 2014) a dále na možnost zaměstnání a z finančních, personálních a organizačních důvodů nesouhlasí
s podáním nabídky MF na dotaci na zabezpečení pohotovosti JSDH MF v roce 2015
a zřízením zaměstnaneckých míst s částečným výkonem (min. 40 %) požární ochrany.
• ZMF schvaluje přijetí dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
ve výši 198.450,- Kč a dotace z prostředků Fondu Soudružnosti (dotace ze státního
rozpočtu) ve výši 3.373.650,- Kč na projekt
„Samosběrný čisticí vůz – město Fryšták“,
č. projektu 16754098.
• ZMF schvaluje pořízení elektrické energie a zemního plynu pro město Fryšták
a jeho zřízené příspěvkové organizace pro
rok 2015 včetně případných dalších zájemců z řad neziskového sektoru působícího
na území MF na Českomoravské komoditní
burze Kladno a pověřuje dalšími administrativními úkony RMF.
• ZMF schvaluje prodej nově odd. pozemku
p. č. 1309/2 – vodní plocha, o výměře 27
m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli
manželům P. a D. Šenkeříkovým, Žabárna,
za účelem zajištění dopravního napojení
a obsluhy nemovitosti čp. 166, a to za cenu
stanovenou znaleckým posudkem a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem
Fryšták, a manželi Šenkeříkovými, s podmínkou úhrady geometrického zaměření,
znaleckého posudku a návrhu na vklad
do katastru nemovitostí kupujícími, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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• ZMF schvaluje prodej nově odd. pozemku p. č. 255/3 – ost. plocha, o výměře 24
m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli manželům Z. a F. Jurčíkovým, Zlín, za účelem
zarovnání oplocení u svého pozemku, a to
za cenu stanovenou znaleckým posudkem
a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi
městem Fryšták, a manželi Jurčíkovými,
s podmínkou úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku a návrhu na vklad
do katastru nemovitostí kupujícími, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene ke stavbě plynárenského
zařízení s názvem „Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 14,500 – 16,500, číslo
stavby: 24947“, vybudovaného jako SO
505 v rámci stavby „Rychlostní silnice R49,
stavba 4901 Hulín – Fryšták“, umístěného
na části městských pozemků p. č. 1421 –
ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č.
1499 - vodní 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
3.750,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje 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, ostatní komunikace, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
mezi městem Fryšták, a firmou RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, IČ27295567,
za cenu věcného břemene v celkové výši
5.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF deleguje jako zástupce města Fryštáku na zasedání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,

konané dne 24. 6. 2014 v sídle společnosti, starostu MF Mgr. L. Doležela.
• ZMF deleguje J. Jangota, Lukov jako náhradníka zástupce města Fryštáku na zasedání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., , který je
oprávněn zastupovat město Fryšták v případě, že delegovaný starosta města Fryštáku
nebude moci z důvodu své nepřítomnosti
na výše uvedené valné hromadě vykonávat
hlasovací práva za MF.
• ZMF schvaluje za město Fryšták jako akcionáře společnosti Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s., návrh stanov předložený představenstvem společnosti s podmínkou zapracování následujících změn:
a) akcionáři s akciemi na jméno budou zváni na valnou hromadu písemnou pozvánkou
nebo zásilkou zaslanou do datové schránky akcionáře, pokud má akcionář datovou
schránku zřízenou,
b) působnost valné hromady bude rozšířena o rozhodování o koncepci dlouhodobého rozvoje společnosti včetně schvalování
dlouhodobého finančního plánu a koncepce
podnikatelské činnosti,
c) pro přijetí rozhodnutí valné hromady
o otázkách, kde zákon nebo návrh stanov
předložený představenstvem vyžadují 2/3
většinu přítomných hlasů, bude požadována minimálně ¾ většina přítomných hlasů
a dále bude ¾ většina přítomných hlasů
vyžadována pro přijetí usnesení, která jsou
uvedena výše pod písm. b).
• ZMF ukládá starostovi města Fryštáku
jednat a hlasovat za město na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
a. s., pro takový návrh (protinávrh) stanov
společnosti, který bude v souladu s výše
uvedenými připomínkami.
• ZMF schvaluje nominaci zájemců o funkci
přísedícího soudců Okresního soudu ve Zlíně za MF.
• ZMF doporučuje RMF schválit výjimku
z aktuálně platného ceníku ve věci umožnění prezentace volebních stran a hnutí v rozsahu A4 v říjnovém čísle Fryštáckých listů.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

OZNÁMENÍ
Starosta města Fryštáku stanovuje na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
potřebný počet podpisů voličů na peticích k podpoře kandidatury volební strany tvořené nezávislým kandidátem nebo sdružením nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Fryštáku, které se konají v pátek dne 10. října 2014
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Počet obyvatel v obci k datu 1. 1. 2014:
Potřebný počet podpisů voličů pro nezávislé kandidáty:
Potřebný počet voličů pro sdružení nezávislých kandidátů:

3 736
120
262

Pozn.: Potřebný počet podpisů voličů je spočítán dle přílohy k zák. č. 491/2001
Sb. z počtu obyvatel obce k 1. 1. 2014.
Vypočtená čísla se zaokrouhlují na celé číslo směrem nahoru.
Ve Fryštáku dne 14. července 2014.

Změna ve vedení
fryštácké policie
Dobrý den dámy a pánové.
Cítím za povinnost Vás alespoň
tímto způsobem informovat o náhlé
změně ve vedení OO PČR Fryšták.
Vzhledem k tomu, že jsem uspěl
ve výběrovém řízení na služební místo
KŘ Zlín, které proběhlo 25. 6. 2014
s obsazením dne 1. 7. 2014, byl
k tomuto dni vedením OOP Fryšták
pověřen Mgr. Stanislav Hrdina. Velmi
si vážím dobré spolupráce, bez které
by bezpečnostní situace ve Vámi řízených obcích nebyla na takové úrovni.
Přeji všem mnoho zdraví a chuť
do další práce.
S pozdravem
npor. Jiří Sýkora.

Čtyřleté volební období se stává pomalu minulostí!
Pohled očima zastupitele města Fryšták.
Vážení spoluobčané, čas letí, jako
bláznivý a nezastavíme ho ani my, jak
se zpívá v písních. Mám za to, že nastal
čas bilancování.
Ohlédneme-li se do minulosti, pak
zjistíme, že někdy není na škodu mít
ve straně různé názorové skupiny.
Nicméně i naší organizaci MO ČSSD
Fryšták se tyto názorové střety nevyhnuly a někteří členové opustili naši
organizaci. MO ČSSD Fryšták se rozhodla, že nebudeme přetvářet veřejné
mínění ku prospěchu svému, ale budeme postupně informovat a otevírat oči
vám občanům města.
Naši rodiče nám vštěpovali do hlav,
že lež má krátké nohy se lží nikam nedojdeš. Dnes již jsem přesvědčen o tom,
že se hluboce mýlili. Lež a nepravda si
našly v našem společenském žebříčku příčky nejvyšší. Zjistil jsem z reakcí
některých občanů na mé články, které
uveřejňuji téměř periodicky po dobu čtyř
let ve Fryštákých listech toto: řekneš-li
lidem pravdu mají tě někteří za blázna. Nejsme totiž zvyklí slýchat pravdu
a tato nám zní v našich uších nějak divně, ne a ne si na ni po tolika letech lží
a polopravd nějak zvyknout.
Toto jenom na úvod. Pojďme ale dál.
Zvolením mé maličkosti do zastupitelstva města, jsem se zaměřil na veřejné
stavební zakázky. Tyto jak všichni víme,
jsou celorepublikovým problémem. Zde
unikají největší finanční prostředky, jak
z dotací EU tak z rozpočtů měst a obcí.
Existují různé stupně korupce jak z hlediska rozsahu, tak forem. Řekněme
např. malé všimné za některou stavbu

= malá ztráta pro město, prospěšný
projekt, který je nerealizovaný, tak zvaně v šuplíku projekt, který nikdo nepotřebuje=velká díra v rozpočtu města či
obce a tak můžu pokračovat do nekonečna. Upozornil jsem, na tyto zakázky,
které jsou dle mého názoru problematické: kanalizace ve Vítové, Polyfunkční
objekt s hasičskou zbrojnicí, chodník
Osvobození, Úprava krytu vozovky ul.
Dolní Ves, prodej dvou stavebních pozemků o celkové výměře cca 1400 m²
+ 4000 m² trvalý porost ve Vítové, sice
za cenu dle odhadce v místě obvyklou,
nicméně pro mě nepochopitelnou. Téměř laické zdůvodnění více prací Mateřská školka Fryšták, tomu snad nevěřil
nikdo. Stavební dozor chodník Komenského atd.
Vážení spoluobčané v současné době tyto záležitosti analyzujeme
a po vyhodnocení Vás budeme informovat. V neposlední řadě, vznikl tady
z minulosti jeden velký problém a to je:
dříve „Dům s chráněným bydlením“ nyní

„ Dům s byty pro důchodce“ (změna režimu). Vážení spoluobčané, jak jistě víte
nebo nevíte, tento Dům byl postaven
mimo jiné z dotací, které poskytlo MMR
(Ministerstvo pro místní rozvoj) v částce 60 mil. Kč. Podmínkou získání této
dotace, však byla klauzole ve smlouvě:
tento Dům musí město Fryšták spravovat po dobu 35 let a Dům nesmí být
po tuto dobu převeden na jiný subjekt.
Smlouvu pravděpodobně nikdo nečetl
a opak se stal pravdou. Dům byl převeden celkem 2x a to na Okres Zlín a ten
převedl Dům ještě na Kraj Zlín. To znamená, že městu i přes veškeré snažení právníků, které město Fryšták stálo
přes 200.000 Kč (za právní pomoc) stále hrozí navrácení dotace 60. mil MMR.
Můj subjektivní pohled a názor jeli tato
záležitost věcí veřejnou, měli být o této
skutečnosti, již dávno informováni občané. Jakým způsobem probíhají právní
kroky v této tak vážné záležitosti a jaké
jsou výsledky dosavadního jednání
města a Ministerstva financí. Naposled
byli zastupitelé města informováni před
Vánocemi v minulém roku: s výsledkem,
situace je pod kontrolou, chybí již jen
taková maličkost, jako je podpis ministra či náměstka ministra financí. Se vší
skromností dodávám, chybí prostě to
nejdůležitější! Rád se seznámím s tímto hrdinou ministrem či náměstkem ministra financí, který se v současné době
podepíše pod 60 mil. Kč, když je policie
v parlamentu, jako doma a úředníci jsou
v současné době vyšetřováni a posíláni
do vazby, jako na běžícím páse.
Vlasťa Filák
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Staříci do školky
Až přestanu stíhat, položím řidičák…
Co stíhat? Třeba rozlišovat dopravní značky od reklam. Třeba odbočit dostatečně
rychle, když se kdosi spěchající rozhodne předjíždět kolonu (která za mnou vznikla, protože čekám, až budu mít volno v protisměru).
Třeba zabrzdit včas, když mi velmi spěchající udělá „myšičku“ a zabrzdí těsně přede
mnou. Třeba vcítit se do myšlení spěchajících, kterým při kličkování mezi pruhy často
nefungují blinkry. Třeba...
Zpráva v Deníku: Pětapadesátiletý řidič, který prý způsobil „jen malou“ dopravní nehodu, se prý oběsil. Kriminalisté prošetřují...proč.
Babča se vzteká. Viděla, jak starší řidič autobusu, očividně profík, který má naježděno, střídá nešťastně brýle k mašince na placení jízdného, brýle proti sluníčku.. Mašinka
má hodně malá písmenka. Musíš dojet včas. Když nechceš, pojede druhý. Majitele
firmy nezajímá, že jsi po jiné šichtě unavený. Takový je zákon trhu. Ano, to je ten „vrah“
vláčený médii, který na špatné cestě jel rychle možná hecován cestujícími, ten, jen on
sám, to všecko zavinil.. Pětapadesátiletý pán, který prý způsobil „jen malou“ dopravní
nehodu, se prý oběsil. Proč? Třeba si uvědomil, že přestává stíhat. Ne to, co zavinil, ale
co mohl zavinit, ho straší.
Tohle babča zná. Málem přejela na přechodu děcka - a bylo jí to jedno.
Byla tak strašně unavená, že jí to bylo jedno. Na delší dobu tenkrát vypustila spoustu činností - nejen řídit auto. A svět se klidně točil dál...
Babi, proč se zlobíš? Protože... protože přestávám stíhat. Protože jsem byla špatně vychovaná - ke slušnosti. K prozíravosti - představit si, že se někomu třeba udělá
špatně, že zpoza rohu vyběhne mrňousek za balónem nebo prostě za zatáčkou je velký
šutr na cestě a když prudce zabrzdím, ten, co se drží zbytečně těsně za mnou, už to
neubrzdí.. Nebo se prostě ten druhý učí řídit - v autoškole se všecko nestihne. Koupíš
si jiné auto - a spousta páček je jinak - hledej, Šmudlo... Ale také se můžu zamyslet,
zakoukat na krásný kopec a už jedu ze svého pruhu (... „zase jste se kochal, pane doktore“? Kochal, netelefonoval, nekouřil, nejedl za jízdy, nepřebaloval mimišo...nezastavil
se mi budík na srdíčku...)
Protože se dělají děsně „bezpečná“ auta - z kterých je pro široké sloupky dost špatně vidět, ale vychovávají děsně neodpovědní lidi... o očním kontaktu přes tmavá skla je
celkem úsměvné mluvit...
Tak už se nezlob, babi. Nalepíme „zajíce“, na zadní parapet naložíme plato vajíček,
klobouky na hlavu a opatrně vyrazíme po okreskách.... 
Vti.

Poděkování
Minulý měsíc oslavil 120 let od svého založení Sbor dobrovolných hasičů
ve Fryštáku.
Chci jim poděkovat za jejich obětavou, náročnou a dá se říci neocenitelnou práci, při které zachraňují majetky
a někdy i lidské životy, za každého počasí, ve dne i v noci. Jejich práce je záslužná a ušlechtilá. Přála bych jim, aby
se k nim přihlašovali v hojném počtu
mladí a odpovědní muži. Můj manžel byl
hasičem celý život. Vážila jsem si toho
a vážila jsem si všech fryštáckých hasičů. Myslím si, že každý hasič má v sobě
„něco víc“ než obyčejný člověk. Jejich
heslo “Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“
tomu napovídá. Ráda jsem vždy pekla
výhry do tomboly (po mnoho let a na každý hasičský ples).
Ještě jednou děkuji (myslím, že jménem všech občanů) členům Hasičského sboru ve Fryštáku za jejich obětavou
a tolik prospěšnou práci a přeji jim hlavně hodně zdraví a Božího požehnání.
Růžena Vítková

Občanské sdružení Diakonie Broumov
(nezisková organizace poskytující sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost).

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, • Látky (ne odřezky nebo zbytky látek) • Domácí potřeby
– nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky • Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní • Peří, péřové přikrývky a polštáře

Sbírka se uskuteční v hosp. dvoře TS Fryšták: 20. srpna 2014, 14 – 18 hod. a 23. srpna 2014, 8 – 16 hod.
Věci přineste zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby se transportem nepoškodily.
Bližší informace na tel.: 224 316 800, 224 317 203 nebo na www.diakoniebroumov.org

Fryštácký okruh 2014
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Poté vedla trať přes Hadovnu, Lukoveček, Horní Ves na Vítovou, kde byli
znavení a zaprášení jezdci osvěžení
v místním kulturním stánku zajištěném
Alenou Sanitrníkovou. Z Vítové se celé
startovní pole vrátilo do prostor hasičárny, kde bylo připraveno občerstvení
a závěr celé akce. S obdivem musím
konstatovat, že příprava strojů na letošní jízdu byla naprosto dokonalá a všichni jezdci dojeli po vlastní ose. Poděkování patří všem odvážným jezdcům, všem
divákům za účast, SDH za poskytnutí
zbrojnice, městu Fryšták za podporu
celé akce. Příští rok za vůně spáleného
benzínu na shledanou.
Za vedení spolku
Libor Sovadina a Oldřich Petřík
FRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2014

SLOVO

STAROSTY

Za druhé: Nebudu se vyjadřovat
k tzv. hodnocení investiční činnosti
města, tady – samozřejmě jako i v kterékoliv jiné oblasti samosprávy – je to totiž jen a pouze o faktech – těch faktech,
která jsou, mnohdy v podobě několika
obsáhlých šanonů, zcela průkazná,
jednoznačná, doložitelná, a dokonce
i nezávisle uložena na nejrůznějších institucích, navíc prověřena ve většině případů i několika úrovněmi kontrol. Proto
nebudu s nikým polemizovat, respektive jako někteří zastupitelé svérázně
reprodukovat dění na radnici – naopak,
doporučuji komukoliv ze zájemců o tuto
problematiku, aby si našel čas a věci si
osobně nastudoval. A dodám ještě jednu poznámku – doufám jen, že v zájmu
všeobecné objektivity stejně kriticky
pan Filák přistupuje i k působení svých
sociálně demokratických kolegů, kteří,
jak chci věřit, vykonávali své funkce (zastupitelů, radního) nanejvýš zodpovědně, takže by určitě nejen mne, ale i oba
orgány města, neprodleně o případných
nedostatcích informovali, respektive žádali neprodleně nápravu věcí, jak jim to
zákon neúprosně ukládá…
Za třetí: V této souvislosti bych se
zmínil – dle rétoriky pana Filáka – i o nepotřebných, nerealizovaných projektech
„do šuplíku“. Zde bych rád zdůraznil, že
i naše město má – a řekl bych že zcela
pochopitelně – rovněž projekty v šuplíku (různé stupně dokumentace), ale
pochopitelně pouze ty, o něž projevili
občané zájem a se kterými se zastupitelé ztotožnili, a proto také rozhodli
o adekvátním rozsahu jejich zpracování
a dle jejich povahy většinou i o jejich
zařazení do rozvojového dokumentu
města (oficiální strategický plán rozvoje
města). Jinými slovy – pro někoho se
strategické plánování a systematická
příprava (třebaže dočasně nerealizovaných) investic stává vyhozenými penězi, já to nazývám přípravou rozvoje
města, a jsem naopak, podobně jako
většina starostů nejen v okolí (lze doložit, stačí si zavolat), rád, že rovněž
naše město má dostatečný zásobník
projektů, které pak lze – dle měnících
se finančních možností města a dotačních příležitostí – operativně realizovat
a tyto ekonomické příležitosti naopak
nepropásnout. Mimochodem – jak
možná nevíte – v rámci dotačních řízení první otázka poskytovatele podpory
zní, v jaké fázi přípravy se předmětný
záměr nachází, respektive zda je město
připraveno daný záměr realizovat téměř
ihned, přičemž odpovíte-li, že jste např.
jen ve fázi studie, nemáte se pak dál
bohužel o čem bavit…
Za čtvrté: Zcela neomluvitelné je,

Dokončení ze str. 1

jak nás pan Filák informuje o záhadném prodeji dvou pozemků na Vítové:
už jednou mu kolega Mgr. Pavel Nášel
sdělil, že pan Filák naši veřejnost informoval v této věci špatně, neboť pravda
je taková, že skutečně byl prodán jen
a pouze JEDEN pozemek, a to parcela
č. 858/5 k. ú. Horní Ves, a nic na tom
nemění smutná skutečnost, že pan Filák formální rozdělení jednoho a téhož
pozemku na dvě části dle územního plánu bohužel špatně chápe jako dva samostatné pozemky. O této skutečnosti
se, vážení spoluobčané, můžete rovněž
přesvědčit, a to hned z několika otevřených, tedy veřejně přístupných zdrojů,
jako např. text příslušného usnesení
v zápisu z jednání zastupitelstva, text
dané kupní smlouvy, platný územní plán
či údaje na katastru. V této souvislosti
si uvědomuji, jak špatné je, že se nám
nepodařilo prosadit on-line přenosy
jednání zastupitelstva, a že je to tedy
velká výzva pro zastupitele do budoucna – neb i tak byste se mohli dovědět,
jak mnohdy dochází k nemalým rozporům v tom, co někteří zastupitelé říkají
na oficiálních zasedáních, v kuloárech,
a jak pak jednají v běžném životě.
Za páté: Vrchol dezinterpretace dění
na radnici, podávané panem Filákem,
představují jeho informace o financování našeho – jak všichni zjednodušeně
říkáme – „penzionu“ na náměstí Míru,
dnes tedy domu s byty pro důchodce.
K tomu dodám snad jen dvě věci – zde nikdy nebyl a ani není žádný důvod cokoliv
skrývat, zamlžovat či zpochybňovat, jak
nám pan Filák nenápadně, ale zcela
cíleně podsouvá. A to už třeba jen proto, že celou „kauzu“ s údajným kostlivcem ve skříni jsem zcela záměrně, cíleně otevřel já sám, když jsem v rámci
přípravy (sběr a prověřování dat) převodu tohoto zařízení z vlastnictví kraje
do vlastnictví města narazil na některé
otazníky ohledně celého procesu výstavby a financování předmětného objektu v devadesátých letech. Pan Filák
vás, občany města, straší, co všechno
(vracení desítek milionů, zbytečně vyhozené peníze za právní pomoc apod.) nás
čeká. Mimochodem – je škoda, že si někteří nepamatují (nebo nechtějí pamatovat), že jsem o tom, jak celá „kauza“
dopadla, již jednou občany informoval.
Nicméně – nejen pro to, abych podal
objektivní informaci, cituji našim občanům definitivní závěr celé kauzy, který
je výsledkem několika jednání našeho
právního zástupce se všemi institucemi, úřady a složkami, dotčenými naším
problémem.
Citace z rozsáhlého dokumentu
s názvem Závěrečná zpráva – Smluvní

vztahy a související právní otázky investiční akce „Domov – penzion Fryšták“,
zpracováno k datu 20. května 2013
advokátní kanceláří Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová – advokátka, se sídlem
Olomoucká 36, 78985 Mohelnice,
IČ43989667, ČAK3049, zní: „Závěrem
lze tedy konstatovat, že vlastnické vztahy byly dořešeny, a máme k dispozici písemné stanovisko MF ČR, které konstatuje, že danou věc nelze posuzovat
jako porušení rozpočtové kázně,
tedy nelze po městu vymáhat dotaci ani penále z tohoto právního titulu… Přípisem ministerstva bylo naplněno zadání právního zastoupení, tedy
nabytí právní jistoty ve věci případného
vymáhání dotace. Dnes je již postaveno
na jisto, že žádný takový nárok stát vůči
městu nemůže úspěšně uplatnit.
Tedy jednoznačný závěr. Je však
na celé té věci smutné, že i tento závěr
by pan Filák měl k dispozici, kdyby však
sháněl v zájmu věci informace všechny
a jinak – třeba přímo u mne, a ne pokoutně, za mými zády, v době čerpání
mé řádné dovolené… A vás, všechny
zájemce o tuto problematiku, upozorňuji, že máte samozřejmě možnost pročíst
si všechny příslušné materiály vztahující se k dané problematice u nás na radnici a přesvědčit se o skutečném stavu
věci, tutéž součinnost vám jistě ráda
poskytne i výše uvedená advokátní kancelář, která celou záležitost řešila.
A alespoň jen ve zkratce to, o čem
jsem vás chtěl informovat ve svém článku původně: Mimo jiné i právě proto, že
jsme měli v onom panem Filákem tolik
proklínaném šuplíku zbytečných dokumentací připraven projekt na revitalizaci zdravotního střediska, můžeme v nejbližších dnech zahájit opravu tohoto
objektu. Jedná se zejména o realizaci
energeticky úsporných opatření, jako je
výměna oken, zateplení střechy a obvodového pláště či drobnější stavebně
technické úpravy. Podotýkám, že oprava objektu je podpořena dotací z fondů
EU. A já si vás, vážení spoluobčané,
jménem zástupce investora, v souvislosti s dočasně omezeným provozem
v tomto objektu dovoluji požádat
v inkriminované době o shovívavost,
trpělivost, neboť rekonstrukce bude
probíhat de facto za provozu, aby zde
poskytované služby byly omezovány
pokud možno minimálně. Ještě jednou
děkuji za vaše pochopení a spolupráci!
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití nejen času dovolených!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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ZÁCHRANNÁ AKCE
Bývá zvykem, že záchrance života
dostane nějaké vyznamenání, odměnu.
Ale řekněte, jak poděkovat celé
plejádě záchranářů, kteří ve
Fryštáku zachránili hned 6
budoucích „seismografů“?

Že nejste v obraze? Vysvětlím.
Víte, že koncem března přilétá
do Fryštáku čáp, aby připravil hnízdo.
Za několik dní po něm přiletí „paní čápová“ a po láskyplném přivítání snese
vejce.
Mimochodem, letos se domáhaly
o hnízdo dvě rodinky, čtyři čápi. Ráno,
když jsem šla do školy, „mečovali“ se
zobáky, a to dost hlučně. Zaujalo mne
to a dost dlouho jsem je pozorovala.
Který pár vyhrál, nevím, ale odpoledne,
když jsem šla ze školy, stáli už (asi vyřazeni z boje) dva z nich na hřebenáči
sousední střechy. Zbylí dva vítězové
jako by se nic nestalo – upravovali hnízdiště. Další dny pak už vždy jeden za-

hříval budoucí potomstvo, druhý letěl
„lašovat“. No a ten shon za potravou
se mu stal osudným.
Bylo to ve středu. Jdu ze školy. Jeden z nich vyletěl směrem na Zádvoří
– Absolonovu, která je protkána elektrickým vedením. Protože měl čáp malou výšku, zavadil o dráty, Zajiskřilo se.
Těžce raněný čáp padl v krvi na odbočnou cestu k pekárně. Krev ze zobáku,
z těla signalizovala smrt. Chtělo se mi
plakat (Takovou dálku zdolá, a zde...)
Bylo to velmi dojemné. Zavolali jsme
příslušníky policie a požádali je, ať
se zaměstnanci TS Fryšták pokusí
spojit se stanicí „Ochránců“ v Přerově (to kvůli kroužkování). Naši šikovní
hoši odvezli nejen zabitého čápa, ale
přistavili plošinu a z hnízda vybrali 6
kusů vajíček (o které by se jeden čáp
nemohl postarat) a převezli je autem
do Bedřichova, do Čapího útulku.. Zde
v umělé líhni budou odchováni.
Dobrý konec. Dokonce 6 mladých
čápů bude žít. Opuštěný čáp si už našel nového partnera.
Poděkování patří slečně M. Pagáčové, našim příslušníkům ČP, panu
starostovi, pracovníkům TS Fryšták,
panu Karlu Staňkovi a dalším..
Tak vidíte. I smutná záležitost má
dobrý konec. 
SK

Florbalový turnaj
v Želechovicích

Velký florbalový turnaj dívek v Želechovicích
Školní sportovní klub ZŠ Želechovice nad Dřevnicí uspořádal za podpory obecního úřadu tradiční florbalový turnaj dívek za rekordní účasti 8 týmů (ZŠ Kašava, ZŠ
Trnava, ZŠ Štípa, ZŠ Slušovice, ZŠ Fryšták, ZŠ Zlín-Okružní).
Naše děvčata hrála s velkým nasazením a odhodláním zvítězit, přesto bylo znát,
že nám chybí hráčky 9. ročníku, které se kvůli exkurzi nemohly turnaje zúčastnit. Nakonec po velkém souboji obsadilo družstvo A 5. místo a družstvo B 6. místo. Za bojovný výkon si zaslouží všechny naše florbalistky poděkování a pochvalu
za vzornou reprezentaci.
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Naši mladší florbalisté si ve středu
21. 5. 2014 zahráli turnaj v Želechovicích. Hráli se silnými soupeři, kterými
jim byli žáci ze zlínské školy Okružní –
tým A a B, Kašavy, Želechovic a Jasenné. Kluci během turnaje vyhrávali jeden
zápas za druhým a probojovali se tak
až do finále. Čekal je rozhodující zápas
s týmem Kašavy, která také žádný zápas neprohrála. Po velké snaze a úsilí
skončil zápas remízou a o zlaté medaili
rozhodoval počet střelených gólů během celého turnaje. Naši borci vyhráli
pouze o jeden gól.
Školu reprezentovali tito hráči Adam
Prusenovský, Honza Javora, Adam Vodák, Marek Hlavica, Mirek Knedla, Jirka
Červenka, Josef Jasenský, Jan Petřík,
Lukáš Pavel, David Sklenařík a Jakub
Ihaz.
Klukům děkujeme za reprezentaci
školy a za výborné 1. místo.
Dagmar Sklenaříková
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Tradice lidové kultury mají u nás budoucnost
(Čtvrtstoletí dětského krojovaného národopisného souboru Fryštáček)
Podle kronikářských záznamů, zmínek v tisku, regionálních publikacích
i pamětí Fryštačanů patřili k průkopníkům tradic lidové kultury na Fryštácku v minulosti např. František Bartoš
z Mladcové, dále fryštáčtí rodáci Metoděj Bakala, Ludvík Jadrníček, dr. Karel Pekárek, řídící Ignác Kvapil, učitelé
František Čulík, Hynek Zapletal, Josef
Šindler, varhaník a sbormistr Josef Fridrich, později tyto tradice rozvíjeli také
sbormistr Karel Košárek a učitelka detašované třídy ZUŠ a dnešní primáška
a umělecká vedoucí cimbálové muziky
Prameny a dětského souboru Pramének paní Vlasta Kunstová, dnes otevírají nové obzory na tomto poli také učitelé
ZUŠ Morava. Významnou podporu morální i finanční poskytuje rozvoji lidového umění Město Fryšták (díky grantové
politice a ve spolupráci s vedením MF
a kulturní komisí).
Na přelomu let 1988/1989 vznikl
za metodické pomoci známého uměleckého folklorního tělesa Kašava i přízně
starostů a vedoucích odboru kultury
Městského úřadu ve Fryštáku ( Rudolfa Svačiny a především ing. Vladimíra
Chudárka a pana učitele Rudolfa Knedly – vedoucího kulturního referátu MÚF,
základ dětského krojovaného národopisného souboru Fryštáček. U jeho
kolébky stáli Jiří Grygera (který v rámci celostátní soutěže středoškolského
odborné činnosti zpracoval ve spolupráci s dr. Č. Zapletalem a dr. Karlem
Pavlištíkem monografii o poslání, vzniku a činnosti souboru Fryštáček), dále
Lenka Kamenářová, Vladana Hovorková, Karel Papežík, Josef Sousedík, Iva
Leskovjanová, Ivana Kubíčková, Erik
Pomykal, Petr Šico, v jejich díle pokračovali Leona Kusbachová, Terezka
Klácelová, Michaela Kusbachová, Jana
Vitovská a Tomáš Záloha, tuto štafetu
dnes povznesli zkušení národopisní
vedoucí Lenka a Kamil Gyuricsekovi,
Martin Kubíček, k pilířům souboru patří
nadále Leona Kusbachová. Pomocnou
ruku poskytla v počátcích i zlínská OKS,
fryštácké ZDV a také obnovitelka krásných fryštáckých krojů paní Drahomíra
Brňáková a PhDr. Karel Pavlištík.
O rozsáhlé činnosti, stovkách hodin
nácviku, příprav na vystoupení, desítkách vystoupení (např. na festivalech
v Rožnově p. R., na Malé scéně ve Zlíně, na fryštáckém rynku, na Hanáckých
dnech v Holešově, v Kašavě, ve Vlčnově, v rámci oslav Svátku matek, mikulášských, vánočních a farmářských
trhů, oslav regionálních jubileí, svěce-

ní praporu města Fryštáku atd.). Řadu
úspěchů získali malí členové Fryštáčku
v řadě soutěží, např. v pěvecké soutěži Trnečka (Karolína Odstrčilová, Eliška
Halaštová, Jenda Kočenda a další).
O rozsáhlém díle souboru Fryštáček
svědčila i reprezentativní výstava v ZDV
Fryšták k 10. výročí a přehledná expozice k 25. výročí vzniku souboru, včetně
vystoupení dětí, cimbálové muziky ZUŠ
Andrýsek a výstavy krojů v obřadní síni
fryštácké radnice (v sobotu 7. června).
Bylo mi ctí, že jsem mohl spolu

s panem starostou MF Mgr. Lubomírem
Doleželem, vedoucím Městské knihovny Mgr. Pavlem Nášelem a uměleckým
šéfem dětského souboru Fryštáček panem Kamilem Gyuricsekem za účasti
členů souboru, rodičů, kulturní veřejnosti a hostů připomnět historii a ocenit hodnoty, které byly za uplynulých 25
let vytvořeny.
V dětském krojovaném národopisném souboru Fryštáček dnes pod
vedením obětavých manželů Gyuricsekových, Leony Kusbachové, Martina
Kubíčka a v dobré spolupráci s rodiči
a místními školami působí děti ve věku
4–10 let (20 i více členů). Poděkování za podporu si plně zaslouží Město
Fryšták, statutární Město Zlín, ZDV
Fryšták, naše mateřská i základní škola, národopisný soubor Kašava i naši
sponzoři.
Hned na druhý den – v neděli 8.
června – jsem v kinosále děkoval dalšímu uměleckému tělesu, na něž jsme
jako město, zastupitelé i občané Fryštáku hrdi. Bylo to na koncertu Pramenů
a Praménku, jehož zpěváci a muzikanti
pod vedením ředitelky a primášky CM
Prameny paní Vlasty Kunstové, básníka, textaře, cimbalisty a kytaristy Richarda Hovadíka, s výtečnými sólisty
jako ing. Černek, ing. Pazdera, slečna
M. Matulová a dalšími dokázali, že náročná tvůrčí práce, každodenní dřina
a poctivé zaujetí pro ušlechtilou věc přináší městu hodnoty, které bychom měli
ctít a plně podpořit. Přeji Pramenům,
Praménku i Fryštáčku hodně přízně,
početnější a vyspělé posluchačstvo,
neboť si to členové a vedoucí našich
souborů plně zaslouží!
SLÁVEK ZAPLETAL,
kronikář města
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LUKOVEČ K A

Kytička
z vlastní zahrádky

Vítání prázdnin
Dne 28. 6. 2014 pro nás zastupitelstvo obce Lukoveček uspořádalo tradiční Vítání prázdnin, tentokrát ve stylu „Retro 30.–40. léta“.
Celý tento den začal přivítáním hostů z Kocuran, kteří k nám každoročně
zavítají. Proběhl zápas v malé kopané,
tentokrát na hřišti ve Fryštáku. Hráči
z Kocuran naše družstvo porazili.
Potom jsme hráli my, mladší žáci.
Nad Kocuranama jsme vyhráli 12 : 5.
Jako vítězové jsme dostali od starosty
obce Lukoveček malé poháry. Z nich
jsme byli nadšení.
Od 15 hodin začal hlavní program.
Líbil se mi jumping a soutěže. Malí si
zase zařádili na nafukovací skluzavce, nebo na kolotoči. Pochoutkou byla
cukrová vata. Byla připravena ruličková tombola. Zavítal k nám kouzelník.
Na pořad přišly i tance z doby, jak se
tančívalo dříve. Tanečníci měli starodávné kostýmy i účesy, tančili při starodávné hudbě. Moc se mi líbili. Také náš
kamarád Lukáš Václavek se svou novou
partnerkou ukázal, jak umí hezky tančit.
Potom jsem se už musel jít připravovat na „módní přehlídku“. Předváděl
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jsem kluka z dřívějších let. Měl jsem
v ruce prak, kalhoty na šráky, a starou
kšiltovku. Nejprve se mi toto oblečení
moc nezamlouvalo, ale jak jsem viděl
ostatní, jak rodiče, bráchu, kamarády,
tak i jiné obyvatele z Lukovečka, v oblečení z 30. let, neváhal jsem a šel jsem
do toho... Přehlídka měla obrovský
úspěch. Lidé nám tleskali.
Ukázkou bylo i staré auto – vetrán,
ve kterém jsme se mohli v kostýmech
vyfotografovat. Nechyběly ani staré motorky.
Poté následovala volná zábava se
skupinou Pěšáci. Během dne jsme měli
možnost bohatého občerstvení. Prodávala se pravá valašská kyselice s hřibama, klobásou a zelím, párky v rohlíku,
kabanos z udírny, grilovala se krkovička. Na rvačku šly palačinky s nutelou
či marmeládou, které jsem pomáhal
smažit.
Hasiči dovezli kocuranským ukázat
nové hasičské auto.
Večer čekalo nejen dospělé, překvapení. Vystoupení našich ochotníků
– hasičů – pánvičky. Chlapi měli veliký
úspěch. Bonbónkem večera byla přehlídka starodávných, ručně vyšívaných
nočních košilek na našich mamkách, či
tetách. Ukázka, tak jak se dříve chodilo
spát. Nechyběly jim papírové natáčky,
konvička na mléko, lucerna...
Celý den byl zábavný a dobře se vydařil. Děkuji všem, kteří tento den zorganizovali, a těším se už na příště, co
nám zase obec hezkého připraví.
David Drábek

V pátek 20.6. uspořádala místní
skupina ČČK setkání s paní Dudovou,
která je vyhlášenou floristkou.
Letos jsme toto setkání rozdělili
do tří částí. V první části, jelikož se blížil
konec školního roku jsme byli školeni,
jak navázat kytičku pro paní učitelku.
Druhá část byla zaměřena na zahrádku.
Byly nám zodpovězeny všechny dotazy,
které se zaměřovaly na pěstování, stříhání, zazimování rostlin, ale taky na jejich nemoci. V neposlední řadě jsme
dostali rady, jak si poradit s houževnatým plevelem. A v třetí části jsme tvořili
aranžmá rostlinek, které jsme si sami
okolo domu nastříhali a přinesli. Žasli
jsme nad tím, co všechno ze zahrady
lze smíchat do jedné kytičky, jako např.
tůje, afrikány, karafiáty, okrasné trávy,
brslen atd. Třešnička na dortu byla uvázána kytka, která ale byla bez květin.
Věřím, že kdyby někdo přinesl kopřivy,
nať z celeru nebo kedluben, případně
bramborovou nať, tak i toto vše by bylo
úžasně zakomponováno do nějaké vazby. Takže doufám, že se příští rok zase
sejdeme a já počítám s tím, že otrhám
i zeleninový záhonek!
Tímto děkuji všem zúčastněným, ale
hlavně paní Dudové, jak se této ukázky
aranžování zhostila a v neposlední řadě
za její trpělivost.
Popelářová Hana
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SENIOŘI

Ohlédnutí za návštěvou v Muráni
Členy našeho výboru Klubu důchodců mile překvapila nabídka od našeho
pana starosty navštívit v Muráni otevření jejich nového muzea a navázat kontakty s muráňskými seniory. Termín:
pátek až neděle 30. 4.–1. 5.
Vyjeli jsme za pošmourného rána,
ale už cestou se vyjasňovalo a my jsme
obdivovali krásu slovenské horské přírody, ale také se nás bolestně dotkly velké
plochy polomů. Ještě že jsme brzy přijeli do Muráně, kde jsme se hned zúčastnili přednášky na téma Huculská magistrála a história hradu Muráň. Potom
jsme se procházkou přesunuli k bývalé
faře, která byla přebudována na Muráňské muzeum. Nejde ani vypsat všechny
dojmy. Zpívaní mladých či spíše malých
muráňských dětí, sled hostí (mezi nimi
i Fryštačané), krásné, zajímavé muzejní
expozice, fotografie muráňské přírody
atd. Následující slavnostní večeře překvapila jak kvantitou tak kvalitou, ale
hlavně neutuchající pozorností našich
hostitelů. Fryštačtí senioři si vyměňovali zkušenosti se seniory z Muráně, kteří
se právě vrátili z okresního sportovního
klání seniorů, kde získali několik medailí. Vyvrcholením večera bylo krájení dortu ve tvaru a velikosti velkého plakátu.
Byl ozdoben znakem Muráně a Fryštáku. Nakonec nás únava z cesty a bohatství dojmů zahnalo do našich útulných
pokojů v novém penzionu. Zítra budem
zdolávat hrad Muráň. A ten stál opravdu
za to! Krásné vyhlídky a nejen z hradu,
ale i z dalších zalesněných „kopců“.Vypisování nezapomenutelných zážitků by
zabralo nejednu stránku. Touto cestou
mohu jen poděkovat našim celodenním obětavým průvodcům, panu Jož-

kovi a panu Františkovi. Zlatou tečkou
v neděli dopoledne byla, na doporučení
muráňského pana starosty, návštěva
dědinky Šumiac za panem Mikulom Gigacem, sběratelem zvonců a zvonků.
To, co jsme tam viděli, předčilo všechny
naše představy. Je to vskutku muzeum
jaké nemá obdoby. A k tomu jeho majitel a průvodce, milovník odkazu předků, muzikant a lidový myslitel, chovatel
ovcí – zkrátka mnohostranná osobnost.
Dalším, už neplánovaným zážitkem byla
přehlídka Šumiackých krojů – měli tam
totiž slavnost v jejich řecko-katolickém
kostele. Nakonec patří poděkování
všem muráňským hostitelům – od pana
starosty, našich průvodců, společníků až po kuchaře, cukrářku, uklízečky
– všichni nám projevovali všestrannou
pozornost. Teď už se jen těšíme, že je
brzy uvítáme u nás ve Fryštáku. Vždyť
tato družba mezi Murání a Fryštákem
trvá už 60 let a stále si máme o čem
povídat a něco nového objevovat.
Anna Bačůvková

na Skalku, kde naši hosté obdivovali výhled do širého okolí. Ale obdivovali také
upravené, vyasfaltované cesty, vydlážděné chodníky, upravené domy a okolí.
Protože dalším cílem příluckých byla beseda o včelaření, došli jsme do stodoly
k Bačůvkům. Tady je čekal nejen výklad
o včelaření a včeličkách (obstaral „náš“
Antonín Bačůvka), ale také něco na zub
a uhašení žízně. Při dobré pohodě nechyběly ani písničky - ty staré fryštácké
od pana Končáka - ty novější od nás
ostatních. Je to jen kousek do Příluku,
ale jejich repertoár byl přece jen trochu jiný, pro nás tím zajímavější. Dalo
by se ještě dlouho povídat a zpívat, ale
naši přátelé museli na autobus. Příště
přijedou dřív, čekají je zbylé dvě třetiny
Andrýskovy stezky. Čas prožitý s našimi přáteli rychle uběhl, neradi jsme se
loučili, ale těší nás pozvání do Příluku,
kde poznáme zase jejich zajímavosti.
Myslím, že společně prožitý čas nás
vzájemně obohatil, a to je na tom to
nejkrásnější.
Za fryštacký KLAS

A. Bačůvková.

Přátelé z Příluku u nás

Hasičská výstava

Zataženo, poprchává, ale ve 14.
hod. 26. 6. vyšlo sluníčko, aby s námi
- členy KLASu - přivítalo 13 seniorek
a jednoho seniora - pana Končáka z Příluku. Nejdříve dokumentační foto,
zastávka u bust našich slavných rodáků, Břetislava Bakaly a Jaroslava Kvapila. Pak už dále po Andrýskově stezce,
která je hlavním cílem našich hostů.
Protože nás byl dost velký „štrůdl“, šli
jsme po skupinkách. Pan Končák, rodák z Horní Vsi, spíše prováděl on naši
skupinku a zaváděl nás do časů jeho
dětství. Při družné zábavě jsme došli až

Slavnostní vystoupení dobrovolných hasičů na náměstí jsme nestihli, ale v neděli jsme navštívili jejich
výstavu v hasičské zbrojnici. Hned
u dveří se nás ujal pan Stach a s poutavým vyprávěním nás tady provázel.
Díky jeho výkladu měla tato výstava
„duši“, nebyly to jen strohé exponáty
– a že jich bylo dost a dost, každý si
zde přišel na své. Teď už si trochu dovedu představit těžkou službu našich
dobrovolných hasičů. Zkrátka, výstava se vám hasiči, povedla. Díky.
A. Bačůvková
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Neochabujme v nebezpečích a v těžkostech. S důvěrou se modleme:
vždyť Bůh slíbil svou pomoc těm, kdo pro něj pracují.
Don Bosco

Salesiáni ve Fryštáku oslavili patnáct let činnosti
Tři publikace na téma pedagogiky volného času a tisíce spokojených
účastníků si mohou po patnácti letech
organizace programu Orientační dny
odškrtnout ve fryštáckém Domu Ignáce Stuchlého. Svolali proto konferenci,
na které si připomněli začátky činnosti
a nastínili plány do budoucna. Přijeli zástupci škol i bývalí zaměstnanci a spolupracovníci.
Fryšták – setkání s falešným policistou či běžcem na lyžích uprostřed
května na náměstí, by si lidé zpravidla
pamatovali ještě několik měsíců. Obyvatelé Fryštáku ale nad podobnými
událostmi už hlavou nekroutí. Instruktoři z Domu Ignáce Stuchlého totiž v po-

dobných kostýmech vítají pravidelně
přijíždějící třídy na náměstí už dlouhých
15 let. Auta, která v pondělí 23. června
zabrala herní plochu před domem a proměnila ji v parkoviště, tak neznamenala ukončení činnosti, ale právě oslavu
půlkulatého výročí programu Orientační
dny, které organizace nabízí vzdělávacím institucím od základních škol až
po vyšší odborné školy a univerzity.
To, že jeho chodby zaplní povyk
mládeže, totiž nebylo zpočátku vůbec
jasné. „Když jsme po revoluci dům získali zpátky, zvažovali jsme jako Salesiáni několik variant. Kromě možnosti si
dům ponechat a využívat ho, připadal
totiž v úvahu například i jeho pronájem

nebo prodej,“ nastínil tehdejší rozhodování vedení Salesiánského řádu Michal
Martínek. Díky tomu, že měl vizi jak
dům dál využít, si řád areál nakonec
ponechal a byl to po dlouhých šesti
letech úvah právě Martínek, koho řád
do Fryštáku vyslal, aby zde svoji vizi realizoval. Od přání k realitě ale někdy bývá
daleko. „Věděl jsem, co bych přibližně
chtěl dělat. Měl jsem určitou představu
vytvořenou na základě návštěv podobných salesiánských center v Německu,
Rakousku, Belgii nebo Itálii. Na druhou
stranu ale u nás podobné projekty, které by byly zaměřené kromě osobnostního a sociálního růstu i na duchovní rozvoj mladých lidí, nikdo nedělal, a sehnat
někoho, kdo má potřebné know-how,
nebylo snadné,“ vzpomínal salesiánský
průkopník v rámci prvního příspěvku.
Za mnohem více než jen šťastnou
shodu náhod tak považuje setkání
s Andreou Schneider, která měla přesně opačný problém. „Seznámila jsem
se salesiánskými programy Orientačních dní v Německu, kde jsem pak navíc i rok pracovala, abych s nimi získala
konkrétní zkušenosti. Když jsem ale potom v České republice hledala instituci,
která by mi pomohla zaštítit jejich realizaci, všude mě odmítali. Byl to právě
až Michal Martínek, který se nadchl pro
moji myšlenku,“ popsala Andrea Schneider, jak spatřil v roce 1999 světlo světa první kurz Orientačních dní.

Autoři prvních kurzů se ale také museli zpočátku potýkat se značnou nedůvěrou veřejnosti. „Česká společnost je
specifická svou zakořeněnou nedůvěřivostí vůči náboženským organizacím
a organizované religiozitě. Často nám
proto dalo opravdu hodně práce přesvědčit ředitele školy, že pokud třída
přijede, nebudeme žáky nutit do modlení, nebo jim nějak vymývat mozky. Jakmile ale udělali první zkušenost, bariéra se prolomila,“ konstatoval Martínek.
Organizátoři kurzů si totiž naštěstí
rozdíly mezi českou a německou společností dobře uvědomovali. „Věděli
jsme, že prorazit s duchovním rozvojem
nebude snadné. Zaměřili jsme se proto
primárně na pedagogiku zážitku, která
přirozeně podporuje osobnostní rozvoj
a rozvoj vztahů v kolektivu. Duchovní
aspekt rozvoje jsme rozvíjeli velmi opatrně a doposud mu věnujeme hodně
pozornosti. Zastáváme totiž názor, že
každý člověk v rámci svého života řeší
otázky duchovního charakteru. Naším
cílem je podpořit mladé lidi v tom, aby
se na tyto otázky pokoušeli hledat odpovědi a našli si svobodně vlastní cestu, jak svoje duchovní potřeby uspokojit,“ vysvětlil Michal Kaplánek, který plní
v rámci programu roli metodického supervizora a který se pedagogice zážitku
odborně věnuje jako vedoucí katedry
pedagogiky volného času na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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To, že se organizace svým zaměřením trefila do aktuálních potřeb, potom
naznačují i čísla. „V současné době nabízíme asi desítku témat kurzů od klasických školních výletů, přes volbu
povolání, multikulturalismus, až třeba
po volbu životního partnera. Nabídku
se snažíme dále rozvíjet, v současnosti
zpracováváme aktuální téma environmentalismu. Ročně teď navštíví Dům
Ignáce Stuchlého přes šestnáct set
studentů z osmadvaceti škol, kteří zde
zpravidla absolvují třídenní program.
Během sezony tak realizujeme až čtyři
kurzy týdně,“ vyčíslil Lukáš Petrucha.
Ačkoli si ale v současné době organizace nemůže na nedostatek zájemců
o její služby stěžovat, čeká ji do budoucna několik dalších velkých úkolů.
„Neustále zdokonalujeme vzdělávací
program pro naše externí spolupracovníky. Chceme, aby je postupně při-

pravil na celou kariérou v naší organizaci, od nováčka, který spíše pomáhá
až po lektora odpovědného za vedení
kurzů. Chceme také získat certifikaci
na Primární prevenci rizikového chování. Je to totiž podmínka pro získávání
některých dotací, bez kterých se dneska nezisková organizace těžko obejde.“
řekl na konci příspěvků šéf sekce Orientačních dnů.
To už se ale všichni přesouvali do jídelny, kde byl pro účastníky setkání
připravený raut. Dobrá nálada v sále
a hloučky diskutujících kolem stolů jasně ukázaly, že za patnáct let fungování
programu se vztahy mezi zástupci jednotlivých škol i zaměstnanci domu prohloubily daleko za běžnou profesionální
úroveň a vzájemná výměna postřehů
a názorů je obohacením pro instruktory
kurzů i pedagogy spolupracujících škol.
Karel Kašpárek

Klub maminek   S R P 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.

Milé maminky,
v srpnu si můžete přijít s dětmi pohrát do HERNY U VLAŠTOVEK v těchto úterních
termínech: 19. 8. a 26. 8. od 9:30 do 11 hod.
V září pak pro Vás připravujeme plavání s dětmi ve Ville Memories na Vylantě
(www.villamemories.cz)
a již s předstihem Vás informujeme, že v neděli 9. listopadu se můžete těšit
na Úvod do zážitkové pedagogiky s Petrem Kubalou (http://tralalamandala.cz),
vhodný pro pedagogy i ostatní zájemce.
Užijte si prázdninový srpen pohodově a radostně a září se na již při pravidelných setkáních těší Míša Nutilová a Renča Šafková.

Richard H O V A D Í K

BLOUDĚNÍ (balada)
Je – li bezvětří
nebo vítr duje –
		 orel nad trůnem
krouží a poletuje
Lesů Pán zase
své panství prochází –
		 co voda a orel přinese
vždy nachází
Zbloudilý muž
se lesem potácí –
		 bloudí v kruhu –
zpět se navrací
Myšlení se rozmazává –
je v zajetí labyrintu stromů –
		 má horečné myšlení –
dar žízně k tomu
Kroky se táhnou
jak dromedár na poušti –
je vyčerpán –
síly tělo opouští
Oči vytřeštěné –
je ztracený –
		 jak bludný Holanďan
v mořském proudění
Lesů Pán
vše pozoruje –
		 k čisté vodě
cestu ukazuje
Bloudící se
ke studánce doplazí –
		 najednou se vzchopí – ztuhne
a kroky zarazí
Nebudu z dlaní vodu pít –
nejsem vychován po staru –
		 vždy jsem popíjel
ze zlatého poháru…
Domluvil –
hlava na kámen dopadá –
		 cesta toho muže
u živé vody uvadá…

Prázdninový klubík u Vlaštovek plný pestrého programu pro ději od 3 do 7
let byl úspěšně zahájen.

Orel odlétá –
voda šplouchá do noci –
		 Lesů Pán odchází…
někomu nejde pomoci…
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KRÁLOVSTVÍ ZVÍŘAT
NA KVAPILCE
Už je tu zase konec školního roku
a začátek prázdnin, to znamená důvod
uspořádat další ročník dětské olympiády
na Kvapilce. Začátkem června jsme obdrželi pozvánku na její sedmý ročník pod
názvem Království zvířat na Kvapilce. Pozvánka s mozaikou fotek nám připomněla všechny dosavadní ročníky. Je neuvěřitelné, jak ty naše děti a vnuci rostou
a stárnou. Celý měsíc jsme se navzájem
hecovali a přemýšleli, za jaká zvířata půjdeme, čím sousedy překvapíme.
V sobotu dopoledne 28. června byla
Kvapilka liduprázdná, protože se peklo,
vařilo, chystaly se převleky, aby se vše
připravilo na odpolední akci. V poledne
začala již výzdoba ulice, na které se podíleli všichni. Děcka malovala celý týden
obrázky se zvířaty a ty pak ozdobily ploty
našich zahrádek. Po šestnácté hodině
se začaly na ulici objevovat nejrůznější
zvířátka – medvěd, hroch, lvi, tygři, zebří
rodinka, prasátka, želva atd. Všichni se
dobře bavili a oceňovali nápaditost, um
a originalitu některých masek. Během
zahájení celé akce dochází k velkému
překvapení. Na modelu letadla Čmelák vyjíždí ze své garáže konstruktér
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Jožka Rafaja se svou chotí jako čmeláčí rodinka samozřejmě za velké ohlasu
a potlesku. Po zahájení a organizačních
pokynech začalo soutěžení našich dětí
a vnuků, které bylo výborně zabezpečeno Dagmar Drábkovou a jejími pomocnicemi. Bylo připraveno patnáct stanovišť,
kde soutěžící museli prokázat svou hbitost, fyzičku, nápaditost a např. zvlád-

nout přechod krokodýlí zátokou, chození
na chůdách, šprtání kuliček, porazit dřevěné tučňáky (vytvořené Tomášem Orsavou). Po splnění všech úkolů následovalo vyhodnocení a všechny děti obdržely
překrásný pamětní list a tašku plnou cen
i dobrůtek. Nechybělo ani dětské šampaňské, kterým si připily na úspěch akce
a kamarádství.
Na základě tajného hlasování všech
zúčastněných dospělých byla vyhlášena
nejlepší maska v dětské kategorii i mezi
dospělými. Pamětní list s cenou mezi
dětmi získala Sabinka Drábková a mezi
dospělými Alena Dofková se svým kohoutem.
Vyvrcholením dětské olympiády byla
hra na harmoniku teprve pětiletého Filípka Studenky, který měl náš obdiv a uznání doplněné velkým potleskem.

Pak už následovalo občerstvení s vynikajícím vařeným masem z divočáka
z kuchyně Emila Drábka, dobrůtky z jednotlivých domácností – Míša řezy, výborné škvarkové pagáčky, ovocné řezy,
bílkové řezy, nechyběly ani tradiční kvašáky, opékané špekáčky a vše zastřešovala bečka piva a dobrá slivovice.
Celý večer sousedského povídání doplnil fotbálek, ale i kytara Čendy Černeka.
Poděkování patří všem organizátorům za práci, kterou obětovali pro krásný
zážitek všech, kteří se zúčastnili tohoto
tradičního setkání na zahájení dvou měsíců prázdnin našich dětí.
Alena Dofková
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SKAUTI

LOBINŮV ZÁVOD 2014

Rok se s rokem sešel, takže přešly
dva. Od Lobinova závodu, který se konal
u nás ve Fryštáku, to uteklo jako voda
a už tu byl nový ročník tohoto skautského zápolení.
Naše „děcka“ se už od zimy důkladně připravovala, aby v závodě obstála.
Původně jsme počítali, že závod obsadíme čtyřmi družinami, ale nakonec z různých objektivních příčin, zůstaly jen dvě
hlídky chlapců a děvčat v kategorii 11–
13 let. A v tomto obsazení jsme v pátek
13. června vyrazili do Východních Čech
až na úpatí Broumovských stěn. Zde
má svoji základnu oddíl Svazu skautů
a skautek ve Vysoké Srbské, který byl
pověřen pořádáním letošního ročníku.
Po doslova strastiplné cestě jsme
do cíle dorazili až téměř za tmy. A hned
po registraci do závodu probíhala první
disciplína tohoto závodu nazvaná „Dramatika“. Museli jsme předvézt scénku
se skautskou tématikou. Měli jsme to
připraveno a po cestě si ještě opakovali, takže jsme obstáli. Pak jsme už
rychle zalezli do stanů, abychom se
na vlastní start dobře vyspali.

Bohužel v noci přišel déšť, ráno vše
mokré a mlha se střídala s krátkými záblesky slunce. Přesto byl svolán nástup
k závodu a bylo slavnostní zahájení.
K našim hlídkám byli přiděleni rozhodčí

z cizích oddílů a šli jsme do toho. Před
sebou jsme měli 24 hodin s plněním
různých disciplín. Od kontroly oblečení
a vybavení, zdravovědu, střelbu z luku
a vzduchovky, které proběhly přímo
na základně, jsme vyrazili do terénu.
Zde jsme například odlévali stopy, uzlovali, poznávali rostliny a hlavně putovali
krajinou podle mapy. Navíc jsme ještě
dvakrát vařili na ohni v kotlících jídlo.
Vše pod dohledem rozhodčího, který
nám zadával úkoly a rovnou je „přísně“
hodnotil. Na noc jsme se vrátili na základnu, kde jsme opět přespali ve stanech.
Ráno jsme si ještě uvařili snídani
a dodělali poslední úkoly, které nám
zbývaly k dokončení závodu. Pak jsme
už jen čekali až se navrátí hlídky starších skautů, kteří v rámci své kategorie přespávali v lese. Rozhodčí začali
počítat výsledky, a my jsme tento čas
využili k důkladnému obědu. A pak to
nastalo: slavnostní nástup, vyhlášení
výsledků a předání odměn. Vyhlašovalo se od prvního místa a vyhlašovaná
hlídka si přišla pro diplom a rovnou si
vybírala odměnu z nabídky různých cen.
A dlouho jsme nečekali!
Naši kluci z družiny Sokolů ve složení: Petr a Karel Macháčkovi, Martin
Plšek, Pavel Plšek a Matyáš Horváth,
zvítězili ve své kategorii!! Děvčata pak
přidala pěkné čtvrté místo, a to měla
ještě větší konkurenci jak kluci! Vynikající úspěch a zhodnocení dlouhé přípravy. Takže jsme si vybrali odměny, vyfotili, rozloučili se a po poledni frčeli směr
Fryšták.
Byl to opravdu pěkný víkend v krásném prostředí, ve společenství dobrých
kamarádů, prožitý ve skautském duchu. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou i vlastní cestou a soutěží.
Bedřich Bělák – Klaus

15

ZÁNĚT SPOJIVEK
Infekční nebo alergické onemocnění, při němž nateče oko, objevují
se problémy s viděním. Při infekčním
zánětu spojivek, (způsobuje Staphylococus aureus a Chlamydie), oko produkuje hnis. Zánět spojivek ale může
být i virového původu, například jako
vedlejší projev spalniček nebo zánětů
horních cest dýchacích.
Alergický zánět spojivek mívá mírnější průběh než infekční, a vedle klasických přírodních alergenů jej může
způsobovat kosmetika, různé roztoky, ale také kontaktní čočky. Ženám
ve středním věku hrozí také„suchý zánět spojivek“, kdy oku chybí dostatek
slz a povrch není dostatečně vlhký.
Víčka povrch oka dráždí a to zrudne.
Zarudlé a opuchlé oči jsou hlavním
průvodním jevem zánětu spojivek. Postižený má také pocit řezání v oku, při
alergické reakci svědění, které vede
k tření očí a způsobuje další problémy.
Příčiny: podráždění oka UV zářením při dlouhodobém pobytu na sněhu nebo při svařování bez ochranných
brýlí (masky), případně jinými škodlivinami (cigaretový kouř ).
Příznaky: zarudnutí oka, řezání
a pálení, pocit písku v očích.
Kazuistika: Martin byl v sobotu večer na diskotéce, celý večer protančil
s krásnou dívkou, která ovšem vypadala, jako by měla uplakané oči, s přibývajícím časem jí víčka otékala. Ráno
po probuzení cítil Martin pálení a řezání očí, při pohledu do zrcadla spatřil
své oči zarudlé. Co byste v roli Martina
nebo jeho rodičů udělali?
a) zavolal bych RZS
b) na oči bych dal studený obklad
c) na oči bych dal teplý obklad
d) kápl bych si do očí Ophtalmo
septonex gtt.
správné řešení: b; d;
PRVNÍ POMOC:
1. Vypláchněte oči Ophtalmo septonexem ( kapněte ).
2. Udělejte si studený obklad očí.
3. Zakryjte oči.
4. Pokud se to do 24 hodin nezlepší nebo snad zhorší (hnis) vyhledejte
lékařskou pomoc.
Zdroj: www.wikipedia.com,
www.vitalita.cz
Nikola Dorazínová, Dis.
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Česká Kamenice, Děčín, Pirna, Bad Schandau
Jedno zimní odpoledne mi zazvonil telefon a v něm ozval se hlas, říkající: Dobrý den, Tkadlec z Dechového orchestru Haná, slečno Dorazínová, nechtěly byste
s námi jet do Německa?! :-)
Nelze popsat, jak velkou radost jsem měla! Považuji za čest, že nás DO Haná
oslovil, věřím, že je toto pozvání důkazem zvyšující se úrovně Fryštáckých mažoretek (junior). Byla jsem mile překvapena skutečností, že o nás ví i tak kvalitní orchestr, jako je DO Haná. S radostí jsem tuto nabídku přijala, všechno klaplo a opravdu
13. 6. 2014 v ranních hodinách patnáct našich mažoretek JUNIOREK, vyráží směr
Česká Kamenice s DO Haná. Dechový orchestr Haná je velmi dobrý orchestr a velmi početný! Pro Fryštácké mažoretky to byl jejich 1. zájezd a již jely do Německa.
Hned po příjezdu jsme vystoupily v nákupním centru Pivovar v Děčíně. V sobotu
následoval průvod, přehlídka mažoretek a koncert na náměstí v České Kamenici
s DO Haná. V neděli jsme přejeli do Německa. Nejprve jsme měli hodinový koncert
v Pirně, kde jsme si vystoupení velmi užily. Dále následovalo několik vystoupení
v krásném Bad Schandau a poté jsme ve večerních hodinách vyrazili domů. V pořádku jsme dorazili zpět do Přerova po půlnoci, kde nás již čekali nedočkaví rodiče.
Zájezd byl velmi náročný, ale i zábavný. Získaly jsme spoustu nových kamarádů, ale hlavně spoustu nových zkušeností a krásných zážitků! Myslím, že mluvím
za všechny Fryštácké mažoretky, když řeknu, že se nám zájezd moc líbil!
S přáním krásných prázdnin,
Nikola Dorazínová, DiS.
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FRYŠTÁCKÝ MALÝ SVĚT – letní hudební koktejl
Občanské sdružení Z kola ven Vás zve na tradiční hudebně-divadelní festival
Fryštácký malý svět, který se letos uskuteční v závěrečném prázdninovém víkendu
29. - 30. srpna 2014 na farním dvoře ve Fryštáku.
Dvoudenní letní festival představuje každoroční vrchol celoročních aktivit spolku
Z kola ven, který se Vám v různých akcích snaží zprostředkovat to nejlepší, co nabízí
alternativní hudební, divadelní a jiná umělecká scéna nejen ve zlínském regionu, ale
i v celé České republice. Určitě si vzpomenete na hudební festiválek Fryštácký jarní
slet či na výstavu Vznášejní, které oživily fryštácké kino na jaře vydařenými uměleckými produkcemi.
Letos slaví letní festival Fryštácký malý svět již 15. výročí, u této příležitosti bude
proto umíchán hudební koktejl s vybranými lahodnými ingrediencemi. Nutno podotknout, že všechny přísady vybíráme s maximální pečlivostí – na své si proto přijde
kterýkoli gurmán. Program festivalu nabídne vystoupení umělců, které v komerčních
rádiích neuslyšíte, přesto jejich tvorba vyniká originalitou, kvalitou a odlišností. Je
jedno, jestli jde o rock či folk, v sítích našeho výběru uvíznou prostě jen samé vychytané kousky.
Hudební program doplníme i o divadelní produkci a samozřejmě myslíme i na děti
– ve spolupráci s Klubem maminek Fryšták připravíme dětský koutek a dětem bude
určeno rovněž sobotní divadelní představení. To vše s laskavou podporou města
Fryšták, jemuž děkujeme.
A z čeho umícháme lahodný letní koktejl letos?
Základ tvoří opět zdravé valašské jádro – Hudba Fryšták hrající rock blues, legendární zlínská kapela Tokyo, která se svou výtečně pojatou world a rock muzikou
koncertuje jen velmi vzácně, Listolet – vycházející folk-rocková hvězda českého nebe
s úzkým vztahem k Fryštáku (mnozí Fryštačané zcela jistě na pódiu poznají svého
zubaře), skvělou a oblíbenou fryštáckou formaci Nadměrný náklad. Přimíchána bude
také ostřejší rocková příchuť zlínské skupiny Kula pikle a napajedelských Silt, kterou
vyváží vynikající folklórní soubor Ženský sbor Kudlovice.
Z cizokrajnějších surovin se můžete těšit na netradiční a lahodnou alternativněrockovou chuť brněnské kapely Květy, jejíž netradiční nástrojové vybavení a energický a vtipný koncertní projev oceňují nejen fanoušci, ale i mnozí hudební publicisté.
Podobně je tomu i u precizních hudebních kompozic pražské kapely Hm… Přímo
z hlavního města dále přidáme alternativní elektronický rock Vložte kočku a chuť
opět vyvážíme duem MDŽ, v němž vystoupí slezská písničkářka Beata Bocek a její
valašskomeziříčská kolegyně Lucie Redlová.
Třešničkou koktejlu budou dvě skupiny, jejichž věhlas přesahuje do všech regionů
České republiky. V pátek se můžete těšit na legendární experimentálně punkovou
kapelu Už jsme doma, v sobotu pak na známé bardy českého folk-rockového nebe –
skupinu Traband – která ve Fryštáku hraje obzvláště ráda.
Děti (i dospělí) si jistě rády pochutnají na divadelním představení Včelí paprsky.
Jak vidíte, s ingrediencemi se rozhodně netajíme – právě naopak. Vše, co byste
o festivalu chtěli a potřebovali vědět, najdete na stránkách www.malysvet.info.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

V měsíci SRPNU 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Miroslav Batík
Alena Drobná
Ivona Grygerová
Marie Horáková
Marta Hřebačková
Marie Chudárková
Jiří Jurčík
Alena Končáková
Jarmila Konečná
Ludvík Košák
Jitka Malinová
Ludvík Matula
Ladislav Michalčík
Jaroslav Sovadina
Dagmar Švajdová

Blahopřejeme!

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

Poděkování

❦❦❦

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové
dary a doprovod na poslední cestě
našeho milovaného,
pana Petra Hubáčka z Fryštáku,
kteří se snažili svojí účastí zmírnit
naši bolest.
Ivana Hubáčková s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení, rádi bychom vám, Komisi
pro občanské záležitosti, všem vystupujícím dětem a Mgr. Pavlovi Nášelovi, upřímně poděkovali za krásný
prožitek z vítání dětí do života.
Velmi nás potěšily i krásné fotografie pořízené z této akce. Ještě jednou veliký dík všem, kteří se na vítání
dětí podílejí.
S pozdravem a přáním
radostných dní 

Jan a Lenka Plškovi
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FAIRPLAY

Žongléři v Bambergu
Od středy do neděle, v polovici července, jsme se 4 dětmi z žonglérského
kroužku ŽongloDISk navštívili německé
město Bamberg. Zázemí nám poskytli
Salesiáni Dona Bosca, v rámci jejichž
střediska působí také Zirkus Giovanni
(www.zirkusgiovanni.de).
Populárního festivalu Bamberg zaubert (Bamberg kouzlí) jsme se účastnili
nejen jako diváci úžasných pouličních
vystoupení, ale i jako vystupující na soutěži „Bamberg hledá mladé talenty“.
Děkujeme Městu Fryšták za finanční podporu a těšíme se na naše hosty
z Bambergu – příští rok ve Fryštáku.

Páteční Farmářské trhy o prázdninách
Letní sezóna pátečních frmářských trhů na náměstí nyní pokračuje vždy jen
jednou za 14 dnů.
Průběžně se můžte těšit na mléčné a masné produkty z Farmy Němcovi, frgály
a slané tyčky Martiny Grulichové, sýry Zázrivá, zeleninu ze zahradnictví Syrovín,
bylinky Otce Pleskače, uzeniny Zajíček z Prostějova, víno z černého rybízu a další.
Trh začíná od 7. hodiny a končí kolem 16. hodiny.
Termíny letních trhů – vždy po 14 dnech: 1. 8.; 15. 8.; 29. 8.; 5. 9.
Dne 12. 9. se páteční trh konat nebude, protože připravujeme na 13. 9. Velký
sobotní den splněných přání.
Organizátoři se těší na spokojené prodejce ze spokojených zákazníků.
A co vy, zapojíte se také? Jako zákazníci nebo i prodejci s vlastními výpěstky či
výrobky... Fryštáčtí prodejci mají u nás stánek zdarma.
Díky za přízeň.
Fair Play Fryšták; kontakt 776 140 653

Fair Play palačinky od Kuby dobyly i Ostravu
Ve dnech 15. a 16. 7. jsme se zúčastnili gastrofestivalu „Jak ti šmakuje
Moravskoslezsko?“ v Ostravě. Přivezli
jsme si skromný stánek, palačinkovač
a plné hlavy očekávání.
Na letních farmářských trzích si náš
stánek s palačinkami vyhlédl spoluorganizátor gastrofestivalu „Jak ti šmakuje Moravskoslezsko?“, který se konal
jako součást předehry Colours of Ostrava. Přestože palačinky samy o sobě nejsou českým tradičním pokrmem, tím že
je chystáme z farmářských a domácích
surovin mohou velmi dobře prezentovat
i náš region.
Od klasických festivalových pokrmů
jsme se odlišovali tím, že naše palačinky jsou čerstvé, připravené ze skutečného mléka od pana Rašky z Fryštáku,
vajíček z rodinné drůbežárny Bařice
a ochucené džemy z farmářských trhů
nebo našimi vlastními, tvarohem
od pana Březíka ze Štípy a čerstvým
ovocem.
V obrovské konkurenci jiných farmářských stánků (oceněných značkou
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Regionální potravina) a vyhlášených
restaurací ze severní Moravy jsme vyrobili přes 250 palačinek z 30 l mléka
a 90 vajíček. Ocenění se nám dostalo
i od konkurence, která si k nám chodila
na snídaně, obědy i večeře.
Velký dík za velké pracovní nasazení
patří ještě nezletilému šéfkuchaři Kubovi Bradávkovi. Těšíme se na získávání
další zkušeností z bohatého gastro-světa.
Za Fair Play Fryšták
Tomáš Černý

Výlet očima dětí
Při hře na flétnu přiskákaly na pódium 4 pytle plné blech, ze kterých Jirka
vykouzlil 4 neposedné děti. Děti nelenily
a okamžitě od tohoto kolotočáře nakoupily podivuhodné předměty: diabolo (Martin
Plšek), flowerstick (Radek Pavel), jednokolku (Lenka Richterová) a poiky (Kája Komínová). Děti s nimi předváděly psí kusy.
Poté, co každý předvedl to nejlepší, hrdě
se předvedly i s vlajkou Fryštáku. V soutěži mladých umělců ve věku 8-19 let se
naše děti s tímto vystoupením umístily
na krásném 4. místě.
Radek Pavel s maminkou
V pátek po obědě jsme vyrazili do místních lázní – na plovárnu Hainbad. Koupali
jsme se a plavali přímo v řece, do které
se scházelo po schůdcích na jedné straně
plovárny tam a na druhé straně zase ven.
Pro malé děti tam byl také bazének. U něj
byla velká želva, které z hlavy tryskala studená voda. Další atrakcí tam bylo vodní
dělo, které ale málo stříkalo. Po dvouhodinovém osvěžení a řádění jsme se vydali
na festival.
Kája Komínová
Byli jsme v Německu, v Bambergu,
u cirkusu Giovanni. Nebyl to obyčejný cirkus se zvířaty, ale s lidmi, kteří předváděli
různé triky, jako třeba artisté nebo žongléFRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2014

Fryštáčtí atleti byli úspěšní
Šampionát juniorů a dorostu hostilo v posledním červnovém víkendu město Třinec. Fryšták (v barvách Atletického klubu Zlín) zastupovali hned dva mladí
nadějní reprezentanti. V běhu na 800
metrů Václav Staněk a v trojskoku
Mnandi Okonkwo.
Úlohu jasného favorita potvrdil Vašek Staněk v běhu na 800 m dorostenců a v nekompromisním větru 3-8 m/s
suverénně zvítězil v čase 1:56,13 min
a po zásluze získal zlatou medaili.
Velké zlepšení a osobní rekord
v trojskoku 13,55 m předvedl i Mnandi Okonkwo a získal pro zlínský atletický klub bronzovou medaili.

Nabízíme vedení účetnictví (podvojné), daňové
evidence (jednoduché), DPH, mzdy, sklady,
hmotný majetek, komunikace súřady.
Všechny typy daňových přiznání, přehledy.
Diskrétnost, spolehlivost, zodpovědnost,
daňová optimalizace.
Délka praxe voboru 15 let.
Kontakt:
1. INTERNETOVÁ KOMERČNÍ, spol. sr.o.
Dolnoveská 66, Fryšták • Tel. 608936156
email: uctoiva@email.cz

placená inzerce

placená inzerce

EXTERNÍ ÚČETNICTVÍ

ODVOZ A EKOLOGICKÁ

placená inzerce

placená inzerce

ři. Mohli jsme dokonce nahlédnout i do zákulisí, kde byly kostymérny. Byla tam také
jedna místnost, kde byly jednokolky, žirafy
(vysoké jednokolky), žonglo-věci nebo minikola. Každý čtvrtek měly děti v cirkusu
kroužek, ve kterém trénovaly na závěsných šálách, hrazdách, laně či na obřích
koulích. V pátek jsme viděli vystoupení německých dětí z 2. třídy, na které trénovaly
pouze jeden týden. Toto vystoupení bylo
velmi, velmi dobré. Děti předváděly chůzi na obřích koulích, žonglovaly s diaboly,
kruhy a dělaly triky se švihadlem. A ještě
ve čtvrtek jsme sami mohli trénovat v cirkuse na naše sobotní vystoupení. Strávili
jsme tam 3 hodiny a bylo nám děsné vedro = počasí nám opravdu přálo.
Lenka Richterová

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Vystavení dokladu
ekolikvidace autovraku

NA MÍSTĚ

Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

1000,- Kč

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

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

od 16,99 Kč/ks

(vč.DPH)

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

Odvaděč vody do sudu

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

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

Váš poradce: Radek Navrátil
mobil: 725 675 601

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

Specialista
na vytápûní
pro rodinné
domy i byty

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

■
■
■
■
■

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

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

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

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

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

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Grafická úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006
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impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

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

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

placená inzerce

Poradím Vám
s každou
střechou,
fasádou
a izolací

■

Výrobky těchto
partnerů u nás
nakoupíte výhodněji

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

