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Další ročník „Staříčkovy pouti“ se vydařil...
Čtěte více na str. 16

UPOZORNĚNÍ
Znovu vyzýváme všechny zájemce o aktuální informace z radnice
především z řad fryštáckých podnikatelů,
aby se zaregistrovali k odběru těchto zpráv na webových stránkách
www.frystak.cz.
Po zaregistrování tak budete automaticky přijímat
všechny důležité informace
(mj. i zprávy o přerušení dodávek elektrické energie v našem městě)
do vašich e-mailových schránek.
Poznámka:
Za informace o přerušení dodávek elektrické energie
neodpovídá Město Fryšták, ale dodavatel, kterým je ﬁrma E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Reklamace můžete směřovat na výše uvedenou adresu nebo využijte
telefonickou linku 840 111 333, případně e-mail: info@eon.cz

Foto Pavel Nášel
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Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 10/2009/V ze dne 26. srpna 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku k 25. 08. 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku za období leden – červenec 2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
Smlouvy o úvěru s účastí prostředků
Regionálního rozvojového fondu 2008
– 1254 – GU mezi Městem Fryšták a
Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou, Praha 1, kterým se mění výše
úvěru tak, že se nově stanovuje na výši
6.838.876,- Kč, úroková sazba z poskytnutého úvěru se sjednává jako pevná
ve výši 2,65 % p.a. a kterým se stanovuje splatnost jistiny úvěru takto: první
splátka ve výši 71.239,- Kč ke dni 29.
1. 2010, druhá a další splátka ve stejné
výši vždy k 29. dni kalendářního měsíce
a poslední splátka ve výši 71.171,- Kč
ke dni 29. 12. 2017, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje RO MF č. 12/2009 Financování: 8123
+ 2.265.900,• ZMF schvaluje RO MF č. 13/2009 Příjmy: 1012-3111
+ 59.400,-Kč
• ZMF akceptuje žádost Ing. L. Rafaje o
změnu ÚP na poz. p. č. 440/1, 440/7,
440/9, 440/14, 440/27, 440/28, vše
k. ú. Vítová, obec Fryšták, ze dne 11.
06. 2009, souhlasí s jejím zařazením k
projednávání v rámci komplexního zpracování nového územního plánu města
Fryšták a neakceptuje žádost o řešení
individuální změny.
• ZMF bere na vědomí žádost bratří Oldřicha, Jiřího a Jaroslava Končákových,
Fryšták o pomoc při řešení přístupu
k pozemku určenému pro stavbu RD
a nereﬂektuje na jejich návrh. Pověřuje
Ing. M. Kasalu jednáním s bratry Končákovými o jiném způsobu řešení zpřístupnění dané lokality.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodat městský pozemek p. č. 697/16 trvalý travní porost, o výměře 1117 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli
p. Jánu Chovanovi, Fryšták - Žabárna
a doporučuje RMF schválit výpůjčku příslušného pozemku a uzavření příslušné
smlouvy.
• ZMF schvaluje prodej měst. poz. p.
č. 252/1 – ost. plocha, o vým. 52 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli manželům R. a D. Bradávkovým, Zlín.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej měst. poz. p. č. 252/1 –
ost. plocha, o výměře 52 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, mezi žadateli manželi
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R. a D. Bradávkovými, Zlín a městem
Fryšták, za smluvní cenu a s podmínkou úhrady znaleckého posudku č.
4260/170/2008 a jeho dodatku č. 1
z roku 2009, návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí žadateli
a pověřuje starostu podpisem příslušné
kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 27. 08. 2009
zveřejnění záměru směnit pozemek p.
č. 394/2, k.ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, o výměře 142 m², dosud
ve vlastnictví obce Fryšták, za pozemek
p. č. 383/43, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, o výměře 57 m², dosud
ve vlastnictví Ing. J. Špačka a Ing. M.
Špačkové, Zlín bez doplatku z důvodu
minimálního rozdílu v cenách jednotlivých pozemků, a uzavřít příslušnou
směnnou smlouvu.
• ZMF schvaluje ke dni 27. 08. 2009
zveřejnění záměru zřízení věcného břemene přístupu na pozemek p. č. 394/3,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
pro vlastníky pozemku p. č. 394/2,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
a uzavřít příslušnou smlouvu.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod pozemků (historického majetku obce) obci
Lukoveček,a to nemovitosti KN a PK:
k. ú. Lukoveček, obec Lukoveček, LV
č. 671, pozemky katastru nemovitostí
(KN) KN p.č. 790 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 3032 m²
-KN p.č. 791/1 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 3293 m²
-KN p.č. 792/2 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 59 m²
-KN p.č. 793 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 23 m²
-KN p.č. 796 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 921 m²
-KN p.č. 797 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 119 m²
-KN p.č. 799 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 5542 m²
-KN p.č. 813 /1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1618 m²
-KN p.č. 813/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 434 m²
-KN p.č. 813/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 207 m²
-KN p.č. 813/8 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 107 m²
-KN p.č. 813/9 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 38 m²
-KN p.č. 813/12 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 38 m²
-KN p.č. 813/13 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 58 m²

-KN p.č. 813/14 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 9 m², k. ú. Lukoveček,
obec Lukoveček LV č. 671, pozemky vedené ve zjednodušené evidenci,
původ Pozemkový katastr (PK) -PK p.č. 702/17 - o výměře 551 m²
-PK p.č. 713/2 - o výměře 1213 m²
-PK p.č. 724/2 - o výměře 697 m²
-PK p.č. 729/1 - o výměře 719 m²
-PK p.č. 729/3 - o výměře 2066 m²
-PK p.č. 789/24 - o výměře 37147 m²
a schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi MF, a obcí Lukoveček
za účelem převodu pozemků a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 27. 08. 2009
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi MF a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, zast. JUDr.
J. Hubáčkem, vedoucím nemovitostí
a pojištění, ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4506-015 Fryšták,
Holešov, kabel NN“, umístěné na městském pozemku p. č. 405 k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene ne nižší než 1.000- Kč, a uzavření
příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 27. 08. 2009
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi MF a fou E.ON Distribuce, České Budějovice, zast. JUDr. J. Hubáčkem, vedoucím nemovitostí a pojištění, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „„SB-4508-107, Fryšták, Tovární, kab.VN+TRST“, umístěné na pozemku p. č. 295, 423, 424, 425, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene ne nižší než 20.000,- Kč.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Finančního výb. při ZMF Ing. S. Velkovského, CSc.,
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Kontrolního výb. při ZMF Ing. J. Dofka.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
návrh technické dokumentace včetně
ekonomického vyhodnocení a vyjádření dotčených orgánů ve věci povinnosti
napojení se na nově vybudovaný kanalizační řád jednotlivých nemovitostí
a rekreačních objektů.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace na částečnou
úhradu nákladů spojených se zřízením
vodovodní přípojky a s tím souvisejících
úprav v objektu Sokolovny mezi Městem Fryšták a Tělovýchovnou jednotou
Fryšták, zastoupenou předsedou J. Urbánkem, předsedou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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• ZMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi Městem Fryšták a Obcí
Šenov u Nového Jičína za účelem poskytnutí ﬁnančního daru v hodnotě
50.000,- Kč při nápravě a pomoci po
živelných povodních.
• ZMF bere na vědomí Zápis o posouzení nabídek ZTV k RD u MŠ Fryšták
a vyhlašuje vítěze fu DIPS Zlín.
• ZMF stanovuje pořadí na dalších místech: 2. fa STRABAG, a. s., Uherské
Hradiště a 3. fa KKS, spol. s r. o., Zlín
• ZMF schvaluje uzavření SOD č. 07
/2009 pro tzv. minimalizovanou vari-

antu realizace ZTV k RD lokalita Pod
MŠ Fryšták, a to mezi městem Fryšták
a ﬁrmou DIPS Zlín, spol. s r. o., a pověřuje starostu města podpisem příslušné SOD.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
Smlouvy o dílo č. 1800-09 ze dne 23.
07. 2009 na akci Fryšták – Vodovod Vítová mezi městem Fryšták a fou IMOS
Zlín, s. r. o., Tečovice, kterým se v souladu s pravidly MZe ČR celková částka
nákladů na akci Fryšták – Vodovod Vítová ve výši 9.498.210,- Kč bez DPH dělí
na část uznatelnou, tj. 9.153.000,- Kč

bez DPH s délkou 2,232 km, a na část
neuznatelnou ve výši 345.210,- Kč bez
DPH s délkou 90 m, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• ZMF bere na vědomí stížnost p. J.
Manďáka, Fryšták bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí Komentář k otázkám problematiky DPH s tím, že se přiklání k návrhu týkajícího se nájemních
smluv ve smyslu stanoviska ekonoma
Ing. M. Jaška.
• ZMF bere na vědomí informaci Ing. M.
Kasaly o průběhu prací na akci kanalizace Vítová.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 15/2009/V ze dne 9. září 2009 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
mezi městem Fryšták a Ing. arch. J.
Ludíkem, Fryšták za účelem zpracování
a vypracování ÚPN SÚ města Fryštáku
(doplňující průzkumy a rozbory a návrh
zadání ÚP) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje úhradu nákladů
spojených s opravami elektrické instalace a rozvodů v PC učebně, výměny
rozvodnice, opravy zásuvkových obvodů
a oprav havarijních tlačítek v celkové
výši 81.875,- Kč vč. DPH (viz seznam
prací a dodávek elektr. zařízení).
• RMF schvaluje RO MF č. 14/2009
ve výši 82.000,- Kč za účelem úhrady
nákladů spojených s opravami elektrické instalace a rozvodů v PC učebně,
výměny rozvodnice, opravy zásuvkových
obvodů a oprav havarijních tlačítek
(zhodnocení majetku města).
• RMF bere na vědomí Zprávu o pravidelné revizi elektrického zařízení č.
43/2009 – elektrická instalace v budově školy – stará část a přístavba
ze dne 17. 08. 2009 a ukládá řediteli
školy v součinnosti s Ing. M. Kasalou
neprodleně zajistit odstranění závad.
• RMF bere na vědomí žádost Ing. R.
Buchty, Vítová o odstranění zastávkového přístřešku na poz. p. č. 128/2,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, přináležícímu
k domu č. p. 55, Vítová, a ukládá
Ing. M. Kasalovi jednat se žadatelem
o možnosti a podmínkách odkupu
příslušné části příslušného pozemku,
popř. navrhnout řešení nového umístění
autobusové zastávky.
• RMF bere na vědomí nesouhlas p.
J. Manďáka, Fryšták, a části občanů
z Holešovské ulice, vyjádřený písemností č. j. 1751/09 ze dne 27. 08. 2009,
ve věci výstavby plánované Průmyslové
zóny Fryšták a nedoporučuje ZMF tzv.
zrušení této zóny.
• RMF nedoporučuje ZMF schvá-

lit zveřejnění záměru prodat část
městského pozemku p. č. 166 – zahrada, o výměře cca 250 m², k. ú. Dolní
Ves , obec Fryšták, žadatelce pí G. Dlabajové, Fryšták a ukládá místostarostovi R. Dupalovi projednat předmětnou
žádost ve stavební komisi.
• RMF schvaluje ke dni 10. 09. 2009
zveřejnění záměru vypůjčit část měst.
poz. p. č. 508/17, k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, o výměře 25 m², ve vlastnictví
obce Fryšták, společnosti Povodí Moravy, s. p., Malenovice, pro občasné parkování vozidla Povodí Moravy, s. p., za
účelem údržby limnigrafu.
• RMF doporučuje ZMF schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 122, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře
217 m², z vlastnictví České republiky –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, zapsaného na LV č.
60000, na obec Fryšták, LV č. 10001,
a uzavření smlouvy mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, zastoupeným
Mgr. L. Kolaříkovou, Brno a Městem
Fryšták.
• RMF schvaluje ke dni 10. 09. 2009
zveřejnění záměru výpůjčky měst. poz.
p. č. 697/16 – trvalý travní porost,
o výměře 1117 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadateli p. J. Chovanovi, Fryšták, za účelem zřízení zahrady
u domu č. p. 170 v místní části Žabárna,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu.
• RMF bere na vědomí cenovou nabídku
na zhotovení dokumentace pro územní
řízení na akci odkanalizování ulice Korábová“.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o úhradě poměrné části neinvestičních
nákladů na dojíždějící žáky z okolních
obcí ve výši 4.980,- Kč na žáka a na
rok, a to mezi městem Fryšták a obcí
Lukov, zastoupenou p. J. Jangotem, sta-

rostou, v celk. výši 263.940,- Kč, obcí
Lukoveček, zastoupenou p. M. Krajčou,
starostou, v celk. výši 139.440,- Kč,
obcí Horní Lapač, zastoupenou p. F.
Kolečíkem, starostou, v celk. výši
24.900,- Kč, obcí Prusinovice, zastoupenou Ing. P. Lipnerem, v celk. výši
4.980,- Kč, a pověřuje starostu podpisem těchto dohod.
• RMF schvaluje nákup podsystémů IS
Radnice VERA – Spisové služby FLEXI,
Hrací automaty, Evidence psů, Modul
EXPORT do účetnictví, Změny obyv.
z centrální evidence.
• RMF schvaluje RO města Fryštáku č.
15/2009 – Změna rozpočtu v celkové
výši 90.500,- Kč
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
2 ke smlouvě o převodu licencí programového vybavení Radnice VERA č.
SWR/08/174 mezi spol. VERA, spol.
s .r. o.,Praha 6 – Vokovice a městem
Fryšták, kterým se pořizuje licence
k užití agend Spisová služba FLEXi, Hrací automaty, Evidence psů, Export do
účetnictví a Změny obyvatel z centrální
evidence a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o podpoře provozu a užití IS
Radnice VERA č. STP/08/09 mezi spol.
VERA, spol. s .r. o., Praha 6 – Vokovice,
a městem Fryšták, kterým se rozšiřuje
předmět smlouvy o agendy programového vybavení Radnice VERA Spisová
služba FLEXi, Hrací automaty, Evidence
psů, Export do účetnictví a Změny obyvatel z centrální evidence a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí nabídku Hnutí
DUHA na vstup města Fryštáku do sítě
měst a obcí směřujících k recyklační
společnosti a nereﬂektuje na tuto
nabídku.
• RMF souhlasí s udělením licence
na veřejnou linkovou osobní dopravu

3

vnitrostátní pro linku Zlín – Holešov
– Kroměříž – Vyškov – Brno, o kterou
požádala právnická osoba, podnikající pod obchodní ﬁrmou ČSAD Vsetín,
a. s., s tím, že tato linka vede přes
město Fryšták a má v něm plánovanou
zastávku.
• RMF souhlasí s udělením licence na
veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku Luhačovice – Zlín –
Přerov – Olomouc – Polička – Hradec
Králové - Praha, o kterou požádala
právnická osoba, podnikající pod obchodní ﬁrmou ČSAD Vsetín, a. s., s tím,
že tato linka vede přes město Fryšták
a má v něm plánovanou zastávku.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit pravidelnou údržbu vypůjčeného
pozemku p. č. 902/36, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, v návaznosti
na jeho využití jakožto městského
dětského hřiště a to pracovními silami
technických služeb města.
• RMF schvaluje realizaci výběrového
řízení na zajištění dodavatele na akci
„pořízení úvěru v celkovém objemu 16
mil. Kč“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení § 38 zák.
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zajištěného fou
MCI SERVIS, s. r. o., Zlín.
• RMF schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Fryšták a spol. MCI
SERVIS, s. r. o., Zlín za účelem zajištění
zadavatelských činností dle § 151 odst.
1, zák. č. 137/2006 Sb., aprováděcích
předpisů, v platném znění, na akci
„pořízení úvěru v celkovém objemu 16
mil. Kč bez DPH“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem realizace
výběrového řízení na akci „pořízení
úvěru v celkovém objemu 16 mil. Kč“
komise v tomto složení:
a) Komise pro otevírání obálek:
Ing. M. Jašek, Fryšták;
T. Petrášová, Martinice;
R. Dupal, Fryšták;
b) Komise pro hodnocení nabídek:
Ing. S. Velikovský, CSc., Fryšták;
(náhradník Ing. J. Košák, Fryšták);
R. Dupal, Fryšták;
(Ing. M. Špačková, Zlín);
Ing. M. Jašek, Fryšták;
(Ing. arch. J. Kudělka, Zlín);
T. Petrášová, Martinice;
(Ing. V. Doleželová, Fryšták);
Ing. M. Kasala, Fryšták;
(Ing. J. Dofek, Fryšták)
• RMF nereﬂektuje na žádost pí I.
Minaříkové, Fryšták, ve věci požadavku
na ﬁnanční náhradu za neoprávněné
užívání pozemku, a to z důvodu, že
nebylo prokázáno neoprávněné užívání
cizího soukromého pozemku a že město
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neudělilo souhlas dodavateli k umístění
materiálu na jakýkoliv soukromý pozemek, a proto doporučuje žadatelce
obrátit se na dodavatele.
• RMF schvaluje ke dni 01. 10. 2009
úpravu nájemních smluv mezi městem
Fryšták a nájemci v objektu Zdravotního střediska Fryšták, z důvodu
neuplatňování paušální roční platby za
činnost technických služeb Fryšták vůči
každému jednotlivému nájemci s tím,
že bude zvýšeno nájemné za m² podlahové plochy každému nájemci.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
a Přílohu č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, uzavřené dne 01. 07.
2004 mezi městem Fryšták a Mgr. M.
Mutafovovou, Zlín a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
a Přílohu č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, uzavřené dne 01. 07.
2004 mezi městem Fryšták, a MUDr.
E. Pavlákovou, Zlín a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
a Přílohu č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, uzavřené dne 01. 07.
2004 mezi městem Fryšták a Soňou
Michálkovou, Lukoveček a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
a Přílohu č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, uzavřené dne 01. 07.
2004 mezi městem Fryšták a MUDr. J.
Mlčochovou, Fryšták a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 a Přílohu č. 4 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor v objektu Zdravotního střediska Fryšták, uzavřené dne
01. 07. 2004 mezi městem Fryšták
a Z. Ševčíkovou, Fryšták a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
a Přílohu č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, uzavřené dne 20. 04.
2004 mezi městem Fryšták a MUDr. I.
Gergelem, Zlín a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
a Přílohu č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, uzavřené dne 1. 7.
2004 mezi městem Fryšták a MUDr. Z.
Roubalíkovou, Zlín a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 a Přílohu č. 5 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor v objektu Zdravot-

ního střediska Fryšták, uzavřené dne
01. 07. 2004 mezi městem Fryšták
a D. Majerovou, Zlín a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 3
a Přílohu č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, uzavřené dne 19.
02. 2009 mezi městem Fryšták a L.
Filákovou, Fryšták a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 648/3, k. ú. Dolní
Ves, ob. Fryšták, o vým 20 m², p. P.
Šenkeříkovi, Žabárna a to na dobu
neurčitou a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce části měst. pozemku p. č.
648/3, k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták,
o vým 20 m², mezi městem Fryštáka
p. P. Šenkeříkem, a to na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje bodové ohodnocení
žádostí jednotlivých žadatelů o přidělení
městského bytu ve Sdruženém objektu
č. p. 386 na ul. Souhrady, Fryšták,
ke dni 09. 09. 2009 s tím, že v souladu s ust. čl. č. 4 bod č. 2 písm. g)
„Směrnice“ schvaluje přidělení 15
preferenčních bodů za naléhavost
a sociální potřebnost pí M. Barboříkové,
Fryšták, a pí H. Bittnerové, Fryšták.
• RMF odkládá rozhodnutí o přidělení
bytů ve Sdruženém objektu č. p. 386
na ul. Souhrady, Fryšták do doby vydání stanoviska zastupitelstva ve věci
dalšího využití příslušných bytů.
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– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Redakce FL upozorňuje všechny externí přispěvovatele do našich novin, že
vzhledem k zachování kvality fotograﬁí při tisku je nutné dodávat podklady (fotky)
v rozlišení nejméně 300 dpi/při požadované velikosti.
Fotograﬁe, které mají menší rozlišení (někdy jen kolem 72 dpi) a jsou vhodné
např. na internetové stránky, jsou pro tisk bohužel nevyhovující. To je také hlavní
důvod, proč vaše fotograﬁe někdy nemůžeme otisknout ve velikosti, jak byste si
představovali.
V případě inzerce je nutné, aby si zákazník, který požaduje graﬁcké zpracování
své reklamy (a nikoli jen prostý text v rámečku) nechal svůj požadavek zpracovat
graﬁkem*) a dodal nám již hotový podklad v kompatibilním souboru (PDF, EPS,
TIFF, JPG). Jedině v takovém případě můžeme garantovat tiskovou i graﬁckou kvalitu – včetně barevného podání.
Věříme, že naše požadavky pochopíte a společně se nám tak podaří zkvalitnit
Fryštácké listy.
Vaše články, fotograﬁe a inzerci posílejte prosím na e-mailovou adresu:
p.nasel@frystak.cz.

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás upozornit na
základě vlastních zjištění i na základě opakujících se podnětů od občanů
města Fryštáku na závadné chování
mládeže – narušování veřejného pořádku, znečišťování veřejného prostranství, alkoholismus, vandalství,
užívání návykových látek apod. Většina uvedených aktivit mládeže probíhá
v odpoledních a večerních hodinách
v prostorách náměstí Míru ve Fryštáku. Ve velké míře se jedná o žáky
základní školy. V této souvislosti vás
žádáme o zvýšenou pozornost věnovanou chování svých dětí, neboť za
ně máte zodpovědnost.
Dle zákona o rodině mají rozhodující úlohu ve výchově dětí rodiče.
Rodičovská zodpovědnost je souhrn
práv a povinností při péči o nezletilé
dítě, zahrnující zejména péči o jeho
zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Při výkonu práv
a povinností jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho
jednání a vykonávat nad ním dohled
odpovídající stupni jeho vývoje. Mají
právo užít přiměřených výchovných
prostředků tak, aby nebyla dotčena
důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo
jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
Věříme ve vaši zodpovědnost
a svědomitost při plnění rodičovských
povinností, které směřují k našemu
společnému cíli.
Ing. Vladimíra Doleželová

Na závěr mám i jednu potěšující informaci.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Fryštáku budou Fryštácké listy
od 1. 1. 2010 vycházet Z D A R M A a budou prostřednictvím České pošty
distribuovány do každé rodiny.
Městský časopis tak pravidelně na začátku měsíce najdete ve svých poštovních schránkách.
Za redakci Mgr. Pavel Nášel
*) Je možno využít i zpracovatele FL (reno@zlin.cz) ale v předstihu před samotným zpracováním novin, tj. do 20. dne v měsíci.

UPOZORNĚNÍ
Vedení města Fryštáku oznamuje
všem neziskovým organizacím, které
v letošním roce žádaly o grantovou podporu a doposud ji celou nevyčerpaly,
aby si urychleně (z důvodů úsporných
opatření) přidělené ﬁnanční prostředky
vybraly.
V opačném případě bohužel nebude zaručeno vyplacení přidělených
a schválených grantů.

Týden knihoven

Nový kalendář 2010 –
fryštáčtí malíři
a výtvarníci
Protože se kvapem blíží konec
roku, rádi bychom všechny čtenáře
Fryštáckých listů informovali o tom,
že vedení města a zastupitelstvo také
letos připravilo pro všechny občany
Kalendář na rok 2010.
Tentokrát bude tématicky zaměřen
na fryštácké umělce - výtvarníky a malíře,
s jejichž prácemi bychom Vás rádi
seznámili
Samozřejmě, že v něm najdete také
všechny důležité informace, jak jste už
několik let zvyklí. Tedy kromě svátků a
školních prázdnin také data jednotlivých
svozů odpadů.
Nový fryštácký kalendář bude k dispozici zdarma a občané jej dostanou
od radnice jako dárek k Novému roku.
-pn-

PODĚKOVÁNÍ
Vedení fryštácké farosti by touto
cestou rádo poděkovalo ﬁrmě Lešení
Rudolf, která zdarma zapůjčila stavební lešení na rekonstrukci historického kříže před fryštáckým kostelem
svatého Mikuláše.
Tímto velkorysým krokem došlo
k výraznému snížení nákladů na opravu této církevní památky z roku 1763.
Děkujeme.
P. Miroslav Dibelka

Pod názvem Knihovna mého srdce
– vyhlašuje sekce veřejných knihoven
SKIP od 5. do 11. října Týden knihoven.
Letošní 13. ročník koresponduje
s celostátní anketou Kniha mého srdce
www.knihasrdce.cz.
Městská knihovna ve Fryštáku chystá již 3. rok tradiční literárně- historickou vycházku pro 2 tř. ZŠ v rámci naučné stezky a exkurze s besedami pro
děti MŠ.
V tomto týdnu vyhlašuje Měk také
amnestii na vrácení knih: po dobu Týdne knihoven budou odpuštěny pokuty
těm čtenářům, kteří přes upomínky
stále zapomínají na povinnost uživatele
knihovny.
Seniory i ostatní zájemce v průběhu
půjčovní doby seznámíme s on-line katalogem a ostatními informačními možnostmi automatizované knihovny.
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Dálnice spojila Prahu s Kroměříží

Svatba 9. 9. 2009
Také v našem městě vzbudilo ohlas letošní magické datum
090909 (rozuměj 9. 9. 2009).
I přes to, že se jednalo o běžný
pracovní den (byla to středa) našel
se ve Fryštáku jeden manželský pár,
který s tímto datem spojil svůj den
svatební.
Redakce FL a vedení města přeje
tímto novomanželům hodně životní
pohody a vzájemného porozumění.
Ať jim toto datum přinese v životě jen
lásku a štěstí.

Vrcholní zástupci Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem se
v polovině září zúčastnili slavnostního otevření nového úseku tuzemské nejfrekventovanější dálnice D1. Nový 6,6 km dlouhý úsek navazuje na provizorní napojení
dálnice na silnici u Vrchoslavic za nadjezdem silnice III. třídy, odtud směřuje jižně
přilehlou krajinou.
Nový dálniční úsek značně uleví obyvatelům obcí Stříbrnice a Křenovice, kteří
tak už nebudou v takové míře vystavováni hluku a exhalaci výfukových plynů pocházejících zejména od projíždějících kamionů. Otevření tohoto úseku teď řidičům
usnadní a zároveň zpříjemní cestování a všichni motoristé budou moci bezpečněji
a pohodlněji cestovat až do Kroměříže. „Otevřením nového úseku je Kroměříž napojena na dálnici a strategický význam této stavby se projeví i v dalších letech, kdy
dojde k dokončení úseku Hulín – Skalka a dálniční síť povede až do Otrokovic,“
potvrdil význam celé akce hejtman Stanislav Mišák.
Investorem nového dálničního úseku stavby 0134.1 Mořice – Kojetín II. etapa je
Ředitelství silnic a dálnic ČR, které nový dálniční úsek budovalo od listopadu 2006.
Stavbu projektoval HBN Projekt a stavební práce zabezpečovaly společnosti Skanska DS, Dálniční stavby Praha a Eurovia. Investiční náklady činily 2,180 miliardy
korun, přičemž jen v letošním roce se prostavělo 869 milionů korun, z nichž 319
milionů korun poskytl Fond soudržnosti.
Zdroj: kr-zlinsky.cz

Představitelé kraje se sešli se starosty měst a obcí regionu
LUHAČOVICE – Necelé dvě stovky
starostek, starostů či místostarostů
přijalo pozvání hejtmana Stanislava
Mišáka k letos již druhému setkání
představitelů místních samospráv Zlínského kraje s krajským vedením. Opět
se uskutečnilo v Luhačovicích.
Odborné prezentace jednotlivých
vystupujících, zaměřené na aktuální témata života ve Zlínském kraji, byly prokládány prostorem pro diskusi.
„Tato setkání by neměla být jednosměrkou, ale příležitostí k oboustranné
a vzájemné výměně informací, podnětů
a zkušeností,“ zdůraznil ve své úvodní
zdravici hejtman Stanislav Mišák, který
dále přítomné seznámil se současnou
ﬁnanční situací Zlínského kraje i s návrhem rozpočtu na příští rok.
Následovala prezentace statutárního náměstka Libora Lukáše s názvem
Vybrané aktivity podporující rozvoj území Zlínského kraje. Do ní byly zahrnuty
například aktuální informace o čerpání
prostředků z Regionálního operačního
programu (ROP), seznámení s předpokládaným harmonogramem výzev
z ROP či se strategií využití brownﬁelds
na území regionu.
Náměstek pro oblast cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jindřich
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Ondruš informoval mj.o činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy,
o realizaci projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu i kultury, o stavu
obnovy památek i o výsledku letošního
ročníku akce Lidová stavba.
Informace o současné dopravní dostupnosti Zlínského kraje, o zajištění
silniční i železniční obslužnosti území,
o akcích zaměřeným na zvýšení dopravní bezpečnosti i o rozpočtových možnostech v oblasti dopravy přednesl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.
Radní pro oblast školství Josef Slovák seznámil starosty například se systémem podpory řemesel v odborném
školství, s možnostmi využití ﬁnančních
prostředků z Evropského sociálního fondu k podpoře vzdělávání na jednotlivých
typech škol, s trendy demograﬁckého
vývoje i s dalšími záležitostmi.
Aktuální informace ze sociální oblasti - zejména problematiku ﬁnancování sociálních služeb v roce 2009
i předpoklad pro příští rok a dále možnosti využití programu PODPORA EU
v resortu sociálních služeb přiblížila radní Taťána Nersesjan, která dále prezentovala problematiku integrace cizinců
a národnostních menšin ve Zlínském
kraji či možnosti dotací na výstavbu sociálních nájemních bytů.

Zejména na téma biologicky rozložitelných komunálních odpadů a vyhodnocení zkušeností z letošního ročníku
soutěže Vesnice roku zaměřila své vystoupení Milena Kovaříková, radní pro
zemědělství, životní prostředí a rozvoj
venkova.
O Politice územního rozvoje České
republiky coby nástroje územního plánování koordinujícího územně plánovací
činnost krajů i obcí ve vztahu k republikovým i mezinárodním územně plánovacím souvislostem, resp. o konkrétní
aplikaci tohoto dokumentu ve Zlínském
kraji, promluvil radní Petr Hradecký,
zodpovědný za tento resort.
Prezentace radních uzavřel ředitel
krajského úřadu Vladimír Kutý krátkou
informací o přípravě voleb do poslanecké sněmovny a přiblížením současného
stavu elektronizace veřejné správy.
Živou diskusi vzbudila především
tematika dopravy, otázky související se
soutěží Vesnice roku či problematika
školství.
Setkání, které mělo tentokrát jednodenní průběh, bylo zakončeno neformálním posezením při cimbálu.
Jednalo se v pořadí již o devátou
akci tohoto druhu v historii Zlínského
kraje.
Zdroj: kr-zlinsky.cz
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2009

Listy z kronik:

Český červený kříž
ve Vítové
Skutečným tmelem a živodárnou
mízou pospolitého dění v našich obcích
byla od počátku národního obrození
a vzniku samostatnosti činnost spolková. Právem má své místo také v kronikách obecních i spolkových, v různých
publikacích o Fryštáku i ve Fryštáckých
listech (z doby poslední připomínám
např. myslivce, hasiče, sportovce, včelaře, zahrádkáře, klub maminek, klub
žen, singularisty atd.). Rádi zaznamenáme každý další údaj a zajímavost ze
všech spolků (jako kronikář jsem jich
svého času evidoval v obcích na Fryštácku téměř tři desítky!)
K nejagilnějším patřily také organizace Čs. Červeného kříže ve Fryštáku,
v Lukovečku i ve Vítové. Dnes bych chtěl
na základě materiálu od přátel z Vítové
připomenout záslužnou práci obětavých
členek ČK z Vítové, jejichž působnost
souvisela zpočátku se založením sboru
dobrovolných hasičů (hasičský sbor ve
Vítové byl založen v období protektorátu
a druhé světové války - v roce 1940).
Samaritánky sbor doplnily a převzaly
jeho inventář (nosítka, pláštěnky, obleky, obvazy). Protože již tehdy vzhledem
k vážné válečné době vznikalo něco,
čemu dnes okázale říkáme v rámci řešení mimořádných situací integrovaný
systém, účastnily se dobrovolné sestry
různých školení, pomáhaly při požárech
i dalších událostech. K průkopníkům
novodobého samaritánství a pomoci
bližnímu ve Vítové patřili pan Matula
a paní Drmlová.
Vlastní organizace Československého červeného kříže ve Vítové se postupně zformovala až po osvobození vlasti
v roce 1945 a následujícím období. Vůdčí osobností ČsČK byla paní Drahomíra
Jurčíková, pod jejímž vedením proběhlo
několik kurzů první pomoci a rozvinula
se čilá kulturní a společenská činnost
v obci. Právem byla v celém okrese vitovská organizace uváděna jako vzor,
o čemž svědčily i četné diplomy a čestná uznání celookresního rázu, vyvěšené na stěnách společenské místnosti
bývalé hasičské zbrojnice a veřejné
knihovny.
Členky místní ČsČK měly v obci mezi
dětmi i dospělými autoritu a úctu. Vždy
dokázaly pohotově pomoci (např. paní
Ernestová a Čuříková ochotně ošetřily
dětem nemálo odřených kolen a jiných
drobných poranění), nechyběla ani nezištná pomoc starším spoluobčanům.
Po stránce odborné Vitovjankám přispěli svými přednáškami, kurzy první

pomoci i praktickými radami zejména
fryštáčtí obvodní lékaři pan MUDr. Josef Vyorálek a pan MUDr. Vítězslav Ševeček a zkušená zdravotní sestra paní
Františka Orsavová. Velmi pomáhala
vitovské ČsČK také obětavá paní Andělka Chudárková, která vedla fryštáckou
organizaci, působila i v okresním výboru
ČsČK, jako aktivistka přicházela se zajímavými náměty a propagovala dobrou
práci vitovských žen.
Vitovská ČsČK měla ve svém programu vedle zdravotní, preventivní a kulturní
činnosti (veselice, divadlo, předvánoční
nadílka i soutěže pro děti), pomáhala také při žních a špičkových pracích
v zemědělském družstvu, prováděla sběr
starého železa (pan Karel Brázda nám
zdarma vypomohl nákladním autem).
Když zbyla nějaká koruna, využily ji členky ČsČK pro zorganizování zájezdů za
krásami naší vlasti, tanečních zábav
a dalších společenských akcí. U paní
Brázdové se tradičně peklo cukroví na
zábavy i výroční schůze, které se konaly
v místním hostinci. Pod vedením paní
Jurčíkové si členky ČsČerveného kříže
vypomáhaly při pečení cukroví a svatebních koláčků. K nejšikovnějším kuchařkám při přípravě svatebního pohoštění
patřily paní Drahomíra a Marie Jurčíkovy, Anežka Ernestová a Milada Brázdová. Naše maminky a babičky s neuvěřitelnou vitalitou dovedly zvládnout nejen
rodinu, domácí práce, ale i sousedskou výpomoc a práci v Červeném kříži
– a přitom jim nikdy nechyběly svěží humor, optimismus a veselá písnička.
Organizace ČsČK ve Vítové získávala
dárce krve, vykonávala zdravotní službu
(např. při mezinárodním i celostátním
mistrovství v motokrosu, zvaném Fryštácká Skalka, při závodech minikár ve
Vítové – od roku 1975 celkem 15 roč-

níků apod.), členky pečovaly o pořádek
v obci, o zeleň, okolí točny a kapličky,
účastnily se brigád v rámci výstavby
v akcích „Z“, pomáhaly při úklidu nového obchodu, spolupracovaly s místní
knihovnou, s hasiči.
Krásný sousedský život v práci
i zábavě vytvářely desítky nadšených,
obětavých lidí, máme na co navazovat!
A protože nejen láska, ale i život dědiny a jejích spolků prochází žaludkem, je
potřeba poděkovat i panu Karlu Zbořilovi, který se svou ženou Hanou ochotně
zajišťovali lahůdky, po nichž se lidově
řečeno „sliny sbíhají ještě dnes“.
Paní Drahomíra Jurčíková předala
po desítkách let poctivé práce pro své
bližní a obec vedení vitovské ČsČK paní
Mileně Bačůvkové.
Mnohé z toho krásného nám vzal
čas, leccos znovu obnovujeme. Po více
než tři desítky let jako kronikář prožívám s Vámi Vaše trápení i radosti. Vím,
že městečko a Fryštácko, kde jsem se
narodil a nepřetržitě žiji celý svůj věk,
nemá ve svém katastru ani Karlštejn,
Křivoklát či katedrálu, nebublá tu žádný
veletok ani mořský příboj, vitovská Velá
podle pověstí naštěstí zatím lávu nechrlí, ale zato máme relativně příjemnou
krajinu a hlavně dost šikovných, obětavých a dobrých lidí. A to jsou poklady
nad jiné cennější!
Patří tu i paní DRAHOMÍRA JURČÍKOVÁ z Vítové, zakladatelka a dlouholetá předsedkyně vitovské organizace
Československého červeného kříže ve
Vítové.
Díky podkladům paní Jarmily Jaškové
a paní Boženy Horákové v roce 2008 –
v době 610. výročí první písemné zmínky o Vítové (1398) do kroniky zapsal
PhDr. Česlav Zapletal
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Kde ty loňské sněhy jsou...
(Pár doteků jubilea 28. října 1918 a roku následujícího)
Jak ten rok zase uletěl! Stále mám před očima, jak jsme
s bolestí rozhodli o kácení usychající lípy Svobody (jako naschvál v čas 90. jubilea vyhlášení samostatnosti...) A už je tu
devítka a znovu 90. výročí – tentokrát připomínající, jak Sokoli, budoucí Orli, zástupci místních korporací a občanstva L. P.
1919 sázeli lipečku, jejíž dřevo se podle rozhodnutí zastupitelstva mění v rukou Mistra Stanislava Kinského-Novotného
do podoby, jež má symbolicky připomenout genezi Fryštácka
a poselství staletí.
Pan architekt sochař, malíř a graﬁk Kinský využil motivů
knihy pověsti a příběhů „Fryštácká brázda vypráví“ a v pojetí
tří objektů – kmenů, pilířů snoubí minulost, přítomnost i naději v tisíciletí, na jehož prahu se ocitáme: první objekt skrývá
s sobě dávnověk pohanský (Freya – bohyně plodnosti, rozkoši
etc.), další coby Mikuláš - počátky středověkého osídlení a
věku křesťanského, a Andrýsek „nejstarší Fryštačan“ – coby
symbol rodiny, nového věku. Kameny z prostoru Kanianky,
Muráně a Ondřejovska jakoby podtrhovaly přátelství, porozumění a spolupráci jako šanci pro časy budoucí. Návraty ke
kořenům všeho dobrého, co tu po staletí nejenom materiálně,
ale i duchovně naši předkové vytvářeli – mají být odrazovým
můstkem našich snah, jež budou zúročovati obyvatelé těchto
končin, které bez ohledu na smršť, v níž zmítán jest tento svět
i povahy naše, bez ohledu na rozptýlení části naší populace
po všech kontinentech, jsou naším domovem, přístavištěm
relativně nejbezpečnějším a nejlaskavějším.
Toho byli si vědomi i ti, kdo umírali na frontách prvního naprosto zbytečného globálního vraždění, a je s odstupem času
úplně lhostejno, zda na té, či oné straně zákopů. Všichni, ať
v barvách rakouských či legionářsko-dohodových se těšili na
své manželky, děti, matky a udřené otce, na své domovy. Se
jmény svých drahých nevinně padali a umírali, na ně do posledního dechu mysleli! (Ne na ty darebáky, kteří celý ten krvavý hodokvas zrežírovali a dodnes na něm parazitují!)
Tisíce aut se řítí jako povodeň kolem pomníku obětí u
naší „milované“ nikým a ničím neošetřené křižovatky, kde se
každý den modlíme, aby nám bylo dovoleno přejít, abychom
to přežili - v místech, kde si kdysi hrávaly a koupaly se v čisté vodě děti, kde naše prababičky máchaly prádlo a zpívali

ptáci... Kdo by si v tom bezedném mumraji systematicky ze
všech stran deformovaných robotů pomyslel na nějaký Den
samostatnosti, hlavně, když je státní svátek a volno. Kdo by
si pomyslel na osudy těch, kdo měli tuto zem a tento kraj rádi,
a chtěli, abychom v něm i my vezdejší nalezli předobraz ráje
– a ne smradlavou, bezohlednou, životu nebezpečnou stoku,
která se nám rozhodnutím nekompetentních kompetentních
ještě „vylepší“ ...
Každý rok nám ukrajuje kousek jistoty a obyčejné slušnosti, a proto pokud chceme stavět, pečujme také o kořeny,
jinak se nám i sebevznešenější díla (z našich daní) zhroutí,
uschnou a nebudou k ničemu. A protože je rok třetího tisíciletí
devátý, otevírám i tentokrát kroniku – dnes z roku 1919:
„V lednu dojížděly transporty legionářů z Francie a Itálie.
Do Fryštáku zavítal Václav Kroupa, dále Kovář, Macháček a
Zezulka...
Strach před bolševictvím (komunistickým hnutím po vzoru
ruském)skličoval od prosince až do začátku února obyvatelstvo. Ojedinělé případy loupežných přepadení ve vzdálenějším
okolí...stejně jako výhrůžky trpící chudiny, jež zvláště zazlívala
obchodníkům, rolníkům a několika zbohatlíkům, že drahota
nepřestává. Byly nařízeny hlídky dvou a dvou majitelů domů
(po číslech) ku zesílení noční stráže... Zásobení moukou, cukrem, petrolejem (elektřina nebyla – pozn. čz) je pravidelné dosud, ale drahota nepolevuje.
27. 1. Odjeli odtud i z okolí na několika vozech uprchlíci
italští, kteří zde od května 1915 byli ubytováni...“
Dále se dovídáme o další rekvizici obilí a brambor, o vojenských rekvizicích, vpádu bolševiků z revolučního Maďarska
na Slovensko, i někteří Fryštačané museli znovu narukovat
(tzv.sokolské odvody). Probíhalo kolkování peněz a cenných
papírů a poprvé se slavily narozeniny prezidenta samostatné
Československé republiky prof. PhDr. T. G. Masaryka. Proběhly také obecní volby (v republice vyhráli v rozjitřené atmosféře
sociální demokrati). Dne 1. května byla uprostřed náměstí
zasazena lípa Svobody. Řečnil tu sociálně demokratický učitel
Štefek ze Zlína. Za Fryštačany pronesl projev učitel František
Černošek. Slavnost za početné účasti obyvatel trvala celé dopoledne. Odpoledne koncertovala na náměstí krátce místní
hudba, večer se tancovalo...
S využitím dobové školní kroniky připravil
- Čz -
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Letové ukázky dravců
V pondělí 14.9. měli žáci naší školy možnost shlédnout ukázku dravých
ptáků předvedenou společností Seiferos z Brna, která se věnuje aktivní
ochraně dravých ptáků a osvětové
činnosti s ekologickým zaměřením.
Žáci měli možnost prohlédnout si
z blízka na dvě desítky dravých ptáku vyskytujících se jak u nás tak po
celém světě. Ukázky byly doplněny
odborným výkladem o každém dravci, byl dětem ukázán v bezprostřední
blízkosti a některé z ptáků, třeba výra
velkého si mohly děti i pohladit. Poté
následovaly letové ukázky dravců,
předvedení způsobu lovu zakončené
možností vyzkoušet si přistání dravce na ruku dětí, které znaly správné
odpovědi v soutěži v zapamatování
si informací o předváděných dravých
ptácích. Celá tato akce se velmi vydařila. Poděkování patří společnosti
Seiferos za velmi kvalitní program
a také TJ Fryšták, která umožnila konání akce na fotbalovém hřišti.

SEZNAMOVÁK - ŠESŤÁCI
Ahoj, my, letošní šesťáci, jsme se zúčastnili seznamovacího pobytu na Rusavě v penzionu U Bílého koně od 7. do 11.
9. 2009.
Na Rusavu jsme šli s malými batůžky asi tři hodiny. Když už jsme byli téměř na místě, viděli jsme pytle s odpadky (alespoň
jsme si to mysleli), dokud se samy nezačaly pohybovat. To jsme si mysleli, že jsou to bezdomovci. Nakonec to byli Rusaváček
a Seznamáček, neboli paní učitelky Truhlářova a Šafářová. Obě pro nás připravily bohatý program. Hráli jsme například mnohonožky, piráty, sázky, putování za skřítky, stezku odvahy, netradiční rozcvičku. Skládali jsme třídní hymny, opékali a zpívali
u ohně a zvolili jsme si třídní starosty. Za 6.A byl zvolen Jonáš Truhlář a za 6.B Eliška Halaštová. Na seznamovacím pobytu
jsme se neměli seznámit jen s novými spolužáky z Lukova, ale taky s novými třídními učitelkami (6.A s Danielou Vojtěškovou,
6.B s Lenkou Prášilovou). Nikomu se nechtělo domů, protože to bylo bezva a vedoucí penzionu, pan Sobala, nám objednal
krásné počasí.
Zdraví šesťáci
PS: A nezapomeňte, jsme andílci
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ZPRÁV Y
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LUKOVEČ K A

Loučení s prázdninami
Konec prázdnin znamená pro většinu z nás znovu naskočit do kolotoče
řady povinností.
Tak proč si poslední prázdninové
dny nezpříjemnit?
Naše obec přijala pozvání družební
obce Kocurany ze SR na turnaj v malém
fotbale v rámci každoroční sportovní
a kulturní akce „Loučení s prázdninami“. Kromě turnaje o putovní pohár starosty obce Kocurany byl program obohacen o kulturní vystoupení dívčí country
skupiny DAILY z Oravy, dechové hudby
„Sebedražanka“ a skupiny ČOLOBAND
s Igorem Foltánem.
Ale vraťme se k fotbalovému utkání.
Celkem se zúčastnilo 5 mužstev
a nutno říci, že tým JUVEKO – Kocurany jsou ve většině profesionální hráči,
hrající tamní II. ligu. Byl to těžký soupeř
pro naše hochy, neboť tři roky po sobě
tento turnaj vyhráli a vzdát se putovního
poháru, který si téměř přisvojili „natrvalo“, neměli chuti. Protože se hrálo na
počet vítězství mezi jednotlivými týmy,
dopadl výsledek nerozhodně pro mužstvo JUVEKO-Kocurany a naše hochy.
O celkovém výsledku však rozhodly
penalty, a jak se říká „bylo to doma“.
Třikrát „HURÁ!“ patří našemu brankáři, který ustál pořádné pecky a třikrát
„HURÁ!“ našemu mužstvu za získaný
pohár. Jiný výsledek jsme ani neočekávali, protože takovou podporu, ja-
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kou si hoši s sebou přivezli z Lukovečka, neměl žádný jiný tým. Skandování
a povzbuzování se neslo celou dědinou,
obecní vlajka zářila nad hlavami, přestože počasí bylo šedivé a déšť vytrvale
znepříjemňoval celý zápas.
I když na hřišti byli všichni nelítostnými soupeři, po ukončení zápasu byli
vítězové i poražení jedna velká parta.
A tak něco končí a něco nového začíná, třeba nové přátelství.
S.V.
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P r o f i l FRYŠTÁCKÉ JAVOŘINY
Kapela byla založena v roce 1985
z mladých muzikantů Dechového orchestru mladých pod názvem „Gottwaldovská 12“. Po menším přerušení se znovu
obnovila v listopadu 1989 a od té doby
hraje pod současným názvem. Javořina
ve valašském nářečí znamená čerstvě
vytlučenou paseku /zbavenou pařezů/
a tímto nachystanou pro založení nového
salaše. Fryštácká proto, jelikož zřizovatelem a nyní i partnerem souboru je Město
Fryšták.
Název orchestru je příznačný, protože
se jedná o kapelu věkem muzikantů stále
velmi mladou. V tomto mladém kolektivu
vznikají nové skladby, v mnoha případech
charakterizující oblast ze které kapela
pochází. Fryštácká Javořina vznikla nejenom kolem propagátora dechové hudby,
sběratele a milovníka valašského folkloru, tenoristy a trombonisty Libora Mikla,
ale také dvou významných osobností: Jiřiny Baldreichové a nezapomenutelného
Luboše Vavruši z Tečovic.
Fryštácká Javořina hraje českou klasiku, písně jihočeské, slovácké, valašské a v repertoáru nechybí ani skladby
moderní - taneční. Orchestr hraje také
skladby ze své vlastní tvůrčí dílny, od
autorů kteří za dobu fungování kapely
psaly a aranžovaly skladby. Byl to například, Dalibor Kozmík nebo Pavel Novák.
Současným minulým a doufám, že i budoucím dvorním skladatelem Fryštácké
Javořiny je Libor Mikl.
Kapela úspěšně spolupracuje a spolupracovala s textaři a skladateli jako
jsou: Jaroslav Hájek, Vladimír Salčák,
František Třetina,Dalibor Kozmík, Václav
Maňas ml., Viliam Béreš, Dalibor Brázda,
František Maňas.
Orchestr nahrál několik MC kazet: Nad
Valašsků stráňů, Naše Valašsko - spolu
s Lidečankou a Vánoční zpívání s dětským
pěveckým sborem Rolnička z Bojkovic
a CD desek: Pozdrav z valašských kopců
Vám hraje Fryštácká Javořina, Penízek
vděčnosti, který byl věnován čestným
dárcům krve, Krásná přátelství a nejnovější CD má název Tvoja krása. Skladby
z těchto nahrávek jsou velmi často slyšet
na vlnách českých rozhlasových stanic.
Kapela má za sebou pestrou minulost. V jejím vedení se vystřídalo spousta vynikajících muzikantů jako např. Libor Mikl, Pavel Novák, Jindřich Ponížil
a současný kapelník Martin Šidlík. Kapela se dvakrát zúčastnila mezinárodní
soutěže o Zlatou křídlovku v Hodoníně
a v roce 1996 obsadila krásné druhé
místo. Účastní se také přehlídek dechových hudeb a to nejen doma, ale také
v zahraničí. Propagovala českou muziku
v Turecku, Itálii, Rakousku, Německu.
U nás doma účinkovala na přehlídkách

ve Valašských Kloboukách, Veselí nad
Moravou, Lidečku, Kolíně, Zbirohu, Ratíškovicích nebo ve Zbraslavi u Brna. Často
koncertuje ve Zlíně a okolí, Luhačovicích,
Rožnově pod Radhoštěm atd.
Fryštácká Javořina je vynikající kapela 14 muzikantů a 5 zpěváků. Při významných příležitostech jako jsou estrády, přehlídky a velké festivaly spolupracovala
Javořina se známými sólisty Antonínem
Ryzou, Petrou Švirákovou, Karlem Hegnerem, či sourozenci Baťkovými.
S Fryštáckou Javořinou úzce spolupracuje také mažoretková skupina. Tato
spolupráce se velmi osvědčila při estrádních vystoupeních a pochodech na
velkých festivalech aslavnostech u nás
i v zahraničí.
Další velmi významnou spolupráci
navázala kapela s Avion Swing Bandem
jejímž kapelník je Martin Červinka. ASB
je BigBandová kapela, v níž část Fryštácké Javořiny hraje a v jejímž repertoáru se
objevuje jak klasický swing, tak i skladby
moderní a taneční např. chacha, boogie,
jazz, rock, beat a spoustu dalších známých stylů a melodií.
20. NAROZENINY
Fryštácká Javořina 23. 10. 2009
oslaví své dvacáté výročí od svého založení. Na tento páteční večer připravujeme velký narozeninový koncert na kulturním domě ve Fryštáku.
Koncert Fryštácké Javořiny by měl
zahájit úvodním slovem Karel Hegner
a Ivana Slabáková v 19.00 hod. Ve dvouhodinovém koncertě kromě skladeb, které prolínaly celých dvacet let života Javořiny uslyšíte také vynikající sólisty. Na
sopránsaxofon přijal pozvání pan Felix
Slováček, kapelník BigBandu Felixe Slováčka z Prahy, který pochází s Malenovic

a na trombón a tenor se představí první
pozounista České ﬁlharmonie Praha pan
Robert Kozánek, který je zároveň i bývalým členem. Kromě těchto dvou vynikajících sólistů uslyšíte také Avion Swing
Band se zpěvačkou Gábinou Slezákovou,
kteří se ještě na pódium vrátí i během
večerní taneční zábavy.
Když kapela slaví výročí od založení, tak je zvykem, že udělá koncert pro
své příznivce, a potom dohrává zábavu
nějaká dobrá kapela. Všichni pijí, baví
se a vzpomínají. My jsme si řekli, že to
uděláme taky tak, ale s tím rozdílem, že
neuslyšíte klasický koncert plný polek
a valčíků, ale snažili jsme se udělat pestrý a zajímavý program, který bude doplněn i světelnými efekty. Myslím si, že
toto se nám díky pozvaným sólistům povedlo a dostanou dárek jak posluchači,
tak i Fryštácká Javořina, která bude mít
možnost si s těmito sólisty zahrát.
Na výroční koncert se také připravuje
sraz bývalých členů Fryštácké Javořiny,
kteří za 20. let kapelou prošli a spolupracovali s ní (je to kolem 80 lidí).
Po skončení koncertu Fryštácké Javořiny bude hrát také dechová hudba Maguranka ze slovenské Kanianky, se kterou má Javořina přeshraniční spolupráci
a velmi dobré vztahy, až do ranních hodin
s hodinovým vstupem Avion Swing Bandu, se kterým už nějakou dobu spolupracujeme. Tento vstup je plánován mezi
23.00 až 24.00 hod.
Na závěr bych chtěl všechny srdečně pozvat na 23. října na narozeninový
koncert ve Fryštáku v sále ZDV, který
začne v 19.00 hod.
Předprodej vstupenek je od 1. října
na Domě kultury ve Zlíně a na Městském úřadě ve Fryštáku.
Více na www.frystackajavorina.cz
Martin Šidlík
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Návštěva Kanianky
V sobotu 22. srpna se v krásném přírodním prostředí naší družební obce Kanianka u Bojnice (Slovensko) uskutečnil první ročník festivalu „Majstrov dychovej
hudby“.
Festival vznikl z iniciativy pana Jozefa Baláže, zastupitele Kanianky a kapelníka dechového orchestru Maguranka,
který společně s Liborem Miklem,
radním Města Fryštáku, a kapelníkem
Fryštácké Javořiny, jsou i garanty spolupráce v oblasti kultury v rámci tzv.
příhraniční spolupráce mezi obcí Kanianka a Městem Fryšták. A v rámci této
spolupráce byli na tuto společenskou
událost pozváni i zástupci Fryštáku.
Vzhledem k pracovní vytíženosti starosty Mgr. Lubomíra Doležala, se reprezentace našeho města ujal místostarosta Radomír Dupal. A že to byla opravdu
významná společenská akce přesahující
region obce Kanianka, svědčila jak
účast čestných hostů (od předsedy
trenčínského správního kraje, primátorů
měst Bojnice, Prievidze, družebního
města Fryšták, starostů okolních obcí
jako např. Poruba, Lazany, až po prezi-
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denta „Združenia dychových hudieb Slovenska“), tak i kvalita pozvaných dechových orchestrů ze Slovenska a Moravy,
kdy každý z těchto orchestrů dosáhl ve
své kariéře titulu Mistr Slovenska nebo
Mistr, resp. Vicemistr Evropy.
Po krátkém, ale velmi srdečném
přivítání byli čestní hosté uvedeni na
tribunu, představeni početnému publiku
a pan starosta Kanianky Emil Mendel
slavnostně zahájil festival.
V jeho průběhu se pak v hodinových
koncertech střídaly jednotlivé dechové
orchestry, nejprve Hradištská kapela
(zahrála známe i méně známé skladby),
která publikum „startovně nažhavila“,
další v pořadí byla dechová hudba
z Vištuku, Vištučanka (tato kapela v mladém obsazení demonstrovala, že mladí
lidé nejen fandí dechovce, ale že se jí
i úspěšně věnují). Domácí kapela Maguranka zaujala zejména zpěvačkami,

které oslnily perfektně zazpívanou skladbou „ABBY“ Waterloo a taktéž úžasnými
výkony mladých muzikantů. V průběhu
koncertu domácí dechové hudby Maguranky se uskutečnil i křest jejich nového
CD (v pořadí už 7.) pod názvem MAGURANKA VESELÁ. Křest provedli starosta
obce Kanianka Emil Mendel a známý
hudební skladatel, bývalý kapelník populární Malokarpatskej kapely, Mgr. Adam
Hudec. Po trojlístku slovenských kapel
následovala známa moravská kapela
Túfaranka, kterou přivítal obrovský
potlesk už při příchodu na pódium
a která samotným vystoupením gradovala náladu publika. Dunajská kapela
předvedla také ve vynikající formě
známé moravské a slovenské písně
a „donutila“ publikum ke spontánnímu
zpěvu. Na závěr se představila druhá
kapela z Moravy Gloria. Svižné písně,
„šmrncovní“ sólové výkony muzikantů
a krásně zazpívaný fantóm opery završily
festival tak, že posluchači si stále
a stále vyžadovali přídavky.
Festival ale touto přehlídkou dechovek neskončil, na menším pódiu se už
chystala dechová hudba Túfaranka.
Takže všichni, kteří si chtěli déle vychutnávat krásné zážitky sobotního večera
zůstali na zábavě a navzdory počasí,
které se na závěr dne pokazilo, se tancovalo a zpívalo až do pozdního večera
(byť už bez naší účasti neboť jsme odjeli
po skončení hlavního programu).
Je třeba zdůraznit, že byť to byl první
ročník, tak se festival našim přátelům
opravdu vydařil. Bylo potěšující, že se
na festivale zúčastnilo kromě střední
a starší generace i velké množství
mladých lidí, kteří svým chováním ukázali, že i mladá generace se dokáže při dobré hudbě slušně a inteligentně bavit.
I přesto, že počasí nebylo ke konci akce
nejpříznivější, sešlo se v Kaniance asi
1000 milovníků dobré dechové hudby
nejen z místního regionu, ale téměř
z celého Slovenska a z České republiky.
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Poděkování za nevšední a duši
povznášející zážitek tak patří všem
organizátorům, pořadatelům a hlavně
starostovi obce Kanianka panu Emilovi
Mendelovi za vzornou přípravu a realizaci
tohoto 1. Ročníku festivalu MAJSTROV
DYCHOVÝCH HUDIEB. Držíme palce, aby
se vysoko nasazenou laťku v dalších
ročnících tohoto festivalu postupně
podařilo překonávat. Z pohledu partnerské spolupráce Kanianka – Fryšták tak
byla jen škoda, že se neprezentovala
Fryštacká Javořina, která by vysokou
kvalitu toho festivalu svým výkonem jen
podtrhla. Věřme, že se tak v budoucích
ročnících stane tradicí.
A další poděkování, a to v osobní
rovině, patří znovu stejným lidem,
našim přátelům, kteří - byť vytíženi organizací a koordinací průběhu festivalu,
si vyšetřili část svého času a energie
k tomu, že jsme se u nich necítili jen
jako jedni z mnoha návštěvníků festivalu, ale jako přátelé, kteří si vždy rádi
najdou chvilku ke společnému setkání.
Na závěr starosta Kanianky Emil Men-

del požádal pana místostarostu Radomíra Dupala, aby vyřídil jeho srdečné
pozdravy všem občanům města Fryšták
a zároveň je, v případě jejich zájmu,
pozval na Kaniansky jarmok (který už

bohužel proběhl 11. - 13. září 2009).
I to je další střípek v prohlubování naší
spolupráce a přátelství s touto slovenskou obcí.
-vesta-

SOS – poradna pro spotřebitele
Které druhy zboží a služeb jsou nejproblémovější?
Nabídky všeho druhu se na nás valí
prakticky z každé strany. Identiﬁkovat
konkrétní druhy zboží či služeb, které
patří k nejproblémovějším nelze zcela
obsáhnout a popsat, protože se vždy
objeví nějaký nový závadný výrobek
nebo služba. Proto je nutné identiﬁ kovat společné jmenovatele takových
nabídek, které ukazují na možnost její
problematické kvality či nevýhodnosti.
Pouze tak spotřebitel propluje řekou nabídek, reklamy a jiných dalších ataků na
jeho osobu bez ztráty svých ﬁnančních
prostředků a duševního zdraví.
Smlouva, ať ústní či písemná, musí
být vždy uzavřena vážně, svobodně,

určitě a srozumitelně. Uzavření smlouvy nesmí odporovat svým obsahem
či účelem zákonu, nesmí jej obcházet
a nesmí být proti dobrým mravům.
Stejně tak při uzavírání jakékoli
smlouvy nesmí dojít v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
Je nutné si uvědomit, že pod pojmem smlouva se nerozumí jen uzavírání složitějších právních vztahů, jako jsou
smlouvy o úvěru, o koupi nemovitost
apod., ale i nákup v obchodě, oprava
televizoru nebo návštěva bazénu.
Důležité je i to, aby spotřebitel vždy
řešil vzniklý problém bez zbytečného
odkladu, jelikož se tak může připravit
o svá práva, která mohou být časově
limitována.

K O N T A K T Y :

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel.: 224 239 940
Fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08 (8 Kč/min.)
Na spotřební zboží platí obecná
24 měsíční záruka, která nemůže být
jakkoli omezena. Reklamujeme u prodávajícího nebo podnikatele určeného
k opravě. Reklamace včetně odstranění vady musí být provedená do 30 dnů,
jinak má spotřebitel právo od smlouvy
odstoupit či požadovat výměnu věci za
novou.
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V říjnu mráz a větry – leden a únor teplý
Výročí
4. října tomu
bude rok, co nás
předešel na věčnost Cyrilek Juroška. Všichni jsme ho
znali s provázkem
a úsměvem či vtipem na rtech.
V jeho pozůstalosti jsme našli kalendář z roku 1948, kde si zapisoval
vtipy:
- Velký muž s malým kufrem a malý
muž s velikánským kufrem se představili v cirkuse. Co umíte? – ptá se ředitel.
Vystupujeme samostatně. Dlouhán otevřel malý kufřík a vytáhl z něho malou
dřevěnou poličku. Touto poličkou zatluču malého uprostřed arény do země až
po krk. A co máte vy v tom velkém kufře? – Prášky na bolení hlavy.
- Potkal známý známého. Ten vedl
kozu. Ptá se ho: „Kam vedeš toho

osla?“ – „Co blázníš, vždyť je to koza?“
– „Co ty se do toho pleteš, mluvím
s tebou?“
- Z vyššího velitelství přišel rozkaz:
Vojína Fr. Kadeřábka pošlete ihned do
Klatov. Je určen za kuchaře. Od setniny odpověděli: Vojín F. K. nemůže být
kuchařem, protože je bacilonosičem.
Hned nato přišel rozkaz z velitelství: Dle
našeho nařízení pošlete vojína F. K. na
určené místo, protože bude kuchařem a

bacilonosičem udělejte někoho jiného.
- Krátce před Vánocemi svěřila se mladá manželka: Poslyš, drahoušku, musím ti již nyní říci, co ti
chystám k Ježíšku. – Nu a co? – Daruji ti nový vařič a krásné záclony do
mého pokoje. A čím mě překvapíš
ty? – Ode mne dostaneš holicí strojek
a krásný pohár na pivo.
- Ptá se přítel novomanžela: Jak se
podařil tvé ženě první oběd? – Ani se
neptej, připálila si kuchařskou knihu.
- Říká kamarád kamarádovi: Ta tvoje paní – upřímně řečeno – není zrovna
hezká. – To vím, není hezká vzhledem,
avšak musí se brát zřetel na její nitro,
které je vznešené a krásné. – Dej si ji
tedy obrátit na ruby.
Ať nám zůstane ve vzpomínce usměvavý salesián, který po celou dobu zůstal věrný svému povolání.

Co bylo

Kronika oratoře (7)

Rozběhla se pravidelná činnost kurzů Orientační dny. Jen za měsíc září
jsme měli 12 pobytů. Je to stoupající
tendence, ale víc už to nejde. 3 kurzy
jsme museli mít mimo dům. Podařilo
se nám při jedné přípravě zlikvidovat
plotek u dětského hřiště. Nyní je nový,
festovní a snad i pěknější.
Ještě jedna akce proběhla mimo
náš dům, a to 18. slet Starých pák
s hostem panem knížetem Karlem
Schwarzenbergem. U nás na DISu se
vařilo knížecí zelí, kterého si host šel
sám osobně přidat.

(škol. rok 1930-31)
V neděli 8. března měli Sokoli akademii, a proto mnoho oratoriánů – Sokolů
se nedostavilo odpoledne, poněvadž buď cvičili nebo hráli divadlo. Zato ihned
po divadle přišli skoro všichni. Této neděle počal vycházeti zábavný ilustrovaný
časopis „Oratoř“. Každé číslo, mimo první, bude míti jen dva výtisky. První číslo
přinášelo různé zajímavé i poučné statě. Poslední stránka, která posud nejvíce
baví, je věnována sportu. Mimo to nepřihodilo se nic zvláštního.
Následujícího čtvrtku započal být zápis o šampionát v ping-pongu, kterého se
zúčastnilo dvanáct přihlášených a který byl započat ode všech hráčů s největší
vážností. Bylo opravdu zajímavé pohlížeti na ně a viděti, jak velké krůpěje potu jim
vyvstávaly na tváři a jak nikdo neviděl a neslyšel nic jiného než svůj balonek. Bližší popis hry podáváme v „Oratoři“ na sportovní stránce, ale nemohu opomenouti
podotknutí, že ač tak horoucně zabráni do hry, přece všichni, jakmile zazněl zvon
„Anděl Páně“, zarazili hru na povel a modlili se Pozdravení andělské. Večer také
zůstali dva u nás na požehnání.
Nemáme sice nic určitého, ale přece v duši každého panuje jakési tušení, že
se nad námi připravuje jakási bouře, která by snad mohla uškoditi oratoři. Zdá se,
že na obou stranách panuje velké napětí, že se připravuje boj o mládež, boj, který
má rozhodnouti, zda-li mládež máme míti my nebo naši nepřátelé. Dobrotivý Bůh
a bl. Don Bosco ať rozhodnou tento boj, neboť vše, co podnikáme, jest k větší cti
a slávě Boží.
Neděli dne 15. března prožili jsme velmi pěkně a vesele. Hned po naší ranní
mši svaté oratoriáni, kteří si na ni přivstali, přihnali se do oratoře. Byli to skoro
všichni členové zápasu o mistrovství v ping-pongu. Pospíšili si ráno, aby mohli
ihned pokračovati v zápase, což se však stalo až po ranní mši svaté na faře.
Pokračovalo se až do poledne, ale jak se zdá, zápas skončí až v pondělí nebo
v úterý. Na požehnání a na besídku dostavilo se jich poměrně méně, celkem asi
50, avšak během dne se v oratoři vystřídali všichni oratoriáni a mnoho neoratoriánů. Z těch větších, učňů a tovaryšů, přišlo několik, jsou to vesměs náruživí
sokolové, avšak chovali se dosti dobře. Slušně se pobavili a pak zase odešli.

Co bude
V říjnu k nám přijedou mládežníci na
LIS. Letos je přihlášených rekordních
79 mladých. Téma tohoto formačně
duchovního setkání je: „Proč zrovna sv.
František Saleský a salesiáni“. Přijedou
k nám pěstounské rodiny na duchovní
cvičení a pedagogická fakulta z Brna.
Pokud si ještě pamatujete na našeho
dobrovolníka Romana Turowského, tak
bude mít 10. října u salesiánů v Ostravě
spolupracovnické sliby.
19. – 21. října proběhne tradiční
podzimní bazárek.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Fryštácký
Malý svět
– za kulturou jinak

Městská knihovna Fryšták
pořádá
cestovatelskou přednášku

NOVÝ ZÉLAND
- ZEMĚ PROTINOŽCŮ
s podtitulem
Příběh o splnění životního snu
Akce se koná
ve čtvrtek 1. října od 18. hodin
v kinosále ve Fryštáku.
V poutavém i poučném vyprávění
cestovatele Jiřího Máry a promítání
nádherných fotograﬁí se seznámíte
s překrásnou přírodou Nového Zélandu i zvyky domorodých obyvatel. Uvidíte tančit Maory, vařit bláto
i tryskat gejzíry. Poznáte jak se na Novém Zélandu slaví Vánoce i Silvestr.
Nahlédnete do země Pána prstenů.
Současně se dozvíte, že podobnou
cestu je možné absolvovat i na invalidním vozíku.
Syn autora cestopisné knihy a dokumentárního ﬁlmu Jirka je jediným
českým občanem, který na invalidním
vozíku procestoval celý Nový Zéland,
nejvzdálenější zemi na světě.

Fryštácký Malý svět má za sebou
svůj desátý ročník. Deset je číslo kulaté. A FMS je festival malý, fryštácký.
Úspěšný? Tož… snaží se. Deset let.
Takže asi úspěšný. Za dobu jeho existence organizátoři dosáhli mimo jiné
toho, že po skončení akce nemusejí
prodávat svá auta a za takto utržené
peníze splácet festivalové dluhy. Kdybyste jen, Ivo Bittová, věděla…
Ale bilancování nechám na jiných.
Letošní ročník, proběhnuvší o posledním srpnovém víkendu, byl ročníkem
typickým, a tedy krásným. Pestrá směsice místních i nemístních (nikoliv nemístných), ryze amatérských i profesionálních, většinou trochu divných (za což
se sluší dramaturgům poděkovat) kapel
a divadelních souborů ukázala našemu
městečku, že nejen Hanka Zagorová
umí (i když je to milá holka, všechno).

Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

• 6. 10. Cvičení a říkanky s maminkou
Dankou
• 13. 10. Pouštění draků s dětmi v Dolní Vsi. V případě nepříznivého počasí
budeme v klubovně.
• 20. 10. Beseda s pí. Hasoňovou z intervenčního centra ve Zlíně pro osoby
ohrožené domácím násilím
• 27. 10. Kosmetika Oriﬂame - ukázka
líčení a lakování nehtů s pí. Evou Jurčíkovou
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
Páteční tvoření 9. 10. v 17 hod.:
Výroba podzimních dekorací

Kromě těchto dvou formací se letos
ve Fryštáku představili rovněž vítězové
asiprestižní ceny Anděl za rok 2006
v kategorii folk a country Žamboši, brněnský afektovaný a rozcuchaný chanson Kacu, nebo vokální technické cvičení, které ale nakonec taky docela ušlo
Mako!Mako. A zastoupena byla rovněž
tvorba místní, respektive dolnoveská
v podání kapely Komassage (zde autor
článku přihřívá polívčičku svých kamarádů) a hornovesko-lukovečská, kterou
představily Tři tuny (zde si autor přihřívá
polívčičku vlastní – mimochodem, zahráli jsme krásně, skvěle a všichni nám
aplaudovali).
Zkrátka jako vždy bylo na co se dívat a co poslouchat. A i kdyby nebylo,
Moderátorský výstup Tomáše Hubáčka
a Aleše Soukupa v kinosále

Klub maminek

PROGRAM
na říjen 2009

Zpěvačka kapely Furré z Brna - Marta
Svobodová

Co se vystupujících týče, nejsilnějšími zážitky pro mne bylo páteční vystoupení zvolenské bluesové kapely ZVA
12-28, která ve svém vystoupení dokázala skloubit muzikantskou zdatnost
s vtipem a živelností. Vzácná a působivá
to kombinace. A zpěvák Noro Červenák
je objektem hodným samostatného pojednání. Nejen pro svůj nezaměnitelný
hlasový projev, ale taky pro nenucené,
hřejivé a přitom struhující showmanství.
Druhý vrchol festivalu měli na svědomí brněnští alternativní Furré, kapela mladá, kterou však tvoří ostřílení
hudebníci v čele s frontmankou (nebo
frontwoman? Prostě tou nejvýraznější
osobou z kapely) Martou Svobodovou.
Občas syrovost a křik, občas něha a citlivost, nečekané zvraty, které však mají
hlavu a patu. A radost z hraní, která se
následně logicky přenesla i na publikum.

Fryštácká kapela Komassage

tak by to byla akce dobrá. Na Fryštáckém malém světě je totiž příjemně. Má
svoji speciﬁckou atmosféru, kterou můžete vnímat pouze tady. A potom ještě
v červnu na DISfestu, myslím si. Je to
atmosféra přátelská, domácí, rodinná,
fryštácká. Ale lépe je asi ji zkusit okusit
na vlastní kůži, co vám budu povídat.
Marián Končák
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Staříčkova pouť 2009
Tentokrát už v týdenním předstihu
(kvůli návštěvě papeže Benedikta XVI.
v ČR) se ve Fryštáku uskutečnil 3. ročník Staříčkovy pouti.
Akce doprovázená podzimní výtvarnou výstavou fryštáckých tvůrců se
i tentokrát konala v prostorách parčíku
u busty P. Ignáce Stuchlého, na farním
dvoře a ve skautských klubovnách.
Hned úvodem nutno dodat, že i letos se „Staříček“ postaral o nádherné
počasí a díky tomu se mohla nedělní
poutní mše konat venku před kostelem. O hudební doprovod se postarala slovenská skupina Saleziáni, která
k nám přijela v rámci svého vystoupení
na zlínském Festivalu pod věží. Při jejím
vystoupení si u melodických písniček
podupával do rytmu doslova každý. Po
skončení mše svaté následovalo znovu
vysvěcení historického kříže před kostelem, který v průběhu letošních prázdnin
prošel „očistnou kůrou“ restaurátorky
Pavly Hradilové.
No a pak už následovala volná zábava na farním dvoře, která dostala od
14. hodiny podobu velké rodinné soutěže Staříčkův kufr.
Odpolední program zahájila holešovská skupina K2 příjemnými verzemi
písniček pro malé i velké a po ní čekalo
všechny obrovské překvapení.
Na fryštácký farní dvůr přijel v týdenním předstihu „papamobil“ se Svatým
otcem... Nebyl to sice přímo Benedikt
XVI., ale i tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o „Staříčkovi“
a z vatikánského zákulisí. No a pak už
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se desítka rodin vrhla do víru populární
televizní soutěže Staříčkův kufr. Schopnosti a vědomosti některých soutěžících byly doslova encyklopedické. Po
jejím skončení byla ještě vyhodnocena
letní výtvarná soutěž dětí na téma „Zážitky z prázdnin“.
Ani tentokrát nechybělo bohaté občerstvení, skákací stan pro děti a další
atrakce.
V podvečer čekalo ještě na všechny
návštěvníky hudební vystoupení dívčího tria BHN – Bačůvková – Halaštová
– Němcová, které zejména mezi jejich
vrstevníky vzbudilo velký ohlas.
O závěr velmi příjemného odpoledne
se pak postaral muzikantský mix fryštáckých kapel, který svoji hudební produkci dohrával už potmě.
O tom, že další ročník „Staříčkovy

pouti“ se i tentokrát vydařil, není pochyb – během odpoledne se na farním
dvoře vystřídaly nejméně dvě stovky
spokojených Fryštačanů.
Závěrem bych rád poděkoval všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci a také Zastupitelstvu města Fryštáku
za záštitu nad touto povedenou akcí.
Nezbývá než pozvat i Vás – přijďte
se za rok podívat na farní dvůr a svou
účastí tak podpořit nově vznikající rodinnou tradici. Budeme se na Vás těšit.
-pn-
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Ve dnech 16. -18. října
se uskuteční 5. ročník Fryštackého dogtrekkingu.
Jedná se o extrémní turistický závod se psy.
Letošní trasa by měla být pro kategorii long 90 km,
kategorii turistickou do 40 km
a kategorii pro děti a kočárky 12 km.
Místo startu letos v kempu Patriot Držková.
Bližší informace na www.frystak.tombru.com
TĚŠÍME SE NA PŘÍZNIVCE A PŘÁTELE PEJSKŮ A TURISTIKY.
Za pořadatelský team Bronislav Růčka.

POZVÁNKY
Český zahrádkářský svaz ZO Lukoveček – Fryšták Vás srdečně zve na tradiční výstavu ovoce a zeleniny, která
se uskuteční od 3. do 5. října v Obecním domě v Lukovečku.
Exponáty budou přebírat v pátek 2.
října pan Horáček v Lukovečku a pan
Jaroš ve Fryštáku. Připraveno je bohaté
občerstvení a nakoupit si můžete také
hrušková povidla.
Otevřeno bude v sobotu 3. října od
13 do 18 hodin a v neděli 4. října od 9
do 18 hodin.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
•••
Klub Fryštáckých důchodců připravil na pondělí 12. října další tématickou besedu - tentokrát se bude hovořit
O MEDU A JEHO VYUŽITÍ.
Akce se koná v jídelně Penzionu ve
Fryštáku od 17. hodin.
Všichni jste srdečně vítáni!

NOVÉ CENY INZERCE VE FL
Služba

Cena bez DPH Cena vč. DPH

Inzerce FL
inzerce - ČB - A4
inzerce - ČB - A5
inzerce - ČB - A6
inzerce - ČB - A7
inzerce - ČB - A8

1000
500
250
125
60

1190
595
298
149
71

inzerce - B - A4
inzerce - B - A5
Inzerce - B - A6
inzerce - B - A7

1500
750
375
200

1785
893
446
238

Programy čajovny, DISu, pozvánky na kulturní
a sportovní akce ve Fryštáku pořádané neziskovými organizacemi – do formátu A5 – zdarma,
formát A4 dle ceníku inzerce.
Názory, dojmy a zprávy z uskutečněných akcí –
max. 1 strana A4 i s fotem – zdarma.
Poděkování za účast při posledním rozloučení
– zdarma.

Městské divadlo otevřelo své brány divákům

- začala 64. sezona
Sezona 2009/2010 začala v sobotu 12. září v 19 hodin divadelní adaptací nejslavnějšího českého humoristického románu ŠVEJK, který měl v režii Jana Jirků
premiéru v červnu. Tato legendární postava se do Zlína vrátila po třiceti letech. Po
oblíbeném Stanislavu Třískovi titulní roli Švejka přebral Jan Leﬂík.
Neděle 13. září patřila nejmenším divákům. Na jevišti se totiž uskutečnila
česká premiéra nové hudební pohádky pro děti od 4 do 104 let JAK ŠLO VEJCE NA VANDR, kterou připravuje režisér Pavel Gejguš. V roli Vejce se divákům
představila Michaela Doleželová, v rolích zvířátek vystoupili Milan Hloušek, Petra
Hřebíčková / Petra Domžalová, Kateřina Králová, Helena Čermáková, Ivan Řehák
a další.
Návštěvníci mohou v těchto dnech rovněž zhlédnout v horním foyer Městského
divadla Zlín výstavu k 15. výročí založení Zlínské soukromé vyšší odborné školy
umění ZLÍNSKÝ OBRAZ SVĚTA, který pořádá Graﬁcký kabinet zlínského zámku
a Městské divadlo Zlín.
„Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění úspěšně navazuje na dlouhou
tradici zlínského výtvarného školství a systematicky rozvíjí svou činnost již od roku
1994. Za dobu patnáctileté působnosti jí prošla celá řada talentovaných tvůrců,
kteří se, mnohdy po navazujícím studiu na vysokých uměleckých školách, výrazně umělecky prosazují v rámci nejmladší generace naší výtvarné scény. Výstava
připomene tradici a význam této školy jako ojedinělé, potřebné a perspektivní
instituce prostřednictvím tvorby absolventů a studentů malířského, graﬁckého
a sochařského ateliéru. Expozici v graﬁckém kabinetu zlínského zámku, již budou
tvořit především práce na papíru a sochařská díla, tematicky doplňuje soubor
obrazů instalovaných ve foyer městského divadla,“ přiblížila kurátorka Krajské
galerie výtvarného umění ve Zlíně Pavlína Pyšná.
Expozice je veřejnosti přístupná až do 29. října.
V dramaturgickém plánu Městského divadla Zlín pro novou sezonu dochází
k několika změnám. Z provozních důvodů jsou posunuty termíny premiér. Inscenace OBRAZ tak bude uvedena v únoru 2010, RUSKÉ LOTO 17. dubna 2010
a ARMAGEDON NA GRBE 1. května 2010.
Největší novinkou v této sezoně je změna titulu. „Agentura Aura Pont nabízela
titul Mocná Afrodité, ke kterému ale neměla práva. Americká strana neautorizovala text, který naše divadlo v dobré víře zařadilo do dramplánu. Místo hry Woodyho
Allena Mocná Afrodité budeme inscenovat hru Lars von Trier: Kdo je tady ředitel?
Hru bude v termínu 20. října až 12. prosince zkoušet režisér Pavel Khek,“ sdělil
umělecký šéf MDZ Petr Veselý.
Na své věrné příznivce se i v nové sezoně těší Eržika ze slavného zbojnického
muzikálu o lásce a zradě BALADA PRO BANDITU, Eva z komediálního retro-muzikálu EVA TROPÍ HLOUPOSTI, MARYŠA ze stejnojmenného dramatu o ženě, za
niž rozhodli druzí, a mnohé další postavy.
Až do 29. října mohou lidé hlasovat v divácké anketě Aplaus. Svůj hlas herečce, herci nebo inscenaci, jež v sezoně 2008/2009 nejvíce zaujaly, mohou lidé
dát prostřednictvím hlasovacího lístku v katalogu předplatného či na webových
stránkách divadla www.divadlo.zlin.cz v sekci Aplaus. Vyhlášení výsledků ankety
APLAUS 2009 proběhne při slavnostním zahájení přehlídky NARÁZ dne 10. listopadu 2009.
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Mistryně světa
ve sportovním
aerobiku
Silvie Galíková

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
a formovat svou postavu
se Silvií Galíkovou
Cvičení je zaměřené na problematické partie: břicho, boky, hýždě.
Po aerobním zahřátí, následuje posilování a závěr hodiny tvoří strečink.
Vhodné pro všechny!
• Kdy?
Každé pondělí od 18 – 19.00 hod.
Začínáme 5. října
• Kde?
Fryšták, tělocvična ZŠ
(vchod ze dvora)
„...když máš srdce zjihlé, když máš
potíže-cvičení místo židle, hudba pomůže“ Důvodů proč přijít je ale mnohem víc...
Těším se na Vás!!!

Od 1. září 2009 zahájila
Jana Pitrová

CUKRÁŘSKOU
VÝROBU
ve Fryštáku
Na adrese: Horní Ves 253,
Osvobození III.
Nabízíme pečení zákusků,
malého cukroví a dortů
jakéhokoliv druhu.
Vše podle dohody
na tel: 577 911 133
nebo mob: 737 320 611
18

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – závazky, které nepustíme k vodě
- jako člen skupiny Veolia Voda se zavazuje poskytovat svým zákazníkům
kvalitní služby
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se v odpovědi na stále rostoucí
požadavky svých zákazníků dlouhodobě věnuje zvyšování kvality poskytovaných
služeb. Tuto svou strategii orientace na zákazníka potvrzuje nyní svým novým
a v Česku ojedinělým projektem Závazků zákaznických služeb, který v říjnu startuje.
Vodárny se v deseti zcela konkrétních bodech zavazují zajistit svým zákazníkům snadnou a rychlou dostupnost svých služeb, chtějí své zákazníky více a otevřeně informovat o poskytovaných službách a v neposlední řadě se zavazují být
vůči svým zákazníkům v případě jejich tíživé situace solidární. V případě nedodržení stanovených lhůt ze strany Veolie dostane zákazník jako omluvu věcný dárek.
Společnost chce prostřednictvím tohoto projektu posílit důvěru svých zákazníků
v poskytované služby.
Podrobné znění závazků najdete na www.veoliavoda.cz a na www.smv.cz.
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