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Světový pohár horských kol
s Martinem Kolajíkem
ČLEN SPEEDBIKE TEAMU FRYŠTÁK NA STARTU ZÁVODU SVĚTOVÉHO POHÁRU VE SJEZDU.
Všechno začalo na posledním závodě Českého poháru DHI v Koutech nad Desnou, kde Martin Kolajík zajel v kategorii
Elite páté místo a vyjel si tak dvacet nominačních UCI bodů. Tím si při svém teprve druhém startu v ČP řekl o zařazení do
české reprezentace na UCI Mountain Bike World Cup v italském resortu Val Di Sole.
Dokončení na str. 8
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Redakce Fryštáckých listů,
vedení města a zastupitelstvo
přejí všem občanům
příjemné prožití prázdnin a dovolených,
spoustu nezapomenutelných zážitků
na vašich cestách
a šťastné návraty domů.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 12/2013/VI ze dne 16. 5. 2013 (Výběr)
• RMF jmenuje ke dni 1. 6. 2013 do funkce vedoucího Odboru technického hospodářství Městského úřadu Fryšták Ing.
P. Dohnala, Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem jmenovacího dekretu.
• RMF schvaluje pořízení licence agendy
„Nájemné“ a „Doúčtování služeb“ v rámci
doplnění radničního jednotného informačního systému města Fryštáku a schvaluje
Dodatek č. 5 ke smlouvě o převodu licencí programového vybavení mezi městem
Fryšták, a společností VERA, spol. s r. o.,
Praha 6 – Vokovice, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě
o podpoře provozu a užití IS Radnice mezi
městem Fryšták, a společností VERA,
spol. s r. o., Praha 6 – Vokovice, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí vyhodnocení výběrového řízení provedeného pojišťovacím
makléřem OPTIMUM-centrum pojištění, s.
r. o., Vsetín, na pojištění majetku města
a odpovědnosti (mimo pojištění vozového
parku a pojištění JSDH MF), kdy makléř
při hodnocení vycházel zejména z kvality
a rozsahu nabízeného pojistného produktu (pojistné podmínky, smluvní ujednání, inovace pojistných produktů apod.),
z výše pojistného a z ﬁnanční síly a stability pojistitele, přičemž makléř doporučil jako vítěznou nabídku od Kooperativa
pojišťovny, a. s., a to z důvodu kvality
a rozsahu nabízeného pojištění, jež je
podle makléře nejvyšší ze všech nabídek,
dále z důvodu akceptace všech požadavků zadavatele, a také z důvodu ceny.
• RMF schvaluje vítěze výběrového řízení
na pojištění hospodářských rizik (pojištění majetku města a odpovědnosti mimo
pojištění vozového parku a pojištění JSDH
MF), realizovaného pojišťovacím makléřem OPTIMUM-centrum pojištění, s. r. o.,
Vsetín, a to spol. Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna insurance group, Praha
a ukládá Ing. M. Jaškovi ve spolupráci
s makléřem města dopracovat návrh
smluvní dokumentace.
• RMF bere na vědomí žádost manželů
Matějíčkových, bytem Kostelec, o povolení rekonstrukce novinového stánku na
nám. Míru ve Fryštáku a ukládá Ing. J.
Košákovi zajistit neprodlené projednání
tohoto požadavku ve Stavební komisi při
RMF.
• RMF bere na vědomí návrh pana J.
Končáka, Fryšták, na ukončení Smlouvy o poskytnutí podnikatelských služeb
v oboru odborný lesní hospodář, ze dne
10. 5. 2013, a to s tím, že platnost smlouvy bude ukončena po uplynutí smluvní
výpovědní lhůty 6 měsíců (v souladu
s příslušnou smlouvou), tj. ke dni 31. 12.
2013 a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit nového lesního hospodáře.
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• RMF při výkonu funkce zřizovatele Základní školy Fryšták, p. o., v souladu
s ust. čl. č. VI bod č. 9 a čl. č. XII Zřizovací
listiny Základní škola Fryšták uděluje souhlas s pořízením nového majetku (140 ks
židlí do školní jídelny).
• RMF bere na vědomí sdělení Komise bytové, sociální a pro rodinu při Radě města Fryštáku ve věci adresního přidělení
ﬁnančního příspěvku žadateli Středisku
rané péče EDUCO Zlín, o. s., s upřesněním jména občana, u kterého bude příspěvek použit na pokrytí provozu.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000,- Kč o. s. Středisko
rané péče EDUCO Zlín, za účelem pokrytí provozu jedné klientské rodiny města
Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem
Fryšták, a Střediskem rané péče EDUCO
Zlín, za účelem pokrytí nákladů na provoz
jedné klientské rodiny města Fryštáku,
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost manželů
J. a A. Lekešových, bytem Zlín, o prodej
části městského pozemku p. č. 263/1, k.
ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře do 180
m², za účelem rozšíření zahrady u rekreační chaty a ukládá Ing. J. Košákovi zajistit neprodlené projednání této žádosti ve
Stavební komisi při Radě města Fryštáku
a ukládá starostovi neprodleně seznámit
s touto žádostí Osadní výbor Vítová za
účelem vydání stanoviska.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru odprodeje drobného hmotného investičního
majetku – kuchyňského vybavení (nádobí)
za cenu nabídnutou ve výši 10 % z ceny
pořizovací, žadateli J. Němcovi – Jídelna
penzionu pro důchodce, Fryšták.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města krátkodobou výpůjčku části prostor bývalé
kotelny (uhelny) u Sokolovny ve Fryštáku,
a to pouze v termínu středa dne 12. 6.
2013 v době od 7.00 hodin do 22.00
hodin, a to za účelem konání debaty
v rámci programu Fair Play 2013 s názvem „Fryšták očima…“, žadateli Fair Play
Fryšták, o. s.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části objektu bývalé kotelny (uhelny) umístěné na poz. p. č. 121, k. ú.
a obec Fryšták, mezi městem Fryšták,
a o. s. Fair Play Fryšták, za účelem pořádání debaty v rámci programu Fair Play
2013 s názvem „Fryšták očima …“, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost Fair Play
Fryšták, o. s., o dlouhodobý pronájem
či výpůjčku objektu bývalé kotelny u ZŠ
Fryšták, umístěné na poz. p. č. 121, k. ú.
a obec Fryšták, včetně vyčlenění ﬁnanč-

ních prostředků na drobné stavební úpravy a s ohledem na majetkoprávní vztahy,
technický stav objektu nedoporučuje
schválit dlouhodobou výpůjčku (případně
pronájem), nedoporučuje vyčlenit ﬁnanční prostředky na stavební úpravy objektu
a ukládá starostovi projednat na zasedání
zastupitelstva.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města krátkodobou výpůjčku městských pozemků p.
č. 383/1 – manip. plocha, o výměře 2128
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, poz. p. č.
384/2 – ost. komunikace, o výměře 845
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, poz. p. č.
443/29 – trvalý trav. porost, o výměře
4534 m², k. ú. Vítová, poz. p. č. 443/30
– trvalý travní porost, o výměře 3578 m²,
k. ú. Vítová, a poz. p. č. 442 – ostatní
komunikace, o výměře 381 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, a to pouze v termínu
14. 6. 2013 až 16. 6. 2013, vždy v době
od 7.00 hodin do 22.00 hodin, žadateli
Fair Play Fryšták, za účelem konání festivalu Fair Play 2013.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce městských pozemků p. č. 383/1
a p. č. 384/2, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, a pozemků p. č. 443/29, p. č.
443/30 a p. č. 442, vše k. ú. Vítová, obec
Fryšták, mezi městem Fryšták, a Fair Play
Fryšták, o. s., za účelem konání festivalu Fair Play Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy, přičemž rada
souhlasí se spoluprací města ve smyslu
žádosti o. s. Fair Play Fryšták, mimo zajištění přechodné změny dopravního značení, a ukládá Ing. M. Kasalovi, vedoucímu
OSMM, zajistit tuto součinnost.
• RMF bere na vědomí informaci OSMM
a ESO o postupu při vymáhání uhrazení kauce od manželů R. a E. Šiřinových,
Fryšták, kteří mají uzavřenu řádnou
smlouvu o nájmu bytu č. A/241 v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, a pověřuje
Ing. M. Jaška, vedoucího ESO, zajištěním
právního stanoviska k dané věci.
• RMF doporučuje ZMF zrušit své usnesení č. U Z 15/2012/VI/6c) ze dne 17.
12. 2012 a schválit uzavření smlouvy
č. 1005C13/25 O zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem,
se sídlem Praha ke stavbě kanalizace
s názvem „Kanalizace Vítová“, umístěné
na části pozemků p. č. 990/2 – ost. plocha, ost. komunikace, 990/4 – ost. plocha, ost. komunikace, a poz. p. č. 853/4
– trvalý travní porost, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene.
• RMF schvaluje dočasné umístění (od
1. 6. 2013 do 31. 8. 2013) manželů F.
a V. Chludových, Fryšták, do „hostinského bytu“ v Domě s byty pro důchodce

FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2013

Fryšták, místnost č. 236, blok „B“, nám.
Míru 382, z důvodu zajištění náhradního
ubytování po dobu rekonstrukce vlastní
nemovitosti, a to s úhradou za bydlení
a ukládá OSMM připravit návrh dokumentace za účelem užívání bytu.
• RMF schvaluje Provozní řád prádelny
Domu s byty pro důchodce Fryšták.
• RMF schvaluje zkušební provoz prádelny
v Domě s byty pro důchodce Fryšták od 1.
7. 2013 do 31. 12. 2013 s kapacitou 2,5

kg prádla/1 osobu/1 měsíc vč. mandování, a to v ceně nájmu, a následně každý
1kg prádla na osobu v ceně 50,- Kč.
• RMF schvaluje Ceník praní a mandlování v objektu Domu s byty pro důchodce
Fryšták od 1. 7. 2013
• RMF ukládá OSMM zajistit vybavení
prádelny 2 ks praček a realizaci drobných
stavebních úprav.
• RMF bere na vědomí žádost p. A. Nohála, Fryšták, o přidělení bytu v Domě

s byty pro důchodce Fryšták č. B/432,
nesouhlasí s umístěním žadatele v tomto
bytě a ukládá OSMM projednat umístění
žadatele v jiném volném bytě.
• RMF uděluje souhlas s uzavřením provozu Mateřské školy Fryšták, p. o., a to ve
dnech od 15. 7. 2013 do 18. 8. 2013.
• RMF bere na vědomí sdělení Ing. V.
Doleželové ve věci stavu jednoho klienta
zařízení a o řešení celé situace (postup
města) bez připomínek.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 03/2013/VI ze dne 3. 4. 2013
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí žádost Ing. J.
Sadily, zastupující Dům Ignáce Stuchlého Fryšták, a ukládá mu doplnit žádost
o poskytnutí dotace na mezinárodní setkání mládeže o zpřesněné údaje (konečnou podobu programu, rozpočet, další
zdroje ﬁnancování, počet účastníků ap.).
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku ke
dni 29. 5. 2013 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí Zprávu č.
246/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok
2012.
• ZMF schvaluje ke dni 30. 5. 2013 zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města
Fryštáku za rok 2012 včetně Opatření č.
1/2013 k nápravě chyb uvedených ve
Zprávě č. 246/2012/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryštáku
za r. 2012.
• ZMF deleguje jako zástupce města
Fryštáku na zasedání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s., konané dne 18. 6. 2013 v sídle společnosti, starostu města Fryštáku
Mgr. L. Doležela, Fryšták.
• ZMF deleguje do orgánu - Dozorčí rady
spol. Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,
Ing. P. Studeníka, Slavičín, a pověřuje
starostu města Fryštáku Mgr. L. Doležela na zasedání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., hlasovat pro jmenování Ing. P. Studeníka,
členem dozorčí rady této společnosti.
• ZMF bere na vědomí nabídku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na
možnost čerpání státní dotace na zabezpečení pohotovosti jednotky JPO II/1 a z
ﬁnančních, personálních a organizačních
důvodů nesouhlasí s podáním žádosti
města Fryštáku o poskytnutí dotace na
zabezpečení pohotovosti JSDH MF v roce
2014.
• ZMF schvaluje účast města Fryštáku v
soutěži „Obec přátelská rodině“ a pověřuje starostu podáním přísl. přihlášky.

č. Z 04/2013/VI ze dne 29. 5. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí žádost pana M.
Ditmara, Olomouc o prodej části měst.
poz. p. č. 281/1, k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, o vým. do 240 m², za účelem
rozšíření pozemku vedle stavby RD, souhlasí se záměrem majetkoprávního vypořádání mezi městem Fryštáka žadatelem
a ukládá OSMM zajistit neprodleně znalecký posudek za účelem stanovení ceny
v místě a čase obvyklé.
• ZMF bere na vědomí žádost pana J. Šebíka, Fryšták, o prodej části městského
pozemku p. č. 383/1 – ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře do 100
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, a neschvaluje prodej předmětného pozemku žadateli, a to z důvodu
připravovaného záměru propojení trafostanic „Žaba a Pod Parkem“.
• ZMF bere na vědomí žádost pana K.
Černého, Zlín, o prodej části městského pozemku p. č. 258, k. ú. Vítová, ob.
Fryšták, zahrada, o výměře do 200 m²,
za účelem rozšíření zahrady u rekreační
chaty a neschvaluje prodej předmětného
městského pozemku, a to z důvodu následného snížení využitelnosti pozemku
pro město.
• ZMF schvaluje ke dni 30. 5. 2013
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení „Dolní Ves, R49,
Jb 194, 193, přel. NN“, umístěného na
pozemku p. č. 89/1, v k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
podle platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje ke dni 30. 5. 2013
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Dolní Ves, R49, Jb 139,
136, přel. NN“, umístěného na pozemku
p. č. 334, 335, 337 a 338, vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene podle platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy č.

1005C13/25 O zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem,
Praha, ke stavbě kanalizace s názvem
„Kanalizace Vítová“, umístěné na části
pozemků p. č. 990/2 – ost. plocha, ost.
komunikace, 990/4 – ost. plocha, ost.
komunikace, a poz. p. č. 853/4 – trvalý
travní porost, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost manželů
Lekešových, Zlín, o prodej části městského pozemku p. č. 263/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře do 180 m²,
za účelem rozšíření zahrady u rekreační chaty, souhlasí se záměrem prodeje
předmětného pozemku a ukládá OSMM
zajistit neprodleně znalecký posudek za
účelem stanovení ceny v místě a čase
obvyklé.
• ZMF bere na vědomí žádost manželů
Matějíčkových, Zlín – Kostelec, o povolení rekonstrukce stávající traﬁky umístěné na části pozemku parc. p. č. 2/1,
k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, na nám. Míru
a souhlasí s rekonstrukcí dle předloženého návrhu, a to za předpokladu vydání
příslušných povolení k předložené rekonstrukci a s podmínkou stavby na vlastní
náklady a bez nároku na úhradu vynaložených nákladů v případě rekonstrukce
náměstí a s tím spojeného požadavku na
likvidaci nového novinového stánku.
• ZMF bere na vědomí žádost Fair Play
Fryšták, o. s., o dlouhodobý pronájem
či výpůjčku objektu bývalé kotelny u ZŠ
Fryšták s tím, že tato žádost bude doplněna.
• ZMF schvaluje s účinností ke dni 1. 6.
2013 udělení Pověření dispozičním právem města Fryštáku Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu Odboru technického hospodářství Městského úřadu Fryšták, kterým se
zmocňuje rozhodovat o použití ﬁnančních
prostředků vyhrazených ve schváleném
rozpočtu města Fryštáku pro potřebu
odboru technického hospodářství včetně
úseku technických služeb, do výše 30
tis. Kč bez DPH na jednotlivou operaci
v rámci jednoho rozpočtového roku.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 13/2013/VI ze dne 30. 5. 2013
(výběr)
• RMF schvaluje uzavření pojistné
smlouvy č. 7720756233 na pojištění
majetku a odpovědnosti mezi městem
Fryšták, a spol. Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha s účinností k 1. 6. 2013, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
č. R 14/2013/VI ze dne 5. 6. 2013
(výběr)
• RMF schvaluje v rámci zajištění pomoci při odstraňování mimořádné události – povodně vyslání Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Fryštáku,
a to do města Svoboda nad Úpou, s platností ke dni 6. 6. 2013 a dále dle potřeby a schvaluje uvolnění ﬁnanční částky
ve výši 23.000,- Kč (záloha v hotovosti)
p. Lubomíru Richterovi na zajištění této
pomoci.
č. R 15/2013/VI ze dne 10. 6. 2013
(výběr)
• RMF bere na vědomí informaci starosty
o spuštění provozu Odboru technického
hospodářství Městského úřadu Fryšták
bez připomínek.
• RMF s platností od 1. 6. 2013 schvaluje za účelem výkonu funkce vedoucího
Odboru technického hospodářství Městského úřadu Fryšták – pouze pro služební účely - přidělení služební simkarty
a služebního mobilního telefonu ve vlastnictví města Fryštáku s číslem 730 616
399 vedoucímu odboru Ing. P. Dohnalovi.
• RMF bere na vědomí žádost části občanů o informaci ve věci zasíťování místní části Fryštáku, Dolní Ves, Vylanta,
a pověřuje starostu předáním odpovědi
v dané záležitosti v předloženém znění.
• RMF schvaluje žadateli – Cyklistickému klubu Drásal Team Holešov – průjezd
cyklistů Městem Fryšták dne 6. 7. 2013
v rámci konání 20. ročníku cyklistického
maratónu na horských kolech „Bikemaraton Drásal České spořitelny – závod
horských kol Zlínského kraje“ a pověřuje vedoucí OSMM Ing. Kasalu vydáním
souhlasu.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu při
RMF č. 03/2013 ze dne 5. 6. 2013.
• RMF v návaznosti na stanovisko Komise bytové, sociální a pro rodinu při
Radě města Fryštáku ve věci žádosti
paní Stremenové schvaluje navržený postup komise a pověřuje Ing. P. Osohu,
předsedu komise, předáním příslušných
informací Charitě Fryšták.
• RMF v návaznosti na stanovisko Komise bytové, sociální a pro rodinu při Radě
města Fryštáku schvaluje přidělení byto-
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vé jednotky č. D/316 v Domě s byty pro
důchodce Fryšták žadatelce paní M. Pečeňové, Fryšták, a to ke dni 1. 7. 2013.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Fryšták, a paní
M. Pečeňovou, Fryšták, a to za účelem
nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, č. D/316, na dobu určitou do
31. 12. 2013, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na stanovisko Komise bytové, sociální a pro rodinu při Radě
města Fryštáku schvaluje přidělení bytové jednotky č. A/245 v Domě s byty
pro důchodce Fryšták žadateli panu V.
Holomkovi, Fryšták, a to k 1. 7. 2013.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Fryšták, panem
V. Holomkem, Fryšták, a to za účelem
nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce Fryšták, č. A/245 na dobu určitou do
31. 12. 2013, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na stanovisko Komise bytové, sociální a pro rodinu při Radě
města Fryštáku schvaluje přidělení bytové jednotky č. D/413 v Domě s byty
pro důchodce Fryšták žadateli panu A.
Nohálovi, Fryšták, a to po provedených
opravách bytu.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Fryšták, a panem
A. Nohálem, Fryšták, a to za účelem nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, č. D/413 na dobu určitou do 31.
12. 2013, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí doporučení Komise bytové, sociální a pro rodinu při Radě
města Fryštáku v návaznosti na jednání zástupců rodin, maminek a starosty
města Fryštáku (včetně zástupců některých zřízených organizací a orgánů) a:
- ukládá ředitelům mateřské a základní
školy zavést k 1. 1 2014 elektronizaci
poplatků vybíraných těmito zařízeními;
- ukládá Ing. P. Dohnalovi, ved. odboru
technického hospodářství, neprodleně
prověřit možnost zřízení nových parkovacích míst pro jízdní kola v prostoru dvoru
základní školy;
- ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit uvolnění dalších kapacit kolumbária na místním hřbitově a řešit případné výdaje v
rozpočtu na r. 2014;
- ukládá starostovi jednat s p. E. Červenkou ve věci dohody o změně rozsahu jím
pronajímaných státních pozemků p. č.
910/1 a 911/2, oba k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, a to za účelem
možného zřízení volnočasového víceúčelového areálu;
- ukládá Ing. P. Dohnalovi zpracovat přehled (bez)bariérovosti chodníků města a

ukládá mu tuto záležitost projednat na
příslušné komisi.
• RMF schvaluje odprodej drobného
hmotného investičního majetku – kuchyňského vybavení (nádobí) žadateli p.
J. Němcovi – Jídelna penzionu pro důchodce, Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a panem J. Němcem – Jídelna penzionu pro důchodce,
Fryšták, za účelem prodejem drobného
hmotného investičního majetku – kuchyňského vybavení (nádobí), a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
02 mezi městem Fryšták, nám. Míru
a panem J. Němcem – Jídelna penzionu
pro důchodce, Fryšták, kterým se mění
v části II. A, čl. 1 Předmět smlouvy, kdy
se odst. 1 a 2 nahrazuje novými články
o vlastnictví a názvu pronajímané nemovitosti, dále v části II. B, čl. 1 Předmět
smlouvy, kdy se ruší odst. b/, dále v čl.
3 Cena nájemného, kdy se ruší odst. Ad
b/, a v části III Společná ujednání pro
obě smlouvy, čl. 1 Zvláštní ujednání,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• RMF bere na vědomí Závěrečnou zprávu – Smluvní vztahy a související právní
otázky IA „Domov – penzion Fryšták“ Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové bez připomínek a schvaluje úhradu faktury.
• RMF bere na vědomí Protokol č.
072301513 o výsledku kontroly o hospodaření s energií u budovy Základní
škola Fryšták, bez připomínek.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej městského pozemku p. č. 487/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 212 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli fě DASTIN,
s. r. o., Fryšták, za cenu ne nižší, než je
cena stanovená znaleckým posudkem,
s podmínkou úhrady nákladů na znalecký posudek a návrh na vklad žadatelem,
a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• RMF souhlasí s uskutečněním okružní
jízdy Fryštákem v trase Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí Fryšták – Lepa
– Žabárna – Lukoveček – Šenk HV – Špice, pořádané 1. Fryštáckým spolkem
motocyklistickým dne 29. 6. 2013.
• RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku
prostor Polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí Fryšták, a části měst.
pozemku p. č. 446/1 – ost. plocha,
manipulační plocha, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli 1. Fryštáckému spolku
motocyklistickému, za účelem vytvoření
zázemí při uspořádání výstavy a okružní jízdy historických motocyklů v sobotu
dne 29. 6. 2013, a to v době od 9.00
hod do 18.00 hod.
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• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a 1. Fryštáckým spolkem motocyklistickým, zast.
Mgr. L. Sovadinou, za účelem výpůjčky
prostor Polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí Fryšták a části měst. poz.
p. č. 446/1 – ost. plocha, manipulační
plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
o výpůjčce.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 255/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře cca 50 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, žadateli panu M. Jaškovi, Zlín,
a to z důvodu, že pozemek je zatížen kanalizací.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
městského pozemku p. č. 323/120
– zast. plocha, o výměře 1 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli panu P.
Slaměnovi, Fryšták, a panu.
M. Slaměnovi, Fryšták, za cenu ne nižší,
než je cena stanovená znaleckým posudkem, a s podmínkou úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku
a návrhu na vklad žadateli.
• RMF schvaluje ukončení smlouvy
o umístění reklamního zařízení na sloupu veřejného osvětlení uzavřenou mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou OBOZ Zlín,
a to dohodou ke dni 13. 6. 2013, s podmínkou, že ﬁrma OBOZ Zlín uhradí při
podpisu dohody nájemné za období od
1. 1. 2013 do 13. 6. 2013 na účet města, a pověřuje starostu podpisem této
dohody.
• RMF schvaluje ke dni 11. 6. 2013
zveřejnění záměru výpůjčky části městských pozemků p. č. 28 – ost. plocha,
silnice, o výměře do 20 m², k. ú Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, a části poz.
p. č. 67 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře do 8 m², a poz. p. č. 106 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře do
15 m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli panu
K. Gyuriscekovi, Fryšták, za účelem vybudování sjezdů na ul. Hornoveská a Komenského, a uzavření příslušné smlouvy
o výpůjčce.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi městem Fryšták, a
Ing. Mgr. J. Popelkovou, zaměstnankyní
KÚZK, Zlín, s předmětem dohody zpracování interních směrnic města, a to
Pracovního řádu, Organizačního řádu a
Vnitřního platového předpisu, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje poskytnutí ﬁnančního
příspěvku za účelem zajištění spoluﬁ nancování (částečná úhrada nákladů)
účasti člena fryštáckého „Speed bike teamu“ pana M. Kolajíka, který se ve sjezdu horských kol nominoval k účasti na
Světovém poháru, který se koná v Itálii
ve dnech 13. až 16. 6. 2013, schvaluje

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané!
V červencovém vydání našeho měsíčníku bych upozornil na několik věcí. Předně
– závěr června každoročně přináší zejména našim školákům toužebně očekávané
prázdniny. Naplnil se tedy další školní rok, děti s nemalým očekáváním, ale určitě
i s jistým oddechnutím převzaly vysvědčení jakožto adekvátní hodnocení svého celoročního snažení a nepochybně radostně se vydaly vstříc volání prázdnin. Dovolil
bych si – právě v souvislosti s ukončením dalšího školního roku i ve fryštáckých
zařízeních (byť ve školce poněkud pozdějším) – poděkovat všem jejich zaměstnancům, a to nejen pedagogickým, za práci odvedenou na někdy hodně trnitém poli
výchovně vzdělávacího procesu. Domnívám se, a to nejen s odkazem na informace
ředitelů školy základní i mateřské, se kterými průběžně výsledky vzdělávání konzultujeme, že i letošek patřil k období poměrně úspěšnému. Ještě jednou tedy všem,
kteří se na práci v oblasti výchovy a vzdělávání podíleli (kromě škol samozřejmě
i ZUŠ Morava, zařízení „Hrádek, Dům Ignáce Stuchlého a další), velmi děkuji a přeji
jim příjemně prožité dny zasloužené dovolené. Našim školákům pak přeji, aby jim
kouzelné volno prázdnin přineslo jen samé pěkné zážitky.
Vážení spoluobčané, jak jsme všichni zaznamenali, část naší republiky byla
v minulém měsíci výrazně zasažena povodněmi. Připomínám jen, že i tentokrát
chlapi našeho sboru dobrovolných hasičů neseděli s rukama za zády – bez velkého
rozmýšlení kladně reagovali na mou žádost o poskytnutí pomoci potřebným a doslova během dne byli připraveni na výjezd do zaplavených Čech. Sděluji vám, vážení
spoluobčané, že naši hasiči zasahovali při likvidaci důsledků mimořádných událostí
ve městečku Svoboda nad Úpou v Krkonoších, kde významně všem místním pomáhali co nejrychleji se navrátit k normálnímu životu. S úctou tedy – a předpokládám,
že i vaším jménem, vážení spoluobčané – děkuji za tvrdou práci při likvidaci škod po
povodni našim „klukům v akci“, a to p. Lubomíru Richterovi, Kamilu Bačůvkovi, Miroslavu Hrdličkovi a Petru Kolajíkovi, kteří prokázali, že jim osud jiných není lhostejný.
Poděkování patří kromě již zmíněných také těm dalším hasičům, kteří byli (a vlastně ještě doposud i stále jsou) připraveni zasáhnout kdykoliv dle pokynů krizových
štábů. Osobně si takového občanského postoje v době složitých ekonomických
i společenských vztahů velmi vážím!
A doplňuji ještě jednu informaci. S platností od 1. 6. 2013 na základě změny
organizační struktury městského úřadu, schválené radou města s odkazem na rostoucí byrokracii státu, nárůst administrativy a administrace jak běžné, tak např. i dotační (změny kvantitativní i kvalitativní), došlo k personálnímu i věcnému vymezení
jednotlivých agend, činností úřadů, kdy odštěpením části agend původního odboru
správy majetku nově vznikl samostatný odbor technického hospodářství, kdy odbor
správy majetku nově řeší hlavně komplexní činnosti investorské, rozvojové a majetkoprávní, a odbor technického hospodářství pak kromě „povinné“ administrativy
a správních činností zajišťuje agendy obrazně řečeno „servisní“, kdy sem spadá
zejména úsek vlastních technických služeb, správa a údržba nebytového a bytového hospodářství, správa hřbitova, sportovišť, komunikací a silničního hospodářství
vůbec, správa zeleně, správa a údržba veřejných prostranství, lesní hospodářství či
krizové řízení. Nový odbor k uvedenému datu řídí vedoucí Ing. Pavel Dohnal, který
nejlépe vyhověl požadavkům a předpokladům pro výkon takové funkce (stanovuje
je zákon a požadavky zaměstnavatele) a který vzešel z řádného výběrového řízení.
Ing. Pavel Dohnal je všem k dispozici v oblastech správy majetku týkající se tedy
zejména veškerých „servisních“ záležitostí města, jak jsem uvedl výše, přičemž
více informací včetně kontaktů se dozvíte z internetových stránek města. Novému
zaměstnanci města přeji hodně úspěchů v práci, tedy úspěšnou kooperaci nejen se
všemi partnery města, ale zejména i s každým z vás.
Vážení spoluobčané,
astronomické léto dorazilo již i k nám do našich zeměpisných šířek. Přeji vám
všem – pokud možno – příjemně a bez úhony prožité léto, čas zasloužené dovolené;
nechť je pro nás všechny čas plný letního slunce příležitostí nejen k odpočinku, ale
i k aktivnímu načerpání sil do dnů nadcházejících…

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku za účelem částečné úhrady nákladů spojených s účastí pana M.
Kolajíka na Světovém poháru horských
kol v Itálii ve dnech 13. až 16. 6. 2013,
a to mezi městem Fryšták, a o. s. Speed
bike team Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje úhradu faktury ve věci
návštěvy družební školy z Muráně ve
dnech 30. 5. až 1. 6. 2013.
• RMF schvaluje ke dni 11. 6. 2013 svůj
záměr pronájmu měst. pozemků p. č.
334 – zast. plocha, nádvoří, p. č. 335
– zahrada, p. č. 337 – zast. plocha, nádvoří, a p. č. 338 – zahrada, vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, o celkové výměře 391 m² (viz snímek záboru), žadateli
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, za
účelem realizace stavby „Rychlostní silnice R49, stavby 4901 Hulín – Fryšták“,
stavební objekty SO 423, SO 431, SO
435 a manipulační pruh, s dobou nájmu
od 15. 7. 2013 do 15. 7. 2014, a uzavření příslušné nájemní smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 11. 6. 2013
zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 383/1 – ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře 85 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, žadateli panu J. Šebíkovi,
Fryšták, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
vydání souhlasu s provedením lehkého
demontovatelného oplocení, a uzavření
příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí informaci Mgr. M.
Vlčka o povinnosti manželů R. a E. Šiřinových, Fryšták, uhradit smluvní kauci
ve smyslu nájemní smlouvy a souhlasí
s podáním výzvy k úhradě ve znění předloženém Ing. M. Jaškem.
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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

ZPRÁVY

Z

RADNICE

KRÁTCE O TŘÍDĚNÍ ODPADU
Na této stránce se dozvíte základní informace o třídění odpadu. Pro více informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit stránky, které
se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz
Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu.
V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových
kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 200 tisíci kontejnery. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby
sběru jako jsou sběrné dvory a výkupny.

PLASTY
ANO – Do plastů patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další
výrobky z plastů.
NE – Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.

PAPÍR
ANO – Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami, ty se během
zpracování samy oddělí.
NE – Do papíru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

SKLO
ANO – Do kontejneru na sklo můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE – Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované
sklo patří zpět do obchodu.

NÁPOJOVÝ KARTON
– nově budeme dávat do pytlů s plasty
ANO – Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je
potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE – Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Mobilní svoz nebezpečných
odpadů už nebude
Neděste se, bude probíhat, ale
v úplně nové podobě. Poprvé 7. 9.
2013 už nebude svozové auto TS Zlín
objíždět Fryšták, přijede pouze na
hospodářský dvůr TS.
Tam můžete v uvedenou sobotu přivézt autobaterie, pneumatiky, veškeré
druhy gumy, syntetické barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné hadry, oleje, tuky,
mazadla apod.
Ostatní NO, jako jsou chladničky,
televizory, rádia, zářivky, výbojky, je
možné bezplatně odevzdat každou sobotu na hospodářském dvoře TS. Prošlé léky je nutno odevzdat v lékárně.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané v souvislosti s nedávným i povodněmi a kvůli aktualizaci krizových plánů Vám budeme v
následujících měsících přinášet na
stránkách Fryštáckých listů důležité
informace, které by Vám mohly v případě mimořádných událostí pomoci.
Formou přehledných prezentačních
letáků se dozvíte co dělat, a jak se
v těchto situacích chovat. Důležitá
jsou také kontaktní telefonní čísla, na
kterých jsou vždy připraveni pomoci
Vám odborníci. Kompletní publikaci
ve formě PDF prezentace si budete
moci stáhnout i z webových stránek
našeho města www.frystak.cz.
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Plnění rozpočtu Města Fryšták k datu 31. 5. 2013
PŘÍJMY

Název

třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
Přijaté dotace

PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

36 736 100,00
5 933 000,00
300 000,00
6 484 000,00

17 102 753,11
3 108 960,90
0,00
1 092 100,00

47
52
0
17

49 453 100,00

21 303 814,01

43

VÝDAJE

Název

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

1014
1019
1032
1036
2143
2212
2219
2221
2223
2229
2310
2321
3111
3113
3311
3312
3313
3314
3316
3319
3322
3326
3329
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3523
3543
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3636
3639
3722
3732
3745
5279
5311
5512
5522
6112
6118
6171
6223
6310
6320
6399
6402
6409

Ozdravování zvířat a plodin
90 000,00
Ostatní zemědělská činnost
10 000,00
Lesní hospodářství (všeob. výdaje) 85 000,00
Lesní hospodářství – správa
20 000,00
Cestovní ruch
0,00
Silnice
2 970 000,00
Chodníky
3 380 000,00
Provoz veř. silniční dopravy
280 000,00
Bezpečnost silničního provozu
0,00
Ost. záležitosti v sil. dopravě
110 000,00
Vodovody – pitná voda
670 000,00
Kanalizace
2 495 000,00
Mateřská škola
870 000,00
Základní škola
3 960 000,00
Divadelní činnost
97 000,00
Hudební činnost
180 000,00
Kino
204 000,00
Knihovna
1 098 000,00
Vydavatelská činnost
70 000,00
Kronika
90 000,00
Zachování a obn. kult. památek 548 000,00
Obnova kultur. hodnot
10 000,00
Ost. záležitosti ochrany památek
30 000,00
Rozhlas
98 000,00
Ostatní sděl. prostředky (FL)
368 000,00
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
219 000,00
Sport. zařízení v maj. obce
346 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost
70 000,00
Využití volného času mládeže
560 000,00
Ost. zájmová činnost a rekreace
45 000,00
Odborné léčebné ústavy
6 000,00
Pomoc zdravotně postiženým
50 000,00
Bytové hospodářství
1 990 000,00
Nebytové hospodářství
1 838 000,00
Veřejné osvětlení
2 530 000,00
Pohřebnictví
162 000,00
Výstavba inženýrských sítí
0,00
Územní plánování
0,00
Územní rozvoj
28 000,00
Technické služby
8 132 100,00
Sběr a svoz komun. odpadu
3 485 000,00
Dekontaminace půd
1 760 000,00
Vzhled obcí a veř. zeleň
245 000,00
Krizové řízení
50 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
10 000,00
Požární ochrana
527 000,00
Ost. čin. v integr. záchr. systému
15 000,00
Zastupitelstvo
1 395 000,00
Volby prezidenta republiky
136 000,00
Činnost místní správy
9 936 000,00
Mezinárodní spolupráce
100 000,00
Výdaje z ﬁnančních operací
630 000,00
Pojištění
0,00
Platby daní a poplatků SR
0,00
Finanční vypořádání minulých let
0,00
Ost. neinvestiční transfery
0,00

0,00
5 000,00
0,00
5 568,00
33 883,00
86 070,00
12 567,00
259 840,00
0,00
0,00
0,00
32 323,00
410 800,00
1 650 000,00
10 900,00
118 634,00
52 854,90
408 368,81
0,00
9 724,00
376 329,00
10 000,00
1 210,00
4 011,00
149 917,70
33 945,00
27 786,00
0,00
148 000,00
17 364,00
6 000,00
0,00
883 779,84
739 228,29
1 975 454,54
38 832,00
144,00
24 200,00
27 468,00
1 641 600,04
1 110 748,40
0,00
8 907,00
0,00
0,00
213 743,48
3 020,00
564 039,00
88 106,60
3 340 508,61
0,00
231 219,26
21 075,00
1 321 277,00
32 454,50
4 732,00

0
50
0
28
#DIV/0!
3
0
93
#DIV/0!
0
0
1
47
42
11
66
26
37
0
11
69
100
4
4
41
16
8
0
26
39
100
0
44
40
78
24
#DIV/0!
#DIV/0!
98
20
32
0
4
0
0
41
20
40
65
34
0
37
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

51 998 100,00

16 141 632,97

31

7 937 200,00

–5 162 181,04

–65

–2 545 000,00

5 162 181,04

–203

VÝDAJE CELKEM
třída 8

Financování

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
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Dokončení ze str. 1

Kolajík si výbornými výsledky v loňské sezóně, podtrženými pátým místem na MČR řekl o výraznou podporu.
Hlavně díky úsilí Miroslava Caise a další
ﬁrmy Emseko bike p. Horáka dostal na
letošní sezónu k dispozici nového sjezďáka, model 2013. V plánu byly kromě
regionální série WBS i vybrané závody
Českého a Slovenského poháru a MČR
ve Špindlu. Start na světovém poháru
je samozřejmě bonus navíc. Ve Val Di
Sole probíhal v podstatě takový festival
horské cyklistiky, protože se zde současně jel i světový pohár Cross Country, XC race Eliminator a 4cross. Protože
Svaz cyklistiky nominoval Martina Kolajíka jen jako tzv samoplátce, ocenil určitě i příspěvek od města Fryštáku.
Jako mechanik a support odjel s Kolajíkem už ve středu do Itálie i Tomáš
Musil z Cykloservisu Zlín. Ve čtvrtek
se stihly pouze tři tréninkové jízdy.
Tato trať patří k nejtěžším v kalendáři
poháru, strašně rozbitá, samé kořeny
a šutry. Ale možná taky právě proto patří
k velmi oblíbeným. V pátek Martin Kolajík
stihl jen jednu tréninkovou jízdu, protože hned v následující jízdě měl tvrdý pád
v úvodní pasáži. Odpoledne následovala kvaliﬁkace do nedělního závodu.
Martin Kolajík: „První sekci po startu jsem jel opatrně, bál jsem se ať něco
nevyvedu :-), ráno se mi tam totiž vyzulo
přední kolo a škaredě jsem se rozbil.
Nahoře jsem cítil, že jedu fakt pomalu,
dole už jsem to trochu pustil a bylo to
lepší. V tréninku jsem bohužel stihnul
pouze 3 jízdy ve čtvrtek a jen jednu
v pátek dopoledne před startem. To je
docela málo. Je to úplně jiný svět, než
u nás. Teď už se budou u nás těžko hledat nějaké náročné úseky. Na domácích
tratích přemýšlím jakou pojedu stopu,
tady člověk přemýšlí, jak se dostane
dolů…“
V cíli z toho bylo nakonec 144. místo, z osmičky elitních Čechů na startu
byl Martin čtvrtý. Do ﬁnálového závodu
z nich postoupil pouze Matěj Charvát
a skončil nakonec na 65. místě. Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech se
málokterému českému jezdci podařilo
probojovat z kvaliﬁkace do ﬁnálové rozjížďky, byla to pro Martina především
obrovská zkušenost a zážitek.
Zdeněk Bělák st.
Foto M. Menšíková
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Jeden školní rok
Ve srovnání s průměrnou délkou lidského života se nám
jeden rok může zdát jako kapka vody v moři, ale v životě dítěte
často znamená velkou řadu zásadních změn. V předškolním
věku tyto změny velmi dobře vnímají hlavně učitelky mateřských škol. Každoročně v měsíci září přibíráme nové děti, které jsou do té doby často v kontaktu pouze se členy úzkého
rodinného kruhu. Přicházejí tedy do nového světa a vůbec to
nemají lehké. Musí si zvykat na jiné prostředí, zařadit se do
nové vrstevnické skupiny, podřizují se určitému režimu. Najednou už se netočí všechno jenom kolem nich, zjišťují, že jejich
paní učitelka je tu i pro druhé děti. Často se musí přizpůsobit
a třeba i slevit ze svých požadavků, vznikají první kamarádské
vztahy, do toho někdy vstoupí častá nemocnost, která je u tak
malých dětí přirozeným jevem. Troufám si říci, že tady začíná
ta pravá příprava na život ve společnosti. A v tomto období je
vždy důležitá spolupráce s rodinou. Dítě musí ze strany rodičů
cítit i nadále lásku a podporu, ale také, a to je velmi důležité,
určitý respekt ke školce. Někdy míváme pocit, že rodiče svoje
děti dost často podceňují. Bojí se na ně už v tomto věku naložit odpovědnost za to, že když něco neudělají, či odmítají,
musí za to nést také následky. Tak jako v dalším životě. Na
druhou stranu se ale přesvědčujeme každoročně o tom, že
dnešní generace předškolních dětí je velmi zvídavá, aktivní
a do všeho jde s nadšením a bez obav. A s takovými dětmi
je radost být. Samozřejmě jsou i výjimky, ale to je právě ono,
žádné dítě v naší školce není stejné, každé je samo o sobě
velkou osobností a my se snažíme k nim také tak přistupovat.
A že to není někdy lehké při vysokém počtu 28 svěřenců na
třídě, to by naše paní učitelky jistě potvrdily.

Je pro nás vždy velkým potěšením a samozřejmě máme
velkou radost, když můžeme na konci školního roku společně
s rodiči s uspokojením konstatovat, jak si jejich syn, či dcera
ve školce dobře vede, jaké udělal pokroky, jak se každé ráno
těší a co už všechno umí. Při závěrečných konzultacích často
slyšíme od rodičů, jak jsou sami překvapeni, že jejich děti od
září tak hodně „poskočily“ ve vývoji a to je pro nás velmi silná
a pozitivní zpětná vazba naší pedagogické práce.
V souvislosti s tím, že opět skončil jeden školní rok,
bych chtěla na závěr moc poděkovat všem svým zaměstnancům, a to pedagogickým i provozním, za to že dělají všechno
pro to, aby se naše děti cítily ve školce dobře a byly šťastné
a spokojené. I v letošním školním roce docházelo do mateřské
školy celkem 148 dětí, staralo se o ně 17 zaměstnanců. Na
škole fungovala logopedická péče pod vedením Mgr. Marcely
Ševelové, která tak zůstala našemu zařízení věrná. Do 1. tříd
základní školy od nás letos odchází celkem 56 předškoláků
a s odkladem povinné školní docházky jich v mateřské škole
zůstává 13. Při letošním zápisu jsme přijali 58 nových dětí,
což je téměř dvojnásobek počtu, který jsme mohli vzít při zápisu loňském. No a v září začne zase všechno od začátku...
„Čas dává každému člověku jeho skutečnou hodnotu“
– Jean Louis Ernest Meissonier
Bc. Ilona Staňková, ředitelka MŠ
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Družební pobyty Základních škol Muráň a Fryšták
Příští rok to bude 60 let, kdy začalo přátelství mezi školami ve Fryštáku
a v obci Muráň, které se časem rozrostlo i o spolupráci zastupitelstev
a různých spolků a oddílů obou obcí.
Letos jsme naše muráňské kamarády (39 žáků a 8 učitelů) u nás přivítali ve čtvrtek 30. 5. v odpoledních
hodinách. Po nezbytném odpočinku
následovalo přátelské setkání, žáci si
vyzkoušeli kolektivní hru kin-ball a třída
7. A připravila pěknou diskotéku. V pátek proběhl nejdůležitější bod programu
- tradiční fotbalový turnaj O pohár ředitele ZŠ Fryšták (1. Kašava, 2. Muráň,
3. Fryšták). Odpoledne se všichni těšili
do ZOO Lešná. V podvečer, po výborné
večeři, následovala ukázka a možnost
vyzkoušení žonglování na školním dvoře a slavnostní posezení s představiteli
města Fryštáku, zpestřené krásným vystoupením našich roztleskávaček. V sobotu ráno jsme se vypravili do Zlína na
prohlídku nové instalace obuvnického
muzea v Baťově institutu a široké okolí
Zlína si prohlédli z terasy mrakodrapu
– 21. budovy. Loučení je vždy smutné,
ale naše děti i učitelé se už těšili na
návštěvu v Muráni 13. 6. – 15. 6.
Ve čtvrtek 13. 6. jsme se zase my
s našimi žáky, učiteli a zástupci rodičů
vypravili na cestu do Muráně. Hned po
příjezdu nás čekal výborný oběd, po
něm prohlídka nové hasičské zbrojnice,
muzea na bývalé faře v Muráni a prohlídka školy. Večer byl zakončen diskotékou v tělocvičně. Druhý den čekal
naše reprezentantky volejbalový turnaj,
ve kterém děvčata obsadila druhé místo. Po obědě jsme jeli načerpat nové
síly do areálu na Predné hore, kde jsme
navštívili relaxační bazén a několik dru-
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hů sauny. Po návratu byla připravena večeře formou grilování v areálu penzionu.
Zbytek dne žáci věnovali sportování, odpočinku a svým novým kamarádům, se
kterými se seznámili. Poslední den naší
návštěvy byl věnován Hradním hrám na
muráňském hradě. Tady jsme v rámci
bohatého programu shlédli úžasné divadlo na téma pověstí o muráňském
hradu, vystoupení sokolníků, scénku
skupiny historického šermu a vyzkoušeli si své dovednosti a znalosti na téma
příroda, ekologie a životní prostředí. Po
obědě následovalo rozloučení s našimi
kamarády a cesta domů. Celý pobyt byl
velice krásný, potkali jsme své přátele,
poznali nové kamarády a prožili tři nezapomenutelné dny.
Chtěli bychom poděkovat učitelům
za organizaci a realizaci jednotlivých
akcí, našim paním kuchařkám za výbornou kuchyni a věčný úsměv na tváři

a všem sponzorům, kteří nás podpořili
věcnými nebo ﬁnančními dary. Jsou to
ﬁrmy: ČSAD Vsetín, kterému děkujeme
za komfortní dopravu a poskytnutí autobusu, papírnictví paní Matějíčkové, ﬁrma CAIS, pan Krajča,drogerie TETA paní
Chudárkové, ﬁrma OBALPRINT pana ing.
Vavřičky, PK Computers, ﬁrma PETAS
a ﬁrma Dorbas. Velké poděkování patří
městu Fryšták a SRPŠ při ZŠ Fryšták,
bez jejichž přičinění by se tato akce
nemohla konat. Mnohokrát děkujeme
a těšíme se na další spolupráci
s Vámi.
Za ZŠ Fryšták
Mgr. Libor Sovadina
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1. žáci 1. tříd
2. žáci 2. a 3. tříd
3. žáci 4. a 5. tříd

Ve středu 19. června 2013 se na
hřišti naší školy uskutečnily atletické
závody pro děti 1.–5. tříd.
Letos na toto sportovní klání dorazili také žáci ze základní školy z Kašavy
a tak si děti mohly poměřit síly mezi sebou. Vybraní závodníci soutěžili v běhu
na 50 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Družstva dětí byla rozdělena do 3 kategorií.

V 1. kategorii zvítězilo družstvo KAŠAVY:
Řezníček, Drábek, Vyvlečka, Třísková, Machalová a Mahďáková.
Ve 2. kategorii zvítězilo družstvo FRYŠTÁKU: Hlavica, Nutil, Matúšů, Macková, Fryšová a Hvozdenská.
Ve 3. kategorii zvítězilo družstvo FRYŠTÁKU „A“: Tkadlec, Plšek, Valeriánová, Červenková, Zmeškalová a Juráň.
Nejlepším atletem byl vyhlášen
Adam Srovnal, který podal opravdu
skvělé výkony.
Děkuji všem závodníkům, pomocníkům z řad starších žáků, a také rozhodčím, kteří za velmi horkého počasí
vydrželi až do konce závodu.
MH

Z našich školních prací:
Zvířecí kamarád, Jakub Dohnálek, 5. tř. – slohová práce psaná ve škole
NEVIDOMÝ ČLOVĚK /vypravování/
Je to už týden, co se vedle nás nastěhoval nový soused. Je však nevidomý.
Nemá žádnou rodinu.
Každý den k němu chodíme na návštěvu, pomáháme mu uklízet, vařit, starat
se o prádlo.
Jednou si povzdychl:“Jsem stále sám, jen když přijdete, je mi lépe. Alespoň
nějakého mazlíčka, kterého bych mohl hladit, s kterým bych si vykládal, to bych
si přál.“
Přemýšleli jsme s rodiči, čím bychom ho potěšili, čím bychom mu udělali radost. Mysleli jsme na křečka, ale jak by ho ošetřoval. Pak kočku, ale ta by se mu
třeba toulala. A pak nás napadlo koupit psa. Cvičeného.
Sehnali jsme ho. Stál neuvěřitelně mnoho peněz, ale náš soused byl šťastný.
Pejsek s ním chodil na vycházky. Oba se měli rádi. My měli radost, ale nezapomněli jsme se i nadále o našeho pana souseda starat.
Zvířecí kamarád, Marie Kučerová, 5. tř. – slohová práce psaná ve škole
KOCOUREK /vypravování/
Snad odjakživa bydlela v našem domě jedna stará paní. Byla sama, opuštěná.
Nikdo k ní nechodil. Někdy jsem ji přišla navštívit já a ptala jsem se, zda potřebuje něco nakoupit, utřít nádobí, či něco vyřídit. Musím říct, že byla hodně stará
a naříkala si, že ji bolí často v zádech.
Jak jdu ze školy, všimla jsem si, že v obchodě se zvířátky mají hezkou kočičku.
Napadlo mi, že bych ji mohla koupit staré paní. Ta by měla radost a kočička by
měla hodnou majitelku .
Poradila jsem se s maminkou, která mi nápad schválila, ale řekla mi, že si
musím rozbít své spořící prasátko. Když budu potřebovat, zbytek mi půjčí.
Koupila jsem malého kocourka. Běžela s ním domů. Odložila školní věci. Vzala
svůj dárek a běžela ke staré paní. No, ta měla velikou radost, hned nachystala
košík jako pelíšek. Začala volat: „Ty můj malý Filípku...“ Začala kocourka hladit.
Usmívala se. Nevěděla radostí, zda má hladit mne nebo Filípka.
I já měla obrovskou radost.

Obrázky z festivalu
Opět po měsíci jsme se radovali
z úspěchů našich mladých žáků – výtvarníků. Do 5. ročníku výtvarné soutěže
pořádané Domem dětí a mládeže Astra
O putovní pohár města Zlína 2013 na
téma Biograf snů na přání „bylo – nebylo“ u příležitosti konání 53. ročníku MFF
pro děti a mládež jsme se zapojili těmi
nejlepšími vybranými obrázky. A konkurence byla nemalá.
A jak naši výtvarníci obstáli?
Ve 2. kategorii do 12 let vyhrál obrázek dvojice J. Hrabík a L. Sušila (5. A
a 4. A) – Nicolas a Pherb ﬁlmují. Také ve
3. kategorii do 15 let se našim žákům
velmi dařilo: L. Mařáková a K. Odstrčilová (9. B) se svým obrazem ztvárňujícím
pohádkovou modrou policejní budku Doktora Who škrabanou technikou obsadily
vynikající 1. místo. Hned za touto dvojicí
se umístil na 2. místě J. Diežka (7. A) se
svým okýnkem do ﬁlmového sálu a spolu
s ním také A. Valeriánová (7. A) se svým
ﬁlmovým páskem.
Na všechny vítězné práce se můžete
zajít podívat do Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně (naproti McDonaldu).
LT

VÝKŘIK
Maminko, tatínku.
Prosím, nedivte se, že píši tento
dopis. Do očí bych to asi říci neuměla.
Možná, že to změní můj život. Přečtěte si,
prosím, mou zpověď až do konce.
Nahromadilo se mi mnoho problémů.
Vy jste pro mne a jejich řešení nikdy neměli čas. Tak jsem to po několika pokusech vzdala. I ve škole jsem v poslední
době zklamala. Asi přitahuji smůlu.
Vy jste celý den v práci. Nemáte na
sebe, a už vůbec ne na mne, čas. Už se
skoro neznáme. A tak jsem začala hledat
útěchu v pití a v kouření. Připadám si, že
jsem na nic. Nikdo mne nepotřebuje, nikdo nemá o mne zájem. Nikdo nemá pro
mne čas. A tak si sednu někde s partou
do koutku, piji a kouřím to svinstvo. Zpočátku jsem se bála reakce ostatních, ale
pak mi bylo všechno jedno.
Ztratila jsem cíl. Nemám už žádné
sebevědomí. Ztratila jsem světlo života.
Jsou však chvíle, jako je tato, že bych to
chtěla změnit. Chtěla bych, aby se časy,
kdy jsme byli rodina, vrátily zpátky!
Maminko, tatínku, opravdu jsem nechtěla propadnout alkoholu a drogám.
Vím, že jsem zbabělá, sobecká, ale prosím, pomozte mi vybřednout. Už tak dál
nechci žít. Jsem troska, jsem bezdomovec, jsem špinavá a využívaná. Chci být
s vámi! Udělejte si na mne trochu času!
Sama to nedokážu, ale s vaší pomocí se
budu moc snažit. Zase budeme spolu
a bude nám moc hezky!
Rodiče, chce se mi brečet. Odpusťte
mi! Naučte mě znovu žít!
Vaše nešťastná dcera
(Pro FL napsala SK)
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Návyky, které získáme v mládí, si s sebou neseme víceméně celý život. Jsou-li
dobré, dají nám morální jistotu, že se spasíme. Ale běda nám, jsou-li špatné.
Don Bosco

2. října odjel do Říma pan Míša na
bohoslovecká studia. V ústavě strávil
asi 3 měsíce jako host. Téhož dne byl
odvezen chovanec Mlýnek do nemocnice v Kroměříži, protože onemocněl na
růži.
19. října nás navštívil pan inspektor
Stuchlý a povzbudil nás k větší horlivosti ve výchově nám svěřené mládeže.
24. října jsme přivítali Msgre Stavěla spolu s ústavní hudbou. Následovalo požehnání v kostele. Po požehnání
v naší kapli, před vystavenými ostatky
sv. mučedníků, recitoval pan biskup jitřní hodinky a chvály společně s ostatními kněžími. V neděli 25. října, na svátek
Krista Krále, bylo slavnostní posvěcení
farního oltáře. Ústav se zúčastnil průvodu a pontiﬁkální mše. Odpoledne
nás navštívil pan biskup v kapličce
a povzbuzoval nás k vytrvalosti povolání. Chovanci nacvičili u této příležitosti
akademii, která se nakonec neuskutečnila.
28. října – svátek naší svobody.
Oslavili jsme ho v předvečer akademií
o 17. hodině.
Program:
1. Národní hymny
2. Mnogaja ljeta (sbor)
3. Modlitba za vlast
(Josef Merhaut, báseň)
4. Naše osvobození (přednáška)
5. Hudba
6. K 28. říjnu (báseň Vojtěcha Haška)
Na to po ukončení akademie sehrány
jednoaktovky:
Americká holírna (pantomima)
Jak voda Honzíkovi sluch vrátila
V base

Kronika ústavu (9.)
školní rok 1936–37
proslov P. Lepaříka a P. Mlčocha a naši
hudebníci zahráli smuteční číslo a zpěváci zazpívali Requiem. Průvod mohl být
lépe organizován.
31. října přijel P. Hruška z Jugoslávie. Zdržel se u nás až do 3. listopadu.
Dušičkové mši svaté se zúčastnil i náš
ústav, promluvu měl P. Hruška.
10. listopadu zemřel náš velký dobrodinec Msgre. Dr. Jan Blažek, ředitel
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
Bůh mu odplať za vše, co pro náš ústav
vykonal. 13. listopadu odjely z Fryštáku
na pohřeb 3 autobusy i s hudbou.

15. listopadu sehráli chovanci na
zahájení sezóny divadelní napínavé
drama o 3 jednáních Ďáblovy zápisky.
Hráno v 15 hod pro mládež a večer pro
dospělé.
20. listopadu cvičení dobré smrti. Kazatelem a mimořádným zpovědníkem byl P. Coggiola. Téhož dne nás
navštívil náš spolubratr bohoslovec A.
Veselý z Lublaně. Byl doma na pohřbu
své matky.
22. listopadu podnikli naši hudebníci zájezd na hody do Prusinovic. Jel
s nimi pan ředitel a pan Zámorský.
29. listopadu se promítal ﬁlm I. Katolický sjezd v Praze. Promítal se třikrát:
ve 14.30 pro mládež, v 17 pro naše
a okolí a ve 20 hod pro fryštacké.

Fotky v dnešním čísle jsou z již
proběhlých Střapců.

Na samotný svátek jsme se zúčastnili o 10 hodině slavné mše svaté ve
farním kostele. Poté jsme šli s hudbou
k pomníku Padlých vojínů. Cestou účinkovala naše hudba. V místě pak byl

Červenec na DISu
Těšíme se na rodinné dovolené
a duchovní cvičení spolupracovníků.
Průběžně budou u nás přespávat
poutníci, kterých je rok od roku více.
My sami se zúčastníme duchovních
cvičení na Hostýně, budeme pořádat
tábory a výlety pro mládež..

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Vážení rodiče, také na hlavní prázdniny připravil DIS-klub pro děti

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Zájemci si mohou vybrat, kterého dne (programu) se budou účastnit.
• Pondělí 1. 7.
Fryštácká Skala – zatopený lom skrytý v lesích, poklady skřítků a lesních víl,
oheň, osvěžení ze studánky. Setkáme se v 9 hodin na náměstí ve Fryštáku, pěšky
půjdeme do Horní Vsi a pak směr Lukoveček.
Zpět do Fryštáku se vrátíme pěšky podle potřeby (do 17. hodiny).
S sebou: vhodné oblečení (i plavky), příp. pláštěnku, pití, svačinu, 30,- Kč (příspěvek na společné vaření), láhev na vodu ze studánky.
• Úterý 2. 7.
Z Fryštáku vyjdeme pěšky v 9 hodin z náměstí do Dolní Vsi, odkud se vydáme
proti proudu potoka směr do Lukovečku. Čeká nás objevování tajemných zákoutí,
pátrání po vodních živočiších, vaření na ohni a další dobrodružství. Zpět do Fryštáku
se vrátíme pěšky podle potřeby (do 16. hodiny).
S sebou: vhodné oblečení (plavky) + náhradní suché, tenisky či sandálky (půjdeme přímo vodou), svačinu - opékání nad ohněm, pití. Cena = 0,- Kč.
• Středa 3. 7.
Z Fryštáku vyjedeme na kolech (bezpečně po polní cestě na Lešnou a dále po
cyklostezce) na koupaliště Lázně-Kostelec. Čekají nás celodenní vodní radovánky
(bezpečná průhledná nízká voda). Do Fryštáku se na kolech vrátíme stejnou cestou
kolem 18. h.
S sebou: vhodné oblečení + plavky, pokrývku hlavy, svačinu, pití. Peníze na vlastní občerstvení. Koupaliště máme zdarma.
• Čtvrtek 4. 7. a pátek 5. 7.
Z Fryštáku vyjedeme autobusem až v 11:13 na Vlčkovou, kde přenocujeme buď
venku před a nebo v krbem vytápěné chatě bez vody a elektřiny. K dispozici jsou
postele – nutné jsou vlastní spacáky. Ve čtvrtek nás čeká koupání na koupališti na
Vlčkové, hry, vaření na ohni, večerní program. V pátek ráno se i s batohy vydáme na
Držkovou. Po cestě navštívíme Držkovské skály – slaňování a pak na nás v Ranči v
sedle (www.rancvsedle.cz) čeká povození na koních. Do Fryštáku se vrátíme v pátek
autobusem v 16 hodin.
S sebou: pohodlný batoh – spacák, vhodné oblečení a obutí, plavky, pláštěnku,
baterku, svačinu, pití – velkou láhev s vodou, 50,- Kč (jízdné), 50,- Kč (společné vaření), 50,- Kč (koně), něco na opékání.
Nabídka platí pro děti od 1. do 9. třídy a je nutné přihlásit se předem – počet
míst omezen. Přednostně budou přijímání žáci ZŠ Fryšták. Děti nebudou pojištěny a DIS-klub za ně po dobu výletů nepřebírá zodpovědnost.
Vše potřebné se dozvíte na JiriSadila@gmail.com nebo na tel.: 776 140 653.
S pozdravem Jiří Sadila, vedoucí DIS-klubu.

PÁTEČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY V ČERVENCI
na náměstí nabídnou:
5. července: TRH SE NEKOVÁ
12. července: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály Matysčáková, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín.
19. července: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi,
frgály Matysčáková, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín.
26. července: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály Matysčáková, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín.
2. srpna: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi,
frgály Matysčáková, jarní zelenina a přísady zahradnictví Syrovín.
… nečekané změny mohou nastat. Sortiment budeme dále postupně rozšiřovat... a možná i někdo z vás...
Těšíme se na spokojené prodejce ze spokojených zákazníků.
Fair Play Fryšták

Fair Play 2014?
Asi jo...
Festival Fair Play 2013, part 3 je za
námi a nezbývá než poděkovat a popřát
si nadšení a vůli uspořádat sportovněkulturní akci pro mladé lidi za rok opět
znovu.
Učíme se, a společně s námi další
organizátoři. Všichni dobrovolníci, s radostí a nadšením pro pohyb, umění a
vlastní kreativitu. A o to nám jde, rozšířit nabídku příležitostí k vlastnímu růstu, zdokonalování se. Ať už tělesnému,
tak i duševnímu – sociálnímu.
Poděkování za pomoc s přípravami
patří mnohým, např. Za MěÚ Fryšták
grantové komisi, panu Kasalovi, Dubovskému a jeho týmu. Za ZDV panu
Janalíkovi a Moravcovi. Panu Severinovi
(Z-studio), panu Caisovi. Za občerstvení
a elektřinu panu Svačinovi, Jurčíkovým
z Lukovečka, Hance, Aloisovi a Ireně
Černým, Zuzce Bačůvkové za volejbal,
Jirkovi Plškovi, Kubovi Bradávkovi, Martinu Dušovi, za Rozruch Kamilovi a Lojzovi a mnohým dalším.
Velké poděkování patří celému českému týmu projektu Fryšták očima,
jmenovitě: Martinu Novákovi, Viktoru
Slezákovi, Láďovi Jurčíkovi, Lucce Mařákové, Zdeňce Dudomai, Elišce Halaštové a Káji Odstrčilové...
Nuže, snad se bude dařit i nadále...
Za Fair Play Fryšták,
Jiří Sadila

Co bych udělal, kdybych
chtěl kandidovat v příštích
komunálních volbách…
Každý pátek strávím na náměstí
pár chvil s prodejci farmářských trhů
a probírám všemožné zlepšení a také
situaci v jiných městech pořádající podobné trhy. Při nákupu má člověk čas
si povšimnout, že náměstí si žije svým
vlastním životem. S vlastním rytmem i
zákonitostmi.
Je to pestrý život, který má své světlé i stinné stránky. Nevím jak pro Vás,
ale například parkování na náměstí je
pro mne utrpením. Pro mne, jako pro
Fryštačana využívající úřad, poštu, banku a v neposlední řadě pro mne jako
zákazníka, který by rád utratil peníze v
přilehlých obchodech, je lokalita centra
nutným zlem.
Nemyslím si, že by tu bylo málo parkovacích míst, jen jsou z velké části blokovány vozidly, která zde stojí setrvale
celé dny, týdny i měsíce. Pro člověka,
který si chce během 30 minut vyřídit základní potřeby, je tu problém. A přitom
zavedení placeného parkování na části
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či celém náměstí by podle mého názoru
vyřešilo mnohé. Prostě parkování do 30
minut nebo do hodiny zdarma jinak zpoplatněno běžnou sazbou.

Řešení této nemilé situace by možná nepřineslo znatelné zvýšení hodnoty
okolních nemovitostí, jistě by však přispělo k vyšším tržbám a pohodě motorizovaných návštěvníků. Já mít krámek
na náměstí a být členem zastupitelstva,
tak se o to rvu jako lev.
„…nebo zbourejme kotelnu vedle
školy a postavme zde další parkovací
místa! Jako prodejce malých vozů stvořených pro pohodlné parkování ve spletité dopravní džungli musím takovou
variantu jedině kvitovat. Není krásnější
pohled pro prodejce, než parkoviště zaplněno vozy jeho zákazníků….“. Více o
tématu „Kotelna“ v příštím čísle FL.
Tomáš Černý

Senioři
Ještě noc kostelů
Nevím, jestli jste si všimli, že Fryšták
měl nejbohatší, nejpestřejší program při
noci kostelů. Už slavnostní mše svatá
byla krásná, škoda jen, že těch Fryštačanů, za které byla obětována, bylo tak
málo. Ale všechno ostatní už nemělo
chybu. Ať to byl zasvěcený výklad Vítka
Němce o historii našeho kostela, nebo
zpřístupněná kostelní půda, nebo věž

Mistrovství světa s medvědy v patách...
7. července vypukne daleko na severu Finska letošní mistrovství světa
v orientačním běhu. Šampionát bude
hostit známé lyžařské středisko Vuokatti. To mezi Čechy asi nejvíce proslavil Lukáš Bauer, který tam často
tráví letní přípravu na sněhu uvnitř lyžařského tunelu. Orientační běžci ale
míří za město do divoké přírody. Ti,
kteří vyrazí příliš daleko, mívají často
štěstí či smůlu, že narazí na medvěda. Švýcaři a Francouzi se zachraňovali šplhem na strom, což se příliš
nedoporučuje. Naštěstí medvěd vždy
bez emocí utekl do dáli.
Český tým má před sebou významný moment. Obhajuje zlaté štafetové medaile. Nominována byla
celá loňská trojice – Dlabaja, Šedivý
a Procházka. Kluci dělají pro úspěch
maximum. Dlabaja odjel na jaře studovat do Finska na univerzitu a sbírá
zkušenosti v novém oddílu v Helsinkách. Jan Procházka závodí ve Finsku
již několik posledních sezón. Ale v náročném severském terénu, který vždy
činil cizincům problémy, není ani tahle
příprava zárukou úspěchu. Do Finska
dorazí přibližně i stovka českých fa-
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noušků, což mezi 10 tisíci orienťáky,
kteří se přihlásili na doprovodné veřejné závody ve Vuokatti, je jen kapka
v moři, ale kapka, která velmi potěší.
Držte nám prosím palce a nedrážděte medvědy ;-)
Tomáš Dlabaja v dresu svého
nového oddílu z Helsinek

se zvony. Vše bylo perfektně organizované. A jarní rozmarýnka v podání Canticy Latetitie – to bylo pohlazení pro duši.
Slyšela jsem, že i varhanní a pěvecký
recitál byl úžasný / to jsem byla na chvíli doma/. Nedalo se všechno stihnout,
ale to co jsem viděla a slyšela, mě doslova nabilo. Všem účinkujícím i organizátorům srdečné Pán Bůh zaplať!
Výlet Klubu důchodců
Možná je to k nevíře, ale náš zájezd
nastartoval krásné slunečné počasí – ještě 11. 6. bylo deštivo a zima.
Ale 12. 6. se slunce smálo na autobus
plný fryštáckých důchodců. Prvním naším cílem byla gobelínka ve Valašském
Meziříčí. Většina z nás si ani nedovedla
představit, jak je to náročná ruční práce ať při tkaní nových gobelínů, nebo
při opravě starých historických skvostů.
Dále jsme navštívili Kunín – ale ne jogurtárnu, ale zámek Kunín, se zajímavou historií i současností. Tento zámek
je ve vlastnictví obce. Brzy na to nás
vítalo štramberské náměstí se svou kulatou dominantní věží v pozadí. Všechno zde dýchalo historií, staré domy jsou
udržované a zachovávají starodávný ráz
městečka. Z vyhlídky u Štramberské
trúby jsme obdivovali nejen rozlehlost
Štramberka, ale i krásné okolí. Dalo by
se zde chodit a žasnout i celý týden, jak
nám řekl náš oblíbený průvodce pan Pýcha. Nechali bychom se od něho vodit
po všech pamětihodnostech a zajímavostech ještě dlouho. Vždyť třeba jen
muzeum světoznámého malíře, štramberského občana Zdeňka Buriana, by
zabralo hned celé odpoledne. Jen neradi jsme se loučili s tímto krásným koutem naší vlasti.
Za KD Fryšták A. B.
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Klub maminek

– Č E RV E N
Klub maminek naleznete v prostorách
Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi
(odbočka vpravo před restaurací U Žáků).

Najdete nás na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

Během prázdnin se úterní klubová
setkání maminek a dětí nekonají. Těšíme se na viděnou v září.

TVOŘIVÉ DÍLNY
PRO VEŘEJNOST
Na prázdniny připravujeme tvorbu
přírodních letních dekorací s aranžérkou Majkou Janišovou, oblíbené malovaní horkým voskem - enkaustiku i další
kurz šití s Hankou Svačinovou. Bližší
informace podá Lenka Plšková, tel. 725
756 817.

SBÍRKA POTŘEB
PRO TVOŘIVÉ AKTIVITY S DĚTMI
Máte-li doma nepotřebné věci či materiál, který mohou děti využít při tvořivých aktivitách, prosím, přineste jej do klubu maminek nebo předejte paní
Lence Plškové.
Jedná se zejména: o zbytky vln, látek, různých provázků, bavlnek, nití, stuh,
o dřívka nebo špejle, plastové obaly, krabičky, tácky, špunty, korálky, krepový i jiný
papír, staré nástěnné kalendáře, háčky, jehlice na pletení, kachličky na mozaiku,
staré funkční nenapařovací žehličky na encaustiku...
Děkujeme.

Prázdninový program
Vlaštovek
Kdo bude mít chuť se zúčastnit společných setkání či výletů do okolí, prosím sledujte naše webové stránky nebo
letáky.
V pondělí nebo ve středu Zvídálek
od 10 do 11:15 hod. kroužek pro rodiče
s dětmi od 1,5 do 4 let. Je třeba se
předem přihlásit na: vlastovky@email.
cz nebo u Míši na tel. 605 482 839.
V týdnu od 12. do 16. 8. 2013 je
připravený od 8 do 15 hod. týdenní program pro děti s názvem Piráti a námořníci. Více informací a přihlášky u Renči, tel. 604253875 nebo u Lenky, tel.
725756817 nebo na e-mailu: vlastovky@email.cz.
Chcete-li být o našich akcích pravidelně informování mailem, napište
nám. Sledujte naše webové stránky
www.vlastovky-frystak.cz

Na viděnou buď o prázdninách či až
na podzim se za tým Vlaštovek těší a
přeje krásné léto!!!
MN
Foto: Tvořivá dílna – batikování (2x)

OPRAVY SILNIC
Hned čtyři nové stavby současně mají
od začátku června 2013 podepsanou
smlouvu o dílo. Všechny budou reálně zahájeny na začátku letošního července.
Jsou to tyto úseky: silnice II/497: Uh.
Hradiště, Jarošov – OK Kauﬂand; I. etapa; silnice II/432: Vážany – Jarohněvice;
silnice II/490: Polichno, most ev. č. 490026 a
silnice II/490: Horní Lapač – Fryšták.
Předmětem zakázky je rekonstrukce
silnice II/490 v úseku od mostu ev. č.
490-008 po začátek města Fryšták,
vyjma průjezdního úseku místní části
Žabárna, v celkové délce 3 048 metrů.
Stavba bude realizována od 1. 7. do 31.
10. 2013. Zhotovitelem je ﬁrma OHL
ŽS, a. s., Brno. Smluvní cena činí 29,2
milionu korun.
Všechny tyto stavby budou spoluﬁnancovány z prostředků EU v rámci
Regionálního operačního programu
Střední Morava.
ZK
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Přišli po špičkách a s hlavou obnaženou...
Krajina našich předků je přijala s rozpaky. Obyvatelé, většinou Slované, protkáni nitkami keltského a germánského
podhoubí, vyznávali v těchto končinách převážně plodivý kult
Velesův a pohansky vášnivou sílu Frey... Freystadt – prostor či
domov pramáti Frey – název, jenž později splynul s osadou rolníků, kupců a mistrů užitečných řemesel. Dva muži, přicházející prý až z daleké řecké Soluně, přinášeli radostné svědectví
o životě, oběti a učení. Spasitele – buřiče, který pozemskému
hemžení předestřel vizi novému věku, světa bez násilí, světa
tolerance a porozumění. Místo prázdna a postupného zahnívání nabídl pokání, lásku a milosrdenství...
Poprvé se v bludišti lesů zastavili u pramene, vyvěrajícího na mýtině, zvané dodnes Křtěné. Jen několik zvědavců spíš civělo než naslouchalo neznámým poutníkům, kteří
v plískanicích, mrazech i závějích hledali cestu k okoralým
srdcím a trpělivě vysvětlovali poselství Ukřižovaného. Stovky
verst ušli učení bratři Konstantin a Metoděj mezi Bosporem,
Veligradem, horou hostýnskou a nesčetnými hradisky staromoravskými, aby lidu urozenému i prostému, mužům, ženám
i omladině otevřeli oči a rosou nebeskou označili je za dědice
rodáka z jeskyně betlémské...
V panství Frey a Velese však jakoby hrách na stěnu házel.
Ozvěna mužů z Byzance ztrácela se v nedohlednu“ jedním
uchem tam, druhým ven...I stalo se, že svatí učitelé víry znovu
zastavili kročeje na mýtince při staré stezce, spojující Pomoraví se zemí podhostýnskou. Spočinuli na chvíli znavenému
tělu a pookřáli u studánky ve stínu lužního pralesa. Jako vlčí
smečka sevřela je i tentokrát ledová obruč nedůvěry. A roztála náhle jako “taje vosk před tváří ohně“.
Bratři s křížem a posvátnými texty povstali a pozvedli svůj
rozzářený zrak k nebi.
“Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo
byl Bůh...“
Děvčátko drobounké jako sedmikráska vstupuje s napřaženýma ručkama doprostřed kruhu a dotýká se něžně kříže.
Za ním se nesměle vydává matinka, pak otec i bratříček. Letmý dotek rtů a dřevo kříže ožívá sterými hlasy. Přistupují další
váhavci, a další. Chór! Oči Konstantinovy a Metodovy se topí
v slzách... a vláha nebeská z chladivého pramene vítá své
nové děti na prahu ráje.
Na Křtěném začalo se říkat tomuto nenápadnému údolíčku, kde pohané Fryštacké brázdy přijali svůj první křest. Do-
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dnes tu panuje zvláštní pohoda a klid, jež svatí otcové kdysi
zaseli.
“Otiče naš, iže jesi na nebesěch, da sventit se ime Tvoje,
da pridet cěsarstvie Tvoje, da bondet volja Tvoja jako v nebesěch i na zemlji...“
Knihu Zázračné světlo (ze které je tento příběh) autora
Česlava Zapletala s ilustracemi Martina Ševčíka si můžete
koupit v Městské knihovně Fryšták.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2013
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Fryštácké malířky
na Zlínském ﬁlmovém
festivalu

V měsíci ČERVENCI 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Bohuslav Bělák
Naděžda Dlabajová
Jiří Dupal
Karel Chudárek
Miloslav Chudárek
Miroslav Ježík
Jindřiška Kocourková
Marie Kocháňová
Vojtěška Kolajíková
Olga Kolářová
Jitka Korčáková
Věra Krajčová
Jiřina Lukešová
Antonie Miklová
Alena Navrátilová
Dagmar Pátková
Vladimír Polepil
Bohdan Procházka
Marie Pulcová
Ivan Rektořík
Oldřiška Skoupá

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

Zlínský ﬁlmový festival pro děti a
mládež je pojem ve světě ﬁlmu. Jeho
součástí je již po šestnáct let také
dražba ﬁlmových klapek. Mě, jako
osobu, které se líbí kvalitní výtvarné
umění, tato akce zaujala již od samého počátku. Kromě jediného ročníku
jsem se zúčastnila všech aukcí. Sleduji také, že šikovné fryštácké malířky – Mgr. Lenka Jasenská a Radomíra
Trojanová, rozená Doležalová, byly již
v roce 2010 také osloveny, aby namalovaly svá dílka – mimochodem, výtěžek z dražby klapek nejde do rukou
autorů, ale je vlastně jejich darem pro
rozvoj Zlínské ﬁlmové školy.
Že máme ve Fryštáku velmi zdatné
výtvarnice, to se již asi ví. Ale možná málokdo ví, že naše malířky jsou
opravdu úspěšné i na takovém kolbišti, kterým je dražba ﬁlmových klapek.
Připomenu, že Mgr. Lenka Jasenská
dodala již v roce 2010 krásnou klapku
pod názvem „Na mě se můžeš spolehnout“, v roce 2011 „Jak to ty včelky
dělají?“, v roce 2012 „Život je barevná
hra“ a v letošním roce se dražila Lenčina klapka pod názvem „Jedu fest“.

Radka Trojanová se prezentovala
v roce 2010 svou klapkou „Díváme
se… Nerušit!“, v roce 2011 „Kouzelná
klubíčka“, v roce 2012 „Klubíčko snů“
a letos „S Rozárkou“.
Připomenu těm, kteří o této dražbě
ještě nikdy neslyšeli, že se draží anglickým způsobem a vyvolávací cena
každého dílka jsou tři tisíce korun. Přihazuje se po 500 Kč, a když se cena
vyšplhá na 10.000 Kč – tak se zvyšuje
po 1.000 Kč.
Pro mě byl velkým zážitkem každý
ročník, ale loňská aukce byla mimořádná i z toho důvodu, že se v sále
auly UTB ve Zlíně rozpoutal velký boj
o klapku Radky Trojanové. Částka, za
kterou byla vydržena, činila neuvěřitelných 56.000 Kč! Také v letošním roce
byl velký zájem o díla našich malířek.
Klapka Lenky Jasenské byla vydržena
za 13.000 Kč a Radky Trojanové za
39.000 Kč. Je to obrovské ocenění
kvality našich výtvarnic. Myslím si, že
i takové události by měli naši občané
vědět, že ve Fryštáku žijí takové nadané umělkyně. Děkuji jim, že tak výborně reprezentují a dokazují, že jsou
vynikající malířky.

Galerie Burešov

SUPER DEKORACE
ZA SUPER CENY
•••
www.jaroslavnavratil.net
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ TESTU PP:
1. b); 2. b); 3. b); 4. a); 5. a); 6. c);
7. c); 8. b); 9. b); 10. b); 11. b)

Nabízím prázdninové

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Volejte
737 015 668
Zn. dohoda.
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Kdo by měl zájem se více dozvědět
o Zlínském ﬁlmovém festivalu a potažmo o aukcích ﬁlmových klapek, může
se o tom dočíst na webových stránkách – www.zlinfest.cz.
Dana Konečná

FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2013

TEST Z PRVNÍ POMOCI
Vždy je možná jedna správná odpověď.
1. Zkratka IZS (s tel. číslem 112) znamená:
a) Irská záchranná sužba.
b) Integrovaný zdravotnický systém.
2. K čemu slouží IZS ?
a) K ničemu, je to zbytečné.
b) Funguje jako spojka mezi policií, záchrannou službou
a hasiči.
c) Informuje o nehodách Český červený kříž.
3. Co je to resuscitace (KPR)?
a) Záklon hlavy. b) Oživování/kříšení.
4. K čemu slouží resuscitace?
a) K obnovení základních životních funkcí.
b) K zástavě krvácení.
5. Nalezneme-li postiženého s nožem v dutině břišní,
co v žádném případě nesmíme udělat?
a) Vytáhnout nůž. b) Nechat ho tam.
.
6. Při krvácení z nosu postiženému poradíme, aby:
a) Si lehl na záda.
b) Si sedl a zaklonil hlavu.
c) Si sedl a předklonil hlavu.
7. Když raněný udává bolest končetiny a ta je na pohled
oteklá a promodralá. O jakém zranění budete uvažovat?
a) Popálenina. b) Omrzlina. c) Zlomenina.
8. Pokud zraněný zvrací a nespolupracuje, do jaké polohy jej uložíte?
a) Do polohy na zádech.
b) Do polohy v leže na boku.
c) Do polohy na břiše.
9. Když se setkáte s člověkem, který není schopen
souvisle odpovídat, je dezorientovaný, má nekoordinované pohyby, musí to vždy znamenat, že je opilý?
a) Ano. b) Ne.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
■
■
■
■
■
■

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.

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 telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

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

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

10. 5T jsou protišoková opatření, která znamenají:
a) Tlak, teplota, ticho, tanec, tapotement
b) Ticho, transport, tekutiny, tišení bolesti, teplo
11. Jaký je poměr stlačení hrudníku a vdechů při KPR
u dospělého člověka?
a) 15:2 b) 30:2
Přeji Vám krásné prázdniny, pokud možno bez nehod :-)
Nikola Dorazínová
Zdroj: www.lekarionline.cz, www.wikipedia.cz

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel. 777 550 621, 608 749 219
AUTOVRAKOVIŠTĚ TŘEBĚTICE
Za kompletní nebo téměř kompletní

autovrak– –VYPLATÍME
vyplatíme 1000,autovrak
1000,-Kč
Kč
placená inzerce
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Kosmetický salónek Zdeňky Ševčíkové

nabízí novou službu.

VLÁSKOVÁ METODA
TETOVÁNÍ OBOČÍ A OČNÍCH LINEK

Garantujeme:
přirozený vzhled
bezbolestnou aplikaci
atestované pigmenty vysoké kvality
široký výběr barevných odstínů
konzultace zdarma

placená inzerce

Technika spočívá v tom, že krátké, šikmé, vlasově
tenké črty jsou vedeny v místech růstu obočí. Črty napodobují růst chloupků a stimulují přirozený vzhled
obočí. Možnost případné konzultace na opravu špatně
provedeného permanentního make-upu.

placená inzerce

Příp. dotazy na tel. 605 954 162 Zdeňka Ševčíková
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