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Vážení spoluobčané!

Nově opravená Mateřská škola ve Fryštáku.
(Více v článku uvnitř čísla)
PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ - FONDEM SOUDRŽNOSTI A STÁTNÍM
FONDEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

STAŘÍČKOVA POUŤ 2010
(neděle 26. září)
Kostel svatého Mikuláše a farní dvůr
PROGRAM:
19.00 Otevření výstavy fryštáckých malířů a výtvarníků
v sále DISu
10.00 Slavnostní mše celebrovaná novým provinciálem
salesiánů P. Petrem Vaculíkem
11.30 Občerstvení na farním dvoře
14.00 – 18.00 Zahájení odpoledního programu
(Soutěže pro děti, vystoupení scholy a fryštáckých
kapel, skákací hrad, promítání ﬁlmů atd.)
Tradičně je zajištěno bohaté občerstvení,
chybět nebude „Staříčkův ležák“, limo zdarma atd.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti.
Těšíme se na Vás!

Zářijové vydání našeho měsíčníku
nám nekompromisně připomíná, že
příjemně lenošivý čas prázdnin a hlavních dovolených bohužel neodvratně
končí a že – mimo jiné – společně
vykročíme i do nového školního roku.
A právě jeho začátek se u nás ve Fryštáku nese ve znamení několika změn
a zajímavých událostí.
Dovolte mi tedy některé komentovat. Již z minulých vydání našeho periodika jste se dozvěděli, že dochází
ke změně ve vedení mateřské školy.
Od 1. srpna, v návaznosti na výsledky
konkurzního řízení, převzala ředitelské
otěže pí Ilona Staňková, dosud jedna
z kmenových pedagogických zaměstnankyň tohoto zařízení. Rád i touto formou ještě jednou nově jmenované pí
ředitelce blahopřeji k tomuto pracovnímu úspěchu a přeju jí, ať se jí osobně,
ale i celému „jejímu“ týmu ve školce
opravdu daří; všechny čeká spousta
náročné práce, a to hned na několika „frontách“, přičemž všichni zde se
musejí vyrovnat s nelehkým úkolem,
navázat na opravdu vysoko položenou
laťku vedení předcházejícího.
V této souvislosti mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych i Vaším jménem poděkoval Mgr. Bc. Marcele Ševelové, odstupující pí ředitelce, která
po celých osmnácti letech v čele této
instituce, opouští náročnou manažerskou funkci a odchází za prací novou.
Děkuju jí tedy za poctivou práci vykonanou v oblasti předškolního vzdělávání, práci pro naše nejmenší školáky,
ale i za činnost v oblasti mimoškolních
aktivit, kulturního a společensko – veřejného života. Ta stopa je opravdu
nepřehlédnutelná! Současně jí přeji
hodně úspěchů jak v práci na novém
působišti, tak i hodně úspěchů v soukromém životě.
Jestliže hovořím o změnách místního předškolního vzdělávání, pak musím rovněž zmínit, že od 1. 9. t. r. se
nám mateřská škola rozrůstá o dvě
pokračování na str. 5

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 11/2010/V ze dne 28. července 2010 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 04/09 ze dne 24.09.
2009, uzavřené mezi městem Fryšták
a ing. arch. J. Ludíkem, kterým se nově
stanovuje termín plnění této smlouvy ke
dni 30.11.2010 a sjednává se cena plnění z důvodu změny sazby DPH a snížení
základní ceny za dílo, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 1.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí Krajského soudu v Brně (naše č. j. 2122/10
ze dne 19. 07. 2010) ve věci o určení
neplatnosti smluv – záležitost soudního
sporu spol. VaK Zlín, a. s., a to zastavení řízení vůči městu Napajedla (č. j. 50
Cm 22/2005-419) a obcím Sazovice,
Hostišová, Kašava a Lípa (č. j. 50 Cm
22/2005-430) bez připomínek.
• RMF bere na vědomí záznam z jednání konaného dne 15. 7. 2010 ve
věci aktualizace DÚR Střediska správy
a údržby rychlostní silnice Fryšták vč.
tzv. provizorního napojení RK R49, úsek
Hulín – Fryšták, na stávající silnici II/490
křižovatkou s kruhovým objezdem a doporučuje ZMF uplatnit v rámci probíhajícího řízení původní požadavek města ve
smyslu společného zprovoznění RK R49
s tzv. přivaděčem na Zlín v rámci přeložky stávající silnice II/490.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru panu L. Richterovi, veliteli JSDH MF,
Fryšták, a to za organizační zajištění - řešení tzv. mimořádných událostí ve správním území města i dle požadavků HZS
ZK v důsledku povodňové aktivity a další
pomoci (činností) v obecném zájmu a
ukládá mu předložit do 6. 8. 2010 návrh
odměn zbývajícím zasahujícím hasičům.
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• RMF schvaluje pronájem nebytových
prostor ve „Sdruženém objektu č. p. 386
Fryšták“ paní P. Chromčákové, Fryšták,
v rozsahu:
a) Místnosti č. 1.13 a 1.14 – o výměře
29,89 m²;
b) Místnosti sociálního zařízení č. 1.18
a 1.19 o vým. 4,75 m² a nebytové společné prostory (1/6 č. 1.12.1 a 1.12.2
- chodby) o výměře 2,08 m²;
c) úhrada nákladů za spotřebovanou
energii.
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor ve „Sdruženém objektu č. p. 386 Fryšták“ a to s platností od
1.8. 2010 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje podání žádosti města Fryštáku o pronájem pozemku p. č.
712/23 - orná půda, o výměře 83 m²,
a pozemku p. č. 714/32 – orná půda,
o výměře 4 919 m², oba v k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, zapsané na LV 10002 pro
ČR s právem užívání Pozemkového fondu
ČR, Praha Žižkov, a to za účelem přípravy
realizace projektu „Rekultivace skládky
TKO Fryšták – Žabárna“, a ukládá Ing.
V. Doleželové podat do 30. 7. 2010
s požadavkem na možnost výpůjčky,
popř. nájmu za nejnižší možnou sazbu
stanovenou příslušným cenovým výměrem, a to z důvodu neziskovosti projektu
s ekologickým efektem.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu při Radě města Fryštáku č. 4/2010
ze dne 28. 6. 2010 ve věci hodnocení
činnosti Speedbike týmu Fryšták bez připomínek.
• RMF schvaluje nákup 200 ks turistické
známky, schvaluje jejich prodejní cenu ze
strany města ve výši 21,- Kč včetně DPH
(konečná cena)/ks a schvaluje nákup 5
ks skleněných váz s vypískováním loga
města.
• RMF schvaluje v rámci volební kampaně politických subjektů kandidujících
do zastupitelstva města ve volbách v r.
2010 pro vydání Fryštáckých listů na měsíce září a října volební možnost uplatnit
reklamu vždy v rozsahu do max. jedné
strany A4 na příslušné vydání periodika a
formou hrazené reklamy ve smyslu platného ceníku města.
• RMF schvaluje platové zařazení (platový výměr) pí I. Staňkové, Fryšták, k 1. 8.
2010 nově jmenované ředitelky Mateřské školy Fryšták.
• RMF uděluje Mgr. L. Sovadinovi, řediteli školy, souhlas s uzavřením smlouvy
o podnájmu mezi Základní školou Fryšták,
p. o., a Mateřskou školou Fryšták, p. o.,
za účelem podnájmu prostor Základní

školy Fryšták č. 001, 002 o celkové rozloze 108,9 m², přilehlé chodby se šatnou
pro děti o výměře 23,17m², WC a umývárny o výměře 14,63 m², kabinetu a šatny
pro učitelky o výměře 14,70m² a úklidové komory o výměře 10,63 m², a to k 1.
9. 2010 na dobu neurčitou a za celkovou
smluvní cenu 1,- Kč za rok za vše.
• RMF bere na vědomí stav pohledávek města Fryštáku ke dni 23. 7. 2010
a ukládá Ing. M. Jaškovi zpracovat do
10. 8.2010 historii (způsob) vymáhání aktuálních pohledávek za období od
1.1.2009 do 31.7.2010.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření dodatku ke kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Fryšták, a panem L.
Poľakem, Holešov, za účelem prodeje
části měst. poz. p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, kterým
se změní rozsah prodávané výměry z původních 750m² nově na 748m² , kterým
se město zaváže k zajištění nového GP
a částečné přeložce inž. sítí (dešťová kanalizace, telefonní kabel).
• RMF schvaluje uzavření Dohody o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů
na žáky mezi Městem Fryšták, a Obcí Lukoveček, a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Dohody
o úhradě poměrné části neinvestičních
nákladů na žáky mezi Městem Fryšták,
a Obcí Lukov, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na žáky mezi Městem Fryšták, a Obcí
Horní Lapač, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Dohody
o úhradě poměrné části neinvestičních
nákladů na žáky mezi Městem Fryšták,
a Obcí Vlčková, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje distribuci nové mapy
města Fryštáku zdarma jako propagačního materiálu města a schvaluje tuto
distribuci: - do každé domácnosti města
Fryštáku 1ks zdarma (prostřednictvím FL
nebo České pošty, s. p.);
- Dům Ignáce Stuchlého 200 ks;
- Knihovna Fryšták 200 ks;
- Základní škola Fryšták, p. o. 50 ks;
- Mateřská škola Fryšták, p. o. 50 ks;
- Hrádek Fryšták 50 ks
- zbytek k rukám starosty na propagaci
města.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Městem Fryšták, aj.
Košákem, Fryšták, za účelem zhotovení
ochranných sítí pro potřeby sportovního
areálu při ZŠF, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 12/2010/V ze dne 9. srpna 2010 (Výběr)
• RMF bere na vědomí sdělení Zlínského kraje ve věci záměru zrušení sociální služby chráněného bydlení v Domově
s chráněným bydlením Fryšták a možného provozování tohoto zařízení jako
domu s pečov. službou městem Fryšták
a doporučuje ZMF schválit záměr převzetí tohoto zařízení do vlastnictví města.
• RMF schvaluje ke dni 10. 8. 2010 zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
p. č. 728/2, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták,
o výměře 20 m² , a to pro zpevnění vjezdu k RD na pozemku p. č. 797/2, k. ú.
Fryšták, ob. Fryšták, žadateli manželům
Hlavicovým, Zlín, a uzavřít se žadatelem
příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu
na stavební práce týkající se bezbariérových úprav přechodů křižovatky silnic
II/490 a II/489 včetně souvisejících
úprav dopravního značení, instalace dopravního zařízení a nasvětlení přechodů
pro chodce a doporučuje ZMF realizovat
tuto akci.
• RMF neschvaluje rozšíření MK Strž
v oblouku u RD č. p. 105 v délce 20 m
v předloženém rozsahu, schvaluje pouze
úhradu nákladů na sanaci kaverny pod
splavem u místní komunikace.
• RMF doporučuje ZMF schválit opravu
MK na pozemku p. č. 668, k. ú. Fryšták,
ob. Fryšták, pokládkou živičné směsi
v rozsahu 141 m² včetně porovnávacího

podkladu a úprav vodovodních armatur.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru prodeje části měst. pozemku p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, o rozměrech 26 x 40 m,
tj. celkem 1 040 m² , ve smyslu žádosti
Ing. Huni, Zlín.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Fryšták,
a fou E.ON Distribuce, České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „ Fryšták, p. Červenka, rozšíření sítě NN“, umístěné na městském
poz. p. č. 2/1, 38, 45, 49/2, 52/2, 54/2
a 58/2, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene ne nižší než
3.100,- Kč a uzavření příslušné smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 10. 8. 2010 zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
p. č. 551, k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták,
o výměře 100 m², a to k realizaci zpevněného příjezdu a přístupu k RD na pozemku p. č. 556, k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, žadateli panu A. Alaverdimu,
Zlín, a uzavřít se žadatelem příslušnou
smlouvu o výpůjčce, přičemž ukládá Ing.
M. Kasalovi zajistit od žadatele doplnění
této žádosti ve smyslu speciﬁkace využití vypůjčované části pozemku.
• RMF v návaznosti na usnesení č. U Z
11/2009/V/14 ze dne 30. 9. 2009 a pro

potřeby realizace projektu „Myšlenkou
Štefánika k obnově a rozvoji kulturních
tradic fryštácko-kanianských“ v rámci
Fondu mikroprojektů česko-slovenské
příhraničí a v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007 –
2013 schvaluje vyčlenění ﬁnančních prostředků z vlastních zdrojů po celou dobu
trvání mikroprojektu a schvaluje ﬁnanční
spoluúčast ve výši 15% z předloženého
rozpočtu.
• RMF bere na vědomí Ing. M. Jaška
o postupu vymáhání pohledávek města
bez připomínek.
• RMF schvaluje účast města Fryštáku
v projektu 15. ročníku Mezinárodního
festivalu dechových orchestrů a folklórních souborů ve dnech 19. – 22. 08.
2010 a schvaluje úhradu nákladů spojených s ubytováním účinkujících.
• RMF schvaluje vyčlenění 20 tis. Kč
jako zálohy pro potřeby zásahu dobrovolných hasičů města Fryšták v rámci
pomocných prací konaných v obecném
zájmu v Hrádku nad Nisou, obcí zasaženou bleskovou povodní.
• RMF schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních
děl na rok 2010 mezi Městem Fryšták,
a OSA - Ochranným svazem autorským
pro práva k dílům hudebním, o. s., Praha 6 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 8/2010/V ze dne 18. srpna 2010 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 7/2010/V ze dne
14. 7. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápisy z jednání
RMF č. R 11/2010/V ze dne 28. 7. 2010
a č. R 12/2010/V ze dne 9. 8. 2010 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku ke dni 17. 8. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku ke dni 17. 8. 2010 bez
připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 9/2010 – Přijetí výtěžku z VHP ve výši 83.000,- Kč.
• ZMF schvaluje RO MF č. 10/2010 –
Přijetí dotace od ZK ve výši 10.00, - Kč.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi Městem Fryšták, a Zlínským
krajem, a to ve výši 10.000,- Kč za účelem částečného krytí nákladů spojených
s organizací kulturní akce „Valašské setkání – Fryšták 2010“ dne 9. 4. 2010,

a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF bere na vědomí seznam investiční
činnosti města ke dni 18. 8. 2010.
• ZMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu na
stavební práce týkající se bezbariérových
úprav přechodů křižovatky silnic II/490
a II/489 včetně souvisejících úprav dopravního značení, instalace dopravního
zařízení a nasvětlení přechodů pro chodce a vyhlašuje vítěze fu Správa a údržba
silnic Zlínska, s.r.o., Zlín, s celkovou nabídkovou cenou 830.268,- Kč vč. DPH,
a určuje pořadí: na druhém místě nabídka DIPS ZLÍN, spol. s r.o., a na třetím
místě nabídka Správa a údržba silnic
Kroměřížska, s.r.o., Kroměříž.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták, a fou Správa a
údržba silnic Zlínska, s. r. o ., Zlín, za
účelem realizace akce „Fryšták – Úpravy
křižovatky silnice II/490 a II/489“, (realizace v rozsahu 1. etapy díla), a pověřuje

starostu podpisem této smlouvy o dílo.
• ZMF schvaluje realizaci investičních
akcí města Fryštáku v r. 2010 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu, a to v celkovém
objemu 10.884.781,- Kč.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 032010 na akci „ZŠ
Fryšták, oprava rozvodů vody a kanalizace“, uzavřené mezi Městem Fryšták,
a fou PETAS Petřík, s. r. o., Zlín, a stanovuje termín dokončení na den 20. 8.
2010 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na akci „ZŠ Fryšták,
změna účelu užívání části objektu na
MŠ“, uzavřené mezi Městem Fryšták,
a fou Ing. P. Gálík, Fryšták, současně
stanovuje termín dokončení akce nejpozději ke dni 20. 8. 2010 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták, a fou LADDSTAV,
s. r. o., Lukov u Zlína, za účelem realiza-
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ce stavebních prací spojených s odstraněním havarijního stavu vodoinstalace
v objektu Základní školy Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Fryšták,
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha
4, za účelem provedení stavby rychlostní
silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták
(SO 101 Hlavní trasa RK R49, SO 164
Polní cesta v k. ú. Dolní Ves, SO 225
Most na R49, SO 301 Kanalizace R49),
a to na poz. p. č. 932/42 a 336, oba
k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje nominaci zájemců
o funkci přísedících soudců Okresního
soudu ve Zlíně za město Fryšták.
• ZMF v návaznosti na usn. U Z 7/2010/
V/7 ze dne 14. 07. 2010 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Fryšták, a p. M. Kamenářem, Fryšták, pro vedení podzemní inženýrské sítě - uložení multifunkční sítě
(optické vlákno) a zřízení práva přístupu
a příjezdu na pozemek za účelem kontroly, údržby a opravy, a to na městských
pozemcích p. č. 336/61, 295, 276/7,
257/1, 205/4, 205/1, 490, 2/3, 2/2,
2/1, 67, 47, 474/1, 516, 474/5, 466,
273/2, 424, 423, 378, 408/4, 408/1,
408/8, 408/7, 408/6, 408/5, 405,
408/9, 376/2, 505, 126/1, vše v k. ú.
Fryšták, zapsané pro obec Fryšták, za
cenu 180,- Kč/m² , a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje měst. pozemků p. č. 421 - zahrada, o vým. 290 m² , a poz. p. č.
422 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o vým. 66 m², oba k. ú. Fryšták,
ob. Fryšták, a to za účelem využití jako
zahrady žadateli panu K. Žitníkovi, Zlín
-Štípa, a doporučuje radě města řešit
formou nájemní smlouvy.
• ZMF schvaluje předložené znění Smlouvy č. 09040063 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí ze dne 4. 8. 2010 (podpis ředitele, resp. zástupce fondu).
• ZMF bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci CZ.1.02/3. 2.
00/09.04949 Mateřská škola ve Fryštáku – Realizace úspor energie, identiﬁkační číslo EDS/SMVS 115D222001171,
ze dne 6. 8. 2010.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
09040063 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Mateřská škola ve
Fryštáku – Realizace úspor energie“
mezi Městem Fryšták, a Státním fondem
životního prostředí ČR, Praha, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Fryšták, kterým se
v čl. č. III. Vymezení účelu a předmětu
činnosti nově doplňuje bod č. 4 v tomto znění: „Školní jídelna zajišťuje školní
stravování a závodní stravování v rámci
předškolního vzdělávání dětí Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p.o., umístěné
na jejím detašovaném pracovišti: Základní škola Fryšták, a to dle ust. § 4
vyhl. MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, a dle
vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, v platném znění, a v souladu
s dalšími prováděcími předpisy.“
• ZMF bere na vědomí stažení žádosti
Ing. A. Huni, Zlín, o odkup části měst.
poz. p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. 26 x 40 m.
• ZMF ruší usnesení č. U Z 3/2010/
V/10a),b) ze dne 24. 03. 2010 a U Z
7/2010/V/13c) ze dne 14. 7. 2010.
• ZMF schvaluje ke dni 19. 8. 2010
zveřejnění záměru prodeje části měst.
pozemku p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, ob. Fryšták, o rozměrech 22 x
34 m, tj. 748 m² – viz zákres na snímku
přílohy č. 4 tohoto zápisu, a to p. L. Poľakovi, Holešov, vše na náklady města.
• ZMF schvaluje ke dni 19. 8. 2010
zveřejnění záměru prodeje části měst.
pozemku p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o rozměrech 22
x 34 m, tj. 748 m² – viz zákres na snímku
přílohy č. 4 tohoto zápisu, a to za cenu
ne nižší než 1.000,- Kč/m².
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 932/42, zahrada,
o výměře 1356 m², a p. č. 336, zahrada,
o výměře 22 m² , oba k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadateli Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Praha 4, za cenu dle znaleckého posudku, tj. za cenu ne nižší než
351.210,- Kč, a to z důvodu dořešení
majetkoprávních vztahů v rámci přípravy
rychlostní silnice R49, a uzavřít příslušnou kupní smlouvu.
• ZMF v návaznosti na usn. č. U Z
7/2010/V/11 ze dne 14. 7. 2010 schvaluje bezúplatný převod pozemků – historického majetku obce Lukoveček, a to:
k. ú. Lukoveček, obec Lukoveček, LV č.
671, pozemky katastru nemovitostí (KN)
- p. č. 715/14 ostatní plocha, o výměře
1563 m², p. č. 715/15 ostatní plocha,
o výměře 1144 m², p. č. 715/16 ostatní
plocha, o výměře 2466 m², k. ú. Lukoveček, obec Lukoveček, LV č. 671, pozemky vedené ve zjednodušené evidenci,
původ Pozemkový katastr (PK) - PK p. č.
953/1 o výměře 572 m², PK p. č. 953/2
o výměře 971 m², PK p. č. 1092 o výměře
27187 m², PK p. č. 1094 o výměře 1075
m², PK p. č. 1095 o výměře 1190 m²,
PK p. č. 1193 o výměře 324 m², PK p. č.
1336 o výměře 2223 m², PK p. č. 1337

o výměře 10218 m², PK p. č. 1338/1
o výměře 10938 m², PK p. č. 1338/2
o výměře 12854 m², PK p. č. 1340/1
o výměře 972 m², PK p. č. 1340/2 o výměře 937 m², PK p. č. 1341 o výměře
486 m², PK p. č. 1342/2 o výměře 1104
m², PK p. č. 1342/5 o výměře 1634 m²,
PK p. č. 1379/2 o výměře 3989 m² –
ZMF schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Fryšták,
a obcí Lukoveček, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o realizaci RK R49 – napojení RK
R49 na silnici II/490 a v rámci svých
požadavků uplatněných ve stanovisku
k dokumentaci pro územní rozhodnutí
požaduje zprovoznění RK R49 v úseku
Hulín – Fryšták přes mimoúrovňovou křižovatku současně s přivaděčem na Zlín
(přeložka stávající silnice II/490).
• ZMF bere na vědomí rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci o určení
neplatnosti smluv – záležitost soudního
sporu města se společností VaK Zlín,
s. r. o., a to zastavení řízení vůči žalovanému městu Napajedla (č. j. 50 Cm
22/2005-419) a žalovaným obcím Sazovice, Hostišová, Kašava a Lípa (č. j.
50 Cm 22/2005-430) s tím, že žalobci
a žalovaní nemají vzájemně právo na náhradu nákladů řízení.
• ZMF schvaluje ke dni 19. 8. 2010
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 s názvem Fryšták,
Červenka, rozšíření sítě NN“, umístěné
na městském poz. p. č. 2/1, 38, 45,
49/2, 52/2, 54/2 a 58/2, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
ne nižší než 3.100,- Kč a uzavření příslušné smlouvy.
• ZMF bere na vědomí nabídku Zlínského kraje na převod Domova s chráněným bydlením Fryšták na město Fryšták,
schvaluje záměr převzetí tohoto zařízení
do vlastnictví města a ukládá Ing. M.
Jaškovi připravit rozbor důsledků tohoto
právního úkonu a možné varianty provozování tohoto zařízení ze strany města
s tím, že deﬁnitivně o převodu rozhodne
nově zvolené zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání tohoto roku.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy KV při ZMF Ing. J. Dofka bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF Ing. S. Velikovského, CSc.,
ve věci plnění rozpočtu města Fryštáku, stavu ﬁnančních prostředků města
Fryštáku ke dni 17. 8. 2010, návrhu RO
MF č. 9 a 10/2010, ve věci ﬁnancování
investičních akcí města a majetkových
transakcí bez připomínek.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2010

• ZMF souhlasí s bezplatným záborem
veřejného prostranství na náměstí Míru
ve Fryštáku (parčíku) za účelem konání akce Den dětských přání dne 1. 9.
2010 v době od 10.00 do 22.00 hodin
ve smyslu žádosti Ing. T. Černého, č. j.
2379/10 ze dne 11. 8. 2010, a souhlasí
s předloženým programem vyjma sanace uhynulé lípy.
• ZMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi Městem Fryšták, a městem Hrádek nad Nisou, za účelem poskytnutí daru na akci „Podpora spoluobčanům postiženým povodněni v Hrádku
nad Nisou a okrajových částech města“
ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF vyslovuje poděkování Lubomíru
Richterovi, Miroslavu Hrdličkovi, Romanu a Jaroslavu Šopíkovým, dobrovolným
hasičům, za osobní pomoc při likvidaci
škod způsobených povodněmi v Hrádku
nad Nisou.

Starosta poděkoval Mgr. Bc. Marcele Ševelové, odstupující ředitelce mateřské školy
pokračování ze str. 1
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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

POZVÁNKA
Občanské sdružení Klubu důchodců Fryšták zve své členy a příznivce
na malý táborák na dvoře DISu dne
13. 9. 2010 od 17 hodin.
V případě nepříznivého počasí se
uchýlíme do DISáckého baru.

nové třídy, detašované do nově zrekonstruovaných prostor základní školy.
Jsem rád, že zastupitelstvo ve spolupráci s řediteli obou škol vyšlo vstříc
zvýšené poptávce rodičů o umístění
dětí do tohoto zařízení a že dokázalo,
a to i v době ekonomicky nepříznivé,
nalézt prostředky na zbudování těchto
nových tříd, které poskytnou – alespoň
dle mého soudu – opravdu moderní
zázemí třiceti šesti předškolákům. Koneckonců – budete-li mít čas, zajděte
se někdy přesvědčit sami... Ani se mi
pak nebudete divit, že zde vyjadřuji poděkování všem ﬁrmám, které se na modernizaci prostor podílely, přičemž v tak
doslova šibeničním termínu!
A vzpomínám-li stavební činnost ve
spojitosti se školkou, pak si Vás také
dovoluji upozornit, že město dokončilo
rekonstrukci objektu školky, která spočívala v realizaci energeticky úsporných
opatření – výměně oken a zateplení
obvodového pláště. Půjdete-li po ulici
Komenského, nahlédněte prosím – za
zdravotním střediskem jako by nám
snad vyrostla nová stavba. Já jen dodám, že i tato akce města je spoluﬁ nancována cizími zdroji, konkrétně z evropského dotačního titulu – Operačního
programu Životní prostředí, kdy město
obdrželo spoluúčast ve výši cca 1,5 mil
korun (90% z uznatelných nákladů).
Hovořím-li o dotačních zdrojích města, pak jen dodám, že i náš zamýšlený
projekt rekonstrukce náměstí byl ve výběrovém řízení úspěšný, a že tedy byl
hodnotitelskou komisí – Výborem Regionální rady regionu soudružnosti Střední Morava vybrán k ﬁnancování (druhý

nejlépe hodnocený projekt ve Zlínském
kraji!). Základní předpoklad, tedy získání dotačních peněz na tuto akci
(9,99mil Kč, tj. max. 67,69% uznatelných nákladů), je splněn – bude teď již
záležet jen a jen na nově zvoleném zastupitelstvu, zda v rámci dalšího volebního období avizované podpory využije,
či nikoliv – v dané situaci je totiž nutno,
i při akceptaci nezbytnosti alepoň dílčích úprav a oprav náměstí (autobusová
zastávka, zpevněné plochy, parkování,
bezpečnost apod.) - znovu přihlédnout
k aktuálnímu vývoji veřejných rozpočtů,
tedy i toho našeho, a zvolit postup případné realizace akce tak, aby výrazně
nezatížila vlastní rozpočet města.
Vážení spoluobčané,
jak dobře víte, v nedávné době zastihly část území naší vlasti ničivé povodně. I naše město operativně přispělo svou ﬁnanční pomocí lidem v nouzi,
konkrétně Hrádku nad Nisou. Co však
chci skutečně vyzvednout, to je nezištná pomoc našich spoluobčanů, kteří při
své profesi navíc vykonávají funkci dobrovolných hasičů – parta neohrožených
Fryštačanů ve složení Lubomír Richter,
Miroslav Hrdlička, Roman Šopík a Jaroslav Šopík neváhali (někteří přerušili
svou dovolenou nebo naopak si o ni
pro tyto účely požádali) a neprodleně
po výzvě k zásahu vyrazili do výše jmenovaného města a osobně asistovali
při náročných pracích vedoucích k odstraňování škod způsobených živelnou
pohromou. Všem chlapům moc děkuji!!!
Doplním však ještě, že mé poděkování
se týká i dalších zásahů našich „dobrovolňáků“, a to v rámci integrovaného
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záchranného systému kraje, např. při
řešení tzv. mimořádných událostí, při
likvidaci požáru bytu na Jižních Svazích
či areálu ﬁrmy ve Štípě, při dopravní
automobilové nehodě či likvidaci škod
způsobených lokálními záplavami v blízkém okolí (Pravčice na Kroměřížsku).
Ukazuje se, že naši hasiči nepochybně
plní svou úlohu dobře, a je tedy nanejvýš logické, že zastupitelstvo schválilo
výstavbu nové hasičské zbrojnice jako
polyfunkčního domu, aby tak zabezpečilo adekvátní zázemí pro činnost této nepostradatelné složky nejen samosprávy, ale záchranného systému vůbec.
Vážení spoluobčané!
Srpnové zasedání zastupitelstva
rozhodlo, jak jsem avizoval v minulých
vydáních Fryštáckých listů, s ohledem
na výsledky jednotlivých dotačních řízení, o doplnění letošního investičního
programu města. Mohu Vám tedy sdělit, že se v nejbližší době rozběhnou
(pokud tomu tak už není) akce, kromě
již zmiňovaných, a to např. oprava chodníku na ul. Holešovská (pravá strana ve
směru na Holešov), přechod pro chodce
a dílčí opatření na křižovatce u hasičské
zbrojnice (v úseku směr Lukov), přičemž
předpoklad zahájení realizace okružní
křižovatky tamtéž je r. 2011 (výsledek
posledního jednání se zástupci ŘSZK
v návaznosti na přípravu RK R49 - od
rekonstrukce celého průtahu městem,
jakožto společného projektu města
a Zlínského kraje se dočasně upouští
a akcentuje se okružní křižovatka, která
se odborné veřejnosti jeví jako řešení
přinášející plynulost dopravy, ale hlavně vyšší bezpečnost všech účastníků
silničního provozu), dále chodník na
ul. Dolnoveská (participace Ředitelství
silnic a dálnic ČR) ostatní akce se pak
týkají drobnějších oprav místních komunikací a chodníků.
Vážení spoluobčané!
Jak vyplývá z výše uvedeného, i období letní pohody, mnohdy nazývané
okurkovou sezónou, je v našem městě
ve znamení neutuchající práce. Jsem
přesvědčen, že tomu tak bude i nadále.
Dovolte mi v závěru „slova starosty“
popřát všem školou povinným úspěšný
nový školní rok, pedagogům hodně sil
a radosti z výsledků ve výchovně vzdělávacím procesu, rodičovské veřejnosti
pak, aby nemusela řešit mnoho problémů svých dětí..., a nám všem ať se daří
v práci i v osobním životě.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Rozvrh jednotlivých stanovišť při svozu
NEBEZPEČNÉHO ODPADU v sobotu 11. září 2010
STANOVIŠTĚ

MÍSTO SVOZU

ČAS

1. stanoviště
2. stanoviště
3. stanoviště
4. stanoviště
5. stanoviště
6. stanoviště
7. stanoviště
8. stanoviště

VÍTOVÁ - u obchodu
HORNÍ VES - na Špici
HORNÍ VES - točna
FRYŠTÁK - u Sokolovny
DOLNÍ VES - u Žáků
DOLNÍ VES - točna
ŽABÁRNA - u dřevopodniku
FRYŠTÁK - hospodářský dvůr TS

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.20 – 13.50

Svoz nebezpečných odpadů dává možnost zbavit se zdarma věcí jako jsou: televizory, rádia, autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, zářivky, výbojky, syntetické barvy, lepidla, pryskyřice, mastné hadry, oleje, tuky, mazadla, chladničky.
Žádáme velmi důrazně občany, aby na svozová stanoviště nevozili komunální
odpad a železný šrot, rovněž nebudou pracovníky TS Zlín odebrány prošlé léky –
tento odpad je nutno odevzdat v lékárně.
Žádáme také občany, aby při sběrech nebezpečného odpadu předávali lednice,
televizory apod. pouze v kompletním stavu!
Firmy a organizace mají ze zákona povinnost likvidovat veškeré druhy odpadů
na vlastní náklady – ﬁremní nebezpečný odpad tedy nebude odebrán do sběrného
vozu.

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 6 . 9 . , 14 . 9 . , 20 . 9 . 2010 bude prováděna velkoplošná deratizace města Fryšták.
Akci zabezpečuje ﬁrma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede
ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů .
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných
domů a hospodářských stavení, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání
pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované ﬁrmy, anebo nahlaste své požadavky na podatelně městského úřadu, aby
bylo zabezpečeno komplexní ošetření města.
Pro vlastní potřebu si budou moci občané zakoupit u provádějící ﬁrmy nástrahy
proti hlodavcům.
Adresa: Deratex, spol. s r.o., Mladcová 91, 760 01 Zlín, tel.: 577 431 128

Klub maminek

PROGRAM
na září 2010
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

• 7. 9. Přivítání po prázdninách
Cvičení s dětmi s Danuškou
• 14. 9. Seznámení se znakovou řečí
pro hluchoněmé s K. Damborskou
• 21. 9. Tvořeníčko na podzimní téma
• 28. 9. Státní svátek – KM uzavřen
Pravidelné čtvrtky od 16 – 18 hodin:
Po předch. domluvě herna – volné hraní
Páteční tvoření 24. 9. v 17 hod.:
Pletení z pedigu s paní Magdou Plškovou, materiál zajištěn.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2010

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám napsat pár řádků o smyslu a účelu obnovení MO ČSSD Fryšták.
Naší dlouhodobou vizí je aktivní podpora
všech občanů, kteří hodlají pro naše město
vykonat jen to dobré a přispějí buď hlasem
ve volbách, nebo se mezi nás osobně přidají, ať už jako noví členové naší organizace,
nebo jako odpovědní občané, kteří nehodlají pouze kritizovat, ale jsou schopni hledat
nové řešení a nápady pro spokojený život
občanů, kteří zde budou chtít žít, pracovat
i trávit volný čas. A to bez rozdílu věkových
skupin a majetkových poměrů. Všechny
naše kroky povedou k tomu, aby lidé ve
Fryštáku vnímali perspektivu života svého,
svých rodin a chtěli zde vychovávat své děti.
Docílíme toho, aby Fryšták byl dobrou adresou.
Hodláme nastavit několik novinek v komunikaci a rádi se s Vámi setkáme, kdykoliv
budete cítit, že je něco, co je potřeba řešit.
Díky našim zastupitelům se Vaše problémy
dostanou ihned k řešení.
Většina z Vás si po přečtení tohoto článku v paměti nevybaví můj obličej, ani jméno,
mohu Vás ale ujistit, že již celých 33 let žiji v
našem hezkém městě. Přes zajímavé nabídky za lepší prací a přestěhováním do velkého města jsem zvolil cestu daleko těžší, ale
ona ani jiná nebyla. Překážky se mají překonávat a jistě i pro mě samotného je velkou
výzvou se zapojit do aktivního dění.
Začněme všichni zlepšovat vztahy a vazby mezi všemi občany a vytvořme vzájemnou podporu a pochopení, které vytvoří harmonické a bezpečné město.
Otakar Bařina
místopředseda MO ČSSD Fryšták

Určete Váš cíl
pro lepší život v našem městě.
Jakou potřebuje
Fryšták změnu?
Sdělte nám, co je podle Vás
nejpalčivější problém ve městě.
Své nápady posílejte pomocí SMS
na číslo 775 298 513.
Cena 1 SMS je dle vašeho tarifu.
Nebo můžete použít e-mail:
mo.cssd.frystak@seznam.cz
Nejzajímavější návrh odměníme
rodinnou vstupenkou do ZOO Lešná.

FRYŠTÁK - MĚSTO, VE KTERÉM STOJÍ ZA TO ŽÍT.
Mezi náš volební program patří:
- Zpřístupnění a rozvoj bydlení pro nově vznikající rodiny, (nové bydlení pro
rodiny s nízkým příjmem s možností odkoupení do OV), budeme připravovat
pozemky pro výstavbu RD, zajištění základních obslužných zařízení pro kvalitní bydlení (zdravotní středisko, MŠ, ZŠ).
- Investice do vzdělání našich dětí je tou nejlepší investicí. Budeme prosazovat zachování potřebné kapacity míst v mateřské a základní škole, podpoříme vznik výukových programů, podpoříme také NADANÉ DĚTI a vedení v
mimoškolních aktivitách.
- Aktivně se podílet na přístupu k investicím, a využívání fondů EU, které
má město Fryšták nyní dobře nastaveno a může je dále rozvíjet v komplexním uplatnění ve prospěch občanů a města.
- Budeme prosazovat čistotu a pěkný vzhled města, nehodláme tolerovat
znečišťování prostředí v zimním období nedovoleným spalováním materiálů,
které uvolňují toxické látky do ovzduší.
- Chceme prosadit výstavbu nového kruhového objezdu u hasičské zbrojnice a přispět tak k zpřehlednění a větší bezpečnosti dopravy v tomto rizikovém místě. Maximální tlak na regionální poslance a senátory týkající se
dostavby rychlostní komunikace a navázání na Zlínský přivaděč.
- Důraz budeme klást na podporu nových a stávajících podnikatelů, (živnostníků, malých a středních podnikatelů), samozřejmostí je komunikace,
řešení problému (společná setkání) to vše pro zkvalitnění služeb ve městě
Fryštáku, které přinesou nové pracovní příležitosti. Při zadávání zakázek
města budeme důsledně informovat malé a střední podnikatele působící ve
Fryštáku a okolí.
Jistě nás čekají další požadavky a úkoly, které v programu nejsou zahrnuty ale jsou součástí fungování města. Věříme, že ve spolupráci s ostatními
zastupiteli města a radnicí se nám podaří zlepšit vše, co potřebuje naše
město, jelikož zde skutečně stojí za to žít.
placená inzerce
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NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V současné době se téměř všechny kraje v naší republice potýkají s nedostatkem míst v jeslích a mateřských školách. Rodí se více dětí, demograﬁcká křivka
stoupla a české maminky mají starosti. Hlavně ve velkých městech je situace přímo
kritická a je pravda, že ne všude se tento problém řeší.
V dubnu 2010 přišlo i do naší mateřské školy daleko více dětí, než jsme byli
zvyklí v předchozích letech. Celkem 70 rodičů projevilo vážný zájem o umístění
svého potomka do našeho zařízení a zároveň bylo už jasné, že do prvních tříd nám
odejde jenom 26 dětí. Kapacita stávajících čtyř tříd se tedy ukázala jako naprosto
nedostačující. Ve spolupráci se zřizovatelem Městem Fryšták a vedením základní
školy se nabídlo řešení – zřízení tzv. detašovaného pracoviště v budově Základní
školy Fryšták. Do dvou nově vzniklých tříd se nám podařilo umístit dalších 36 dětí.
Provozní doba v těchto prostorách je od 6.45 do 13.30 hodin. Nejsou to tedy klasické „spací“ třídy, kde děti pobývají až do pozdějších odpoledních hodin, a proto jsme
zde umístili všechny ty, jejichž maminky pobírají rodičovský příspěvek a jsou tedy
na mateřské dovolené a nedocházejí do zaměstnání. Logicky se tak uvolnila místa
ve stávající budově mateřské školy pro děti zaměstnaných matek, nebo těch, které
si shánějí práci a mohou v průběhu roku do zaměstnání nastoupit. Od 1. září 2010
jsme tedy šestitřídní předškolní zařízení se 148 dětmi a 17 zaměstnanci. Každá
změna sebou přináší věci pozitivní i negativní. Doufám, že zřízení nových tříd budou
provázet jenom samé kladné ohlasy a fryštácké maminky ocení, že v dnešní době
mohou být téměř všechny děti ve školce umístěny.
Co se týká koncepce našeho Školního vzdělávacího programu – ten je zakotven
na úctě k tradicím a zvykům, na vztahu k rodnému městu a okolnímu Valašsku,
na vytváření si kladných postojů k ostatním spoluobčanům. Důraz je také kladen
na výchovnou roli rodiny, na vlastenectví a prosociální cítění. Myslím si, že to je ta
správná cesta i do budoucna. Proč hledat něco zcela nového a třeba i uměle nastaveného, když tento školní program vychází právě z přirozených podmínek školy
a využívá krásné a bohaté tradice našich předků, lidovou slovesnost a okolní bohatou přírodu. Dnešní děti budou muset po celý svůj život čelit změnám ve všech
možných oblastech. Proto je důležité začít je už v předškolním věku vybavovat životně důležitými kompetencemi. Je to jistě proces dlouhodobý a celoživotní, ale právě
dobrý začátek je na každé cestě důležitý. Věřím, že i nadále bude naše mateřská
škola místem, kde se vytváří podnětné prostředí, plné pohody a zážitků, v němž
děti prožijí krásné tři roky života. Pro nás pedagogy je to zavazující a náročná cesta
a vyžaduje plné nasazení.
Na úplný závěr bych chtěla jménem svým, jménem všech zaměstnanců a jménem celé řady rodičů a dětí poděkovat naší paní ředitelce Mgr. Marcele Ševelové
za všechna ta léta obětavé a poctivé práce. Za jejího 18 letého působení ve funkci
ředitelky se ve školce udála celá řada změn k lepšímu. Vždycky a za všech okolností
u ní byl na prvním místě zájem a prospěch směřovaný k dětem, které školku navštěvovaly. S jejím odchodem ztrácíme nejen velmi dobrou a profesionální učitelku, ale
také kvalitního člověka, pod jehož laskavým vedením jsme tolik let rádi pracovali.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším profesním i osobním životě.
Ilona Staňková, Mateřská škola Fryšták
mobil 723 381 365

POZVÁNKA
Občanské sdružení Věneček při MŠ Fryšták připravuje

DRAKIÁDU,
která proběhne ve druhé polovině září
(termín a místo konání upřesníme na plakátech a v rozhlase podle počasí).
Zváni jsou všechny děti, rodiče i prarodiče.
Hodnotit se bude délka, způsob i kvalita letu a také šikovnost
a nápaditost při vlastní výrobě.
Nebojte se a vrhněte se s chutí na přípravy,
čeká na Vás spousta odměn!

MŠ v novém kabátě
Na začátku letních prázdniny začala
probíhat celková rekonstrukce obvodového pláště budovy Mateřské školy ve
Fryštáku na Komenského ulici.
Předmětem stavebních úprav objektu byla především výměna starých oken
a vchodových dveří za nová plastová
a také celkové zateplení obvodových
plášťů budovy a stropů.
Starosta města Mgr. Lubomír Doležel potvrdil, že tuto rozsáhlou opravu
bylo možno uskutečnit pouze díky ﬁnancování z Operačního programu životní
prostředí a z fondů EU.
„Díky ﬁnančním prostředkům ve výši
1.417.595,- Kč, které uvolnila Evropská
unie (Fond soudržnosti) – což je mimochodem 85 % uznatelných nákladů, tak
budova školky, která byla postavena už
před více než třiceti lety (1979), dostane takříkajíc nový kabát“.
Město s touto investiční akcí počítalo už při přípravě letošního rozpočtu
a vyčlenilo na ni mj. 166.775 Kč – tedy
ministerstvem požadovaných 10 %.
Celková částka opravy se ovšem
pohybuje ve výši kolem 3,5 mil. korun,
proto i zbylé 2 miliony muselo město vyčlenit ze svého rozpočtu (neuznatelných
nákladů).
Všechny stavební práce probíhají
v souladu s časovým harmonogramem
a jejich dokončení bylo naplánováno ke
20. srpnu 2010.
První zářijový den se už tedy rodiče
s předškolními dětmi vydají do opravené školky na Komenského ulici.
Nová budova fryštácké mateřské
školy tak získá nejenom krásný vzhled,
ale i tolik důležité tepelně izolační vlastnosti, které do budoucna přinesou značné úspory energie a zlepšení životního
prostředí v našem městě.
-pn-

Na vaši účast se těší pořadatelé.
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Rybářské závody

Bouřka

V sobotu 17. července se konal již druhý ročník rybářských závodů pro děti, které
pořádal rybářský kroužek při ZŠ Fryšták pod vedením pana Jaroslava Jašky. Závodů
se zúčastnilo celkem 20 dětí z Fryštáku. Závody probíhaly systémem chyť a pusť
od 7.00 do 12.00 hodin. Malým rybářům se velmi dařilo a jejich úlovky byly mnohdy
velmi pěkné. Ulovených ryb bylo celkem 36.
V kategorii největší kaprovitá ryba zvítězil Lubomír Mlýnek, druhé místo obsadil
Jaroslav Mikulka, třetí byla Hanka Horáková a čtvrtý Tomáš Polepil. Páté místo
získala Lucie Vrzalová a šestý byl Jiří Hejtmánek. Titul smolař závodu získal Vašek
Bečica za tři vyháknuté ryby během závodu. Velké poděkování patří organizátorům
závodu p. Jaroslavu Jaškovi, rozhodčím závodu Jaroslavu Suchému, Lubomíru Kadlčkovi, Jiřímu Vidlákovi, Renatě Jaškové, Monice Parákové a Jiřímu Hejtmánkovi
a také sponzorům za krásné ceny. Sponzory bylo ZDV Fryšták, Město Fryšták, p.
Zdenka Chudárková, ELSO SYSTÉM, ASEP Fryšták, Marie Košařová, JANSPO s.r.o.,
ﬁrma CAIS, autoservis Damiocar, Pneu Maroňová, Jaroslav Matějíček, BESI, SEFO
Rektořík, Česká spořitelna, nářadí Hanák, Kompresory Januška, Jídelna ZŠ Fryšták,
pekárny PENAM.
Všem mladým rybářům gratulujeme a držíme palce při dalším rybářském klání.
J. Jaška, vedoucí rybářského kroužku

Bouřka se přiblížila velikou rychlostí.
Hvězdy umíraly po tisících.
Černé víko mraků dosáhlo zenitu.
Pulzovalo elektrickými výboji.
Silné dlouhé poryvy vynášely vše nahoru.
Pak znenadání shazovaly vše
z vyšpulených hřbetů.
Vše se potácelo tmou ve vírech
prchajícího proudu.
Mraky jako by měly nitro černošedé.
Připomínaly špinavou vatu pokrytou sazemi.
Přímo před námi mrkaly oslepující blesky.
Ráz naráz osvětlovaly zem.
Obzor byl napuchlý bouřkou.
Těžké mraky brázdila vichřice.
Vyplašená oblaka na jedné straně
lehce růžověla.
Najednou začal obzor hořet jako hutnická pec.
Slunce!
Oslnivé a nehybně podepřené
o obrovskou plochu země.
Jeden nazrzlý mohutný mrak
stoupal výš a výše.
Byl to mrak oparu.
Rozléval se na všechny strany
jako překynuté těsto z díže.
Je po bouřce!
SK

Výchova ke svobodě v nové školičce
V současné době nedostatku předškolních zařízení přichází mnohým rodičům vhod nový Rodinný klub, který nabízí rodičům ze Zlína a přilehlého okolí
(tedy i z Fryštáku) hlídání dětí, možnost
zapojení dětí, které nebyly přijaty do
školky, do kolektivu, spolupráci s rodiči,
tvořivé činnosti, pedagogické a výchovné poradenství a mnoho dalšího včetně
trávení volného času společně s malými dětmi.
Po více než jednoleté vytrvalé práci
se občanskému sdružení Přátelé harmonické výchovy podařilo najít prostory
pro nové zařízení určené předškolním
dětem, které bude otevřeno 13. září
v 54. budově areálu Svitu ve Zlíně. Členové sdružení usilují o realizaci systému waldorfské školy ve Zlíně, který by
do budoucna sestával ze školy mateřské, základní a střední. První kroky tak
směřují k založení mateřské školy, v níž
bude uplatňována waldorfská pedagogika – v současné době nejpočetnější
alternativa jak v Česku, tak na celém
světě.
Waldorfská pedagogika vychází
z osvědčených principů založených na
celistvosti člověka. Vede děti k samostatnosti, rozvíjí u nich myšlení, cítění,
tvořivost, sebevědomí, podporuje zdra-

vé sociální vazby, posiluje vůli a podněcuje radost ze života. Waldorfští učitelé
„vychovávají děti ke svobodě“. Ke svobodě, kterou budou děti moci pocítit
v okamžiku, kdy dospějí, kdy se budou
moci začít samostatně a nezávisle rozhodovat a přeberou za sebe veškerou
odpovědnost.
Waldorfská pedagogika obklopuje
děti přírodními materiály, kouzelnou
pohádkovou atmosférou a zároveň reálným životem a prací. Waldorfský učitel se ve své práci zaměřuje na rozvoj
vlastní osobnosti a na své neustálé
zdokonalování, což dává dětem vhodný
vzor k nápodobě.
Ve waldorfské mateřské škole děti
pečou chléb, modelují ze včelího vosku,
pracují s ovčím rounem, akvarelovými barvami, pomáhají s přípravou jídla
a mnohé další. Zlínská školička bude
otevřena každý všední den dopoledne
7 – 12 h a odpoledne 13 – 16 h a je
vhodná pro půldenní pobyt dítěte. Nabízí pravidelný program pro každý den, ale
také možnost krátkodobého příležitostného pobytu. Chcete-li se dovědět více
o nově otvíraném předškolním zařízení
či o waldorfské pedagogice, navštivte
www.harmonicka-vychova.cz.
M. Knedlová

POZVÁNKA
Základní umělecká škola Morava
pořádá

zápis dětí
pro školní rok 2010/2011
Přednostně škola nabízí výuku
sólového zpěvu, houslí,
kontrabasu a dechových nástrojů.
Zápis se koná v budově ZŠ
– přízemí, učebny ZUŠ;
1. září dopoledne 9 – 12 hodin,
v dalších dnech – pondělí, úterý
a středa 12 – 16 hodin.
Přihlášky škola přijímá do 17. září.
Vedoucí pobočky Jaroslava Tesková,
mob. 725 634 484
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Fryštáčtí hasiči pomáhali při povodních v Hrádku nad Nisou
Od začátku letošního roku se Českou republikou prohnaly několikrát přívalové deště, které způsobily bleskové
a ničivé povodně. Začátkem minulého
měsíce se tyto ničivé přírodní živly nevyhnuly ani severním Čechám. Nejvíce
zasaženou oblastí bylo Liberecko. Sem
se upíraly zraky všech ostatních obyvatel naší země a s napětím všichni čekali
na další zprávy z tohoto kraje.
Zprávy přicházely hlavně z televize.
Nebyly vůbec příznivé a tak každý z nás
mohl sledovat ničivý průběh přívalových
dešťů a následných povodní, které si
vyžádaly ztráty nejen materiální, ale i na
životech. Zprávy z postižených oblastí
vnímali dobrovolní hasiči z Fryštáku obzvlášť citlivě a intenzivně. Nebylo dlouho o čem přemýšlet… Jeden telefonát
panu starostovi s nabídkou pomoci byl
přeposlán na krizový štáb v zasažené oblasti. Po jednodenním netrpělivém očekávání se ozval starosta města Hrádku
nad Nisou s žádostí o naši pomoc. Po
obdržení instrukcí na radnici jsme dokoupili poslední zbytky potřebné výbavy
(košťata, lopaty, desinfekci…), provedli
jsme zběžnou kontrolu auta a v brzkých
ranních hodinách (2:30, úterý ráno)
jsme vyrazili do Hrádku nad Nisou.
Po šestihodinové jízdě jsme se hlásili v krizovém štábu na hasičské zbrojnici
v Hrádku. Po seznámení se situací velitelem zásahu, jsme se okamžitě zapojili do práce. V prvním dnu jsme čerpali
vodu ze zaplavených sklepů, pracovali
jsme až do tmy, dokud to bylo možné. Druhý den nás čekala jiná práce.
S klesající Nisou mizela voda ze skle-
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pů a zůstávalo všudypřítomné jemné
“blátíčko“, které bylo potřeba odklidit.
Třetí den nás čekala práce dnů předchozích, jen k tomu přibyly studny, které jsme vyčerpávali od znečištěné vody.
Zpestřením naší práce bylo vytažení
automobilu Škoda Favorit z opadlého
řečiště Nisy. Vzhledem k povinnostem
v zaměstnání doma jsme museli naši
krátkou pomocnou misi ukončit v pátek
odpoledne. Rozloučili jsme se s místními hasiči, popřáli hodně štěstí místním
a zástupci města předali ﬁnanční dar
od města Fryštáku.
Domů jsme odjížděli se smíšenými
pocity. Hřál nás kus dobře odvedené
práce, ale tížilo vědomí toho, že na
místní obyvatele ještě zůstává spousta

Finanční podpora zásahů
i vybavení jednotek SDH
ZLÍN – Uskutečněné zásahy jednotek sborů dobrovolných hasičů, výdaje na odbornou přípravu a zlepšení
věcného vybavení dobrovolných hasičů jsou hlavní účely ﬁnančních dotací obcím z rozpočtu Zlínského kraje.
Krajští radní rozdělili celkovou částkou 2.529.000 korun mezi 93 obcí
a měst v regionu.
Návrh na rozdělení těchto dotací
zpracovává a navrhuje Radě a následně Zastupitelstvu Zlínského kraje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
v souladu s koncepcí požární ochrany
kraje. Přitom přihlíží k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární
ochrany a také k materiálně technickému vybavení jednotek vybraných obcí
a plánu odborné přípravy jednotek.
„V roce 2010 přijal Zlínský kraj z Ministerstva vnitra ČR do svého rozpočtu v letošním roce dotaci na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí v celkové výši 6.449.0000 korun. Z této částky bylo již v minulosti
rozděleno 3.950.000 korun na zabezpečení akceschopnosti jednotek. Návrh na rozdělení zbývající částky byl
projednán na pondělním jednání Rady
Zlínského kraje, deﬁnitivní schválení
se uskuteční v polovině října na Zastupitelstvu,“ přiblížil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Dotace se týká také Města Fryštáku, kdy po schválení Zastupitelstvem
Zlínského kraje (15. 9. 2010) by mělo
obdržet částku 11.500,- Kč.
Zdroj : kr-zlinsky.cz
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práce, než bude vše uvedeno do stavu
před pohromou. Vždyť v nejbližších ulicích, podél toku řeky Nisy, to vypadalo
jako po leteckém bombardování.
Není dne, kdy si na obyvatele Hrádku nevzpomeneme. Při pomoci obyvatelům jsme se setkali s krajany z blízkého
okolí Fryštáku a Zlína. S paní Mrázkovou, rozenou Vrlovou z Holešova (Optik
Vrla), jsme si slíbili, že se shledáme na
našem Hasičském plese.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
starostovi města Fryštáku, který svým
pohotovým a rychlým jednáním poskytl obyvatelům Hrádku naši techniku při
odstraňování po povodňových škod.
Této mise se účastnili: Luboš Richter,
Jarda Šopík, Roman Šopík, Mira Hrdlička. Patří jim náš obdiv a velký dík.
Hasiči Fryšták

Rozruch v akci
Zajímá Vás, vážení čtenáři FL, co jsme
ještě během prázdnin podnikli?
Nejdříve to bylo Táboráčku, plápolej!
V první dekádě prázdnin uspořádali
členové o.s. Rozruch táborák. Věkový
rozptyl účastníků byl zajímavý. Od osmiměsíční holčičky až po důchodce. Ano,
bylo zde neuvěřitelné množství dětí
předškolního i školního věku. S nimi,
ale i bezdětí, rodiče, prarodiče.
Program byl pestrý. Veselé i vážné
vyprávění, vtipy, smích, zpěv při harmonice, neodmyslitelné opékání, točené pivo, minerálky. Pro děti i postavené stany, v nichž mnohé, pod „křídly“
svých otců, přenocovaly.
Potěšilo nás, že zase několik desítek
občanů má k sobě blíž. A o to členům
Rozruchu jde.
Další výlet 7. 8. 2010 na rozhlednu
I když v noci na sobotu velmi pršelo,
v době odjezdu odjela kolona osobních aut s natěšenými turisty Rozruch
z fryštackého náměstí bez deště. Azimut-směr Tlumačov a dál po nádherných cestách lemovaných lesy (mimochodem, na každém odpočívadle stálo
množství prázdných aut - osazenstvo na

hřibech). I my jsme se těšili, že na horizontu se budeme kochat nádherným výhledem na utěšenou krajinu Hané, sv.
Hostýnka, pásmo valašských kotárů.
Bohužel. Mlha. Hustá mlha.
Zastavili jsme u lesního penzionu
Bunč. Čekal nás výšlap celkem 8 km,
pak výstup na 170 schodů a pohled
z kamenné rozhledny Brdo, 587 m.n.m.
Skleněný ochoz rozhledny nám sice
poskytl ochranu před větrem, ale (i když
jsme okna čistili stěrkou), nic jsme neviděli. Pardon, viděli, ale mléčnou mlhu.
Nedá se!
Příroda je mocná a ani nám se ji nepodařilo rozrušit. Dobrý oběd vše vynahradil. Děti smlsly zmrzlinový pohár
v Kostelanech na Ranči, no a dospělí si pochutnali na kafíčku. Odměnou
nám byl pohled na start nádherných
veteránů. Naleštěná autíčka měla zrovna „mezipřistání“ na Ranči. Věřte, ani
mlha nám náladu nepokazila.
Další plány – příprava Rodino-nerodinné atletické olympijské hry pro všechny
věkové kategorie. Podrobnosti v příštím
vydání FL.
Všechny zdraví členové i příznivci
Rozruchu o.s.

Muzikantovy vzpomínky
U příležitosti životního jubilea jsme
si vyprávěli s panem Antonínem Rajndlem. Slovo dalo slovo a už se rozběhl
tok vzpomínek na fryštácké muzikantské historky. S dovolením pamětníka
vám, milí čtenáři Fryštáckých listů, předkládám autentickou veselou příhodu.
„ Byli jsme hrát ve Štípě. Frantina,
Karel Matulovi, Antonín Nohál, Vojta
Vlk a starý Ježík. Ted den strašně pršelo. Na štípském kopci nás přepadla
veliká bouřka a nebylo se kde schovat.
U skály pod kopcem bývali cikáni v takové bůdě /stanu/. Oni zde rozbíjeli kladivy kameny na výstavbu cesty.
Strýc Ježík se nerozmýšlel a vlezl
k nim do bůdy. Cikáni křičeli, mysleli si,
že strýc utečů, ale zmýlili se. Strýc se
načepýřili jak starý vrabec. Napluli na
rozdělaný klarinet. Dali ho dohromady
a začali hrát. Křik pomalu utichal. Cikáni přiložili na oheň. Poznali, kdo se jim
do stanu vloudil. No, strýc nemeškaja
se začal tlačit do pelechu za cikánkama. Napřed se cikáni rozčilovali, ale
brzo zjistili, že se jedná o veselého strýca Ježíka, který nedávno hrál na pohřbu
jednomu starému cikánovi.
My, ostatní muzikanti jsme pozorovali tu scénu. Byli jsme do nitě promoklí. Když jsme viděli, že tam postavili na
oheň vodu na kafe, vlezli jsme za strýcem a ve veselé společnosti jsme přečkali déšť.“
No, řekněte, nebylo by škoda vzpomínku na příhodu fryštáckých muzikantů nepředložit veřejnosti? Protože podobných veselých příhod mám od pana
Rajndla více, tak zase někdy příště.
SK

11

ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

Ohlédnutí za festivalem
Na festivalu Pod Hvězdami se letos zpívalo a hrálo pro Psychiatrickou léčebnu
v Kroměříži.

Lukoveček má za sebou další ročník tradičního festivalu Pod hvězdami.
Již posedmé jsme se sešli – muzikanti, zpěváci, sponzoři, pořadatelé, diváci
a dokonce i jedna věštkyně, a společně
jsme tentokrát tuto dobročinnou akci
uspořádali pro Psychiatrickou léčebnu
v Kroměříži. Výtěžek letos putuje jejímu
dětskému oddělení na opravu a provoz
hřiště a pro terapeutické dílny, kam
docházejí pacienti s různými duševními nemocemi na tzv. činnostní terapii.
Výsledky práce pacientů (ozdoby, tašky,
polštářky, keramiku, atd.) mohli diváci
vyhrát i v tombole. Zástupci léčebny
a děti tam pobývající navštívili festival
osobně. Pro kroměřížskou léčebnu budeme moci věnovat přes 70 tisíc korun.
A to je velmi hezký výsledek – na akci
tohoto rozsahu i v porovnání s předchozími ročníky.
My, organizátoři akce, tj. občanské
sdružení Pod Hvězdami a občanské
sdružení Sanity, tímto děkujeme za přízeň a podporu všem sponzorům a také
divákům, kteří přišli k nám strávit sobotní odpoledne i večer a všichni se tak
spolupodíleli na vytvoření tohoto výsledku. Diváci měli tentokrát zvláštní úkol:
krom vstupného, jehož výši si každý
stanovil sám, měli přinést špulku nití,
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kytaru Štefan, který je také bývalým pacientem léčebny. Následovala sympatická rocková kapela Neoptera. Opět přijel
již na našem festivalu ostřílený interpret Mirek Paleček s kytarou a zásobou
oblíbených písniček, tentokrát s sebou
přivezl i svého tenisového spoluhráče,
pana Ivo Jahelku, zpívajícího právníka.
Leona Černá s sebou vzala také kamaráda – Honzu Kříže. Oba zpívají v několika muzikálech a krásně a procítěně
zpívali spolu i každý zvlášť také nám.
Leona se těšila mimo jiné i na frgály,
tak si po skončení akce odvážela hned
čtyři. Milým překvapením pro všechny

klubíčko apod. Zhostili se toho dobře;
sešlo se nám tak různobarevných nití
a příze na jeden velký koš, který věnujeme také terapeutickým dílnám.
A kdo nás letos bavil? Celou akci
skvěle moderoval Roman Štolpa, známý jako doktor Liška ze seriálu Rodinná
pouta. Svůj projev bez ostychu zahájil
zážitky a příhodami právě z psychiatrické léčebny, kde se také jednu dobu
léčil. Festival symbolicky zahájil hrou na
byla Klára Stedlová, teprve patnáctiletá začínající zpěvačka z Trnavy, která
se letos úspěšně účastnila soutěže
Zlintalent. Na pódiu se objevil také pan
MUDr. Možný a paní MUDr. Sedlaříková.
Ti nám nezpívali, ale krátce představili
léčebnu a poděkovali za tuto akci. Na
jazzovou notu zahrál Jazzbook. Pánové
bravurně umí na klarinet, bicí, baskytaru, banjo, pozoun i trumpetu. I Jazzbook
měl svého hosta: Zdeňka „Kňučíka“
Navrátila, který do mikrofonu vtipně zarýmoval a o němž málokdo z příchozích
do té doby věděl, že je autorem Jožina
z bažin a např. rýmovánky od H (Heršpická hospoda hoří….). V pokročilém
večeru diváky rozproudila ve stylových
kostýmech ABBA Revival (Devět Měsíců
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Production). Také při ohňové show v podání Virtus Vincit bylo co k vidění. Mimo
hlavní pódium diváci mohli zhlédnout
i krásnou historickou stříkačku a vlčkovské pány hasiče v historických uniformách v akci, prohlédnout si nablýskané
BMW nebo si s dětmi zasoutěžit. Večírek zakončila zábava do pozdních hodin
s kapelou Orion.
Chtěla bych na tomto místě za Pod
Hvězdami, o. s. velice poděkovat také
všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s organizací festivalu. Patří jim velké
uznání za jejich obětavost a nezištnou
pomoc.
Za rok opět nashledanou!
Barbora Honová
Pod Hvězdami, o. s.

I letos vyrazili skauti a skautky z Fryštáku na letní tábory.
Předcházely tomu problémy s hledáním nového místa k táboření, protože
nás na bývalé tábořiště majitel pozemku nepustil, přestože s ním byla uzavřena platná smlouva.
Po nelehkém hledání jsme našli
útočiště na novém místě u Mahďáků
v Kašavě. Jim patří dík, že nám poskytli
krásný kout na svém území a navíc nezištně pomáhali, jak s budováním nového místa, tak i se zásobováním táborů
vodou.
Po výběru místa přišlo na řadu budování potřebného táborového zázemí zejména řádného přístřešku pro
kuchyň. Zde se projevily ochotné ruce
fryštáckých oldskautů, sympatizantů
a tatínků našich dětí. Několik červnových sobot se pak pilně pracovalo na
úpravách místa pro táboření. Následně
přišla řada na vybavení kuchyně, stavba
vodního hospodářství s polní sprchou
a samozřejmě podsadových stanů. Je
mnoho věcí, které musí být zařízeny,
aby nové tábořiště splňovalo všechny
podmínky pro řádný provoz tábora a vše
se podařilo včas zajistit.
A to už ve Fryštáku na náměstí nastupovali do automobilů naši Vlčáci,
kteří táboření letos zahajovali. Jen se
zabydleli, začala jejich velká hra na
Lovce mamutů, která jim vyplňovala
velkou část programu tábora. Nezbytnou součástí skautského tábora je
i plnění různých dovedností a úkolů a
za jejich splnění získávali kluci odznaky
a nášivky na své kroje. Vše doplňovaly
i běžné táborové „starosti“ s udržováním pořádku, mytím, zajišťováním
provozu tábora dřevem, vodou, jídlem.
Byly i výpravy do lesa, na koupaliště
a všechna čest, zmokli jsme jen jednou.

Takto tábor utekl jedna radost a byl tu
konec. Napřed večer s řádným táborákem a v den odjezdu i řádné „pasování“
velkou vařechou všech, kteří se jakýmkoliv způsobem „proslavili“ či zasloužili
na táboře. Tímto způsobem bylo poděkováno i vedení tábora Adamovi a Jeňasovi a samozřejmě zvláštní poděkování
se dostalo i kuchařkám pí. Vidlářové
a pí. Bělákové.
Kluky pak vystřídala na tábořišti
děvčata, kterých bylo tolik, že zaplnila
všechny připravené stany. Měla samozřejmě vlastní táborovou hru i vlastní
program, o který se zasloužily jejich vedoucí Evža, Maki a Terka. V kuchyni se
jako obvykla starala Liduška a pevnou
rukou tábor také vedla. Bylo pěkné, že
do programu tábora se pěkně zapojily
i starší skautky, které nejvíce pomáhaly
při běžných táborových starostech těm

nejmenším. Závěrečný Slibový táborák
byl důstojným zakončením krásných
dnů.
Na pár posledních dnů pak ještě
nastoupili naši Roveři a zůstala i starší
děvčata. Přestože tu ještě měli vlastní
program, hlavní činností už bylo uklízení
a bourání tábora. Během několika příštích dnů zůstala na naše táboření jen
pošlapaná tráva, zbytky odvodňovacích
příkopků kolem stanů a opuštěný kuchyňský přístřešek, který tu bude čekat
na příští tábory.
Ono všechno zlé je na něco dobré.
Začátek na jaře byl smutný a je konec
prázdnin a díky ochotě a obětavosti několika desítek lidí máme zase na několik let postaráno o nové tábořiště.
Tak ještě jednou díky všem, kteří se
o letošní skautské tábory zasloužili.
-bb-
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Člověk musí občas plakat nad zřejmými důkazy lásky Boží k nám.
P. Ignác Stuchlý

Představujeme
Od ledna můžete vidět na našich akcích, které se občas dostanou i mimo zdi
našeho domu, novou zaměstnankyni. Je čas na představení:
„Jmenuji se Dagmar Moravcová a
pocházím z Dolní Dobrouče. Ráda bych
využila své komunikační schopnosti,
empatii, vědomosti ze školy, zkušenosti
z praxe v oboru, který jsem vystudovala.
Chtěla bych se věnovat dětem (jedno
jakého věku, národnosti apod.). Jsem
připravena se stále učit, dohledávat informace, objevovat nové přístupy – snažit se udržet krok, protože to je v dnešní
zrychlující se době stále více potřeba.

Kronika oratoře (17.)
(školní rok 1931–32)
V jarním období oživly hry na hřišti.
Pro velké boje, které se podstupovaly
se sousedy kvůli míči, musela se kopaná omezit. Don Coggiola dal obnovit ruskou kuželnu a navrhl síť kolem
zdi. V ruské kuželně se hrávalo se zájmem pozdě do noci při měsíčku. Don
Coggiola tam upevnil jednu žárovku,
aby přetrumﬂ měsíček.
Masopust – nepříznivé počasí,
v oratoři nic. Někteří příživníci berou
účast na zábavě ústavní. Vycházka do
Emauz byla krásná.
Letní období nastává dozráním
třešní. Nastávají změny v oratoři. Velcí zlákáni třešněmi, nestihli včas do
oratoře. Mnozí ještě při měsíčku sbírali cizí třešně. Malí pro přílišné vedro
a prach na pustém hřišti neodolali pokušení, aby nešli smýt prach a ochladit se v Hornoveském koupališti (kaluže obecná). K tomu přicházela trapná
situace s Rafajovou pumpou, která
zavřená na zámek, nemohla uhášet
žízeň našich oratoriánů. (Pumpa stála v rohu mezi Unzeitigovými a našimi
vraty. Krásný šeřík ji stínil.) Za těchto okolností bez prostředků a přitažlivosti pak polní práce zapříčinily, že
skoro žádný do oratoře nepřišel. Jen
málo oveček, které sem zabloudily
o prázdninách, bylo stálými hosty oratoře. Jsou to dva bratři Fišerové z Brna
(Zdeněk fotbalista), potom Jocklovi
z Vídně (bývali u pana Vrby). Z místních stálými návštěvníky byli František Fišer a Ruda Chudárek z Dolní
Vsi.
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Po absolvování základní školy jsem
maturovala na SOŠ v Moravské Třebové obor hotelnictví a turismus. V červnu
2009 jsem úspěšně ukončila studium
bakaláře na Jihočeské Univerzitě, Teologické fakultě, pedagogiku volného
času. V rámci praxe jsem navštěvovala
salesiánské středisko v Českých Budějovicích.
Od roku 2002 jsem aktivním členem
Svazu skautů ČR
Mezi mé zájmy patří sport (turistika,
volejbal, plavání), cestování, různorodá
tvořivá činnost (výrobky z pediku, výroba náušnic, malování), příroda (pobyt,
procházky, focení) sborový zpěv (hudba
– koncerty), diskutování téměř na jakékoliv téma, práce s dětmi, mládeží…
Přestože je Fryšták vzdálen asi 150
km od mé rodné vísky, tak mi ji velikostí
a zdvihajícími se kopečky připomíná. Je
tu velmi pěkné okolí a samotný Fryšták
na mě působí jako živé město plné přívětivých lidí. Těším se, co tu ještě objevím a na další setkávání.“

Loučíme se
Po 6 letech odchází zasloužilá pedagožka Marta Hefková. Jednu chvíli to vypadalo, že z ní bude Fryštačanka, ale to ne, bude z ní Pražačka! Bude bydlet vedle
Karla Gotta.
„Malý chlapíček pacholíček a bude
„S jakými pocity, Marto, odcházíš?“
se jmenovat Jáchym Cyril po kamarádo„Bude mi smutno, budou mi chybět
vi Cyrilkovi.“
disáci, děti, DIS, nebudu si tady moc
„Praha je přece jenom větší město
hopkat, ale jednou za měsíc si přijedu
než Slušovice, co bude dělat chudá Vapohopkat.“
laška v hlavním městě?“
„Už víš, co se ti narodí?“
„Tož co, vychovávat pachole, chodit
na procházky s Gottovou, obrážet kulturu a až se rozkoukám (už sa zabydluje),
založím valašskou komunitu.“
Asi vyvěsíme černé prapory, těch 6
let je dlouhá doba. Ať máš, Martíku, lehký porod a rychlou aklimatizaci.
dis
Z našich akcí: Účastníci AIX
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K jubileu dolnoveských familií
(Páté setkání u sv. Anny mezi Suchým a Lukovským)
a krví. (Staří usedlíci tvrdili, že pro dřinu
uprostřed bažin by se Suchému mělo
spíš říkat Vysušené).
Když jsem se zamiloval, což mi bohudík zůstalo, a ženil se na familie, podal mi bývalý dlouholetý předseda JZD
a později starosta ing. Vladimír Chudárek ruku, popřál ke svatbě a pravil (měl
manželku – slečnu Marii Staňkovou
z Lukovského): „Toš tě vícu mezi familianty. A kup si hneď gumáky!“ Když lije,
což jaksi občas bývá, tak si na jeho
slova vzpomenu. Chodím totiž zásadně
jako po staletí ti před námi – po svých.
A vybavím si dávné bažiny, mokřady,
dna někdejších rybníků a krásu nekonečných lesů vůkol. A také generace
těch, na něž se nedá v tomto hořkosladkém světě zapomenout!
SLÁVEK ZAPLETAL
220. výročí založení osad Lukovské, Suché a Žabárna (1790 – 2010)
si připomněli v rámci 5. setkání u sv.
Anny rodáci, obyvatelé a přátelé bývalé Zadní Vsi a místních částí města
Fryštáku.
Spolu s otcem Maxem Dřímalem
se pomodlili za dílo svých pracovitých prapředků, rodičů, bratří a sester
a poklonili se památce bývalé familiantky Anny Lehké z Lukovského, která
při svém putování po poutních místech
a farnostech Moravy, Slezska, Rakouska i zemí jižních Slovanů soustředila
skrovný kapitál a věnovala ho na zbudování kříže před Lukovským (1905) a sochy sv. Anny mezi osadami Suché a Lukovské (1907). Dokonce i rosa nebeská
ve chvíli malé mše uprostřed Fryštácké
brázdy jakoby osvěžila příjemnou sousedskou atmosféru, která tradici setkání svatoanenských doprovází.
O krásnou pohodu milého setkání
staro- i novousedlíků a dalších účastníků se zasloužili zejména pánové Ladislav
a Zdeněk Orsavovi s rodinami (lavkami,
velikým deštníkem počínaje a pohoštěním u Orsavů konče), rodina Láníkova,
pan Martin Doležal (květinová výzdoba),
pan Ladislav Šesták (rodopisná výstava
fotograﬁí obyvatel jednotlivých usedlostí na Suchém pod názvem „Všichni
dobří rodáci“, instalovaná na panelech),
pan Alois Cholasta (jehož krásný hlas
a muzika provázely jako za starých časů
celé nádherné odpoledne) a pan Slávek
Zapletal, který zavzpomínal na rod Nekešů, hraběte Rottala a odkaz Seilernů,
na počátky familií, první jmenovitě doložené Dolňany z časů pobělohorských

i nezapomenutelnou stařenku-žebračku
Annu Lehkou. Připomněl i některé pověsti k této části Dolnoveska se vážící.
Jaké to asi bylo v dobách, kdy na Zlámalíkovém na Suchém byla rychta pro
Zadní Ves, kdy jedinou komunikací byla
stará „panská cesta“, kdy vodu brali
familianti ze studánek, v potocích tekla
čistá voděnka a žádné pazvuky a nezdravoty nerušily přirozený, byť zdánlivě
drsný ráz světa pod lindami na břehu
potůčků, vinoucích se uprostřed luk a
políček, plných zvěře a zpěvu ptactva
nebeského?
Familie, jak se osadám kdysi říkalo, spojovala tvrdá práce, láska a víra.
Proto bylo i v parném létě, třeskutých
mrazech a závějích houfce věrných, jak
putují společně staří i mladí do fryštáckého chrámu Páně, aby tu načerpali po
celotýdenní dřině trochu naděje a posily
pro dny příští. A po svých, někdy i bosky! Tak putovaly i generace ze všech
stran Brázdy fryštácké za vzděláním
a chlebem...
Osady vznikly v dobách josefínských
za hrabat Seilernů-Aspang, kteří od
hraběte Jana Rottala koupili roku 1724
panství lukovské, zejména za působení
správce Johanna Franze Haynische. Jejich vznik předznamenala velká devastace lesů, v jejichž centru se nacházela
hájenka - známá nám samota Sovárna.
V údolí od Lukovečka přes dnešní Lukovské směrem k Výlantům a k Lindáči
se nacházely kdysi rybníky, v místech
Suchého rozsáhlé mokřady. Proto cesta k pozdějšímu a dnešnímu vzhledu,
vzniku polností, luk a usedlostí byla
zbrocena potem, mozoly, často i slzami

Koncert ve Fryštáku
V rámci 15. ročníku Mezinárodního festivalu dechových orchestrů
a folklorních souborů FEDO 2010, který se konal ve dnech 19. – 22. srpna
ve Zlíně, se v našem městě představil se svým promenádním koncertem
v neděli dopoledne polský orchestr
Da Capo působící ve městě Tarnowie
Podgorne.
Soubor s desetiletou tradicí pod
taktovkou dirigenta Krystofa Zaremby
zahrál známé světové melodie a zpříjemnil Fryštačanům krásné nedělní
dopoledne.
Poté následovalo také slavnostní
přijetí zástupců orchestru na fryštácké radnici.
Polští hosté vyslovili poděkování
za přátelské přijetí a vyslovili naději,
že snad v našem městě nevystupují
naposledy, a pozvali zastupitele a vedení města na podobný festival, který
se koná v polské Poznani.
-pn-
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Fryštáčtí bikeři bodovali

placená inzerce

Jindy klidné okolí místního hřbitova
se na několik hodin přeměnilo v dějiště souboje těch nejrychlejších sjezdařů
v kraji. Sobotní závod Hrbáček servis
bikerally Želechovice přinesl kromě
ohromné podívané pro přítomné diváky
také spoustu zajímavých sportovních
momentů.
Nejlépe se dařilo fryštackému týmu
v „Hardtailech“ a kategorii „Střelců“.
Tentokrát nejvíce asi překvapil ve WBS
Tomáš Huňa.
Výsledky „Hardtail“
1. Huňa Tomáš / SK Grafobal 00:04:08.1
/ 2. Kolajík Martin 00:04:09.8 / 3. Nášel Lukáš 00:04:11.8 / 4. Suchý Michal
00:04:13.9 / 23. Krajča Lukáš 00:05:14.5
V kategorii nejmladších borců si třetí
místo vybojoval Dominik Gajdošík.
Výsledky „Střelci“ do 15 Let
3. Gajdošík Dominik 00:04:34.5 / 4.
Březík Adam 00:04:39.3 / 5. Šimek Vojtěch
00:04:40.9 / 17. Coufalík Patrik 00:05:42.7
/ 22. Podešva Jaroslav 00:06:03.0
Výsledky „Muži“ nad 18 let
5. Sovička Petr 00:04:12.6 / 13. Baďura
Libor 00:04:39.4
Výsledky „Junioři“ od 15 do 18 let
3. Bělák Zdeněk / 00:04:08.3 / 10.
Krybus Daniel 00:04:20.3 / 23. Černota
Lubomír 00:04:45.7 / 25. Šimek Richard
00:04:41.8
Komentář – Tomáš Huňa, 1. místo
kategorie „Hardtail“
Želechovická trať byla lehčího a šlapavějšího charakteru, která byla hodně
ztížená pátečním deštěm. A tak bylo náročné vybrat správné pláště, které drží
dobře stopu na mokru i suchu. Trať se
mi líbila a organizátoři ji dobře zvládli.
S výsledkem jsem byl spokojený, když
jsem vyhrál kategorii hardtail a v celkovém pořadí jsem skončil na 6. místě. Po
skončení sjezdu se jel Fourdown, kde
se mi podařilo dostat se až do ﬁnále,
a po špatném startu jsem dojel na 4.
místě. Takže s želechovickým závodem
jsem spokojený.

Seriál WBS je taková náhrada za
WBC, které minulý rok skončilo. Je určitě dobře, že se našli lidé, co do toho
šli a dělají pro nás zase super závody.
Jen mne trochu mrzí, že už nejezdí tolik
závodníků a díky tomu ubylo trochu konkurence. Ale určitě jsem rád za nové kategorie, tak má alespoň šanci více lidí
ukázat se na bedně.
Emseko Bike Rally Trnava 2010

Komentář – Martin Kolajík, 2. místo kategorie „Hardtail“
V dané lokalitě toho asi víc vymyslet nešlo, trať mi celkem sedla, i když
byla dost fyzicky náročná, našlo se tam
hodně šlapavých rovin, několik skočků
i pár technicky zrádných míst, a hlavně
se často střídaly povrchy, což bylo dost
zrádné.
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Už teď se ale všichni těšíme na další závod, který se pojede 18. 9. 2010
v Trnavě. Do startu pátého závodu Meatﬂy Wood Bike Series (WBS) na Trnavě
zbývá necelý měsíc, a tak přípravy tratí
a celého závodu bikerally jsou již v plném proudu. Ten se pojede v sobotu
18. září 2010 pod názvem Emseko Bike

Rally Trnava. Pořadatelé ze Speedbike
teamu Fryšták ve spolupráci se SKI
areálem Trnava pro všechny připravují
dvě tratě, na kterých se pojede celkem
5 RZ.
Start hlavního závodu je v 10 hodin.
Jako doplňkový závod po skončení bikerally se pojede na místní travnaté sjezdovce Dual slalom, který bude zpestřen
několika umělými skoky. Díky středisku
SKI areálu Trnava poskytuje tato lokalita jako jediná z celého seriálu všem
sjezdařům vlek a možnost vývozu.
Více info včetně propozic závodu
na stránce seriálu bikegeneration.cz
nebo na týmových stránkách fryštackých bikerů sbt.estranky.cz
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V měsíci září 2010 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Božena Bublíková
Michal Červený
Věra Flašarová
Zdeněk Gálík
Ludmila Hvozdenská
Věra Chludová
Vladimíra Cholastová
Bohumil Chudárek
Rudolf Chudárek
Emilie Kolaříková
Karel Korčák
Vojtěch Krajča
Marie Matulová
Lubomír Mazal
Zdeněk Orsava
Antonína Paráková
Radomír Pavelka
Drahoslava Petříková
Božena Sadilová
Libuše Svačinová
Růžena Svozilová
Jan Turek
Václav Vyskup
ZÁŘÍ 2010

Bio a MiNi GRANTY udělaly radost po celém regionu
V létě proběhlo slavnostní předání šeků
v celkové hodnotě 250.000,- Kč, které pracovníci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. předali „svým“ neziskovým organizacím,
sdružení, sociálním a ekologickým centrům,
ale i jednotlivcům. MiNiGRANTY a BioGRANTY jsou výzvou pro pracovníky skupiny Veolia
Voda v regionech, kteří se ve volném čase nějak angažují nebo by rádi pomohli s podporou
projektu, o jehož důvěryhodnosti a potřebnosti
jsou přesvědčeni. Zaměstnanci mohou žádat
prostředky na podporu projektů jak v regionu
působení vodáren, tak i v místě svého bydliště. Důležitou součástí žádosti je, aby byl
zaměstnanec aktivním členem podpořeného
projektu, nebo případně jeho tvůrcem. V rámci
roku 2010 = Roku Biodivezity vyhlásila společnost Veolia Voda BioGRANTY pro ekologické
projekty a Nadační fond Veolia Voda již potřetí
vyhlásil MiNiGRANTY pro sociální i ekologické
projekty. Byli to tyto organizace a jednotlivci:

MiNiGRANTY 2010 – dárce Nadační fond
Veolia Voda – již 3. ročník
5000 Kč - Klub Taekwondo WTF Zlín pro
malé sportovce, 18000 Kč - TyﬂoCentrum Olomouc, o.p.s. na outdoorové aktivity pro zrakově postižené, 20000 Kč - Canisterapeutické
centrum Zlín, které pomocí speciálně vycvičených psů pomáhá postiženým dětem, 20000
Kč - Středisko rané péče Educo Zlín, o.s. – na
zkvalitnění života postižených dětí a jejich rodin, 22000 - ZO ČSOP Haná na pomoc zvířatům v nouzi, o která se starají v Němčicích nad
Hanou, 40000 Kč - Nadace Jana Pivečky Slavičín na projekt Atd. pomáhající integraci dětí z
dětského domova do společnosti.
BioGranty – dárce Veolia Voda ČR –
v rámci roku 2010 Roku BIODIVERZITY
10 000 - Myslivecké sdružení Kopec, Mistřice na výsadbu nových stromů v bažantnici,
vyčištění studánky a obnovení jejího okolí. 10
000 - TJ Sokol Smržice na výsadbu zeleně na

okraji sportovního hřiště, 15000 - Jiří Janečka
na obnovu zaniklého ovocného sadu a vytvoření rybníčku na Uheskohradišťsku, 15000
- Planorbis ČSOP Kroměříž na projekt Vodní
ekosystémy a reitrodukce raka říčního v areálu
Biocentra Hráza, 25000 -Antonín Vystrčil na
zpracování biomasy v obci Ludkovice v ekologické biopalivo formou pelet, 25 000 - Sluňákov Olomouc, o.p.s. na organizační zajištění,
pomůcky a materiál pro dvě velké osvětové
akce pro rodiny s dětmi: Medový den a Zimní
hrátky, 25000 – Líska, o.s. na projekt… Ptáci
– žijí tady s námi… na přípravu a realizaci 6
vzdělávacích a osvětových akcí pro děti a mládež a veřejnost ve Zlínském kraji.
Více informací k vybraným projektům
a minulým ročníkům se dozvíte na www.nfveolia.cz/projekty/minigranty/ a na adrese:
www.smv.cz/minigranty.html. MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. Váš dodavatel vodohospodářských služeb – 800 100 063.
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CVIČENÍ
MONIKY VÁŇOVÉ
NA SOKOLOVNĚ

• PILATES – 2x týdně,
můžete si vybrat den i hodinu
Po-St 18.00-19.00 hod.
Pilates pro mírně pokročilé – A sk.
Po-St 19.00-20.00 hod.
Pilates pro mírně pokročilé – B sk.
Út-Čt 18.00-19.00 hod.
Pilates pro začátečníky – C sk.
Út-Čt 19.00-20.00 hod.
Pilates pro mírně pokročilé – D sk.
Út-Čt 10.15-11.15 hod.
Pilates pro mírně pokročilé – E sk.
Pilates pro začátečníky dopoledne po
domluvě – F skupina (i v pátek).
Na cvičení pilates je nutné se přihlásit telefonicky, je to pro uzavřenou skupinu lidí, počet omezen!

placená inzerce

Nové kurzy Pilatesu, Cvičení na
balonech, Aerobiku, Cvičení na bossách. NOVINKA cvičení na rotanech
a s ﬂexabary.
Na Sokolovně ve Fryštáku od 13. 9.
2010 pro muže i ženy. Kurzy Pilatesu jsou
pro uzavřenou skupinu lidí – 20 lekcí. Pilates je pomalé cvičení pro všechny věkové
skupiny, bez nářadí i s nářadím (overball,
velké míče, činky, gumičky, bossy, rotany
a ﬂexabary). Naučíte se správně dýchat,
mít správné držení těla, zmírníte nebo
odstraníte bolesti zad, zeštíhlíte v pase,
budete mít ploché břicho a protáhnete si
celé tělo. Hodina je vedena podle věku.
S sebou ručník, pití a boty do tělocvičny!
Můžete kombinovat i dny.

• CVIČENÍ PRO DĚTI
Út 13.00-14.00 hod. Aerobik pro začátečníky i mírně pokročilé
Út 12.30-13.30 hod. Cvičení s dětmi
z mateřské školky-pohybová výchova
Čt 12.00-13.00 hod. Závodní aerobik
– 2x týdně.
Začínáme 14. 9. 2010. Hodina pro
děti ze školy se upřesní podle vyučování.
Pohybová výchova pro děti od 3-6 let –
bude upřesněno na MŠ ve Fryštáku. Asi
od 12.30 do 13.30 hod. vždy v úterý.

placená inzerce

• DALŠÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
Po 20.00-21.00 hod. Rehabilitační
cvičení na bossách - NOVINKA
Út 20.00-21.00 hod. Cvičení na velkých míčích, posilování, strečink
St 20.00-21.00 hod. Aerobik pro mírně pokročilé, posilování, strečink
Čt 20.00-21.00 hod. Rehabilitační
cvičení na velkých balonech, posilování,
strečink- NOVINKA

Informace a dotazy na telefonu
776 769 400
Bc. MONIKA VÁŇOVÁ – cvičitelka I. i II.
třídy aerobiku a pilatesu a rehabilitačního
cvičení, osobní trenér.
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Fryšták, Jiráskova ul.
za penzionem
tel. 577912599
obchod@pkcomp.cz
Nabízíme široký sortiment zboží: počítače, notebooky, LCD monitory, fotoaparáty,
tiskárny, flashdisky, ND k PC, hry na PSP a PC, cartridge, tonery do tiskáren a další.

Opravujeme počítače a notebooky všech značek.

Máte zálohovány vaše dokumenty a fotografie? Pokud ne, rychle to napravte!
Přijďte se k nám poradit, jak zrychlit chod vašeho PC či notebooku.
Denně rozvoz zboží po Fryštáku.

Novinka: Každý čtvrtek máme otevřeno až do 19h !

Pro příznivce modelové železnice nabízíme lokomotivy, vagonky a další příslušenství velikosti TT.
Vše za internetové ceny. Na prodejně potěší děti funkční kolejiště s digitálním řízením.

www.pkcomp.cz obchod tel. 777 552 469, servis tel. 777 879 74
Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

