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Vážení spoluobčané,

Nové webové stránky
Fryštáku
Oznamujeme, že na adrese www.
frystak.cz byly spuštěny nové oﬁciální webové stránky Města Fryštáku.
V důsledku toho byla zrušena služba
Zasílání zpráv městského rozhlasu
e-mailem, kterou nahradí nová služba
Emailový zpravodaj.
Tato služba je už součástí nových
stránek města.
Máte-li zájem, můžete se přihlásit k odběru novinek, pokud někdo
z Vás odebíral zprávy již dříve e-mailem. Veškerá hlášení městského rozhlasu budeme zveřejňovat v rubrice
Aktuální zpravodajství Města Fryšták
a po Vaší registraci na nových stránkách budou tyto informace automaticky zasílány i na Váš e-mail.
Veškeré připomínky, reklamace či
náměty zasílejte, prosím, na adresu:
i.plskova@frystak.cz
Ivana Plšková, MěÚ Fryšták

Školní rok končí, hurá na
prázdniny! Třeba do naší
družební obce Muráň...
Redakce FL Vám přeje
krásné prožití prázdnin a dovolené.
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v okamžicích, kdy čtete tyto řádky
již červencového vydání našich Fryštáckých listů, máme za sebou pomalu polovinu roku 2009 (jak ten čas
letí!), přičemž na dveře klepe dojemná
prázdninová pohoda.
Využívám tedy této příležitosti
a dovoluji si Vám všem, kteří jste ještě neochutnali z nachystané nabídky
dovolenkových zážitků (domácích či
zahraničních), popřát, aby se Vám i ta
letošní dovolená vydařila podle Vašich
představ a přinesla nejen mile strávené chvíle nabité (znovu)objevováním
nových věcí kolem nás, poznáváním
nových lidí a „lovením“ příjemných zážitků plných slunce, ale abyste samozřejmě i načerpali co nejvíce nových
sil do dalších dnů.
Našim školákům pak přeji, aby si
aktivně odpočinuli od školních lavic
a ve zdraví přežili prázdninové dovádění; jsem přesvědčen, že i dlouhé
období volna využijí - přirozeně - nejen
k sladkému nicnedělání, ale že určitě
najdou i smysluplné zhodnocení tohoto období pro svůj osobní růst, o který
se společně s jejich rodiči starali po
celý školní rok i pedagogové. Je proto
zcela na místě, že na sklonku čevna
rovněž upřímně děkuji všem pedagogům, vychovatelům i dalším odborníkům v oblasti vzdělávání a výchovy,
kteří s našimi školami (mateřskou
a základní) intenzivně spolupracují, za
jejich tradičně dobrou práci, vykonanou v uplynulém školním roce.
Jak jsme všichni zaregistrovali,
proběhly začátkem června volby do
Evropského parlamentu. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem, kteří
přišli k volebním urnám - v celorepublikovém kontextu byla účast našich
občanů ve volbách poměrně vysoká.
Je tedy vidět, že nám správa našich
záležitostí v rámci evropského dění
není lhostejná; jsem přesvědčen, že
námi zvolení poslanci budou pro nás
všechny do budoucna těmi správnými, kdož bude naše národní zájmy
dokončení na str. 6

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 6/2009/V ze dne 27. května 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku k 26. 05. 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku za období od 01. 01.
2009 do 22. 05. 2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO Města Fryštáku č.
4/2009 Úprava rozpočtu v návaznosti na schválené výdaje města ve výši
803.800,- Kč – viz příloha tohoto zápisu.
• ZMF schvaluje RO Města Fryštáku č.
5/2009 - Dotace na volby do EP ve výši
100.000,- Kč Příjmy: 4111
+ 100.000,- Kč
položka 4111 – neinv. přijaté transfery
z všeobecné pokladní správy SR
Výdaje: 6117-5139
+ 100.000,- Kč
paragraf 6117– volby do EP, položka
5139 – nákup materiálu
• ZMF bere na vědomí informaci starosty ve věci přípravy uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o úvěru na doﬁnancování
spoluúčasti akce Kanalizace Vítová s
Českomoravskou rozvojovou a záruční
bankou bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí záměr na pořízení nového územního plánu města
Fryštáku zahrnující katastrální území
Fryšták, Dolní Ves, Horní Ves u Fryštáku a Vítová a schvaluje pořízení nového
územního plánu města Fryštáku a ukládá pořizovateli Ing. arch. J. Kudělkovi
ve spolupráci s pověřeným zastupitelem místostarostou R. Dupalem zajistit
zadání nového územního plánu města
Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí nesouhlas p. V.
Staňka, Fryšták, a části občanů z ulice Ke Skalce k žádosti Ing. L. Rafaje
o změnu územního plánu ve smyslu písemnosti č. j. 680/09 ze dne 30. 03.
2009, která byla žadatelem vzata zpět
písemností 889/09 ze dne 28. 04.
2009.
• ZMF bere na vědomí sdělení p. P. Jašky, č. j. 956/09 ze dne 07. 05. 2009,
ve věci žádosti Ing. H. Cerhové o výkup
pozemku p. č. 243/3, k. ú. Vítová, ob.
Fryšták, a to ve smyslu nemožnosti realizace majetkoprávního vypořádání z
důvodu probíhajícího občanskoprávního sporu.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
ke dni 28. 05. 2009 zveřejnění záměru
prodat městský pozemek p. č. 421 –
zahrada, o výměře 147 m², a nově oddělené poz. p. č. 415/2 – ost. plocha,
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o výměře 19 m², a poz. p. č. 126/2 –
ost. plocha, o výměře 8 m², vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, vše ve smyslu
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 517-052/2009, a to žadateli
manž. Moravcovým, Fryšták, za cenu ne
nižší než je cena znaleckého posudku,
a to s podmínkou úhrady znaleckého
posudku a návrhu na vklad smlouvy do
katastru nemovitostí žadateli, a uzavření příslušné smlouvy.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke dni 28. 05. 2009 zveřejnění záměru směnit nově oddělený pozemek
p. č. 180/39 – trvalý travní porost, o
výměře 64 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, ve vlastnictví pí M. Hudečkové a pí E.Doležalové, Zlín – Příluky, za
městský pozemek p. č. 180/6 – trvalý
travní porost, o výměře 105 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, vše ve smyslu
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 516 -051/2009, zpracovaný
p. M.Solařem, s uznáním shodných výměr bez doplatku, a uzavření příslušné
směnné smlouvy.
• ZMF souhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. č.
323/71, 323/72, 323/1, vše k. ú. i
obec Fryšták, ve smyslu žádosti p. P.
Slaměny, společnost Kovotrend, s. r.
o., Tovární 402, 736 16 Fryšták, IČO
63468581.
• ZMF neschvaluje poskytnutí peněžitého příspěvku p. A Jurčíkovi (žádost č. j.
873/09 ze dne 27. 04. 2009) za účelem částečné úhrady vybudování kanalizační přípojky.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke dni 28. 05. 2009 zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Fryšták a fou E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, IČO 28085400,
zast. na základě plné moci, ke Stavbě
energetického zařízení s názvem „SB4506-015 Fryšták, Holešov, kabel NN“,
umístěnou Na měst. poz. p. č. 408/7,
408/8, 412 a 408/4, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene ne nižší než 1.884,- Kč, a uzavření
příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje podání žádosti na
ČR – Pozemkový fond o bezúplatný,
popř. úplatný převod poz. p. č. 955/1
– orná půda, p. č. 955/2 – orná půda

a p. č. 956/1 – orná půda, vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na listu vlastnickém č.
10002, a to z důvodu přípravy veřejně
prospěšné stavby, a pověřuje starostu
podáním příslušné žádosti.
• ZMF schvaluje zařazení žádosti pí I.
Plškové, Fryšták, o změnu ÚP MF na
poz. p. č. 447/4, k. ú. Fryšták, ke zpracování v rámci připravovaného nového
územního plánu města Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí zprávy z Finančního výboru při ZMF ve věci plnění rozpočtu, stavu účtů města, návrhů rozpočtových opatření a návrhu na uzavření
roční smlouvy na dodávku elektřiny bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru při ZMF bez připomínek.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
deleguje na jednání Valné hromady společnosti VaK Zlín, a. s., tř. Tomáše Bati
383, 760 49 Zlín, IČ 49454561, která
se bude konat v sídle společnosti ve
středu dne 17. června 2009, místostarostu p. R Dupala, Fryšták.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o probíhajícím soudním řízení ve
věci určení neplatnosti smluv mezi obcemi a ČS, a. s., bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí žádost p. R Červenky a části majitelů pozemků v lokalitě Pod Školkou, č. j. 1051/09 ze dne
18. 05. 2009, ve věci zahájení realizace inženýrských sítí v této lokalitě a
ukládá Ing. J. Košákovi a Ing. M. Kasalovi jednat se zájemci o dalším postupu
realizace inženýrských sítí v lokalitě Pod
Školkou.
• ZMF bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci investice „Rekultivace skládky TKO Fryšták
– Žabárna“ bez připomínek a vyhlašuje vítěze soutěže, a to fu ENVIprojekt,
s. r. o., Zlín. Schvaluje pořadí na další
místech, a to: 2. Ing. Lenka Vyoralová,
V-projekt, IČ 45678367, 3. Ing. Josef
Horák – INEX, IČ 10588531, 4. Ing.
Věra Soudilová, IČ 61404586, a ukládá
Ing. M. Kasalovi zajistit návrh smlouvy
na její uzavření s vítězem této soutěže.
• ZMF schvaluje zařazení do programu
jednání zastupitelstva Z 6/2009/V dne
27. 05. 2009 návrh na uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie.
• ZMF ukládá Ing. M. Jaškovi zajistit objednávku produktu Jistota Plus u spol.
E.ON ČR, s.r.o.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R /2009/V ze dne 20. května 2009 (Výběr)
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 147/14, k. ú. Vítová, ob.
Fryšták, ost. plocha, o vým. 12 m², žadatelce M. Klimt, Fryšták - Vítová, a to
na dobu neurčitou od 21. 05. 2009 s
podmínkou vyvážení bioodpadu mimo
skládku města Fryšták, schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy • RMF bere na vědomí informace starosty o průběhu soudního řízení ve věci
návrhu města Otrokovice na zastavení
řízení o neplatnosti smluv o převodu
akcií mezi některými obcemi Zlínského
kraje a Českou spořitelnou, a. s.
• RMF bere na vědomí návrh programu
výměnného pobytu dětí ZŠ Fryšták a ZŠ
Muráň ve dnech 03. - 05. 06. 2009 v
Muráni a ve dnech 10. - 12. 06. 2009
ve Fryštáku bez přip.
• RMF schvaluje ﬁnanční podporu Základní škole Fryšták na krytí nákladů
spojených se zajištěním výměnného
pobytu žáků základních škol v Muráni
a Fryštáku, a to dle požadavku ředitele
školy.
• RMF bere na vědomí zprávu ředitele
ZŠ Fryšták o odstranění nedostatků
zjištěných v rámci
provedené kontroly hospodaření ve
smyslu protokolu č. j. ČŠI – 76-02/0915 o veřejnoprávní a státní kontrole.
• RMF bere na vědomí Nařízení vlády
ČR č. 130/2009 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č.
74/2009 Sb., a ukládá pí T. Petrášové
realizovat změny vyplývající z tohoto nařízení s platností k 01. 06. 2009.
• RMF bere na vědomí vítěze výběrového řízení na dodávku skládané mapy
města Fryšták, a to fu Kartograﬁe Praha, a. s., s cenovou nabídkou ve výši
56.571,- Kč vč. DPH (plán bez č. p.) a s

cenovou nabídkou ve výši 71.286,- Kč
vč. DPH (plán s č. p.) a neschvaluje realizaci zakázky z důvodu úspor města.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
provedení představení mezi Městem
Fryšták, a Uměleckou agenturou JP a
Pražskou komorní zpěvohrou, agentura
MIGRA, na zajištění představeni „Růže
z Argentiny“, které se uskuteční 31. 10.
2009 od 19.00 hodin, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost p. J
Kňourka o brigádnickou činnost u města Fryštáku a ukládá Ing. M. Kasalovi
připravit podklady pro uzavření smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit podání
žádosti na ČR – Pozemkový fond o bezúplatný, popř. úplatný převod poz. p. č.
955/1 – orná půda, p. č. 955/2 – orná
půda a p. č. 956/1 – orná půda, vše k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na listu vlastnickém
č. 10002, a pověřit starostu podáním
příslušné žádosti.
• RMF bere na vědomí žádost pí I. Plškové, Fryšták, o změnu ÚP MF na poz.
parc. č. 447/4, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták
a doporučuje ZMF schválit zadání změny ÚP MF a to v případě písemné dohody všech majitelů sousedních pozemků
ve věci změny ÚP s možností úpravy velikosti pozemků.
• RMF bere na vědomí žádost Obce Lukoveček o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům – historickému majetku obce a ukládá předsedovi
Stavební komise při RMF projednat tuto
žádost do příštího zasedání rady s ohledem na stanovisko OSMM.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy mezi Městem Fryšták, a pí M.
Kořenkovou, Napajedla, ve věci daňové-

ho poradenství, a to v rozsahu do 37,5
hodin, na dobu určitou od 01. 05. 2009
do 30. 04. 2010, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dohody o
provedení práce na distribuci volebních
lístků v rámci konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 05. a 06.
06. 2009 mezi Městem Fryšták, a A.
Plškovou, Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody o
provedení práce na distribuci volebních
lístků v rámci konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 05. a 06. 06.
2009 mezi Městem Fryšták, a Bc. L.
Jaškovou, Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje v rámci konání voleb
do Evropského parlamentu ve dnech
05. a 06. 06. 2009 uzavření nájemní
smlouvy na instalaci, provoz a nájem výpočetní techniky mezi městem Fryšták,
a fou PK Computers, P. Kozojed,
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené
působnosti č. 13/2009/ÚP na úseku
územního plánování za období 2007 –
2008 bez připomínek.
• RMF doporučuje ZMF vydat souhlasné stanovisko k záměru p. P. Slaměny
ve věci výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. č. 323/71, 323/72,
323/1, vše k. ú. i obec Fryšták.
• RMF schvaluje realizaci výběrového
řízení na zajištění dodavatele investiční
akce Fryšták - Vodovod Vítová formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle
ustanovení § 38 zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, zajištěného fou MCI SERVIS, s. r. o.,
Zlín, a schvaluje oslovení ﬁrem.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 10/2009/V ze dne 8. června 2009 (Výběr)
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru bezúplatně převést Obci
Lukoveček pozemky – historický majetek obce, a to nemovitosti KN: k. ú.
Lukoveček, obec Lukoveček, LV č. 671 KN p. č. 790 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 3032 m², KN p. č. 791/1
- vodní plocha, tok přirozený, o výměře
3293 m², KN p. č. 792/2 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 59 m², KN
p. č. 793 - vodní plocha, tok přirozený,
o výměře 23 m², KN p. č. 796 - vodní

plocha, tok přirozený, o výměře 921 m²,
KN p. č. 797 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 119 m², KN p. č. 799
- vodní plocha, tok přirozený, o výměře
5542 m², KN p. č. 813 /1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1618
m², KN p. č. 813/2 - ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 434 m², KN p.
č. 813/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 207 m², KN p. č. 813/8 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 107 m², KN
p. č. 813/9 - ost. plocha, jiná plocha, o

výměře 38 m², KN p. č. 813/12 - ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 38 m², KN
p. č. 813/13 - ost. plocha, jiná plocha,
o výměře 58 m², KN p. č. 813/14 - ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 9 m², a
uzavření příslušné smlouvy o bezúplatném převodu.
• RMF doporučuje ZMF u žádosti o převod nemovitostí vedených ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK), vyčkat s převodem na
Obec Lukoveček do doby digitalizace
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k. ú. Lukoveček, a to z důvodu přesné
identiﬁkace předmětných parcel.
• RMF souhlasí s průjezdem cyklistů
přes město Fryšták dne 04. 07. 2009 v
rámci 16. ročníku cyklistického maratónu na horských kolech.
• RMF bere na vědomí stanovisko MUDr.
I. Gergela ze dne 27. 05. 2009 ke zvýšení ceny z důvodu aplikace inﬂační doložky k příslušné nájemní smlouvě bez
přip.
• RMF bere na vědomí žádosti p. J. Vrly
o přidělení městského bytu či poskytnutí pozemku pro umístění buňky sociálního bydlení a ukládá místostarostovi
v souladu s Pravidly pro poskytování
bydlení v městských bytech zajistit aktualizaci bodového hodnocení žadatelů
o městský byt k 30. 06. 2009 a zajistit
návrh řešení žádosti p. J. Vrly.
• RMF bere na vědomí odstoupení ﬁrmy
TECHNICOM, s. r. o., Brno, od spolupráce na zpracování realizační projektové
dokumentace na městský kamerový
systém města Fryšták z důvodu změny
organizační struktury společnosti s dopadem na personální obsazení pobočky
v Brně a nereﬂektuje na nabídku zástupce této ﬁrmy ve věci možnosti zpracování této dokumentace společností TIPA
Telecom plus, a. s., za stejných ﬁnančních a záručních podmínek z důvodu
zpracování dokumentace v návaznosti
na postup přípravy projektu stavebních
úprav náměstí Míru Fryšták.
• RMF doporučuje ZMF schválit úpravu
ceníků služeb poskytovaných městem
Fryšták ke dni 01. 07. 2009 z důvodu
registrace města Fryštáku k dani z přidané hodnoty k témuž dni a pověřuje
vedoucí ESO Ing. M. Jaška projednáním
navrhovaného ceníku včetně veškerých podmínek ve Finančním výboru při
ZMF.
• RMF schvaluje za účelem zajištění výběrového řízení na investiční akci města
Fryštáku „Fryšták – Vodovod Vítová“ Komisi pro hodnocení nabídek ve složení: předseda: Mgr. M. Černá, MCI SERVIS,
s. r. o., Zlín; (náhradník p. I. Černý, MCI
SERVIS, s. r. o., Zlín); - místopředseda:
p. R. Dupal, Fryšták; (náhradník p. L.
Mikl, Fryšták - Vítová); - člen: Ing. M. Kasala, Fryšták; (náhradník Ing. M. Špačková, Zlín); - člen: Ing. J. Košák, Fryšták;
(náhradník Ing. V. Doleželová, Fryšták);
- Ing. J. Dofek, Fryšták; (náhradník Ing.
S. Velikovský, CSc., Fryšták)
• RMF schvaluje za účelem zajištění výběrového řízení na investiční akci města Fryštáku „Fryšták – Vodovod Vítová“
Komisi pro otevírání obálek ve složení:
- člen: Mgr. M.Černá, MCI SERVIS, s. r.
o., Zlín; (náhradník p. I. Černý, MCI SERVIS, s. r. o., Zlín); - člen: Ing. M. Špačko-
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vá, Zlín; (náhradník Ing. arch. J. Kudělka, Zlín); - člen: Ing. M. Kasala, Fryšták;
(náhradník Ing. J. Košák, Fryšták)
• RMF bere na vědomí rozhodnutí o
poskytnutí dotace v rámci Rozvojového
programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd
pedagogických pracovníků s ohledem
na kvalitu jejich práce na rok 2009 a
schvaluje udělení odměn řediteli ZŠF
Mgr. Liboru Sovadinovi a dalším pedagogickým zaměstnancům v předložené
výši.
• RMF schvaluje udělení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Fryšták
Bc. M. Ševelové ze státních ﬁnančních
prostředků ve výši viz příloha č. 2 tohoto zápisu, a to za vedení logopedického
kroužku v MŠF, za vedení integrovaných
dětí a za organizaci dětských akcí nad
rámec školního vzdělávacího programu
MŠF.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
mezi Městem Fryšták, a spol. INGO
Casino, a. s., Františkovy Lázně, zast.
Ing. Z.Buchtou, na základě plné moci,
o přijetí ﬁnančních prostředků ve výši
150.000, Kč na veřejně prospěšné účely, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 09. 06. 2009
zveřejnění záměru pronájmu vodovodu
s názvem „Vodovod Dolnoveská, Korábová a Holešovská“ a schvaluje záměr
uzavřít Smlouvu o nájmu a provozování
vodovodu s názvem „Vodovod Dolnoveská, Korábová a Holešovská“, a to
mezi Městem Fryšták, a fou Moravská
vodárenská, Olomouc, a to za cenu ne
nižší než 5.000,- Kč ročně.
• RMF doporučuje ZMF schválit pořízení geometrických plánů na oddělení
pozemků nacházejících se pod tělesy
místních komunikací, a to u poz. p.
č. 668, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a
poz. p. č. 1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a podání žádostí na
ČR – ÚZSVM, Územní pracoviště Zlín,
o bezúplatný převod výše uvedených
částí pozemků pod stavbami místních
komunikací.
• RMF schvaluje storno faktury č.
2009024, vydané městem Fryšták dne
12. 02. 2009, ve věci nájemného za
umístění reklamních zařízení na sloupu
VO č. 3 a 43, a to z důvodu nezrealizování tohoto záměru, tedy nenaplnění
předmětu platné smlouvy, a schvaluje
vystavení nové faktury za umístění
RZ na sloupu VO č. 35 v celkové výši
2.400,- Kč pro období 01. 01. 2009 –
31. 12. 2009, schvaluje ke dni 11. 06.
2009 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení a pověřuje

starostu podpisem příslušného dodatku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výkonu brigádnické činnosti mezi Městem
Fryšták a P. Štěpánem, Zlín 12 – Kostelec, v termínu od 01. 07. do 14. 07. a
od 27. 07. do 31. 07. 2009, a pověřuje
starostu podpisem příslušné dohody o
provedení práce.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výkonu brigádnické činnosti mezi Městem
Fryšták a J. Kňourkem, Přerov, v termínu od 03. 08. 2009 do 31. 08. 2009,
a pověřuje starostu podpisem příslušné
dohody o provedení práce.
• RMF bere na vědomí nařízení vlády
č. 137/2000 Sb., kterým se stanoví
katalog prací ve veřejných službách
a správě, a nařízení vlády č. 138/2000
Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvaliﬁkační předpoklady
a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a ukládá pí T.
Petrášové s platností k 01. 07. 2009
provést revizi stavu u zaměstnanců
Města Fryštáku a zajistit případné změny.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Městem Fryšták a
Policií ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Obvodní oddělení
Fryšták, zast. npor. Mgr. P. Veselským,
vedoucím obvodního oddělení.
• RMF ukládá Ing. J. Dofkovi ve spolupráci s pí G. Najmanovou zajistit návrh
OZV ve věci místní úpravy záležitosti veřejného pořádku.
• RMF schvaluje uzavření Pojistné
smlouvy mezi Městem Fryšták a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.,
Praha 2, ohledně odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Pojistné
smlouvy mezi Městem Fryšták a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.,
Praha 2, ohledně skupinového pojištění
úraz a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru oddílu stolního tenisu Fryšták a
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi Tělovýchovnou
jednotou Fryšták, a Městem Fryšták,
pro potřeby oddílu stolního tenisu - za
účelem částečné úhrady odměn účastníkům turnaje mládeže ve stolním tenise a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
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dokončení ze str. 1

ekonomické, politické i kulturní důstojně
a erudovaně obhajovat! Současně tedy
také děkuji všem, kteří se podíleli na
náročném organizačním zajištění těchto
voleb, zejména všem členkám, členům
a zapisovatelkám okrskových volebních
komisí za bezvadnou a pečlivou práci,
vedení ZŠ Fryšták včetně jídelny za jejich vstřícnost při zajištění komplexního
zázemí voleb, dále žákyním a žákům ZŠ
Fryšták, a to Lindě Ševčíkové, Šárce
Roubíčkové, Renátě Pavlíčkové, Terezii Chromkové, Ellen Šarmanové, Lucii
Gettlerové a Matěji Lauterkrancovi. Za
bezchybný servis v rámci počítačového
zázemí pak vyslovuji velké poděkování
fě PK Computers, zastoupené manž.
J. a P. Kozojedovými, kteří zajišťovali
stoprocentní „počítačovou pohotovost“
čtyřiadvacet hodin denně (od pátku až
do nědělní půlnoci).
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A ještě něco z aktuálního dění. Na
základě mnohých podnětů občanů město do konce tohoto roku přistoupí k vydání obecně závazné vyhlášky ve věci
regulace zejména oblasti zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích. Proto si
Vás dovoluji vyzvat, pokud máte jakoukoliv připomínku, podnět, které se dotýkají uvedené problematiky, obraťte se
na radnici jakoukoliv formou - osobně,
telefonicky, elektronicky či klasickým
dopisem, abychom předložený návrh
mohli - pokud možno - co nejvíce přiblížit aktuální poptávce po zjednání nápravy konkrétních nešvarů, na které nás
upozorňujete (např. hluk o víkendech,
rušení nočního klidu, psí exkrementy
na chodnících, nesprávné parkování
vozidel na komunikacích či dokonce na
chodnících!, pálení biologického odpadu apod.).

Doufám tedy, že společným úsilím
dokážeme nastavit pravidla přijatelná pro každého z nás - třebaže osobně bych byl velmi rád, kdyby k tomuto
kroku nemuselo dojít, tedy kdyby každý
z nás respektoval vše, co platné zákony
už tak dostatečně regulují a upravují.
Ještě jednou všem přeji krásné a pohodové léto!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města Fryštáku
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Osobnosti Fryštáku - pokračování
(Připravujeme malou encyklopedii osobností města a okolí)
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás s ohledem na přípravu vydání malé fryštácké encyklopedie osobností města a okolí požádat o doplnění
osob (případně dalších zajímavých informací) mého kronikářského fondu, jehož nárys jsem v kostce předložil v rámci dvouhodinové besedy konané ve spolupráci s městskou knihovnou
pro Klub důchodců i při jiných setkáních na Fryštácku.

Osobnosti dle oborů, oblastí činnosti
(prolínání více oborů u některých osob)
Kultura
• vlastivědní pracovníci (kronikáři):
Jan Divila, František Bobalík, František Bardoděj, JUDr. Rudolf Trpík - soudní rada,
PhDr. Česlav Zapletal, Vladimír Plšek, Miroslav Ticháček,
Radomír Slováček, Josef Končák (včelaři)...
• divadlo (herci, režiséři)
Jan Görig, Vladimír Kocourek, Jaroslav Kubát st. , Marie
Hachlová, Alois Pobořil, František Matula, Josef Zapletal st.,
Jaroslav Janovský st., Anna Taiblová, maskér Metoděj Nevídal, Ladislav Adamík, Věra Velikovská-Fišerová, Jarmila Fišerová, manželé Holáškovi, Ludvík Holášek, Ladislav Fuksa,
František Šebík, Česlav Zapletal st., Marie Skřivánková...
• loutkové divadlo
Josef Pekárek, Karel Pagáč, Josef Kubík , Alena Staňková,
Alena Nykodémová, Jaroslav Kubát st., Josef Šindler, Česlav
Zapletal st i ml., Pavel Uhřík. Josef Zapletal st. i ml.,Magda
Nedělová, Věra Mikušková, Svatopluk Vlček, Petr Petřík, Miroslava Ticháčková, Alena Jurčíková, Danuše Zapletalová, Anna
a Marta Ševčíkovy, Miroslava Horáková, Eva Hanačíková-Polepilová, František Januška, Soňa Ševčíková, Lenka Jašková,Miroslav Koﬂer...
Osobnosti stavu duchovního
P. Ignác Stuchlý, ředitel a inspektor SBD, kardinál Štěpán
Trochta, SBD, Msgre Karel Herbst, SBD (světící biskup pražský), P. ThDr. Fidél Hořín, OFMCap., P. Štangl,

P. Jan Kubín (arcibiskupský rada), P. Antonín Odstrčilík (superior kláštera na sv. Hostýně), P. Jan Mikuláš Drábek (děkan, arcibiskupský rada), P. Albert Jadrníček, P. Pavel Uhřík,
OFMCap. (bývalý vikář a kvardián řádu kapucínů)...
Pedagogové
MŠ: Irena Sovadinová-Čapáková, Marie Krajčová, Marie
Hanačíková, Kristína Marušáková, Bc. Marcela Ševelová...
ZŠ: Františka Burianová-Jadrníčková, Emílie Klusalová, Božena Ossendorfová, František Bobalík, František Dlouhý, Josef
Šindler, mž. Sylva a Rudolf Knedlovi, František Kubík, Oldřich
Velísek, Oldřich Sedláček, Bohumil Jurtík, Anna Dlabajová,
Filipína Urbanová, Jan Mynář, Antonín Mynář, František Bardoděj, František Barbořík, Vojtěch Gaja (univ. prof. - překladatel),
Ludvík Holášek, Bohumil Marušák, Richard Orsava ...
Josef rytíř Januška (místoprezident zem. Sněmu, budovatel
školství českého na Moravě)
Ferdinand Štorch – Lukoveček...
Vědecký život
univ. prof. PhDr. Karel Absolon, univ. prof. PhDr. Vladimír
Groh, MUDr. Jindřich Wankel, univ. prof. dr. Vojtěch Gaja, doc.
RNDr. Aloisie Poulíčková, Csc. (přírodní vědy, sinice), doc.
RNDr. Fiedler, CsC. , JUDr. Rudolf Peška (ﬁnance, nám. ministra ﬁnancí ČSR za 1. republiky, Dolní Ves)
Lékaři
MUDr. Vilibald Absolon, MUDr. Jan Fischer, MUDr. Josef Kučera, MUDr. Ján Šípka, MUDr. Josef Vyorálek, MUDr. Josef
Duša – asistent chirurgického oddělení Krajské nemocnice
Tomáše Bati ve Zlíně
Veřejná správa
Leopold Jedlička, František Petráš, Josef Petráš...
Podnikatelská sféra
Valentin Jadrníček, Eduard Pekárek, Josef Mikl, Antonín
Grmela (Varšava), Viktor Grmela (Brazílie), Frank A. Koncak
(USA), Augustin Doležal (prezident Bať. závodů-Indie, Asie)...
1. č s. o d b o j
Antonín Grmela, Josef Pekárek, Rudolf Doležal (Rusko), Čeněk Hanačík (Itálie)...
2. č s. o d b o j
pplk. Oldřich Doležal, (Anglie), pplk. Vojtěch Bubílek (Anglie), Bedřich Blumenthal (Anglie), Jaromír Jadrníček (Afrika,
Francie)...
3. o d b o j (p r o t i k o m u n i s t i c k ý)
Miroslav Čapák, P. Rudolf Chudárek, P. ThDr. Fidél Hořín,
OFMCap...
Mecenáši

Kardinál Miloslav Vlk při návštěvě USA s fryštáckým rodákem Frankem A. Koncakem u něhož byl ubytován.

Josef Schwach (špitál, „starobinec“, základy ze 17. stol.)
rodina Eduarda a Josefa Pekárka, Valentina a Rudolfa Jadrníčka...
starosta Leopold Jedlička (u něho první veřejná knihovna),
starosta Josef Dujka aj.
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Sport, motorismus

zinárodní trofeje)

• cvičitelé:
SOKOL - Josef Krumpholz, Josef Mikl,
František Kubík, Emílie Klusalová, Sylva Knedlová, František Hubáček, Alois
Vyskup, Vladimír Polepil, Václav Paštěka...
OREL – Rudolf Dlabaja...

• chovatelé:
Antonín Jadrníček, Josef Lamoš, ing.
Bohdan Procházka, Rudolf Sadila z Vítové

• kopaná:
zakladatelé PhMr. Urbášek, mjr.
MUDr. Josef Kučera, František Jadrníček st., Václav Rod, Vladimír Rupa, Miloš Papežík, Vojtěch Zezulka, Vladimír
Staněk, ing. Radoslav Mlčoch, Petr Pagáč... celé dynastie fotbalistů (Chudárkovi, Jadrníčkovi, Pečeňovi, Mlčochovi,
Křenkovi, Žůrkovi, Švajdovi, Staňkovi)

• včelaři:
p. Čoček a Josef Staněk (Lukovské,
ing. Vladimír Chudárek, ing. Jiří Dofek,
Zdeněk Petřík st., Jos. Končák...p. Kasala (Lukoveček)...

• stolní tenis:
Tomáš Konečný (reprezentant Zlína
a ČR, úspěchy na turnajích po celém
světě)
• cyklistika:
Mojmír Javořík (Závod míru), František Jadrníček st. , Alois Holík (Závod
míru),Tomáš Musil, Miroslav Šlechta...
• střelba:
reprezentant ČSR Miloslav Papežík
• orientační běh:
Miluše Dudíková, provd. Šafářová (mistryně ČSR)
Tomáš Dlabaja (mistr světa, repr. ČR)
• atletika:
Mirka Březíková (mistryně, reprezentantka ČSR)
• gymnastika: Svatopluk Škrábal
• dogtrekking:
Bronislav Růčka (reprezentant ČR,
mezinárodní trofeje)
• box:
Jaroslav Horák (mistr Moravy), Emil
Horák (Vítová), Josef Zapletal st. (Uherský Brod),
Petr Petřík (za Vsetín), Česlav Zapletal ml. (Brno)
• aerobic:
Monika Váňová (úspěchy při celostátních aj. akcích)
• motorismus:
František Jadrníček ml.
bratří Vladimír a Lubomír Mazalovi,
Lubomír Březík, Miroslav Cais, Zbyněk Sedlář,
organizátoři: Rudolf Knedla a Zdeněk
Dlabaja...
• spolkový život:
(zde zvláště prosím o Vaše doplnění...)
• čuvači:
bratří Karel a Vojtěch Chudárkovi (me-
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• zahrádkáři: p. Schiller …

• myslivci:
Oldřich Končák, Jan Velikovský...), hasiči...

Skauti, turistika:
Jan Kantor, Josef Kocourek, ing. Jan
Görig, sestra Jarmila Němcová, Bedřich
Bělák, Libor Hanák...
Politický život
Josef Cholek (senátor NS ČSR), Antonín Čuřík (odbory)
Aristokracie
Jan a Přemek Nekešové z Landeku
Albrecht z Valdštejna
Jan Adam z Víckova
Kristian a Bedřich Seilernové a jejich
rod (chov koní, sběratelství aj.),
potomkové rodu Bardodějských, Josef rytíř Januška...
Fryštáčtí znalci,
koníčkáři
ing. Stiskálek – mlýny, mlynářství, R.
Knedla – folklór + ﬂóra – kresby, Milan
Kutra - stáž v Parlamentu EU, Jiří Grygera – humanitární akce v Africe aj.,
Radek Slováček – genealogie a historie
Vítové, František Záloha – tvůrce křížovek (od r. 1961)
Humoristé
Frantina Matula, Josef Škrábal, Josef Smutný, Vladivoj Žádník, Miroslav
Ticháček, Karel Batík, Ladislav Fuksa,
Rudolf Košut, p. Svačina z Dolní Vsi, Richard Hovadík, Vojta Kozmík
Zvláštní kapitola:
fryštácké figurky

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
na přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu v našem městě.
Vážení občané, tímto bych Vás
chtěl upozornit na nejčastěji se vyskytující případy porušování zákona č.
361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v našem městě. Policisté z místního Obvodního oddělení
Policie ČR byli upozorněni od občanů
na množící se případy vědomého porušování výše uvedeného zákona. Bylo
zjištěno, že se jedná o zákaz zastavení
a stání na přechodu a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním, stání
v křižovatce a ve vzdálenosti kratší
než 5 metrů před hranicí křižovatky
a za ní. Nejčastěji bylo zjištěno stání na chodníku, stání v protisměru
a v místech, kde není dodržena vzdálenost nejméně 3 metry pro každý pruh
jízdy. Chtěl bych proto řidiče upozornit, že svým jednáním porušují ust. §
25 ods. 1 pís. A) a odst. 3 zákona č.
361/2000 Sb.
Cituji: „Řidič smí zastavit a stát jen
a) Vpravo ve směru jízdy co nejblíže
okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo
i vlevo.
Dále odst. 3
Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy, při zastavení
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry pro oba
směry jízdy.
Nikdy nemůžete vědět, kdy bude
po Vaší ulici muset projet vozidlo hasičů či rychlé záchranné služby, které
se bude muset včas a rychle dostat
na místo, kde je jich potřeba. Vyzývám
občany a zejména řidiče, buďte k sobě
ohleduplní a tolerantní. Nebuďte pohodlní, většina z Vás má u svého domu
garáž nebo vjezd, na který můžete svá
vozidla zaparkovat.

Doplnění a další informace (celá jména, titul, obor, data a místa narození
a úmrtí) můžete předat paní Aničce
Zapletalové do knihovny.

Chtěl bych proto řidiče, kteří porušují zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích,
upozornit, že policie nebude toto porušení zákona tolerovat a jednotlivé
přestupky bude projednávat tak, jak
jí to ukládá zákon.

Za Vaši spolupráci děkují
Česlav a Slávek Zapletalovi

Npor. Mgr. Petr Veselský
Vedoucí oddělení PČR Fryšták

Meťa Kovářů, Květoš, Francek, „sv.
Ignác“, Olinek Zamykal, Pepa Kokotík...
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Ze života myslivců na Fryštácku

V letech 1970 – 1972 se prováděly
politické prověrky všech členů. V letech
1975 – 1977 se budoval za pomoci
mnoha občanů z Horní Vsi kulturně zábavní areál v Parku. Po vybudování malé
chatky 4x8 m a tanečního kola 8x14
m se zde pořádaly zábavy pro občany,
které byly hojně navštěvovány i pro podávání dobrého srnčího guláše a vína.
Navázalo se tak na dřívější vzpomínky
starých občanů, kteří pamatovali zábavní podniky před II. světovou válkou.
Roky 1978 – 1980 byly pro všechny
myslivce obdobím opětovného slučování sdružení. Členstvo ČMS většinou
s tímto opětným slučování nesouhlasilo, ale opět zde působily politické tlaky.
Zpracovaná koncepce rozvoje myslivosti
do roku 200 byla líbivá. Došlo ke sloučení M. S. Fryšták, Horní a Dolní Ves
a Lukoveček. K 1. 4. 1980 byla celková
výměra honitby 3200 ha a počet členů
tohoto nového sdružení byl 60. Ve výboru tohoto nového sdružení bylo provedeno paritní zastoupení všech bývalých
sdružení.
Předseda: K. Kolařík, hospodář – J.
Kohoutek, pokladník – V. Koudela, jednatelé - O. Končák, M. Špaňhel st., M.
Peška a Papežík. Hospodaření v tak velkém celku přineslo opět nové organizační problémy. Sdružení bylo rozděleno na
3 úseky: Horní, Dolní a Lukoveček. Na
členských schůzích byly odborné přednášky, kterých se ujal náš člen, kanovník, farář z Lukova A. Urban.
Stavy zvěře drobné byly minimální.
Žádné hony na drobnou zvěř se nekonaly. Příčinu těchto nízkých stavů mělo
na svědomí velkoplošné zemědělské
hospodaření a používání chemického
ošetřování kultur. Stavy srnčí zvěře byly
uspokojivé, což bylo hlavním zdrojem
produkce zvěřiny. Také se úměrně zvedaly stavy dančí a černé zvěře v lese.

V roce 1984 proběhlo celostátní zazvěřování honiteb daňkem. Po výběru
vhodné lokality bylo započato budování aklimatizační obory pro zvěř muﬂoní
a dančí. Prostor byl vybrán, a to Dubová
– Malá Jedlovinka směr východ po potok
Rokytňák. Celková plocha byla 16 ha a
porosty byly smíšené, s možností přístupu k čisté tekoucí vodě. Oplocení bylo
připevňováno na volné sloupy a také na
stromy. Výška pletiva byla 2 m. Do aklimatizační obůrky bylo vpuštěno 7 kusů
muﬂoní zvěře a 15 kusů dančí zvěře
pocházející z Maďarska. Našli se i takoví, kteří této akci nepřáli. Celková cena
dančí zvěře byla 80 000 korun a M. S.
přispívalo na zazvěřování 10%. Kvalita
dovezené maďarské zvěře byla vysoká
a odrazila se ohodnocování trofejí, které
získaly bronz, stříbro i zlato. Zvěř byla
přikrmována jádrovými semínky. Její vypuštění do volné přírody se projevilo ve
zvýšených stavech dančí zvěře a hodnot
trofejí v oblasti dančí zvěře v oblasti celých Hostýnských vrchů. V roce 1982 bylo
započato s výstavbou velké myslivecké
chaty v Parku. Budování bylo společné s
JZD Fryšták, které platilo materiál, a základní práce prováděli myslivci. Řemeslné práce byly prováděny po dohodě se
členy myslivecké společnosti. Rok 1989
byl rokem revolučním a také hned rok
následující (1990) přinesl velké změny
v provozování myslivosti. Pan Jenda Jurčík dne 1. 1. 1990 navštívil členy sdružení s návrhem vytvoření mysliveckého
fóra a s návrhem rozdělit velké sdružení na 3 bývalá sdružení. Tato myšlenka
byla pochopena všemi členy sdružení
a začalo se připravovat rozdělení. Bylo
třeba, aby pracovní skupina ve složení
J. Lupač, O. Končák, J. Velikovský, M.
Papežík, M. Španhěl st. Velmi obětavě
připravovala činnost nových sdružení.
I v takové situaci je třeba, aby zvítězil

– dokončení

zdravý lidský rozum. Došlo k všestranné
dohodě při rozdělování. Byla utvořena 3
sdružení – Fryšták – Horní, Fryšták – Dolní a Lukoveček. Počet členů byl značně
snížen a zavládal nový, dobrý, kamarádský duch, který velkému sdružení chyběl. Připravovaly se nové budovatelské
plány. Stavy spárkaté zvěře byly uspokojivé, stavy drobné zvěře byly minimální, zajíců málo, bažantů bylo moc málo,
koroptve skoro žádné. Provoz myslivosti
musel být zaměřen jen na chov spárkaté zvěře. Bylo vybudováno 10 velkokapacitních krmelců v záměru 2 krmných
linek a to Horní Ves a Lukoveček. Zvěři
bylo předkládáno granulované krmivo,
seno, oves, kaštany, siláže a řepa. Toto
přikrmování se projevilo ve zvýšení stavů spárkaté zvěře. Novelizace zákona
o myslivosti č. 270 Sb. Ze dne 24. 4.
1992, přinesla změny honebního práva.
To je vráceno k právu vlastnickému (ne
uživatelskému). Byly vytvořeny nové honební společenství vlastníků pozemků
a lesa, kteří měli právo pronajímat nově
utvořené honitby. Opět vznikla situace,
kdy každý chce honební pozemky brát,
ale nikdo nechce dávat. Po vzájemné
dohodě byly na Fryštácku vytvořeny 3
honitby, aby mohlo každé sdružení vykonávat právo myslivosti. Výše pronájmu
honiteb byla různá.
Nový výbor mysliveckého sdružení
Fryšták – Horní: Karel Kolařík, Jaroslav
Lupač, Karel Zbořil, Oldřich Končák, Radomír Vyskup, Petr Hoferek, Jiří Macík
a Rudolf Ševčík.
Lov zvěře v letech 1993 a 1994
Rok
Srnčí
Dančí
Černá
Muﬂoní
Zajíci

1993

1994

15
7
3
4
3

11
7
5
3
9

Čest svou myslivče vždy přísně chraň,
přírodu i zvěř svou mužně braň.
Myslivecký lov a jednej, jak se sluší,
dej té naší fryštácké myslivosti,
celou svou duši.

Nechť v časech následujících provází náš kraj a naše rodiny přízeň Boží,
nechť všude panuje klid, mír, láska
a pracovitost – odkaz našich rodičů
a prarodičů.
Až jednou přijdou ony trpké dny života a ony opravdu jednou přijdou, pak ať
svatý Hubert – patron myslivců, příjme
nás všechny do svých věčných lovišť.
KO
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH
do Evropského parlamentu v okrsku Lukoveček
5. a 6. června 2009
Číslo a název strany

počet hlasů

4. Občanská demokratická strana
33. Česká strana sociálně demokratická
2. Křesťan. a demokrat. unie – Českosl. strana lidová
21. Komunistická strana Čech a Moravy
22. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
5. Suverenita – Strana zdravého rozumu, POLITIKA 21
3. Věci veřejné
6. Pravý Blok-str. za ODVOLATELNOST politiků, …..
9. Evropská demokratická strana
14. Strana důstojného života
16. Moravané
32. Nezávislí
20. Hnutí za podporu dobr. hasičů a dalších dobrovolníků,…
26. Strana zelených
Celkem platných hlasů
Zúčastněných voličů
Účast (%)

35
30
11
10
10
8
6
5
4
3
3
2
1
1
129
129
36,75

Tož na zdraví!
Letošní 11. ročník koštu slivovice se
v Lukovečku konal dne 16. 5., a proto
nebyl ani tak velikonoční jako spíš májový. Akce se konala v prostorách nově
otevřeného Obecního domu, takže prostředí bylo perfektní.
Sešlo se celkem 15 vzorků stálých
štamgastů, tedy 15 porotců. A věřte, že
hodnotit bylo co. Jako nejlepší byla tentokrát vyhodnocena slivovice pana L.
Šebíka, na druhém místě slivovice pana
J. Boučka a o třetí místo se podělily slivovice pana L. Plháka a „obecní“ slivovice. Bílá hůl si pro tento rok také našla
svého majitele, ale porotci se stejně
shodli, že špatná „kořalka“ letos, jako
pár předchozích let, nebyla.
Pohoštění bylo zajištěno, mimo jiné
i domácí zabíjačka zasytí a vydá za své.
Taky díky panu řezníkovi, který takovou
mňamku připravil!
Akce proběhla skvěle a dík patří
panu Francovi, který toto vše zorganizoval. A co příští rok? Zase a tož na
ZRAVÍ!
Popelářová Hana

KÁCENÍ MÁJE V LUKOVEČKU
Dokonce nějaký ten den přesluhovala, protože nepřízeň počasí pořadatelům akce zamotala hlavu. Ale to nic
nezměnilo na tom, že se májka dočkala
svého kácení a řada návštěvníků si nenechala ujít příjemné posezení u vínečka či voňavé uzené klobásy.
Teplý večer doprovázela taneční
hudba, takže se vše vyvinulo ve skvělou zábavu.
S.V.

O letošní májku bylo vskutku dobře postaráno. Členové SDH si rozdělili
služby a noční hlídky opravdu fungovaly. I přes několik nájezdů nenechavců,
kteří by rádi získali trofeje z okolních
obcí, se podařilo májku uchránit.
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MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

Od počátku Mateřské školy ve Fryštáku k současnosti 1906-2009
První zmínka o mateřské škole se objevuje ve staré fryštácké kronice ze začátku minulého století (roku 1927) na straně 25 pod nadpisem „Soukromé školy
obecná a měšťanská a škola mateřská“, kde je stručný zápis – „Od roku 1906
zřídily školské sestry ve staré škole školu mateřskou“. O provozu této školy, způsobu výchovy se můžeme jen domnívat z možností výchovy v té době obecně,
protože žádné záznamy ani v archivu jsem nenalezla. I o zrušení této školy můžeme polemizovat, protože v zápisu z kroniky města je jen zmínka „koncem roku
1918-19 zrušily školské sestry své školy obecnou i měšťanskou, inventář předaly
ředitelství veřejných škol a budovy by rády prodaly“, zrušily klášter a odstěhovaly
se do Levoče, tedy žádné datum o zrušení školy mateřské. V té době tato mateřská škola byla umístěna v domě Ignáce Stuchlého, byla to škola klášterní, kde
o děti pečovaly řádové sestry.
Další informace o počátku školy mateřské od roku 1906-1919 jsou v Kronice
měšťanské školy ve Fryštáku, která je uložena v Základní škole ve Fryštáku. Odtud
tedy je možné vyčíst informace o počtech, pečovatelkách a akcích školy. Mateřská
škola je v této kronice zmiňována jako součást měšťanské školy.
Rok 1906 dle Kroniky města Fryštáku 1927–1945 a Kroniky měšťanské
školy ve Fryštáku 1903–1919 byla zřízena klášterní Mateřská škola ve Fryštáku. O děti pečovaly řádové sestry,
pěstounky.
1. 7. 1947 jak je uvedeno v kronice města Fryštáku 1945–1976 byla
otevřena státní mateřská škola – jednotřídní a umístěna v budově současné Základní školy ve Fryštáku, pod jejíž
správu spadala.
Roku 1951–1954 se píše v kronice
Mateřské školy Fryšták, že v roce 1972
byla mateřská škola – jednotřídní přemístěna do budovy Salesiánského ústavu ve Fryštáku, kde měla větší prostory:
velkou hernu, umývárnu, WC a šatnu.
Spadala pod správu základní školy.
Vzhledem k nárůstu zaměstnanosti
žen a potřeby celodenní péče byl zaveden v MŠ celodenní provoz se stravováním. Svačinky připravovala školnice, na
oběd děti docházely do jídelny základní
školy.
Roku 1955–60 dále dle kroniky
Mateřské školy Fryšták z roku 1962
a knihy „Město Fryšták 640“ byla mateřská škola přestěhována ze Salesiánského ústavu zpět na základní devítiletou školu, kde byly nově upraveny pro
její provoz prostory rozšířené o bývalý
služební byt. Vznikla tam pěkná, světlá
a útulná školka s hernou, umývárnou,
WC a šatnou.
Od roku 1955 byla poprvé pověřena
správou školy Marie Hanačíková.
Roku 1961–93 uvádí se v kronice
Mateřské školy Fryšták z roku 1962
a knihy „Město Fryšták 640“, že aktivní
rodiče výboru SRPŠ začali prosazovat
myšlenku vlastní budovy pro mateřskou
školu. Mateřská škola pro vysoký počet

docházejících dětí měla upravenu třídu
na náměstí v bytě u Pekárků.
Roku 1962–63 se podařilo získat
vlastní budovu Na Hrádku č. 100, původní vilu továrníka Rudolfa Jadrníčka.
V roce 1993 došlo k poklesu dětí
a také převedení budovy školky na majitele.
Rok 1979 – dosud. Mateřská škola II., Komenského 344, Fryšták, byla
slavnostně otevřena 31. 8. 1979. Stavba školy v akci „Z“ byla zahájena roku
1977 a stála v té době 5 mil. korun.
Provoz školy byl zahájen 5. září
1979 pod vedením pí. ředitelky Márie
Urbáškové. K 1. 7. 1992 převzala funkci ředitelky Marcela Ševelová.
A právě letos k 30. 8. 2009 budova
této školy má 30 let od svého otevření.
Provoz 1. 9. 1979 začal ve třech
třídách budovy, kde byly velké prostory (šatna, třída, herna, koupelna s WC,
kuchyňka a kabinety). Zařízení těchto
prostor je vybaveno nábytkem univerzál

a typickými dětským nábytkem 70. let.
V současnosti je již vyměněn nábytek,
a to ve všech třídách novými stolečky
a židlemi pro děti. Nově byly vybaveny
kuchyňské koutky, vyměněny ve všech
třídách lehátka a v jedné třídě šatní
skříňky pro děti ale i pro zaměstnance.
V roce 1996 byla provedena rekonstrukce školy, kterou jsme získali prostornější koupelny dětí, nové rozvody vody
a topení, vlastní samostatnou plynovou
kotelnu na 350 kW. Úpravami prošla
také hospodářská část budovy, která
je přízemní a je propojena s dvoupatrovou částí tříd. V této části je umístěna
kuchyň školní jídelny, sklady potravin,
sklep, sklady prádla, úklidových prostředků a prádelna.
Zahrada je velká se vzrostlými stromy okrasných lip a javorů, jehličnatých
stromů, keřů. Je vybavena pergolou.
V loňském roce 2008 tato zahrada byla
vybavena novým zařízením s dopadovými plochami, které odpovídá současně
platným normám.
Od roku 1994 jsme pro zvýšený počet dětí otevřeli 4. třídu v budově Základní školy ve Fryštáku jako detašované pracoviště. Provozní doba této třídy
byla od 7,00–13,00 hodin. Třída byla
menší s hernou a s možností umístění
dětí dle hygienického vyjádření do počtu
15 dětí. U třídy byla malá šatna. Tyto
prostory byly v základní škole umístěny
po bývalé výcvikové kuchyni a družině
školy. Na sociální zařízení děti docházely přes chodbu školy. Stravování probíhalo ve školní jídelně (snídaně, oběd),
aby děti nemusely přecházet do budovy
mateřské školy. Protože zde probíhal
jen dopolední provoz, 15 dětí měla na
starosti 1 učitelka. Na školní zahradu
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a společné akce děti přecházely do
školky.
Z bezpečnostních a hygienických
důvodů nebylo prostředí třídy v ZŠ
vhodné a narůstal počet přihlášených
dětí do mateřské školy, odsouhlasilo
Zastupitelstvo města Fryštáku přístavbu třídy ke stávající budově mateřské
školy. Přístavba se realizovala během
prázdnin 2004 (zahájení stavby 1. 7.
2004 – ukončení 13. 9. 2004) a stála
3.472.609,- korun. Tohoto dne 13. 9.
2004 se také konala velká brigáda rodičů, díky nimž jsme mohli uklidit prostory přízemí a nastěhovat nábytek. 14. 9.
už jsme jen doladili vzhled tříd, udělali
potřebné přípravy k chodu a od 15. 9.
2004 Mateřská škola Fryšták funguje
již jako 4 třídní ve své budově s prostorami pro 120 dětí.
V průběhu let v této mateřské škole Komenského 344 pracovali tito zaměstnanci:
V pedagogickém kolektivu: Eva Hanačíková, Alena Baďurová, Hana Poledňáková, Eva Románková, Alexandra
Hochmajerová, Dana Konečná, Marcela
Rektoříková, Ludmila Fibrichová, Marie
Pečeňová, Věra Kenšová, L. Pivodová,
Olga Beštandigová, Jitka Šenkeříková,
Ilona Staňková, Andrea Červenková,
Ivana Žáčková, Olga Nejedlá, Marie
Krajčová, Dagmar Chrastinová, Iveta
Jasenská, Helena Lupačová, Miroslava Moučková, Erika Polozová a Daniela
Hanačíková.
V kolektivu správních zaměstnanců:
Zdenka Doležalová, Věra Metelová, Marie Dupalová, Anežka Němcová, Odřiška
Košáková, Marie Pálková, Zdenka Kolářová, Jolana Krasická, Anna Šlechtová,
Marie Machačová, Marie Neumannová,
Alena Fryšová, Hana Přibyláková, Anežka Polepilová, Vladimíra Kamenářová,
Alena Končáková, Milena Čáslavská,
Lenka Halašková, Helena Volejníková,
Milena Vlčková, Marie Raková, Lenka
Petříková, Alena Marková, Dana Šafářová, Dana Utěkalová, Hana Smetánková,
Lenka Kazlepková.
V době náhradní vojenské služby vypomáhali s údržbou zahrady a drobnými opravami v budově Martin Sklenařík
a Martin Kutra.
V současné době do čtyř tříd Mateřské školy ve Fryštáku dochází 112 dětí.
Dle platné vyhlášky je počet dětí na třídu 25 a po udělení vyjímky 28 dětí.
O děti se stará 14 zaměstnanců.
Ve školním roce 2008/2009 ve třídě kuřátek, motýlků, sluníček a berušek se o děti staraly pí. učitelky Daniela
Hanačíková, Alexandra Hochmajerová,
Iveta Jasenská, Helena Lupačová, Olga
Nejedlá, Erika Polozová, Ilona Staňková
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a ředitelka školy Bc. Marcela Ševelová.
Pěkné prostředí a čistotu zajišťovala Milena Čáslavská, Lenka Halašková a Jarmila Rektoříková. Aby dětem chutnalo,
o jídlo se postaraly Lenka Kazlepková,
Lenka Petříková a Dana Šafářová. A na
celkový chod školy z hlediska ekonomického dohlížela Lenka Slezáčková.
Mateřskou školou Fryšták, Komenského 344 za těch 30. let prošlo
spoustu dětí, které jsou dnes dospělé.
Předškolní věk je dobou her, poznávání
a první socializace dítěte v kolektivu.
Za dobu 30. let touto školkou také
prošlo mnoho zaměstnanců, na které
rádi vzpomínáme. Každý z nich nechal
stopu, která zůstává v dětech a všech,
kteří byli součástí 30 let této budovy
Mateřské školy Fryšták.
Proto ve čtvrtek 25. 6. 2009 mateřská škola uspořádala oslavu, kterou
chtěla přiblížit dětem, hostům a veřejnosti uplynulé léta školy, ukázat práce
dětí malou výstavou a potěšit všechny

vystoupením dětí. Aby odpoledne strávené ve školce bylo bohaté, vystoupili
v programu i hosté, děti z aerobiku pod
vedením Moniky Váňové. Pro příjemnou
atmosféru nám zahrála cimbálová skupina Réva.
Mateřské škole, dětem, zaměstnancům, rodičům a zřizovateli školy chci
poděkovat za dobrou spolupráci, za
ochotu a zájem o školu, která za těch
30 let ušla ve všech směrech kus cesty. V zařízení, ve kterém se každoročně
střídá velký počet rodičů, do kterého
dochází spousta dětí, které se poprvé
setkávají s kolektivem, ale také se někdy měnících zaměstnanců je potřebná
velká dávka tolerance, vstřícnosti a sladění se s různými požadavky.
Mateřská škola je a bude místem,
které patří dětem, jejich hrám, prvním
kamarádským vztahům. Je průpravou
na cestě životem, který není vždy procházkou růžovým sadem.
Marcela Ševelová

Pozvánka

ZÁJEZD NA PEKAŘSKOU SOBOTU
Městská knihovna nabízí zájezd na atraktivní pekařskou sobotu (16. ročník)
ve skanzenu v Rožnově v sobotu 18. července 2009,
kde je možnost ochutnávání všech druhů pečiva z celé republiky
(včetně piva apod.)
Cena 200,- Kč (autobus)
Podle zájmu přidáme i další lokality.
Přihlásit se můžete v Městské knihovně u Anny Zapletalové.

Informujeme
Z důvodu rekonstrukce ve školní kuchyni bude jídelna uzavřena již od
20. července. Doba uzavření školní jídelny Základní školy ve Fryštáku bude od 20.
července do 14. srpna 2009 po dobu 4 týdnů. Stravenky platí i v novém školním
roce, jejich cena se zatím nemění. Prodej bude nadále vždy v pondělí od 6 do 13
hodin, a to i v době prázdnin.
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ZÁKL A D N Í

Fotbalový turnaj
SIMCAR CUP 2009
V pátek 12. června se uskutečnil
již tradiční fotbalový turnaj žáků základních škol Simcar cup 2009, jehož hlavním sponzorem je ﬁrma Simcar Suzuki
Fryšták a pořadatelem Základní škola
Fryšták. Hlavním organizátorem turnaje
je p. učitel Mgr. Radek Matulík. Letošního turnaje se zúčastnilo celkem pět
mužstev ze základních škol ve Fryštáku,
Muráně, Kašavy, Trnavy a Štípy. Hrálo se
na umělé trávě na fotbalovém hřišti ve
Fryštáku. Po velmi napínavých utkáních
se na 1. místě umístili hráči z Kašavy,
druhé místo patřilo Fryštáku, třetí Trnavě, na čtvrtém se umístili hráči Muráně
a páté místo připadlo Štípě. Závěr turnaje proběhl za děště, ale to nic neubralo
na sportovním zápolení a radosti ze hry.
Krásné a hodnotné ceny předala kapitánům mužstev p. Ing. Hana Černá, které
tímto velmi děkuji za sponzorování turnaje a také za nové dresy, které nám ﬁrma Suzuki věnovala a jež měly na tomto
turnaji premiéru. Poděkování také patří
Tělovýchovné jednotě Fryšták za poskytnutí hřiště a zajištění možnosti občerstvení. Srdečně Vás zveme na příští, již
devátý ročník tohoto turnaje, který proběhne opět v závěru školního roku.

Rybářské závody pro děti
V sobotu 13. června se uskutečnil
první ročník rybářských závodů pro děti
pořádaný rybářským kroužkem při Základní škole ve Fryštáku. Akce se konala
v sobotu od 7 hodin ráno do jedné hodiny odpoledne na rybníku Vylanta v Dolní Vsi. Závodů se zúčastnilo celkem 21
dětí z toho 6 děvčat. Děti si vyzkoušely
své dovednosti a znalosti ohledně rybolovu, které získaly v rybářském kroužku
podporovaném městem Fryšták. Závod
byl po celou dobu velmi napínavý. Největším úlovkem byl kapr o délce 46 cm
a celkový počet ulovených ryb byl 27,
což je úctyhodný výkon. Mezi nejlepší
rybářky patří Brázdilová Jana, Jašková
Renata, Skaličková Katka. Z hochů to
je Brázdil Libor, Jirka Vidlař a Macháček

Š KO L A

F RYŠTÁK

Jan. Všechny ulovené ryby byly po změření, zvážení a zapsání vypuštěny zpět
do rybníka. Po vyhodnocení výsledků obdržely děti spoustu krásných cen, které
věnovali do soutěže sponzoři z Fryštáku. Těmto patří velké poděkování za
podporu závodu. Hlavními sponzory byli
především manželé Rektoříkovi (SEFO),
Marie Raková (ŠJ), Jednota Fryšták,
ASEP Fryšták, Květinářství M. Doležal,
Kovovýroba P. Doležal, Jiří Maroň, ﬁrma
BESI, Zdeněk Kamenář (JANSPO), pekárna Luboš Večeřa, manželé Vidlařovi,
ředitel ZŠ Fryšták, starosta města Mgr.
Lubomír Doležel, Aleš Filák (ELSO SYSTÉM) a pan Jaroslav Matějíček. Zvláštní
poděkování patří panu Ing. Moravcovi
(ZDV) za poskytnutí rybníka. Hlavními organizátory soutěže byli manželé Jaškovi,
Parákovi, Vidlařovi, T. Polepil, J. Suchý
a L. Kadleček. Všem mladým rybářům
držíme palce při tomto krásném sportu
a přejeme hodně úspěchů.
organizátoři

Modeláři
Členové modelářského kroužku, který funguje při Základní škole ve Fryštáku
pod záštitou města Fryšták završili své
snažení a zúročili svoji práci při testovacích jízdách svým vlastnoručně vyrobených modelů lodí v úterý 26.5. na vodní
nádrži v Horní Vsi. Celkem se tu sešlo
osm žáků se svými modely, aby ověřili
jízdní vlastnosti, rychlost a ovladatelnost svých lodí. Počasí bylo překrásné,
takže nevadil ani přímý kontakt s vodou
při vypouštění modelů. Všechny modely
fungovaly bezvadně k naprosté spokojenosti svých konstruktérů, takže jsme
strávili překrásné odpoledne. Všechny
zúčastněné musím pochválit za vytrvalost, šikovnost a trpělivost při stavbě
svých modelů a držím jim palce, ať je
nadšení a chuť do stavby dalších modelů
neopouští. Mezi nejzdatnější modeláře
patří Erik Cais, Kuba Kotas, Jakub Diežka, Ondra Zelinka, Honza Karásek, Kuba
Kasala, Jirka Vidlař a Ondra Hrabal.

Atletika v ZŠ Fryšták
ve školním roce 2008/09
Atletikou se v ZŠ zabývá řada dětí
a jejich učitelů. Od loňského podzimu
probíhal na I. stupni trénink disciplín
pro „Kinderiádu“. Na podzim proběhlo
školní kolo pro žáky 2. až 5. ročníků.
Nejlepší se pak připravovali celou zimu
na své disciplíny.
Vyvrcholením měla být jarní účast
na krajském kole v Uherském Hradišti. Zde naše děti zabojovaly a díky 6.
místu postoupily do celostátního ﬁnále
v Praze na Strahově dne 16. 6. 09. Zde
mezi 42 školami skončili na 35 místě.
Všichni žáci podali své nejlepší výkony.
Například ve štafetě 4x60 m se časem
37,75 sec zlepšili o 2 sec! Nejlepším našim reprezentantem byl Nandi Okonkwo
3. ve skoku dalekém (428 cm) a 8. na
60 m (9,01 sec). Dále výborně bojovali
Sedlařík, Slaměna a Nesrsta. Z dívek
byla nejlepší Kristýna Jurčíková a spolu s ní bojovaly Dohnálková, Dlabajová
a Šmachová.
Dále jsme pro nejmladší atlety uspořádali „Atletiku pro nejmenší“. Za účasti škol z Lukova a Kašavy dosáhli naši
prváci vítězství. V kategorii 2. – 3. tříd
jsme skončili 3., závodili jen žáci 2. tříd,
třeťáci byli na výletě. V kategorii 4. – 5.
tříd obsadila naše dvě družstva 1. a 2.
místo.
Okresní přebory v Lehkoatletickém
trojboji Zlín 11. a 18. 6.
Starší žáci 4. – 5. třídy: 6. místo z
18 družstev. Reprezentovali nás: Nandi
Okonkwo, Vilda Gettler, Kristýna Šmachová a Karolina Minaříková.
Mladší žáci 2. – 3. třídy: 4. místo
ze 17 družstev. Reprezentovali: Patrik
Slaměna, dálka 370 cm, kriket 34 m,
Marek Nesrsta, Dohnálková Katka 50
m – 8,7 sec, Dlabajová Hanka.
Těmto i dalším atletům děkuji za
vzornou reprezentaci školy. Přeji hezké prázdniny a další sportovní úspěchy
v příštím roce.
Vedoucí a trenér atletů
Mgr. Leopold Vavruša
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IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Svatá Anna požala, co Markéta začala
Co bylo
Měsíc květen patří potomkům Starých pák a Mladých mamek, kteří přijíždějí na DIS na Střapec. Letos to byl
5. ročník a druhým rokem jsme dělali
pro velký zájem Střapce dva. Účelem
tohoto setkání je poznání nových kamarádů. Letošní Střapec byl tak trochu
výjimečným. Poprvé nám pomáhali naši
asistenti. Kdo to jsou asistenti? Je to
skupina 20 mladých lidí, která byla
oslovena před dvěma lety za účelem
pomoci nám salesiánům při vytváření
a organizaci našich programů. Měli speciální pobyt Adrenalin loni v Čučicích
u Brna a tři víkendy školení. Díky jim byl
Střapec 2009 logisticky náročnější, ale
tím více atraktivnější. Dobývali jsme 14
osmitisícovek, hledali na lodích křižník
Africkou královnu, v sobotu večer se

zúčastnili pořadu plného soutěží a her
Máte padáka a v neděli si vyzkoušeli
práci v týmu. A co říkali sami účastníci:
„Proč je Fryšták tak daleko od Prahy!!!“,
„Spartakiáda s Johnym byla opravdu
hrubá“ nebo „Nechci domů!!!“ Těšíme
se na všechny v říjnu na Lisu.

Kronika oratoře (4)
Ve všední dny bude oratoř od počátku jen pro ty, co mají oratoriánské knížky,
zatím co v neděli bude dovolen vstup na nějaký čas i těm, kdož ještě knížek nemají.
V 7. hodin večerní modlitby (v létě o něco později) a oratoř se uzavře pro všechny.
Oratoř nutno vybaviti vším potřebným a nehleděti příliš na hmotný peníz, neboť
posílá jej Bůh, abychom jemu jím sloužili a malá oběť pro oratoř odměněna bude
mnoha dobrem, které si od nás odnesou mladé duše žíznící po pěkných a dobrých
věcech, jež vždy budeme se snažiti jim předložiti.
Toto jsou hlavní body, které vytkl pan inspektor a jež po živé debatě v různých
menších přizpůsobeních okolnostem fryštáckým byly přijaty.
P. Špan ihned jal se uskutečňovati tyto návrhy. Zakoupil nábytek pro dvě místnosti a zajel do Olomouce koupiti různé stolové hry a hned následující neděle začaly se rozdávati oratoriánské knížky. Tentokráte dle návrhu pana inspektora každý
musel zaplatiti za knížku 1 Kč, také proto, aby si jí více vážil.
Dne 25. února ředitel oratoře P. Špan svolal ku schůzce asistenty a katechisty,
by se projednaly různé věci:
1. Stanoveno, že v postní neděli oratoriáni se zúčastní i křížové cesty, která se
koná ve farním chrámu Páně před požehnáním.
2. Po požehnání bude tzv. besídka, v níž se bude mluviti o Bohu a věcech našeho náboženství. Má to býti jakýsi druh katechizace.
3. Hoši budou rozděleni prozatím ve dvě skupiny:
a) hoši, kteří navštěvují V. třídu obecnou a měšťanky. Prozatím budou k nim
přiděleni i ti, kteří již vyšli ze školy. Za katechistu této skupiny byl ustanoven Klerik
František Lepařík a za asistenta spolubratr František Hlaváč.
b) hoši, kteří ještě nechodí do školy a všichni ti, jež navštěvují první čtyři třídy
obecné. Za katechistu byl ustanoven klerik Josef Januš a za asistenta spolubratr
Bedřich Chalupa.
4. Již několik týdnu předem má se oznámiti, že se připravuje např. divadlo, loterie nebo jiná zvláštní zábava, avšak hned také se má podotknouti, že zúčastní se
jen ti, kdož mají stanovený počet razítek.
5. Jako začátek pro tyto zvláštní zábavy byla též dle přání pana inspektora ustanovena hodina 4., také proto, aby byl nechán volný dvůr pro internisty.
6. Bylo zpozorováno, že se ztrácejí součástky ke hrám, a proto bylo stanoveno, aby každý katechista a asistent vzal si nenápadný dozor nad určitou skupinou
hochů.

Co bude
Letošní prázdniny jsme obsadili
ve spolupráci s Klubem přátel rodiny
z Brna. Budou to čtyři pobyty a to matky s dětmi, rodiny s dětmi, prarodiče s
vnoučaty a senioři. Tradiční výuka angličtiny s organizací Jaspis letos nebude,
ale ošizeni nebudete, protože máme
jiný kemp, který byl u nás již v loni a ten
se nabízí i pro Fryštačany od 19. 7. do
26. 7. Hlásit se můžete u nás v recepci,
kde jsou podrobnější informace.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz

14

FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2009

Informace k čištění nádrže ve Fryštáku - Horní Vsi
Sinice jsou v poslední době palčivým problémem na většině našich přehrad
a malých vodních nádržích. Sinice neboli cyanobakaterie jsou na zemi již cca 3 miliardy let. Před 2 miliardami let měly cyanobakterie značnou zásluhu na vytvoření
kyslíkaté atmosféry na naší Zemi. Jedná se totiž o fotosyntetizující bakterie. Lidé si
často pletou sinice a řasy. Základní rozdíl je, že sinice jsou bakterie a řasy jsou již
vývojově mladší a složitější rostliny.
Sinice, vyskytující se v nadměrném množství v nádržích, značně zhoršují organoleptické vlastnosti vody, jako je pach a chuť, a v neposlední řadě jsou také producenty toxických látek tzv. toxinů, což je značně nevhodné pro vodárenské a rekreační
účely. U lidí, kteří se koupou ve vodě obsahující „vodní květ sinic“, se může objevit
vyrážka, alergické reakce a další příznaky podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla
dostane. Pokud sinice netvoří vodní květ, není pravděpodobné, že po jednom vykoupání vznikne vážné onemocnění. Pokud ovšem voda obsahuje již vodní květ sinic a
při koupání dojde k jeho polknutí, může to mít za následek vážné zdravotní potíže.
Co způsobuje nadměrný růst cyanobakterií? Je to především koncentrace fosforu
obsažená ve vodě a v sedimentech dna. Fosfor je totiž základní živinou potřebnou
pro růst sinic. Jak se fosfor do vody dostává? Fosfor se do vody dostává vypouštěním odpadních vod do vodotečí, zemědělskou činností, špatně fungující čistírnou
odpadních vod, používáním pracích prášků a prášků do myček obsahujících fosfáty,
atd. Další podstatná skutečnost je, že fosfor se uvolňuje v anoxickém prostředí, to
je prostředí, kde není přítomen kyslík. Takové prostředí vzniká uprostřed léta u dna
nádrží ve větších hloubkách. Proto se tato skutečnost eliminuje vytvořením oxického
prostředí nade dnem. To je hlavní důvod obohacování vody vzduchem – tedy i kyslíkem.
Ve Fryštáku (konkrétně v Hornoveské nádrži) byl zvolen způsob prokysličení pomocí vzduchu, který se do vody dostává v hadicích zakončených tryskami. Tyto hadice jsou zatíženy závažím u dna a trysky jsou ve vznosu označeny bójkami. V prostoru
trasy potrubí (hadic) a vyústění s tryskami (bublající místa na hladině) se nedoporučuje koupat. Plavec se může snadno zaplést do lana od bójky nebo do ukotvujícího
řetízku, který drží potrubí (hadice) u dna. Vlivem intenzivního probublávání může také
vznikat pokles měrné hmotnosti prokysličované vody v oblasti bublání, takže při
intenzivním provzdušnění je zde nebezpečí utopení v prostoru nad provzdušňovacím
potrubím a tryskami. To jsou hlavní důvody, proč by se nemělo v trase provzdušňovacího potrubí a v okolí bójek koupat.
Přestože Hornoveská nádrž na svém
dně obsahuje značné množství sedimentu, tudíž i velké množství živin pro sinice,
rozhodli jsme se omezit rozvoj vodního
květu do té míry, aby byla voda vhodná
k rekreačním účelům.
Jiří Palčík

SPEEDBIKE TEAM
FRYŠTÁK
vás zve na

WBC BIKERALLY,
které se koná
v sobotu 25. 7. v Trnavě
(u Zlína)
• Pátek 24. 7.
Shakedown
(nepovinný trénink):
15.00-18.00
Prezentace: 16.30-18.00
• Sobota 25. 7.
Prezentace jezdců: 8.00-9.00
Oficiální trénink: 8.00-10.00
Start 1. RZ: 10.30
Vyhlášení: cca 16.30
Výsledky můžete sledovat
on-line na
www.wbcrally.com.

Ve článku jsou použity informace ze
stránek www.sinice.cz
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Klub maminek

Ohlédnutí
za rokem činnosti Klubu maminek
„Vlaštovky“ v nových prostorách
Tak nám uplynul už celý rok činnosti
Klubu v nových prostorách. Ráda bych
shrnula alespoň krátce, co všechno se
u nás odehrálo.
Oﬁciálně jsme činnost v nových
prostorách Valašského dřevoprůmyslu
zahájili 9. 9. 2008, dnem otevřených
dveří. Dále jsme navštívili farmu u Rašků, pak následovala beseda o sexuální
výchově dětí předškolního věku, přednáška o překyselení organismu s dipl.
fyzioterapeutkou a beseda na téma
rodinné pasy. Kromě toho jsme ještě
navštívili knihovnu v našem městě. Po
novém roce jsme zavedli pravidelně 1x
za měsíc cvičení a říkanky s Danuškou. Zopakovalo se též velmi příjemné
podvečerní promítání pohádek, z čehož
měly děti velkou radost. Z velmi zajímavých besed mohu vzpomenout setkání
s odborníkem na biopotraviny a ekologické zemědělství, masáže kojenců
a dětí, besedu o třídění odpadů s ﬁrmou
Enviprojekt, oživení znalostí léčivých bylin s bylinkářkou z jaroslavických pasek,
besedu na téma sebepřijetí s vedoucí
psychologické poradny zlínské Charity.
Navštívila nás odbornice na canisterapii, také jsme probrali problematiku
bezpečnosti dětí na internetu.
Z tvořivých akcí mohu jmenovat
tvoření k aktuálním tématům - podzim,
advent, Vánoce a Velikonoce. V rámci
tvořivých pátků jsme měli laminování,
smaltování, tiskání na trička, výrobu bižuterie a malování na hedvábí. Asi od
půlky října do konce dubna probíhalo
ve školní tělocvičně cvičení maminek
s dětmi - Sedmikrásek, které bylo velmi
dobře přijato dětmi i maminkami.
V prostorách Klubu rovněž probíhal
tento školní rok Psychomotorický kurs Motoráček.
Na úplné zakončení činnosti před
prázdninami se uskutečnilo odpoledne
her s opékáním špekáčků a domácím
dortem…
Myslím, že nabídka a činnost klubu
je pestrá a bohatá a maminky ve Fryštáku mají možnost se i na mateřské dovolené realizovat a necítit se tak izolované
od společnosti.
Za Klub Jana Jasenská, vedoucí
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Putování pohádkou
V sobotu 30. května pořádalo občanské sdružení Věneček už III. ročník Putování
pohádkou, který probíhal v Horní Vsi v parku. Přípravy byly velkolepé, došít kostýmy,
dodělat poslední kulisy, domalovat výzdobu, sehnat náhradníky za nemocné, zajistit
hladký průběh i za nepříznivého počasí… a doufat v počasí lepší. Přestože se počasí
neumoudřilo a v sobotu ráno lilo jako z konve, my jsme nic nevzdali a pustili jsme se
do práce. Za pomoci p. Pavla Doležala, p. Bedřicha Běláka a několika šikovných tatínků vyrostl na betonové ploše u chaty velký vojenský stan, ve kterém našlo útočiště
hned několik pohádkových postaviček se svými kulisami. Ostatní postavičky měly
staniště umístěné v chatě. Jen ti nejodvážnější si postavili altány pod stromy v okolí
chaty. Přicházející děti plnily úkoly, dostávaly odměny, k tomu jim hrála veselá hudba,
v krbu praskalo hořící dříví a venku krásně vonělo grilované sele. Během dopoledne
se na nás začalo usmívat sluníčko a hned nám bylo veseleji. Odpoledne za námi
přijeli hasiči se svým vozem, p. P. Doležal na své čtyřkolce a nezklamali ani Šebíkovi
se svými koňmi. Nechyběl ani kulturní program. V sále chaty nám krásně zatancovala břišní tanečnice, předvedli se klauni se svými kousky, viděli jsme také ukázky
sportovního šermu. Slunce krásně svítilo a lidí přibývalo, a tak vystoupení kouzelníka
probíhalo již venku. Nakonec se rozjela velká diskotéka plná soutěží a také odměn.
Kdo tam s námi byl, tak si to jistě užil. Kdo ne, tak seberte odvahu a přijďte za námi
zase za rok, určitě se budete mít na co dívat.
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu P. Doležalovi, Adamovi a Bedřichu Bělákovým za rychlé zajištění a dovoz velkého stanu. Také velké poděkování posílám
všem postavičkám a pomocníkům (zvláště našim manželům), kteří ve ztížených podmínkách zvládali své úkoly v klidu a s úsměvem. Největší dík posílám všem našim
sponzorům, kteří jakkoliv přispěli k zajištění této akce pro děti.
Ještě jednou moc děkuji.
Za O.S. Věneček Zdeňka Vidlařová

Nad dopisy čtenářů…

Úryvek z dopisu o CD Dolů přes Fryštáček
Praha 5. 6. 2009
Velkou radost sdílím s nádhernou nahrávkou vašeho souboru“Dolů přes Fryštáček“, zaplať Pán Bůh za hudbu z našich kořenů, kterou pí Vlasta Kunstová s houslemi, dětskými hlasy a s vervou, společně s Tebou Richarde, tvoříte! O tom, že
píseň „Dolů přes Fryštáček“ nás provází životem, svědčí i doprovod této písně
v ukázce, kterou vetkl i náš tatínek Eduard Pekárek v době svého těžkého uvěznění
(1958-1964).
Blahopřeji paní Vlastě, Richardovi k radosti z hudby, tvorby a také celému souboru cimbálové muziky PRAMENY a ze srdce přeji: ….enom nám muziko, enom
nám hraj….a pokračuje další píseň: My se na Vás těšíme….
Ať nadále Vás vaše činnost těší a přináší radost vůkol. Mnohokrát děkuji
s pozdravem:
Liba Kinterová rozená Pekárková, Praha
FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2009

placená inzerce

PODĚKOVÁNÍ
MO KDU – ČSL Fryšták děkuje všem voličům,
kteří podpořili její kandidáty ve volbách do EP.
I díky Vašim hlasům má tak naše strana
své dva zástupce – MUDr. Zuzanu Roitovu
a ing. Jana Březinu
v řadách Evropského parlamentu.
Děkujeme za Vaši důvěru.

DVEŘE A OKNA PLASTOVÁ
bílá, hnědá a dekor dřeva.
Nové z neodebraných zakázek.
IHNED K ODBĚRU!
Výrazné slevy z původních cen!
Doprava zdarma.

www.e-dvereokna.cz
tel: 608169364
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kdo se přišli 13. května 2009 rozloučit
s paní Vlastou Horákovu.
Vlasta a Jaroslav s rodinami
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Nad dopisy čtenářů…

Zamyšlení
nad koncem fotbalové
sezony ve Fryštáku
(14. 6. 2009)
To, co se odehrálo v neděli na hřišti, do dneška nedokáže pochopit většina těch, kteří opouštěli náš sportovní
areál. Kroucení hlavou, obracení očí
v sloup, rozčílené gestikulace. Co potom v hospodě po páru pivech. Smích
nad tím, co dokáže naše „reprezentační družstvo“ na hřišti. Za pouhých 20
minut obdržet 4 branky a stav 4:1 pro
domácí změnit na 4:5 pro hosty.
Dalo by se to s trochou benevolence i pochopit, ale je to už druhý podobný výsledek během posledních 14 dnů.
A to už je na zamyšlenou. Areál, ve
kterém se vyžívají naši mladí, je něco,

Hasiči Fryšták

co lze jen velmi těžko najít v našem
širokém okolí. Ať se jako diváci ohlédneme kolem sebe na kteroukoliv
stranu, vidíme zařízení, která někdo
vybudoval, ale především ﬁnancoval.
Můžeme říci, že to udělal někdo z lásky ke sportu. Nebo dokonce ke svému
uspokojení. Ale to by byla jen polovina
pravdy. Ta druhá polovina je vděčnost
těch, kteří tu mohou strávit krásná odpoledne vyplněná sportem. A nejlepší
ukázkou této vděčnosti je to, co od
nich tento sponzor očekává: poctivý
výkon na hřišti, podložený trochou přípravy. Nechci navádět ty odpovědné
za výkon „jedničky“ k nějakým neuváženostem. Ale jedno by hráčům měli
připomínat před každým zápasem:
dělejte všechno pro to, aby ten, díky
němuž se pohybujeme v tomto prostředí, byl s námi spokojen. Opravdu
si to zaslouží!
-as-
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Dovolte, abych vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Fryštáku
za první pololetí roku 2009.
Základním úkolem SDH je spolupracovat s Městem Fryšták, upozorňovat občany
na možnost vzniku požáru a jak jim předcházet. Dalším prvořadým úkolem je likvidovat vzniklé požáry a živelné pohromy.
I za první pololetí bylo již několik výjezdů k těmto událostem: 2. 1. 09 požár
ve zděném přístavku rodinného domu ve Fryštáku. 24. 2. 09 byli fryštáčtí hasiči
povoláni k odklizení sněhu ze střechy mateřské školy a zdravotního střediska. 26.
4. 09 byl vyhlášen požární poplach, při kterém byli fryštáčtí hasiči informovani, že
hoří objekt pily v obci Držková. 1. 5. 09 vyjížděla jednotka SDH Fryšták k požáru
u hradu Lukov.
Také stojí za zmínku, že i profesionální hasiči mají zájem na zdokonalování nejen
vlastních příslušníků, ale také na zkvalitňování spolupráce a výcviku dobrovolných
hasičů.
Na tento popud bylo dne 16. 1. 09 vyhlášeno cvičení. Námětem tohoto cvičení
bylo vyřezání díry do ledové plochy a následná záchrana osob (ﬁguríny) z ledu. Další
cvičení ve spolupráci s profesionálními hasiči proběhlo dne 22. 5. 09 v kravíně
družstva ve Fryštáku. Cvičení si kladlo za úkol zvládnout požár v objektu ustájení
s velkým počtem chovných dojnic a spolupráce při manipulaci se zvířaty.
Také v kulturní a sportovní činnosti nezahálíme. 21. 2. 09 se konal hasičský
ples, který navštěvují nejen občané města Fryštáku, ale i občané ze širokého okolí.
25. 4. 09 jsme se zúčastnili XVI. Mezinárodní hasičské pouti na svatém Hostýně. 30. 4. 09 se SDH Fryšták zúčastnil 1. ročníku pálení čarodějnic, kde dohlížel
při hoření vatry a ohnivé show. 30.5. 09
jsme vyjeli na kulturní akci dětský den ,,Pohádkový les“ v Horní Vsi. Zde si mohly
děti, ale i dospělí prohlédnout hasičskou
techniku a vyzkoušet si stříkání na cíl.
Ze sportovní činnosti se každé úterý
a čtvrtek scházíme na místním fotbalovém hřišti, kde trénujem sportovní disciplínu ,,požární útok“.
23. 5. 09 proběhla v Lukově okrsková
soutěž v požárním sportu. Z této soutěže
si Fryšták přivezl 3 místo. Jinak jsme zařazeni do Zlínské ligy v požárním sportu,
kterou pravidelně navštěvujeme.
Závěrem bych vás chtěl informovat,
že byly zřízeny internetové stránky SDH
Fryšták:
www.sdh-frystak.estranky.cz
FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2009

Výměnný pobyt dětí z Fryštáku a Muráně

Jak možná víte, již 55 let trvá přátelství mezi naším městem a obcí Muráň na Slovensku (okres Revúca). Tyto
družební vztahy již přetrvávají po několik
generací. Možná si mnozí z vás vzpomínají na výměnné letní tábory, kdy jezdily naše děti na tábor na Muráň a děti
ze Slovenska zase k nám. Mnozí z vás
dodnes udržují kontakty s kamarády z
Muráně z té doby, kteří v současnosti
již mají sami děti školou povinné. První
výměnný pobyt v současnosti byl uskutečněn již v roce 2006, kdy se setkal s
velkým nadšením a ohlasem jak u dětí
tak dospělých. V letošním roce se podařilo díky SRPŠ a Základním školám
Fryštáku a Muráně druhé takové setkání. Ve dnech 3.-5. června navštívily naše
děti Muráň, poznaly krásy tamní přírody
a dobrosrdečnost místních lidí. Děti byly
ubytovány v rodinách svých kamarádů,
se kterými si mnozí již delší dobu dopisují. Rodiče, ve spolupráci se školou,
připravili pro naše děti bohatý program,
který obsahoval úvodní diskotéku, návštěvu Muráňské planiny s jejími krásnými vyhlídkami, chovem koní, jízdou v kočáru a na koni. Nechybělo ani opékání
špekáčků uprostřed překrásné přírody,
návštěva Revúce, prvního gymnázia na
Slovensku v Revúci a prohlídka tohoto
města. Ve čtvrtek se uskutečnil tradiční
volejbalový turnaj děvčat, ve kterém se
naše družstvo umístilo na krásném druhém místě.
O týden později přijely do Fryštáku,
společně s rodiči a zástupci školy, děti
z Muráně. Hned po příjezdu byla patrna velká radost z opětovného setkání
s přáteli z Muráně. Děti ubytovaly své
kamarády u sebe doma a byly jejich
průvodci po Fryštáku. Opět nechyběla
oblíbená diskotéka, prohlídka města
Zlína s návštěvou Muzea obuvnictví, Ba-

ťova domku, prohlídkou města z terasy
mrakodrapu 21. budovy. Ve čtvrtek odpoledne jsme všichni společně zavítali
do ZOO Lešná, kde se všem moc líbilo.
V pátek proběhl fotbalový turnaj SIMCAR
CUP 2009, ve kterém naši hoši obsadili
druhé místo a tým z Muráně 4. místo.
Ani jsme se nenadáli a tři dny uběhly
jako voda. Při závěrečném loučení došlo
i na slzy a mnozí si naplánovali i soukromé návštěvy, aby se mohli opět vidět.
Velké poděkování patří oběma obcím
v čele se starosty za ﬁnanční podporu,
sponzorům, kteří se na této akci podíleli, všem ostatním zaangažovaným a pracovníkům obou škol. Také děkuji vedení
SRPŠ a všem rodičům jak ve Fryštáku
tak na Muráni. Pevně věřím, že přátelství vzniklá touto akcí, budou pevným
pilířem při pokračování a prohlubování
přatelství mezi oběma stranami do budoucnosti.

Kácení máje a Dětský den na Vítové
Milí spoluobčané, poslední květnový
víkend jsme si na Vítové zase užili. To,
že jsme 1. května postavili májku, jsme
nezveřejňovali, aby nám nebyla ukradena! Celý měsíc byla pečlivě střežena,
abychom si ji mohli pokácet sami. Pár
let se tato tradice na Vítové nekonala,
a tak jsme byli pyšní na to, že se naše
představy vyplnily. V sobotu 30. května jsme se sešli u VÚB, kde probíhalo
kácení. Za podpory diváků se chlapům
podařilo skácet máj bez újmy na zdraví.
Sklidili zasloužený potlesk. Po fanfáře
a krátkém proslovu se všichni odebrali
na sál, kde se tančilo, zpívalo a veselilo.
O zábavu se postarala naše „Vítovecká

1“. My, pořadatelé, jsme zajistili točené
pivo, grilovanou uzeninu a hlavně počasí. Atmosféra byla skvělá, vyvrcholením
večera byla tombola. Hlavní cenou byla
Májka. Šťastní výherci měli druhý den
plné ruce práce, ale z výhry měli upřímnou radost, to nás potěšilo. A protože
máme na Vítové také děti, uspořádali jsme jim v neděli 31. května Dětský
den. Počasí nás ale zradilo, a proto jsme
připravili tzv. Mokrý program a soutěžilo
se na sále. Od třetí hodiny si asi 30 dětí
zaskotačilo na opičí dráze, připraveno
bylo házení míčků, poznávání doprav-

ních značek, rybolov a další dovednosti.
Do programu se zapojili i dospělí, aby
to bylo veselejší. Pak vykouklo sluníčko,
proto jsme toho využili. Děti střílely góly
do brány, kde stál „brankář jako živý“.
A pak znovu na sál. Tam se museli
všichni přítomní podepsat na plakát.
Pak jsme sjednali na sále úplné ticho,
protože za dětmi přijela návštěva. Proč
ticho? Aby poznaly, kdo přijel! Ta napjatá atmosféra by se dala krájet. Zazněla
siréna – zajiskřily oči dětí – „HASIČI!“.
A všichni běželi ven. Prohlídka auta
a všech věcí, co dobrovolní hasiči mají
a potřebují k práci, děti zaujala. Pak dostali všichni občerstvení, odměny a diplomy a diskotéka mohla začít. Myslím,
že se toto odpoledne všem líbilo.
Na závěr chci poděkovat těm, kteří
se na obou akcích podíleli: manželům
Štefkovým, městskému úřadu, rodičům
dětí, dobrovolným hasičům, spoluobčanům, Vítovecké 1 a hlavně pořadatelům,
za jejich obětavost a pomoc.
A. Sanitrníková
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Po stopách písma…

Sběr zeleného kiwi, Riwaka, Nový Zéland, květen 2008

Potápění na pobřeží Abel Tasman - národní park, Nový Zéland, květen 2008

Strávit týden školy v přírodě na junácké základně Eliška jsem si pro svoji
třídu 3.C olomoucké waldorfské školy
vybral hlavně proto, abych dětem z Olomoucka ukázal a přiblížil náš krásný
kraj. I podařilo se a ocenili jej i mnozí
rodiče, kteří si pro své ratolesti na závěr přijeli.
Cestování časem i prostorem při dobrodružném objevování starodávných
i cizokrajných druhů písem jsme prožili
na konci měsíce května. Přestože ke
konci týdne nám počasí vodu a chlad
přineslo, byly děti i vedoucí spokojeni
a zážitky naplněni.
Půvabné prostředí u lesa nabízelo
mnoho krás, tajemnosti i nutnosti postarat se sami o sebe, což spousta dětí
v době „všechno-máme“ přesně potřebuje. Díky Béďovi Bělákovi a dalším, že
takovou základnu u Fryštáku vytvořili.
I když podmínky byly zálesácké, naše
společenství drželo pospolu, a to je
podle mého to hlavní.
Po příjezdu do Fryštáku jsme k získání důležitých klíčů do „Brány času“ využili prostor kina. Za tuto možnost jsem
velmi vděčný a vážím si pomoci pana
Nášela. Spolupráci se ZŠ jsme tentokrát nenavázali, možná příště.
Na závěr jsme si pozvali kronikáře
města, pana Zapletala a bylo to milé
setkání. Díky jemu za čas a ochotu povyprávět něco z historie i z osobního
života.
Děti na Fryšták a jeho zákoutí, koupání na Žabě, Bezedník i Velou, Andrýska,
raka ve studánce, dlabání yttongu od
Hobáčka či lesní bubnování hezky vzpomínají. Vzpomíná i jejich učitel, který by
je rád dovedl až do deváté třídy…
S pozdravem všem Fryštačanům
i ostatním Jiří Sadila

Sběr zlatého kiwi, Motueka
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