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Jaro ťuká
Kopečky hlíny si mezi sněhem podávají ruce.
Spojily se.
Jaro ťuká na obnaženou zem všemi svými zvuky.
Sem tam šlehají praménky něžně zelené travičky.
Ptáci naplňují vzduch drobným trylkováním,
které dopadá na zem jako pramínky štěstí.
Zem se chvěje.
Potok odnáší s veselým zurčením jarní vody.
Ve stromech vře míza.
Les mohutně dýchá do probuzené přírody.
Ta se rozkošně rozvaluje k velikému rodění,
pro to, že život v ní zabručel.
Nekonečné množství projevů v ní proudí,
víří, kypí, rozlévá se na všechny strany.
Klinkání jarního slunce,
zakletý ledový květ.
To vše se mění v teplé objetí,
v nedozírnou zahradu,
v napití se kypícího života
SK

Foto: Roman Sehnal
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Vedení města Fryštáku,
zastupitelstvo a rada
přejí všem občanům
krásné prožití
velikonočních svátků.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 2/2010/V ze dne 17. února 2010 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 1/2010/V ze dne
27. 01. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání RMF č. R 2/2010/V ze dne 10. 02.
2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů městu Fryštáku ke dni 16. 02. 2010 bez
připomínek.
• ZMF schvaluje deﬁcitní – schodkový
rozpočet města Fryštáku s předpokládanými příjmy ve výši 35.136 tis. Kč
a předpokládanými výdaji ve výši 48.546
tis. Kč s rozpočtovým schodkem ve výši
13.410 tis. Kč (plus splátka dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve
výši 2.590. tis. Kč).
• ZMF schvaluje krytí rozpočtového
schodku v celkové výši 13.410 tis. Kč
přebytkem hospodaření města Fryštáku z minulých let (vedeném na účtech
MF ke dni 01. 01. 2010), výtěžkem
z prodeje cenných papírů a investičním
úvěrem města od KB, a. s.
• ZMF s odkazem na schválený rozpočet
města Fryštáku na rok 2010, schvaluje
jako zdroj účelového Peněžního fondu
města Fryšták pro účely uspokojování
kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města Fryštáku a pro další účely
u dotčených osob pro rok 2010 převod
prostředků z rozpočtu města Fryštáku
na rok 2010.
• ZMF v návaznosti na schválený rozpočet MF na rok 2010 a v souladu s ust.
§ 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, a s odkazem na čl. 2 b. 6 Interní směrnice MF č. 4/2005 O grantové
podpoře nestátních neziskových organizací MF schvaluje tyto výše ﬁnanční
podpory (výše neinvestičních dotací)
neziskovým organizacím v r. 2010.
Název organizace
Schválená dotace
Z kola ven
35.000
Karate Jutsu
5.000
Skauti ( provoz )
20.000
Skauti (tábor)
15.000
Fotbal Fryšták
60.000
Prameny (CM)
20.000
Dis klub Fryšták
10.000
Disfest Fryšták
15.000
O.S. Věneček
35.000
Zbyněk Sedlář (moto)
3.000
Ondřej Januška (moto)
3.000
Lukáš Nášel (moto)
3.000
Čs. Svaz včelařů
10.000
Štěpán Dlabaja (OB)
5.000
Tomáš Dlabaja (OB)
8.000
Bronislav Růčka (provoz)
3.000
Dogtrekking 2010 (Růčka)
10.000
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Speed bike Team
10.000
Cvič. maminek a dětí – TJ Fr.
5.000
Dobrá nálada Vítová
10.000
TJ Fryšták – stolní tenis
10.000
Tai-či Fryšták
5.000
Celkem
300.000
• ZMF bere na vědomí přehled a připravenost jednotlivých investičních akcí
a záměrů města Fryštáku na rok 2010
a další období s tím, že deﬁnitivní rozhodnutí o realizaci jednotlivých investičních akcích bude až po výsledcích
dotačních řízení.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Fryšták a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení s názvem „SB4508-277, Fryšták, Mexiko, kab. smyčka NN“, umístěné na městských poz.
p. č. 378/2 a 383/30, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene ne nižší než 1.560,- Kč
vč. DPH a uzavření příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem
Fryšták a fou E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4507-510,
Fryšták, Přehradní, Niko, příp. do 50 m“,
umístěné na měst. poz. p. č. 64, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene ne nižší než 1.395,- Kč +
DPH a uzavření příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem
Fryšták a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-45075384 Fryšták, nám. Míru, kab. NN, Polyfunkční“, umístěné na městském poz.
p. č. 2/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene ne nižší než
2.733,- Kč + DPH a uzavření příslušné
smlouvy.
• ZMF v rámci řízení o stanovení (změně) CHLÚ Fryšták – západ, č. j. 6445/
ENV/10, 209/570/10, souhlasí s navrženým vypuštěním tří dílčích území
označených v rozhodnutích OBÚ v Brně
pořadovými čísly I. - III., a to z důvodu,
že v této lokalitě jde o pouze prognózní
zásoby cihlářské suroviny, čímž není zákonný důvod pro další existenci CHLÚ
v původním rozsahu.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

deleguje na zasedání valné hromady
Společnosti singularistů velkousedlých
Fryšták, konané dne 19. 2. 2010, jako
zástupce města místostarostu města
Fryštáku R. Dupala.
• ZMF v rámci stanoviska města souhlasí s návrhem na zrušení stávající
veřejné obchodní společnosti vč. likvidace a souhlasí s paralelním založením
nového družstva jakožto vhodné řešení
stávajících majetkoprávních vztahů ve
smyslu doporučení předloženého stanoviska právníka a ukládá zástupci města
uplatnit toto stanovisko na zasedání
valné hromady.
• ZMF bere na vědomí žádost pana Z.
Mlýnka, Fryšták, o propojení vodovodního řádu v ulici B. Bakaly na II. tlakové
pásmo a ukládá Ing. M. Kasalovi zpracovat projektovou dokumentaci na možné propojení II. tlakového pásma na ulici Osvobození V z ulice B. Bakaly.
• ZMF schvaluje ke dni 18. 02. 2010
zveřejnění záměru prodeje části měst.
pozemku p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o výměře do
800 m² za cenu ne nižší než činí 1.000,Kč/m², a to panu L. Poľákovi, Holešov,
a pověřuje starostu uzavřít příslušnou
smlouvu.
• ZMF v návaznosti na schválený rozpočet města na rok 2010 schvaluje
poskytnutí ﬁnančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Fryšták na zlepšení prostředí pro sportovní vyžití na Sokolovně
ve Fryštáku.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Fryšták
a TJ Fryšták (sokolovna), za účelem
krytí částečných nákladů spojených
s technickými úpravami a opravami
interiéru objektu sokolovny za účelem
zlepšení prostředí návštěvníků sokolovny, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF ukládá stavební komisi a Ing. S.
Velikovskému, CSc., projednat se zástupci fy Berndorf – Invest speciﬁkaci
podmínek možnosti realizace projektu
sportovně rekreačního areálu s koupalištěm.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
místní šetření všech dotčených stran
za spoluúčasti VaKu Zlín, a. s., ve věci
řešení vodovodní přípojky k bytovému
domu č. p. 266 na ul. Komenského.
• ZMF bere na vědomí možnost realizace projektu fotovoltaické elektrárny na
objektech ve vlastnictví města a ukládá starostovi zajistit oﬁciální nabídku
ﬁrmy.
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• ZMF bere na vědomí vyhodnocení podnětů k Územnímu plánu města Fryštáku
a ukládá komisi ve složení – členové
stavební komise, dále Ing. arch. J. Kudělka, Ing. arch. J. Ludík, R. Dupal, Mgr.
L. Doležel, R. Vyskup a P. Bezděčík připravit návrh možného stanoviska města k předloženým podnětům na další
zasedání zastupitelstva.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
Finančního výboru při ZMF ve věci stavu účtů města a přípravy rozpočtu bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí písemné ozná-

mení předsedy Kontrolního výboru při
ZMF, že výbor nezasedal - bez připom.
• ZMF neschvaluje vyčlenění ﬁnančních
prostředků na výstavbu kufru pro místní
komunikaci v lokalitě Pod Školkou.
• ZMF ve věci odvolání proti rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů
živočichů pro záměr RK R49, stavba
4901 Hulín – Fryšták, č. j. S/00295/
LM/2009-00001/LM/2010, navrhuje, aby odvolací orgán celé napadené
rozhodnutí dle § 90 odst. 1 písm. b)
správního řádu zrušil a věc vrátil na-

lézacímu správnímu úřadu k novému
projednání a rozhodnutí, a to z důvodu,
že se SCHKO dostatečně nevypořádala
s odborným zdůvodněním nepovolení
výjimky a v napadaném rozhodnutí chybí věcné a zákonné argumenty pro zamítnutí výjimky.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu
„Silnice II/490, Chodník Fryšták – III.
etapa“ mezi Městem Fryšták, Zlínským
krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 3/2010/V ze dne 10. března 2010 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o zveřejnění inzerce mezi Městem
Fryšták a fou Mediatel, spol. s. r. o.,
Praha za účelem zveřejnění kontaktů města a knihovny v publikaci Zlaté
stránky a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí nabídku prezentace na webových stránkách prostřednictvím produktu Virtuální prohlídky
a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF bere na vědomí podnět pí M. Zavrtálkové ve věci výstavby chodníku na
ul. Přehradní a Dolnoveská, zřízení dětského koutku a umístění laviček podél
komunikací s tím, že město požádalo
o vydání stavebního povolení na realizaci chodníku podél MK Dolnoveská a je
připravena žádost o poskytnutí dotace
na realizaci hřiště s dětským koutkem,
přičemž umístění laviček z hlediska
technického není podél MK možné.
• RMF bere na vědomí nabídku na pořízení obrazové dekorace s názvem „Československo v penězích 1918 – 1992“
a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF bere na vědomí nabídku nakladatelství S + D, nakladatelství a vydavatelství, spol. s. r. o., na pořízení publikace Velká turistická encyklopedie
a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci odvolání společnosti OKENNÍ SYSTÉMY,
s. r. o., kterým se původní rozhodnutí
ruší a věc se vrací k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí
vydal.
• RMF v souladu s ust. čl. II. bod č. 3
a 4 IS č. 06/2005 Znak a vlajka města
Fryštáku uděluje souhlas s užitím znaku města společnosti AKTIV 95 OPAVA,
s. r. o. , a to pro potřeby vytvoření sběratelské kolekce znaků města a obcí
ČR na reklamních předmětech BUTON,
a ukládá zajistit pí I. Plškové.

• RMF souladu s ust. čl. II. bod č. 3
a 4 IS č. 06/2005 Znak a vlajka města Fryštáku uděluje souhlas k uveřejňování elektronické adresy oﬁciálních
stránek města Fryštáku, jakož i dalších
symbolů města, a to na propagačních
materiálech v rámci propagace cest
a výprav zajišťovaných p. Jiřím Grygerou
a Crystal Ciel De La Paz.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku projednání stanovení (změnu) chráněného ložiskového území pro výhradní
ložisko cihlářské suroviny Fryšták – západ ve smyslu zrušení tří dílčích území
dle návrhu Česká geologická služby –
Geofond bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření sponzorské
smlouvy mezi Městem Fryšták a CANTICUM CAMERALE, o. s., Zlín, za účelem
poskytnutí ﬁnančního daru k ﬁnancování velikonočního koncertu v kostele sv.
Mikuláše ve Fryštáku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí oznámení ředitele Základní školy Fryšták, p. o.,
o zápisu žáků do 1. třídy pro školní rok
2010/2011 bez připomínek.
• RMF v návaznosti na Závazné pokyny pro žadatale a příjemce podpory
v OPŽP a v souladu s platnou legislativou schvaluje vyhlášení – realizaci - zakázky malého rozsahu 3. kategorie pro
výběr dodavatele stavebních prací na
akci „Mateřská škola ve Fryštáku, realizace úspor energií“.
• RMF jmenuje komisi pro otevírání obálek na akci „Mateřská škola ve Fryštáku,
realizace úspor energií“ - ve složení: R.
Dupal, Fryšták - ing. M. Kasala, Fryšták
- ing. M. Jašek, Fryšták; Náhradníci: Ing.
V. Doleželová, Fryšták – T. Petrášová,
Martinice - L. Mikl, Vítová.
• RMF jmenuje komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek na akci „Mateřská škola ve Fryštáku, realizace úspor
energií“ - ve složení: R. Dupal, Fryšták

- ing. M. Kasala, Fryšták - ing. M. Jašek,
Fryšták - ing. J. Košák, Fryšták a Mgr.
M. Ševelová, Fryšták; Náhradníci: Ing.
J. Görig, Fryšták - Ing. V. Doleželová,
Fryšták – T. Petrášová, Martinice - Mgr.
P. Pagáč, Fryšták a L. Mikl, Vítová.
• RMF schvaluje realizaci výběrového řízení pro akci „Mateřská škola ve Fryštáku – Realizace úspor energie“ mandatářem, ﬁrmou MCI SERVIS, s. r. o., Zlín,
a schvaluje za tím účelem uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Fryšták
a fou MCI SERVIS, s. r. o., Zlín, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi MF a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice na základě pověření
ze dne 21. 07. 2009, ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4508
-664, Fryšták, Na Hrádku, Ševčík, kab.
NN“, umístěnou na měst. poz. p. č.
2/1, k.ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene a uzavření příslušné
smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi MF a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice na základě pověření
ze dne 21. 07. 2009, ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4509
-040, Fryšták, Gajdošík, příp. do 50 m“,
umístěnou na měst. poz. p. č. 433/1
k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene a uzavření příslušné
smlouvy.
• RMF bere na vědomí zprávu Ing. M.
Kasaly o rozsahu opravy městského
rozhlasu.
• RMF schvaluje nákup nového 100V
zesilovače a jeho umístění do objektu
zdravotního střediska.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení na odstranění havarijního

3

stavu elektroinstalace v objektu MŠ
Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták a fou PETAS
Petřík, s. r. o., Zlín za účelem realizace
akce Havarijní oprava elektroinstalace
v objektu MŠ Fryšták a a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF s odkazem na stanovisko pořizovatele ÚPD pro město Fryšták nedoporučuje ZMF schválit změnu ÚP města
Fryšták ve smyslu požadavku pí J. Billové, Fryšták.
• RMF s odkazem na stanovisko pořizovatele ÚPD pro město Fryšták doporučuje ZMF schválit změnu ÚP města
Fryšták ve smyslu žádosti pí J. Barboříkové, Fryšták.
• RMF s odkazem na stanovisko pořizovatele ÚPD pro město Fryšták nedoporučuje ZMF schválit změnu ÚP města
Fryšták ve smyslu žádosti Ing. J. Neurwirtha, Zlín.
• RMF schvaluje zajištění aktualizace IS
MISYS od fy GEOMETRA Opava, spol. s
r. o., a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit.
• RMF bere na vědomí žádost p. Ivo Remeše ve věci pronájmu vitriny k reklamním účelům realitní kanceláře a ukládá
Mgr. P. Nášelovi nejprve prověřit zájem
místních neziskových organizací o možnost využití volných vitrin na náměstí
Míru pro své účely.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo a o poskytování poradenských služeb týkajících se projektu na přestavbu a revitalizaci náměstí
Míru ve Fryštáku mezi Městem Fryšták
a CWE, a. s., Praha, kterým se mění
cena díla z důvodu navýšení zákonné
výše DPH na 20 % a pověřuje starostu
podpisem dodatku.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo a o poskytování poradenských služeb týkajících se projektu na vybudování polyfunkčního centra
s hasičskou zbrojnicí ve Fryštáku mezi
Městem Fryšták a CWE, a. s., Praha,
kterým se mění cena díla z důvodu navýšení zákonné výše DPH na 20 % a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• RMF bere na vědomí plán prací v lesním hospodářství města Fryštáku předložený p. J. Končákem, OLH.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Fryšták a p.
L. Pavelkou, Fryšták, za účelem vyčištění lesní paseky v k. ú. Dolní Ves před
výsadbou sazenic, a to v objemu 140
hodin a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF schvaluje nákup sazenic, realizaci zalesnění části obecního lesa, pokácení dvou stromů v objemu cca 2 m³
a schvaluje odtěžení stromů při výrobě
lesním zaměstnancem a ukládá Ing. M.
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Kasalovi zajistit fyzickou kontrolu provedených prací a odsouhlasení množství
těžby.
• RMF nedoporučuje ZMF zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 551,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře
do 170 m², panu T. Pančochovi, Zlín,
a to z důvodu, že předmětný pozemek je
součástí pozemku vedeného jako ostatní plocha - ostatní komunikace.
• RMF schvaluje ke dni 11. 03. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky části měst.
poz. p. č. 167 – ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, o vým. 30 m²,
k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták, žadateli p.
J. Ševčíkovi, Fryšták, za účelem zřízení vjezdu k rodinnému domu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
• RMF v návaznosti na platnou trojstrannou dohodu o spolupráci při přípravě
a realizaci RK R49, uzavř. mezi ŘSD
ČR, ZK a MF, doporučuje ZMF schválit
zveřejnění záměru směny části měst.
poz. p. č. 209/15, trvalý travní porost,
k. ú. Fryšták, o výměře do 1700 m² za
pozemky p. č. 932/42, zahrada o výměře 1356 m² a pozemek p. č. 336, zahrada o výměře 22 m², k. ú. Dolní Ves,
ob. Fryšták, dosud ve vlastnictví paní
R.Langerové, Fryšták, z důvodu majetkoprávního vypořádání silnice R49,
a ukládá starostovi jednat o možnosti
využití dalších pozemků pro předmětnou transakci.
• RMF schvaluje zlepšený hospodářský
výsledek Základní školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., za rok 2009 a schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Fryšták, do rezervního fondu, a to k úhradě své ztráty za
předchozí léta.
• RMF schvaluje zlepšený hospodářský
výsledek Mateřské školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., za rok 2009 a schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Fryšták, do rezervního fondu, a to k úhradě své ztráty za
předchozí léta.
• RMF schvaluje odpisový plán Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok
2010 dle § 31 odst. 1 písm. a) zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, který je v příloze
tohoto zápisu.
• RMF schvaluje odpisový plán Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro
rok 2010 dle § 31 odst. 1 písm. a) zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, který je v příloze
tohoto zápisu.
• RMF bere na vědomí žádost Ing. T.
Janušky ve věci udělení souhlasu k záměru výstavby fotovoltaické elektrár-

ny na střeše objektu v jeho vlastnictví
s tím, že vydá stanovisko v návaznosti
na vyjádření dotčených orgánů.
• RMF doporučuje ZMF schválit navýšení provozního příspěvku p. o. ZŠF za
účelem úhrady nákladů spojených s reprezentací školy a města v rámci celostátní soutěže Zlatý Amos a doporučuje
ZMF schválit příslušné RO.
• RMF bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro občanské záležitosti při
RMF č. KPOZ/2/2010 ze dne 25. 02.
2010 bez připomínek.

Zápis ze zasedání
Rady města Fryštáku
č. R 4/2010/V
ze dne 15. března 2010 (výběr)
• RMF s odkazem na ust. § 1a v souladu s ust. § 3 zák. č. 132/2006 Sb.,
o kronikách obcí, v platném znění,
schvaluje znění zápisu do Kroniky města Fryštáku za rok 2007 (Kroniku města
Fryštáku za rok 2007).
• RMF s odkazem na ust. § 1a v souladu s ust. § 3 zák. č. 132/2006 Sb.,
o kronikách obcí, v platném znění,
schvaluje znění zápisu do Kroniky města Fryštáku za rok 2008 (Kroniku města
Fryštáku za rok 2008).
• RMF děkuje PhDr. Č. Zapletalovi za
vzorné vedení kroniky města.
• RMF v návaznosti na aktualizovanou
nabídku (změna výše DPH) spol. Kartograﬁa Praha, a. s., Praha vyhlašuje
vítěze výběrového řízení na zhotovení
skládaných map, schvaluje pořízení
map města Fryštáku (formát B2 – 680
x 450mm, 1. strana – plán města vč.
čísel popisných, 2. strana zeměpisná
mapa s okolím a texty) v počtu 3 tis.
ks a ukládá zajistit místostarostovi R.
Dupalovi.
• RMF schvaluje realizaci 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 s tím, že v rámci rozpočtu
města Fryštáku na rok 2010 jsou vyčleněny ﬁnanční prostředky z vlastních
zdrojů pro realizaci tohoto projektu.

KONTAKT NA POLICII
VE FRYŠTÁKU
577 911 166 – pevná linka
725 292 340 – mobil
577 911 166 – fax
V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI
VOLEJTE LINKU 158
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

OZNÁMENÍ
Starosta města Fryštáku stanovuje na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod
č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona
č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č.
418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb. a zákona č. 480/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů minimální počet členů okrskových volebních komisí pro volby do
Poslanecké sněmovny na území České republiky, které se konají 28. a 29. května
2010 následovně:
Volební
Volební
Volební
Volební
Volební

okrsek č. 1 Fryšták
okrsek č. 2 Dolní Ves
okrsek č. 3 Horní Ves
okrsek č. 4 Vítová
okrsek č. 5 Žabárna

– 5 členů
– 5 členů
– 5 členů
– 5 členů
– 5 členů
Mgr. Lubomír DOLEŽEL, starosta města

Pozvánka na Valašské setkání 2010
Už po osmé se v pátek 9. dubna v 19.00 hodin bude konat v kulturním domě
ZD ve Fryštáku přehlídka malých dechových hudeb s názvem „Valašské setkání
2010“. Letos se můžete těšit na Glorii, Moravskou veselku, Hanačku, Skalanku
(Slovensko) a samozřejmě také domácí Fryštáckou Javořinu.
Pořadem budou už tradičně provázet Ivana Slabáková a Karel Hegner.
Vstupenky si můžete objednat v předprodeji na Městském úřadě ve Fryštáku
a také v Domě kultury ve Zlíně nebo na telefonu 577 210 318.

Nová křižovatka
uleví dopravě,
ZK ji podpoří 20 miliony
ZLÍN – Zlepšení bezpečnosti i plynulosti silničního provozu a zpřístupnění
Krajského úřadu z hlavní silniční tepny
krajského města do průmyslového areálu, to jsou hlavní důvody, proč schválili
krajští radní poskytnutí dotace městu
Zlín ve výši 20 milionů korun na vybudování nové křižovatky nedaleko zlínské
polikliniky.
Záměr vybudovat křižovatku v ulici
Antonínova je plně v kompetenci zlínské
radnice, která je lídrem a koordinátorem projektu a celou stavbu připravuje
ve spolupráci se zlínskou správou Ředitelství silnic a dálnic ČR. Samotná
výstavba je rozdělena do více etap, přičemž první část bude zahájena několika pár dní. Stávající silnice spojující Zlín
a Otrokovice tak bude rozšířena o levé
odbočovací pruhy. Ve směru ke svitovskému areálu pak dojde k vybudování
připojovacích paprsků. Úprav se dočkají
také přilehlé komunikace a plochy v areálu, kde se uskuteční přeložka inženýrských sítí.
Nová křižovatka významným způsobem napomůže dopravě a umožní řidičům osobních i nákladních vozidel operativnější výjezd z průmyslového areálu.
Řidiči přitom dnes k výjezdu nejvíce
využívají již tak dost frekventovanou
křižovatku směrem ke Gahurově ulici,
a tím dopravně zatěžují silnice v centru
krajského města.
Nová křižovatka by měla být vybudována do konce letošního roku a zlínská
radnice počítá při její výstavbě s náklady ve výši 80 milionů korun. Po celou
dobu výstavby může podle potřeby dojít
také ke zúžení silnice na tři nebo dva
pruhy a tak by měli řidiči při průjezdu
tímto úsekem dbát zvýšené opatrnosti.
Zdroj:
Krajský úřad Zlínského kraje

Miliony na podporu sportovních a volnočasových aktivit
ZLÍN – Sportovním klubům, tělovýchovným jednotám, školám, obcím i dětským domovům, těm všem letos Zlínský kraj
rozdělí celkem 4,6 milionů korun prostřednictvím svého Fondu mládeže a sportu. Přidělení dotací z tohoto fondu schvalují
krajští radní v souladu s jeho statutem dvakrát ročně.
V letošním prvním kole se o podporu ucházelo na 150
organizací požadujících příspěvek na více než 420 projektů
či jednorázových sportovních akcí. Po projednání v Komisi
mládeže a sportu nakonec krajští radní na svém pondělním
jednání schválili poskytnutí více než 2,4 milionů korun na 35
projektů a 118 jednorázových sportovních akcí na území celého Zlínského kraje.

Peníze tak poputují sportovním klubům, školám, obcím,
dětským domovů či nadacím v kraji a budou určeny na organizaci sportovních akcí, jako jsou závody nebo turnaje. Dotaci
získali také jednotlivci, kteří Zlínský kraj reprezentují nejen na
domácím, ale i mezinárodním poli.
Zlínský kraj na sport a volnočasové aktivity přispívá pravidelně, v letošním roce však zaznamenal rekordní přísun
žádostí a v důsledku toho nemohly být všechny uspokojeny.
O další dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje budou moci organizace zažádat v tomto roce ještě jednou a to
v měsíci červenci.
Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje
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Meatﬂy Wood Bike Series 2010 (WBS) v plném proudu
Meatﬂy bike show Lípa - 10. 4.
2010
Úvodní závod se bude konat v Lípě
na stejném místě jako v loni, avšak na
nově upravených tratích a překážkách.
Výraznou změnou bude 4 down (čtyři
závodníci na jedné trati). Ten bude mít
zcela novou, pro diváky atraktivnější
trať. V průběhu závodu bikerally se bude
na největším skoku měřit nejdelší dolet. Užijeme si trošku srandy, kdy těsně
před vyhlášením uděláme „Sypačku v
chumlu“ (start všech jezdců najednou).
Zabezpečení závodu bude stejné
jako vloni. K dispozici bude:
· Občerstvení
· Časomíra Tag Heuer
· Sanitka
· Zdravotní dohled
· Parkoviště
· 2 tratě, každá se pojede dvakrát + samostatná trať pro 4down
· Čtyřicítka pořadatelů a traťových komisařů
· WC - Toi Toi
· Profesionální komentátor a ozvučení

Letošní sezóna sjezdu horských kol
WBS bude plná změn a novinek. Vedení
organizačního týmu se ujal Jirka Haferník – ředitel WBS. Budou realizovány
nápady, které dříve nedostaly dostatek
prostoru, a to nejen v oblasti nových
atraktivnějších disciplínách, ale i v podobě větší podpory především nejmladších jezdců. O tom se budete moci přesvědčit hned na prvním závodě v Lípě
10. 4. 2010.
Staronoví organizátoři
Mezi organizátory Meatﬂy wood bike
series 2010 najdete nové tváře. Řízení
organizace převzal Jiří Haferník. Málokdo z veřejnosti ho zná, ale pro zlínské
bikery je to kultovní postava. Stál za organizací legendárního Downtownu. Začínají si na něj zvykat úředníci z města
i kraje. A díky nekompromisnímu přístupu k sponzorům zajistil letošnímu seriálu Meatﬂy WBS ﬁnanční stabilitu.
Jinak a lépe
Seriál bude zpestřen o volitelné
disciplíny, jako jsou sjezd čtyř jezdců
najednou, závody v nočních hodinách
městem a dual (dva najednou). Spojení
bikerally (více tratí v jeden den) a dalších disciplín by mělo přinést více adrenalinu kolem trati hlavně pro diváka,
což by mělo udržet solidní návštěvnost
z minulých let. Zvolnila se pravidla v oblasti tvorby bikerallyových tratí a zpřísnily se nároky na bezpečnost jezdců a
technický stav kol.

V současné chvíli již probíhá distribuce propagačních tiskovin, rozšiřování
funkčnosti domovských stránek, příprava tratě prvního závodu v Lípě.
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▼

Přípravy vrcholí
S přípravou letošní sezóny se začalo již během závěrečného vyhlašování
celkových vítězů v Lípě. Rozhodlo se, že
z rozjetého vlaku se už nedá vyskočit.
Do dnešního dne se podařilo:
· Sestavit organizační team sedmnácti lidí
· Zajistit oﬁciální záštitu hejtmana
zlínského kraje (MVDr. Stanislav Mišák)
· Stanovit místa a termíny 6 závodů
· Sepsat a schválit nové pravidla
· Zajistit díky sponzorům ﬁnance
· Zajistit podporu úřadů a státních
institucí
· Zprovoznit nový web seriálu
· Zajistit mediální partnery
· Zajistit materiální podporu

Startovné je 100 Kč pro jezdce do
15 let a 300 Kč pro ostatní kategorie.
Přihlašování do závodu bude probíhat
on-line registrací jako v předešlých letech. Odkaz na registraci a podrobné
informace o závodě i celém seriálu najdete na www.bikegeneration.cz
Dál bude v Lípě nejen pro bikery afterparty v podobě Festiválku TJ Sokol
Lípa, který začíná od 20 hodin. Zahrají
vám hned čtyři kapely ARTH, SZKRAT,
OVER DRIVE, DEAM. Vstupné 100 Kč.
Bike Víkend Lípa 2009
Foto: Tomáš Javorský a Ondřej Tichý

Chcete se zaposlouchat do půvabných
fryštackých a lukovských pověstí,
doprovázených podmanivým zpěvem
a baladickou hudbou?

PRÁVĚ VYCHÁZÍ NOVÉ CD
Zdeněk Ševčík - hudba, kytara, vokály
Karolína Večeřová - zpěv
Kristýna Julinová - texty, vokály
Jan Krčma - zpěv
Radek Koubek - předmluva
Martin Ševčík - ilustrace

CD si můžete objednat v Uzenářství pavla Ševčíka, Kosmetickém salonu Zdeňky Ševčíkové (možnost poslechu), Městské knihovně u paní Zapletalové, Na Městské úřadě nebo
přímo u zakladatele projektu Zdeňka Ševčíka na tel. 739 262 561.
Cena 50 Kč
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Poslankyně KDU – ČSL je známá zejména svým působením ve školství, ale také návrhem na udržení mateřské dovolené nebo návrhem na zrušení poplatků za
novorozence, který znamenal celkově citlivější přístup
k pacientům při stanovení poplatků.
Řeč je o ing. Michaele ŠOJDROVÉ, kterou jsme
pro dubnové číslo Fryštáckých listů požádali o krátký
rozhovor.

Co považujete za největší úspěch vašeho působení
v politice?
Tyto čtyři roky volebního období byly mimořádně náročné
nestabilitou vlády a začátkem finanční krize, která nyní vrcholí. Proto za úspěch považuji například to, že se rozjíždí financování programů z evropských fondů, které nám vytvoří
přece jen určitý finanční zdroj na rozvojové projekty, například
na dostavbu silnic a železnic, cyklostezek, na vzdělávání
učitelů a vybavení škol, na zateplování budov apod. Největší
radost mám ze zavedení etické výchovy jako samostatného
předmětu pro žáky základních škol. Od schválení reformy
v roce 2004 jsem přesvědčovala ministry školství o potřebě
většího důrazu na výchovu žáků. Teprve od ledna 2010 se do
osnov škol tento potřebný předmět dostává. Nyní chystáme
využití evropských fondů na rozšíření tohoto předmětu do
škol, na proškolení učitelů, kteří budou schopni tento náročný
předmět učit.
V našem kraji jsem hrdá na to, jaký pokrok udělala
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dnes má přes osm tisíc
studentů a získává si dobrou pověst mezi vysokými školami
u nás i v zahraničí.
Za svůj osobní úspěch považuji to, že se mi po mnoha
letech v politice nerozpadla moje vlastní rodina.
Vaše iniciativa směřuje ale i do zdravotnictví. Je
i v této oblasti nějaký krok, který ze svého pohledu
považujete za úspěšný?
Za úspěšný krok považuji také to, že jsme zabránili přijetí
tzv. „Julínkovy reformy“ ve zdravotnictví, která by omezila
rozsah a kvalitu zdravotní péče hrazené ze zdravotního
pojištění. Zabránili jsme privatizaci fakultních nemocnic
a zdravotních pojišťoven. Za neúspěch považuji další
zadlužování nemocnic v našem kraji a také sloučení několika
pojišťoven. Proto například navrhujeme, aby existovala síť
veřejných zdravotnických zařízení, tedy v podstatě našich
okresních nemocnic, která by každému z nás garantovala rychlé a kvalitní ošetření či dlouhodobou péči. Chceme zrušit
placení za položku na receptu a zavést stejný doplatek za
stejný lék v každé lékárně. Chceme tím zabránit nekalé
konkurenci velkých řetězců, které si vytváří monopol, aby pak
mohly diktovat a zvyšovat ceny.

Co naopak považujete za neúspěch a co chcete
změnit?
Ve školství považuji za neúspěch neustálé odkládání „státních“ maturit, které se tím prodražují. Přitom jsou nezbytné
pro udržení kvality našeho středoškolského studia. Nemám
ani radost z toho, když slyším, že jsou města a obce v našem
kraji, které nemají dostatek míst ve školkách a musí dětí
odmítat. Je dobře, že se rodí více dětí, ale chyba je, že obce
nemají dostatek prostředků na rozšíření kapacit, možná
někde chybí i zájem. Tady by měl stát pomoci, a proto navrhujeme využití evropských fondů i na rozšíření kapacit škol
mateřských a základních.
Každá strana nabízí nějaký recept na ekonomickou
krizi, co nabízí KDU-ČSL?
My říkáme, že tím nejlepším protikrizovým opatřením je
podpora rodin. Samotná rodina nám pomáhá zvládnout
všechny krize, tedy i tu ekonomickou. Samozřejmě, musí to
být rodina, kde si lidé věří a pomáhají. KDU-ĆSL chce, aby
všechna opatření byla zaměřena na podporu rodin s dětmi.
Proto chceme nyní udržet výši finančního příspěvku na
mateřské dovolené, proto chceme odstranit diskriminaci rodin
s dětmi formou vysokých daňových slev a jistotou výše
důchodu pro rodiče se dvěma a více dětmi. Společnost, která
si váží rodiny, má budoucnost. Při volbách do Poslanecké
sněmovny v květnu můžete se i vy rozhodnout pro podporu
rodin.
Hlas pro KDU-ČSL je hlasem pro rodinu.
placená inzerce

7

VÝZVA
Ročníky 1981 a 1982
udělejte si 29. května čas!
Oznamuji všem spolužákům, že
poslední květnový volební víkend se
bude konat neobyčejný třídní sraz
obou 9. tříd A i B základní školy ve
Fryštáku (rok ukončení 1997). Bude
se jednat o interaktivní multimediálni setkání od 18 hodin u Romana na
Žabě.
V uvolněné a přátelské atmosféře
přivítáme začátek léta. S těmi, kteří
se nebudou moci dostavit uspořádáme hromadné videokonference. Hudba, občerstvení a projekce zajištěna.
Ti co jdou s dobou, najdou bližší
informace na facebooku. Klasici se
budou kontaktovat telefonicky.

MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, p.o., Komenského 344
Vás zve s dětmi předškolního věku k

ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2010/2011
Ředitelka Mateřské školy Fryšták vyhlašuje na základě
Zákona 561/2004 Sb. § 34 v plném znění na zápis, který se uskuteční

v úterý 27. 4. 2010 od 8,00 – 11,00 hod.
v ředitelně (vstup levým vchodem)
UPOZORNĚNÍ:
Zákonní zástupci dítěte (rodiče) přihlašují dítě do mateřské školy tímto zápisem od 1. 9. 2010. Dítě musí dosáhnout v příslušném školním roce 3 let, do
mateřské školy jsou přijímány děti od 3-6 let. Děti jsou přijímány dle kritérií.
Mgr. Bc. Marcela Ševelová
ředitelka školy

2. VELKÝ SLET ČARODĚJNIC

Dotazy a připomínky posílejte:
Tomáš Černý / e-mail: tomas@
simcar.cz / skype: cernytomas / icq:
320-369-704 / tel: 602 566 844
nebo Alena Horáková a Petr Slaměna

AKCE - POVINNÉ RUČENÍ
+ doplňkové služby
Líbí se Vám platit méně?
-

nejlevnější PR
havarijní pojištění
cestovní pojištění
úrazové pojištění
pojištění majetku
pojištění osob

S námi vždy ušetříte!
Vyzkoušejte to také! Domluvte si
schůzku a poraďte se s nezávislým
ﬁnančním poradcem.

tel. 603 233 411
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Fryštácké čarodějnice Vás zvou v pátek 30. 4. 2010
na velký rej, který započne průvodem v 17.30 hodin
u sokolovny ve Fryštáku.
HLAVNÍ REJ PROBĚHNE U RYBNÍKA V HORNÍ VSI – NA ŽABĚ.
Každá příchozí dětská i dospělá čarodějnice se
může ucházet o titul - Čarodějnice roku
Připraveny budou

- soutěže
- salón krásy
- věštírna
- lektvary
- hudba
- občerstvení

TAK NEVÁHEJTE, ZAVŘETE KRÁM,
NASTARTUJTE KOŠŤATA A PŘILEŤTE!!!

FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2010

ZÁKL A D N Í

Š KO L A

F RYŠTÁK

w w w.zsfr ystak.cz • tel.: 577 911 052

RUB A LÍC

PODĚKOVÁNÍ

Všímáte si, že v poslední době jsou mezi dětmi, mládeží surové žerty, že k nim
patří slovník sprostých slov? Ta se /hlavně mezi děvčaty/ stávají čímsi běžným,
nepostradatelným. Hrubými slovy mluví o svých rodičích, přátelích, spolužácích.
Ani učitelé, ba dokonce cizí dospěláci nejsou ušetřeni sprostých pojmenování. Jako
by si mládež dodávala síly. Jako by měla chudý slovník a tato slova /ve slovnících
nazýváme (vulg.) vulgární/ jim tvořila vycpávku ve vzdělání.
Myslíte, že jsou všechny děti stejné? Jistě mi dáte za pravdu a hned odpovíte, že
ne! Dokonce i ti „puberťáci“ nejsou ve svém jádru zlí. Ověřte si to a zjistíte, že jejich
cit /i když se snaží ze sebe dělat „mistry světa a tvrďáky“/ není okoralý.
Dala jsem osmákům stylizační téma Rodiče a já. Dovolte mi vypsat několik
vět a udělejte si úsudek.
- Zajímalo by mne, jak se cítí rodiče, když jsme na ně drzí a protivní. Znáte to,
někdy byste raději neexistovali. Nechcete nic slyšet. Jste rozčilení. Ztrácíte zábrany
a normálně rodiče „odpálkujete“, i když za vaše trable nemohou. Pak jdete do sebe,
rozjímáte. Zaslouží si takový přístup? Vždyť vás živí, šatí, dávají vám pocit, že vás
milují. Jsou naši nerozluční přátelé, podrží nás v těžkých životních situacích, radují
se z našich úspěchů, jsou našimi vzory, mají za nás odpovědnost. Někdy sice nejsou dokonalí, ale tajně doufám, až budu mít své děti, že budu tak dobrý, jako jsou
mí rodiče.
- Kladu si otázku. Existují ideální rodiče? Odpovídám si, ne! Žádný člověk nemůže
být stejný. Proto by se měli rodiče a děti spolu učit žít, rozumět si, naslouchat si.
V našem věku, dospívání, očekáváme čas od času rozhovor o našich budoucích krocích v životě, očekáváme besedy, rozhovory o našich zájmech, zálibách, chování,
- o budoucí volbě povolání, studia. Někdy mám svou hlavu, nejsem s ničím spokojená, ale představa, že bych byla sirotek, osamocené dítě, mě nutí k zamyšlení
a poznání, že moji rodiče jsou jednou z nejcennějších jistot na světě. I když jim hlasitě neříkám, že je mám ráda, miluji je a vážím si jich.
- Někdy jsem na ně naštvaná, ale dlouho to vážně nemyslím. Kolikrát i dělají
starosti, ale pak si vše promyslím a zjistím, že starosti dělám já jim. V tomto věku už
se snažím, abych jim rozuměla, jako rozumí oni mně. Pro mne jsou a budou nejlepšími rodiči na světě. Jsem pyšná, že jsem se narodila právě těmto rodičům, s nimiž
sdílím stejnou krev.
- Mám ke svým rodičům pěkný vztah. Pomáhám s prací, abychom mohli chodit
společně na vycházky a diskutovat o všem možném. I když jsem velký, tatínek mi
pořizuje různé sportovní náčiní, abych mohl s kamarády soutěžit, prožívat sportovní
dobrodružství. Dokonce se někdy těchto utkání účastní. Mám však rád i maminku.
Stará se o nás, má nás ráda a vyrábí i dobroty na naše sportovní dobrodružství. I ke
své babičce mám hezký vztah. Pomohu jí s tím, na co už nemá sil. Povykládám si
s ní a ona mi na oplátku opraví moje úkoly. Věřte, že jsem rád, že mám tak báječnou
rodinu. /Ve škole však dělám, že jsem tvrďák, aby se mi ostatní nesmáli. Ve skrytu
duše si myslím, že ostatní děcka jsou na tom stejně/.
Vážení čtenáři FL, udělejte si obrázek z těchto několika vět, jaká je naše
mládež. Opravdu nejsou všichni špatní,
co myslíte? V naší povaze české nemáme ve zvyku ustavičně někomu říkat –
miluji tě-, jak to slyšíme v amerických
ﬁlmech. Nedovedeme a stydíme se nahlas říkat, že máme někoho rádi.
A tak místo hezkých, libozvučných
slov někdo používá slova nelichotivá.
Věřme, že si mnozí časem uvědomí
užívání neonomatopoických slov a ze
svého repertoáru je odstraní.
SK

Vedení Základní školy ve Fryštáku
a Sdružení rodičů a přátel školy děkuje
všem, kteří se podíleli na organizaci letošního Školního plesu.
Děkujeme také všem žákům, kteří vystoupili v rámci kulturního programu.
V neposlední řadě patří velký dík
také všem sponzorům, kteří přispěli
svými dary do tomboly.
Bez jejich nezištné pomoci by nebylo
možné tuto tradiční akci uskutečnit.

Dortala jsem se...
(je to bez překlepu)
Jarní prázdniny. Je úterý večer. Po celodenní lyžovačce, saunování a bezpočtu karetních partiček nemohu usnout.
Říčky v Orlických horách, svěže chladivý horský vzduch a chumelí a chumelí.
Přes noc má tady napadnout půl metru
nového sněhu. Co budeme dělat?
Přišla mi SMS zpráva. Čtu: dobry
den, chtela jsem Vam rict, ze jsem se
dortala na SUPSUH. Moc vam za vse
dekuju. Adela Sustkova.
Paráda! Ona se dostala. Tak Adélka
Šustková je na umprumce. Všechny kolem jsem vzbudila.
Přijímací zkoušky na střední umělecko-průmyslovou školu na obor malba
nejsou jednoduché a konají se už v lednu, tedy o tři měsíce dříve než zkoušky
na ostatní střední školy. Ve dvou dnech
talentových zkoušek žák prokáže svou
zručnost, talent i fantazii (modeluje se
busta, kreslí portrét podle živého modelu, ﬁgurální kompozice a maluje na
téma, které se uchazeč dozví až v den
zkoušek.
A ona to zvládla.
Těch sedm let příprav ve výtvarném
oboru ZUŠ Morava teď Adéla zúročí na
střední škole s výtvarným zaměřením,
o které dosud pouze snila. Po mně,
Radce Trojanové, Ondřeji Batouškovi,
Lence Januškové a Markétě Dlouhé je
další v pořadí. Další výtvarník.
Ihned odepisuji:
gratuluji. Lenka Truhlarova
PS: První letošní deváťačka má přijímačky úspěšně za sebou. A v dubnu
budeme držet palce i všem ostatním!
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• CVRČEK
1.Dominik Němec a Vojtěch Košák, 2.B
2. Aneta Hamrlíková, Marie Kučerová
a Barbara Osohová, 2.B
3. Hana Vicherková, 3.B
• KLOKÁNEK
1. Petr Bačůvka, 5.A
2. Robert Filák, 5.B
3. Kristýna Ševčíková, 5.B
• BENJAMÍN
1. Jaromír Zavřel, 6.A
2. David Odstrčil, 7.B
3. Zuzana Fialová, 7.A

Recitační soutěž

• KADET
1. Kristýna Sedlaříkavá, 9.A
2. Lucie Getlerová, 9.B
3. Jan Kočenda, 8.B
VŠEM VÍTĚZŮM BLAHOPŘEJEME!

Každý rok pořádáme v naší škole
„literární odpoledne“ plné krásných
veršů a úryvků děl z oblasti prózy. Letošní ročník recitační soutěže se konal
4. března.
Nejmladší z druhého stupně pečlivě
připravili učebnu, aby nerušeně a v příjemném prostředí usedli diváci, porota
a v neposlední řadě ti, na které se poutala největší pozornost - naši recitátoři.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, a to na mladší žáky 6. a 7. ročníků
a na starší žáky 8. a 9. ročníků. Porota
hodnotila v rozmezí 1 – 5 bodů (maximum 5 bodů). Soutěže se zúčastnilo 12
děvčat, 7 chlapců z první kategorie a 5
děvčat, 7 chlapců z druhé kategorie.
Vítězové z obou dvou kategorií postoupili do okrskového kola. Těmi nejlepšími se za mladší žáky staly Kristýna
Bačůvková, Eliška Němcová a za starší
žáky uspěli Ellen Šarmanová, Pavel Nášel.
Okrskové kole recitační soutěže se
konalo 7. března také v naší škole. Naši
čtyři nejlepší změřili své síly se čtyřmi
dětmi z Kašavy.

Všichni zúčastnění těchto velmi
příjemných odpolední budou se mnou
jistě souhlasit, že naši recitátoři předvedli vynikající výkony, proto bych chtěla
na závěr ještě jednou všem děvčatům
a chlapcům poděkovat za přípravu, výběr textu a nasazení, se kterým v tento
den vystoupili. Již nyní se všichni těšíme na další ročník této oblíbené soutěže, která nás čeká příští školní rok.
Mgr. Daniela Vojtěšková

Mezinárodní
matematická soutěž
KLOKAN
Žáci naší školy se ve čtvrtek 18.
března 2010 zúčastnili mezinárodní
matematické soutěže Klokan 2008.
Při soutěži si ujasnili, zda mají úsudek, popřípadě dobrý odhad. Soutěžilo
se ve 4. kategoriích. Cvrček 64 žáků
2.-3. třídy. Klokánek 68 žáků 4.- 5. třídy. Benjamín 80 žáků 6.-7.třídy a nakonec Kadet 97 žáků 8.-9. třídy.

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE:
I. kategorie
1. Kristýna Bačůvková VII.B
2. Eliška Němcová VII.B
3. Jan Rajndl VII.B

II. kategorie
1. Ellen Šarmanová IX.B
2. Pavel Nášel VIII.B
3. Kristýna Škamralová VIII.B

Cena diváků: Jan Rajndl VII.B
OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE:
I. kategorie
1. Eliška Němcová – ZŠ Fryšták
2. Kristýna Bačůvková - ZŠ Fryšták
3. Alena Habšudová – ZŠ Kašava
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Mgr. Jana Hájková

II. kategorie
1. Lukáš Krupík – ZŠ Kašava
2. Kristýna Škamralová – ZŠ Fryšták
3. Pavel Nášel – ZŠ Fryšták

Povolání: spisovatel
J. Plšek 2. třída
VEVERKA UHLÍK
Jednou při obědě, když veverka
Uhlík chroupala oříšky, zakřičela:
„Ouvej!“
Zlomil se jí zub. Nevěděla, co má
dělat. Vnukl se jí nápad, že navštíví
zubaře pana bobra Zubáčka.
Hned se vydala na cestu. Bobr Zubáček se na zoubek podíval a dal se
hned do práce.
Nachystal si zubní nářadí: vrtačku, kleště, kladívko, plombu.
Veverka se bála, proto dostala injekci.
Bobr začal vrtat, ale zlomil se mu
vrták. Neměl žádný náhradní.
Doktor přemýšlel, jak to udělat.
Injekce za chvíli nebude fungovat!
Proto si vzal sbíječku. Zoubek jí
tak spravil a veverka Uhlík ještě s vytřeštěnýma očima doskákala domů.
Na uklidnění si vzala lískový oříšek.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2010

ZPRÁV Y

Letos, stejně jako roky minulé,
jsme odchytili v hlubokých lesích
nad Lukovečkem medvěda. Ten spolu
s „důstojným“ průvodem procházel
naší vesničkou v sobotu 13. února.
Masopustní průvod doprovázelo
koňské spřežení. Dva překrásní koně
táhli napentlený povoz. Šel s námi také
pan muzikant s harmonikou. V 8,45 byl
sraz a v 9 hodin jsme naladili tu našu
správnů notečku a už s písničkou vyšli.
A jak už to tak bývá, dům od domu
jsme chodili ukázat medvěda, který byl
hladový a žíznivý. Všichni už nás čekali
a taky na medvídka byli připraveni.
Koblihy, boží milosti, chlebíčky, klobásy, zákusky, ovar, buchty, bábovky...
Škoda, že nikdo z nás neměl v záloze
aspoň ještě jeden žaludek. Slané, sladké, mastné, kyselé a taky slivovičky
bylo přehršel. Každý z nás jen funěl
a říkal, žaludku, játra, ledviny dnes
máte pohotovost. Myslím, že někteří
z nás v neděli ani neobědvali, a o snídani ani nemluvě.
Medvěd byl vypuštěn zpět do přírody, ale říkal, že se příští rok nechá znovu dobrovolně odlapit.
Děkujeme všem lidem, u kterých nebyla vrátka zavřená a také obrovský dík

Z

LUKOVEČ K A

KONČINY

i těm, u kterých vrátka zavřená byla, ale
na zápraží nechali medvědovi pozdrav
s omluvou, že nejsou doma.
Letos nám spadla spodní čelist, když
jsme na zápraží jednoho domu měli nachystanou dvoulitrovou láhev whisky.

Tož příští rok už medvěda lapat nemusíme, protože byl spokojený a za rok
příjde dokonce sám.
Tak příští rok při vodění medvěda
NASHLEDANOU!!!
Popelářová Hana

Tradiční košt slivovice

V sobotu 27. 2. se konal v Lukovečku v prostorách Obecního domu již 12.
ročník tradičního koštu slivovice.
Sešlo se celkem 22 vzorků a chutnat přišlo 14 porotců.
Zatopilo se, porota zasedla ke stolům a už to jelo. Vzorek číslo 1, 2, 3…
Každý z poroty měl papír, na který si
zapisoval poznámky k jednotlivým vzorkům. Hodnotilo se od jednoho, což bylo
minimum a končilo se osmi body, které
byly určeny pro nevíce chutnající slivovicu. Každý ale hodnotil dle své chuti.

Zajímavé byly rozdíly v bodování a také
chuti poroty. U jednoho vzorku dokonce
byl rozdíl 6 bodů. Naštěstí bylo čím zajídat a zapíjet. Obložené talíře, škvarky,
sýr – to jsou dobrůtky, které ke každému koštu patří.
Po koštu posledního vzorku se začalo sčítat. Kalkulačky cvakaly a každý
čekal vítěze, ale taky na to, kdo půjde
domů s bílou holí tentokrát.
1. místo obsadil Zdeněk Nevřala,
2. místo patřilo Jiřímu Řihákovi a třetí

se umístil Oldřich Krajča. Samo sebou
i obávaná hůlka bílé barvy si našla svého majitele.
Stejně jsme se shodli na tom, že
kdyby byl košt s těmi samými vzorky jen
jinak očíslovanými, druhý den by bylo
pořadí možná úplně jiné.
Každopádně dík patří panu Francovi, který tento košt uspořádal.
Uvidíme, kdo si za rok odnese diplom vítěze a kdo bílou hůl.
Popelářová Hana
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VLASTENEC A CTITEL ODKAZU J. A. KOMENSKÉHO
(Vzpomínáme na dolnoveského rodáka – pana učitele Josefa Barboříka)
V klenotnici fryštáckých, dolnoveských, hornoveských, vitovských a lukovečských rodů a rodáků skví se i řada
osobností, jejichž jubileum si připomínáme právě letos (viz kalendárium na rok
2010). Právem tu patří i bodrý Dolňan
J o s e f B a r b o ř í k (1910 – 1999),
bývalý fryštácký pedagog, vlastivědný
pracovník, autor stovek příspěvků o Rusavě a regionu pod sv. Hostýnem, skvělý
vypravěč a zasvěcený znalec Valašska,
bývalý budovatel a ředitel ZŠ Bratrství
Čechů a Slováků v Bystřici p. Hostýnem,
osobní přítel čelných postav naší národní kultury i státu, pokračovatel odkazu J.
Á. Komenského a čestný občan Bystřice
pod Hostýnem. Součástí příloh fondu
svazků kronik města Fryštáku je Vlastní
životopis pana učitele Josefa Barboříka,
který je studnicí postřehů a faktů o jeho
osobě i dění ve Fryštáku, Bystřici p. H.
a v našem kraji.
Josef Barbořík pochází z bývalé samostatné obce Dolní
Ves (od roku 1952 a dodnes místní části Fryštáku). Narodil
se před 100 léty – 16. srpna 1910. Jeho otec Josef Barbořík
(1886 – 1967), povoláním soustružník dřeva, byl v 1. světové
válce v Rusku zajat a poté působil v italských legiích. Účastnil
se také odboje v době 2. světové války. Maminka Anna, rozená Botíková z Vlčkové (1885 – 1973), ovlivnila citový život
syna a jeho hluboký vztah k přírodě i podhostýnskému kraji.
Josef vyrůstal jako jedináček, ale rád vzpomíná na přátelství šesti dětí dolnoveských sousedů Konráda a a Reginy Petrášových (Petrášovi patřili k nejvýznamnějším rodinám, paní
Regina byla první ženou v obecním zastupitelstvu na Fryštácku, žádná společenská či kulturní akce se bez nich neobešla,
obrozenské aktivity řady členů Petrášova rodu, přesahující
region, by vydaly za samostatnou knihu!)
Když přišel malý Jozífek s maminkou k zápisu do l. třídy (jako živé, zvídavé dítko byl přijat), stal se svědkem jiné
- nemilé scény. Stála tam jedna maminka z Výlant se svým
synkem, a musela si před ostatními rodiči vyslechnout poznámku tehdejšího pana ředitele, že její dítko špatně vyslovuje některé hlásky. Paní... se nedala a rázně odpověděla (byla
v té době bohužel válka): „Ale pane řediteli, na kulku bude
dobrý!“ - Někdo z přítomných to však udal úřadům a dotyčná
maminka musela k soudu do Holešova, kde strávila pár týdnů
ve vězení...
Zajímavou kapitolu tvoří v životopise vzpomínky na školství. S láskou tu Josef Barbořík vzpomíná na některé učitele,
hlavně na kapitána ruských legií Jana Mynáře, který patřil ke
skutečným učitelským osobnostem: jednak modernizací výuky, úžasným nasazením a nápaditostí, s jakou se věnoval
svým žákům. Když přišel Mynář do školy v uniformě a vyprávěl o svých zážitcích na frontách a putování Ázií, oceány, či
Amerikou, byla dítka i s rodiči jako u vytržení. To byla autorita!
Také nadučitel Hynek Kvapil (otec zasloužilého umělce a spoluzakladatele JAMU v Brně prof. Jaroslava Kvapila), který ve
Fryštáku vyučoval 38 let, se zlatým písmem zapsal do vývoje
fryštáckého hudebního, divadelního i společenského života.
Vzácné povahy! Podobně jako Josef Krumpholc otevřeli na
Fryštácku a Bystřicku prostor pro realizaci Komenského myšlenek v praxi.
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Silně zapůsobila na malého Josefa
návštěva Prahy. Po boku svého strýce
Josefa Masného poznal věhlasné památky, na vlastní oči viděl prezidenta prof.
T. G. Masaryka, premiéra Vlastu Tusara a celou tehdejší vládu. Ta atmosféra
v předvečer l. výročí vzniku ČSR! Později
(po 2. světové válce) osobně potkal i ministra zahraničí Jana Masaryka.
Pan učitel Jan Mynář vzorně připravil
Dolňana Josefa Barboříka na zkoušky ve
vyhlášeném učitelském ústavě v Příboře. Ze 120 uchazečů bylo přijato jen 24
zájemců! Vyhladovělý, ale šťastný přijel
Josef domů. Studia v Příboře byla náročná pro chlapce i rodiče. Odtržení od rodiny, stesk po domově a snaha vlastní pílí
přispět k řešení ﬁnančních nákladů byly
pro mladého muže nelehkým oříškem.
Velkou oporou byli studentům báječní
profesoři, obohacením kulturní i sportovní činnost, zájezdy na operu do Ostravy,
besedy s významnými umělci (např. valašským básníkem Josefem Kalusem, sochařem Juliem Pelikánem, se zakladateli
rožnovského skanzenu bratry Jaroňkovými atd.)
Dne 6. června 1929 Josef Barbořík maturoval. A díky fryštáckému řediteli Františku Bobalíkovi se zúčastnil školního
zájezdu na Slovensko. Když jsme před nedávnem podepisovali na Štefánikově památníku na Bradle družbu Fryšták-Kanianka, chtěl jsem připomnět, že Fryštačané jsou tu vlastně
podruhé, neboť už za předmnichovské republiky měla fryštácká měšťanka družbu se slovenskými učiteli z Trenčína
a kontakty s učiteli z Brezna pod Bradlom! To v našich školních zdech nikdo neví... Josef Barbořík uvádí, že roku 1929
setkání skončilo v lázních Piešťany a výstupem na hrad Čachtice. Vztah ke Slovensku se formoval již před 2. světovou válkou a byl upřímný a všestranně prospěšný.
Od 19. století studenti o prázdninách pořádali ve Fryštáku
řadu kuturních podniků. Oblibu si získal zejména spolek TYL,
včetně výšlapů na s. Hostýn či do Štípy, kde na varhany vyhrával kamarád Fryštačanů, pozdější slavný český klavírista
a skladatel Josef Páleníček, interpret děl Leoše Janáčka. Na
rozloučenou s „vakacemi“ hrávali studenti divadelní představení a pořádali taneční večírky.
V dalších částech životopisu se dočítáme o Barboříkově
učitelském působení v Trnavě, Fryštáku, Holešově a nakonec
v Bystřici p. Hostýnem. Říkávalo se, že Barbořík a Bobalík
dokáží naučit i „hlupáka“. Dnes mnohdy stavíme na „elitě“.
Chrlíme desetitisíce majitelů všech možných titulů a papírů
a „univerzity“ budou v každé druhé dědině. Ale skutečných
osobností, když jde do tuhého, máme poskrovnu. Dobrému
učiteli, jak říkal Barbořík, však záleží i na kvalitě těch ostatních. Komenský a Masaryk kladli důraz na hluboce lidský proﬁl, ne bezduché, zdánlivě dokonalé, netečné roboty, jimiž se
část populace stává i dnes.
Oporou Barboříkova rozsáhlého působení ve sféře školské, sokolské, osvětové, kulturní, organizátorské, publikační
či lektorské (jen na Rusavě připravil pro rekreanty téměř 400
přednášek a besed o Valašsku, histori, zajímavostech a osobnostech kraje pod Hostýnem), byla jeho choť - paní učitelka
Marie Dohnalová, která učila i ve Fryštáku a pocházela ze známé bystřické učitelské rodiny. Slovo si dali na Staroměstské
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radnici v Praze dne 31. 7. 1934. Svatebnímu obřadu předcházela společná cesta lodí z Hamburku po Středomoří, návštěva
Anglie, Malagy, Alžíru, ostrova Malty, Sicílie, Baleár, Neapole,
Lisabonu a Berlína.
Pozoruhodný rozhled o světě a hlubinách lidského genia
získal Barbořík také díky pozoruhodné knihovně rodičů milované manželky. Otcovo duchovní bohatství nalezlo živnou
půdu i v životních cestách jeho syna RNDr. Jiřího Barboříka
(přední český odborník na životní prostředí, vybudoval např.
v Ústí nad Labem hydrometeorologický ústav a působil také
jako inspektor životního prostředí). Vnuk působí v Ústí nad
Labem, vnučka v pražské nemocnici v Motole.
Pan učitel Josef Barbořík působil přechodně také jako
osvětový inspektor a šéf osobního oddělení Zemské osvětové
rady v Brně.
Velkou kapitolu napsal Josef Barbořík v Bystřici pod Hostýnem. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků byla do značné míry jeho dílem a velkou láskou. Za 41 let pedagogické
a kulturní práce pan Josef Barbořík - rázovitý Dolňan a věrný
Moravan - tu v duchu Mistra Jana z Husi, Jana Ámose Komenského i Masarykových ideálů humanitních vybudoval tradici,
která je naší šancí i pro časy budoucí.
Josef Barbořík proslul také coby znalec mnoha osobností
(František Táborský, Hanuš Schweiger, František Ondrúšek,
František Hlavica, Adolf Kašpar, Petr Bezruč, František Kožík,

Jaroslav Seifert, herec František Hanus, Leoš Janáček, Jaroslav Křička Jan Kobzáň, Ludvík Schneiderka, Bohumil Jahoda,
Josef Antek, Zdeněk Burian, František Faulhammer, prof. dr.
Oldřich Králík, František Tkadlčík, František Vrána, prof. ing.
arch. Vladimír Karfík, Mária a Jan Želibští, Pavel Hejcman...),
s některými se znal osobně, uváděl jim výstavy, koncerty
apod. Svědčí o tom závěr životopisu a rozsáhlá Barboříkova
korespondence.
V roce 1993 byl Josef Barbořík jmenován čestným občanem města Bystřice pod Hostýnem. Jeho pozemská pouť se
uzavřela 21. ledna 1999 v Holešově – na sklonku bouřlivého minulého století. Proto jeho jméno naleznete i v chystané
malé encyklopedii osobností Fryštácka. Bylo pro mne svého
času jako ředitele Okresního archivu Kroměříž v Holešově
ctí, když v prvních řadách hojně navštěvovaných přednášek
v zámku zasedli pan řídící Rudolf Matouš z Lukova, prof. Zdeněk Stojan, prof. Jaromír Gogela a prof. Antonín Andrlík z holešovského gymnázia, pan Antonín Reimer nebo pan ředitel
bystřické základní školy Josef Barbořík. Přiznám se, že jsem
měl nemalou trému před těmito vzácnými lidmi. Jejich dílo,
rady i povzbuzení bylo a jest mi i dnes na cestách trnitých
bohatstvím i posilou.
S úctou PhDr. Česlav Zapletal,
kronikář města Fryštáku

Canticum Camerale opět zahraje ve Fryštáku
ní sbormistr Tomáš Ibrmajer, dále pak
na přechodnou dobu Dan Kalousek
a Petr Švehlík. Vánoční projekty v letech 2003 a 2004 se sborem provedl
dirigent a současně zakladatel sboru
Roman Válek.
Nyní sbor vede uznávaný odborník
na barokní hudbu pan Eduard Tomaštík,
který s ním nastudoval vánoční program
v roce 2006 (vánoční mše „Již slunce
z hvězdy vyšlo“ od A. V. Michny z Otradovic) a v roce 2007 mši francouzského
skladatele Sébastiena de Brossarda:
„Missa quinti toni“ a díla dalších skla-

datelů. V poslední době sbor interpretuje hudební díla, která v naší republice ještě nezazněla. Jedná se většinou
o skladby z období raného baroka jako
například novodobou premiéru Nešpor
ke Vzkříšení Páně - římského rodáka G.
F. Sancese v rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby. Od června 2004
sbor Canticum Camerale spolupracuje
také s Městským divadlem Zlín. Členové sboru účinkovali v úspěšném zlínském zpracování muzikálu Šumař na
střeše a také v hudebním melodramu
Smrt Hippodamie.

Komorní pěvecký sbor Canticum Camerale se po velikonocích znovu představí v našem městě. Ústředním tématem letošního koncertu bude novodobá
premiéra díla Antonia Rigattiho – Mariánské nešpory, která bude tématicky
doplněna dalšími vokálně instrumentálními skladbami.
Koncert proběhne v sobotu
17. dubna od 16 hodin
v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku.
Sbor založil v roce 1982 dirigent
Roman Válek, pod jehož vedením sbor
pracoval až do roku 1990. Od počátku zaměřil repertoár na hudbu období „Ars nova“ renesance a baroka.
V roce 1990 se uměleckým vedoucím
a dirigentem sboru stal Jaroslav Kyzlink.
V letech 1997-2004 pracoval jako hlav-
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„Umiňme si, že budeme se vším zacházet, jako by to právě přišlo z ruky Boží,
od bot počínaje, oděvem, jídlem, papírem – se vším podle ducha pravé chudoby.“
P. Ignác Stuchlý

Neodeslaný dopis P. Ignáce Stuchlého své mamince
Pochválen buď Ježíš Kristus.
Předrahá maminko!
Odpusťte mně, že jsem Vám tak dávno nepsal a tak dlouho Vás na můj dopis
čekati nechal. Já jsem díky Bohu obě psaní od bratra obdržel, ale jsem neměl
času Vám odepsati. Teď ale, milá matinko a milý bratře, Vám píšu, protože ve
svátky mám něco času. Drahá matinko, já jsem díky Bohu velmi zdráv a spokojen
a vesel. Již jsme odbyli první slavnost vánoční, při které jsem měl tou velikou láskou býti oblečen po druhýkrát v roucho kněžské. O toho se Vy, maminko a bratře,
nemůžete představiti, jakou láskou bylo naplněné mé srdce! Ó kéž by mne toho
Pán Bůh jak co nejspíše uděliti ráčil, bych já mohl mši svatou sloužiti. Jak živ jsem
toho nemyslel, že bych já kdy kněžské roucho nosil. Ó jak nevyzpytatelné cesty
Páně! Teď se učím bohosloví a sice o Bohu trojjediném, látka dosti těžká, ale krásná. Jest nás třech klerikův, kteří se učíme bohosloví, oba Poláci od Katovic.
V tom ústavě jsou toliko dva kněží, tři klerici a čtyři bratříčkův a více než
padesát chlapců, kteří konají gymnásium. Já mám učení v třetí třídě v řeckém a
latinském. Zde se učí ti chlapci: latinsky, řecky, německy a italsky. Já mám díky
Bohu dosti mnoho práce, neboť se musím učit a vyučovati jiné, leč to všechno
jde, jak Pán Bůh pomáhá, bez jeho svaté pomoci bych ničeho nemohl dělati.
Ty mše svaté jsou již odsloužené.
Drahá maminko, to jsem Vám v krátkosti popsal mé zaměstnání a celé postavení. Teď co Vám mám psáti? Ó vím já dobře, jak jste tento rok hořce přežila,
buď s tatínkem, buď s bratrem Antonínem ustavičný pláč a mrz, ó kéž by Bůh
laskavý, který zná přeměniti slzy v perle i Vaše slzy usušiti ráčil v tomto novém
nastupujícím roce. Ó kolikrát, matko má, jste nevěděla, zda-li ještě žijete anebo
jste již mrtva, když jste viděla neštěstí ve stavení s tatínkem a ne s mnohem
menší u Antonína. Tu zajisté se muselo ozývati v srdci Vašem ona slova Panny
Marie. Vy všichni, kteří jdete okolo, patřte na mne, zda-li bolest vaše je větší nežli
má. Maminko má drahá, trpte všechno se svatou trpělivostí až do konce života
a Pán Bůh Vám to jedenkrát hojně odmění. Já vím, že jste Vy málo radosti zažila
na tom světě, leč to….
Tento dopis bohoslovce Ignáce Stuchlého byl napsán na svátek sv. Štěpána
v Gorici, tedy 26. prosince roku 1894. Je to pouhý koncept anebo dopis, který
pak neměl odvahu poslat? Nechal příliš mluvit své srdce? Dlouhá léta jej vozil
s sebou ve svém osobním dřevěném kufru. Bylo to během 2. světové války ve
Fryštáku, kdy jsem se do toho kufru dostal – jistě s jeho dovolením jsem tam
něco hledal – ale dopis jsem bez jeho dovolení uschoval, aby snad nepřišel nazmar. – P. Oldřich Med

Nebojte se! Moc Kristova kříže
a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus
po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům
a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy
jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že
existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento někdo je
Láska... Jen on se může plně zaručit za
slova „Nebojte se!“. (Jan Pavel II.)
„Bože, proč…?!“ Kolikrát už jsme
slyšeli nebo řekli tato slova? Kolikrát
jsme měli pocit, že nic nemá cenu, že
jsme bezmocní vůči zlu či utrpení, že
přes veškerou snahu nemůžeme pomoci těm, na kterých nám záleží. Ať jsme
svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ Ať
jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme
schopni lásky a nemáme odvahu jít dál,
můžeme říci: „Vítězství je jisté !“

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Kronika oratoře (12)
(školní rok 1930–31)
Příští neděli bylo v oratoři opět
veselo a živo. Po odpoledních božích
službách byla uspořádána malá přednáška se světelnými obrazy ze života,
zvláště mládí Dona Boskova. Obrázky
byly pěkné a jasné, takže se hochům
velmi líbily a to bylo poznat i tím, že
vydrželi přes půldruhé hodiny nehybně státi a sledovati přednášku. Po
besídce byly opět obyčejné hry.
Tuto neděli jsme měli v oratoři
návštěvu jistých vyšších vojenských
hodnostářů. Štábní kapitán a poručík
doprovázeni jedním knězem, navštívili
při své návštěvě domu i naši oratoř
a velmi byli nadšeni, když shlédli práci a vše, co podnikáme ve prospěch
mládeže. Byli to dle všeho nějací
funkcionáři od Orla a tu samozřejmě
nemohl scházet Plšek, jednatel místní jednoty Orla, který dle svého již starého způsobu dělal domácího pána
v ústavě a zvláště v oratoři. Mluvil
o oratoři, jako by to byl výsledek Orla
a tedy jakási ﬁliálka orelská. Celkem
nemáme snad ani tolik obtíží ze strany
našich nepřátel jako ze strany našich
přátel, kteří chtějí snad nám prospěti,
ale více nám škodí než prospívají.
Sokol ke všemu mlčel, alespoň
se zdálo, že mlčel a nevšímal si ničeho, jakoby neviděl rozkvět oratoře.
Bylo to však vše jen na pohled, neboť
v zákulisí Sokol se trápil, což došlo
potvrzení veřejného minulého čtvrtku.
Sokol vidí, že jeho blahodárná a obětavá práce pro blaho národa se nedaří na půdě, která je také půdou oratoriánskou. Zvláště je muselo mrzeti
a museli se styděti, když na svátek
blahoslaveného Dona Boska většina
ministrantů byli sokolové a mnozí
s odznakem na kabátě. To snad došlo vyvrcholení, když všichni svorně
přistoupili ke sv. přijímání. Tu se viděl nucen Sokol úředně disciplinárně
zakročiti proti dezertérům. Ve čtvrtek,
když měl Sokol cvičení, jak vykládal oratorián – sokol Rudolf Doležal
z Horní vsi, dostavil se doprovázen
ještě jedním vrchním členem a funkcionářem starosta Sokola a zahájil
svou úvodní řeč těmito slovy: „Fryštácký sokol se musel styděti, když na
Pondělí velikonoční salesiáni šli na
vycházku a tu v prvních řadách viděli
jsme sokoly. Je to hanba fryštáckého
Sokola!“

Obnova skautingu ve Fryštáku
v roce 1990
Od třetí obnovy skautského hnutí ve Fryštáku uplynulo v minulých dnech už
dvacet let a to je určitě čas k bilancování a ohlédnutí, jak to tehdy všechno
bylo…
Protože jsem byl přímým aktérem a účastníkem, pokusím se tehdejší situaci
zmapovat.
Po likvidaci skautské činnosti komunistickým režimem v září 1970 se i fryštáčtí
skauti rozhodovali, co dál. Mnozí s činností skončili, ale zvlášť mladší nechtěli a hledali možnost, jak dál. Ta přišla v roce 1971, kdy vznikl Odbor turistiky pod vedením
pana Jana Kantora, kde mu pomáhali skauti A. Jasenský, M. Němec a J. Grygera.
Tady šlo, aspoň bez vnějších znaků – kroje, odznaky - pokračovat.
K největšímu přiblížení skautské činnosti došlo v polovině 80. let u turistických
oddílů mládeže „Černý delfín“ a „Amazonky“. Jako vedoucí TOM 1403 „Černý delfín“ jsem navázal kontakt např. se spisovatelem J. Foglarem, náčelníkem Junáka R.
Plajnerem, ostravským „Foglarem“ K. Libou apod., od kterých jsem dostával mnohé
cenné rady pro činnost. Na našich výpravách v zelených košilích a kraťasech se k
nám hlásila hromada skautů… V dubnu 1989 vyšlo první číslo ilegálního skautského časopisu „ČIN“ a bylo cítit, že obnova skautingu je na spadnutí… A po 17.
listopadu už nic nebránilo tomu, abychom se otevřeně ke skautingu přihlásili. 10.
prosince 1989 jsem jel do Prahy a ve Spálené ulici, kde sídlila Skautská informační
služba, nabral hromadu materiálů ohledně obnovy skautingu. 29. prosince jsme se
zúčastnili setkání skautů ze Zlína a okolí v bývalém kině Svět… A po novém roce se
rozjela obnova skautingu i ve Fryštáku.
V datech vypadala takto:
7. 1. – Výroční členská schůze Odboru turistiky – předseda Odboru J. Gorig
ukončuje činnost OT a ohlašuje přestup do obnoveného Junáka. Jak bude situace
vypadat, o tom mluví Antonín Jasenský.
11. 2. – První schůzka skautů z Fryštáku a okolí na faře ve Fryštáku, setkání
řídí vůdce střediska z let 1968 – 70 Jan Gorig st. Sám se stává tajemníkem obnoveného střediska Junáka ve Fryštáku, za vůdce navrhuje Antonína Jasenského. Za
velkého nadšení je dohodnuto, že v neděli 25. 3. bude na chatě Eliška velké setkání
skautů.
25. 3. – Na chatě Eliška je „Setkání skautů a skautek po dvaceti letech“ – chata
praská ve švech, je představena i naše činnost, promítáme diáky z táborů, představujeme kroniky, oddílový časopis …
Po tomto setkání je upřesněna organizační struktura, vznikají nové oddíly, činnost se rozbíhá naplno. Chuť do práce je velká a vše se daří…
Uběhlo dvacet let, při ohlédnutí zpět vidím, že ne vše se podařilo, objevily semnohé, nečekané problémy, komplikace… Dnes jsme tam, kde jsme, ať už vlastní
či nevlastní vinou. Ale skauting ve Fryštáku přes všechny ty peripetie žije a nezbývá
mu než popřát dobrý vítr do plachet. A hlavně, aby už nikdy nemusel nikdo vzpomínat, jaké to bylo při poslední obnově…
Zavzpomínal za pomoci archivu, osobních poznámek a prožitků Libor Hanák,
v 80. letech vedoucí TOM „Černý delfín“, v roce 1990 jeden z aktérů obnovy skautingu ve Fryštáku a krátce na to vůdce 2. oddílu skautů…
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Datum

14.

4.4.

15.

11.4.

16.

18.4.

17.

25.4.

18.

2.5.

19.

9.5.

20.

16.5.

21.

23.5.

Fryták - áci
SOBOTA 3.4.
Fryták - Brat ejov
Kaava - Fryták
SOBOTA 17.4.
Fryták- Mladcová
Tlumaov - Fryták
SOBOTA 1.5.
Fryták - P íluky
Újezd - Fryták
SOBOTA 15.5.
Fryták - B eznice
Malenovice Fryták

Za.

Fryták - p ípravka
ST EDA 7.4.

14.30

Fryták - Vizovice
TVRTEK 15.4.
típa - Fryták
ST EDA 21.4.

10.30.
14.30

Fryták - Louky

30.5.

12.

Vizovice - Fryták

6.6.

Mysloovice Fryták

13.6.

16.30

TVRTEK 29.4.
Sluovice"A" - Fryták
ST EDA 5.5.
Fryták - Jaroslavice
Fryták volno
TVRTEK 20.5.
Kostelec - Fryták
ST EDA 26.5.
Fryták - Luhaovice
TVRTEK 3.6.
Podkopná LhotaFryták
ST EDA 9.6.

14.00
14.30
14.00
14.30
14.15

14.30

SOBOTA 5.6.
13.

16.00

Fryták - Veselá

SOBOTA 29.5.
22.

Za.
16.30

placená inzerce

Kolo

16.30
16.30

16.00
16.30

16.00

14.30

Fryták - Sluovice"B"

16.30

14.30

ST EDA 16.6.
P íluky - Fryták

16.30

Rozlosování fotbalové soutěže jaro 2010
Další komentáře, články, rozhovory a výsledky na www.tjfrystak.cz
Kolo Datum

A - Mustvo

Za.

B - Mustvo

Za.

18.
19..

4.4.
11.4.

Tescoma Zlín
Zlín- HFK Olomouc

27.3.
SOBOTA 3.4.
Louky - Fry ták
Fry ták-

títná n.Vl.

15.30

Mysloovice - Fry ták

15.30

Fry ták - Teovice"B"

15.30

Opava - Zlín

10.00

Sobota 10.4.
Zlín - Fr dek

18.4.

Admira - Fry ták

16.00

Zádveice - Fry ták

16.00

Vy kov - Zlín

21.

25.4.

Fry ták - Vizovice

16.00

Fry ták - Veselá

10.00

Sobota 24.4.
Zlín - Sigma Olomouc

22.

2.5.

SOBOTA 1.5.
Rusava - Fry ták

16.30

16.30

Slovácko - Zlín

23.

9.5.

Fry ták - Hole ov"B"

16.30

24.

16.5.
23.5.
30.5.

T novice - Fry ták
SOBOTA 22.5.
Kel - Fry ták
Fry ták - Slaviín"B"

16.30

25.

6.6.

20.

26.
15.
16.

13.6.

17.

20.6.

16.30

h.Bezvky
Paseky - Fry ták
SOBOTA 8.5.
Mladcová"B" - Fry ták
Fry ták - Píluky
SOBOTA 22.5.
Lukov - Fry ták
Fry ták - Komárov

10.00

Fry ták - Lubná

16.30

Fry ták - Bezová

10.00

SOBOTA 12.6.
Slavkov - Fry ták
Fry ták - Mí kovice

16.30

Pohoelice - Fry ták

16.30

16.30

Fry ták - Bezvky

10.00

16.30

16.30
10.00
16.30

Sobota 8.5.
Zlín - Hluín
Vítkovice - Zlín
Sobota 22.5.
Zlín - Karviná
Znojmo - Zlín
Sobota 5.6.
Zlín - Jihlava
Ostrava - Zlín
dohrávka Steda 19.5.
Zlín - Brno

Cyklistická sezona 2010
Tak po dlouhé zimě se hlásí konečně jaro a s ním i cyklistické závody.
Letos se jede 6 závodů a seriál je přejmenovaný z WBC na WBS.
Veškeré informace hledejte na www.bikegeneration.cz.
Zde naleznete i soukromé stránky želechovického jezdce
Michala Červenky.
Pro přehlednější plán letošních závodů si klikněte
na naše stránky www.sbt.estranky.cz.
Tady si můžete stáhnout plánovací kalendář
veškerých závodů jak v Čechách, tak i na Slovensku.
Naše stránky se dočkaly novějšího kabátu,
za což děkujeme Zdeňku Bělákovi.
Rozšířila se fotogalerie, jsou zde vypsáni jezdci
pro sezonu 2010 a zejména již zmíněný plánovací kalendář.
První letošní závod se jede v Lípě již 10. 4.
Náš tým pořádá závody 18. 9. v Trnavě.
Vloni jsme tu pořádali závody poprvé
a velmi se nám osvědčily tratě, vlek i poskytnuté zázemí.
Závody 2010
10. 4. Lípa
2. 5. Otrokovice
19. 6. Podkopná Lhota

14. 8. Želechovice
18. 9. Trnava (u Zlína)
10. 10. Luhačovice
SBT Fryšták
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Klub maminek
P R O G R A M na duben 2010
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

6. 4. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou
13. 4. Péče o tělo – medicinální pedikúra s Petrou Chromčákovou
20. 4. Laminování – výroba prostírání ze zatavených folií.
28. 4. Návštěva místní knihovny – !POZOR, STŘEDA!
V měsíci dubnu 2010 oslaví kulaté
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Jiřina Doležalová
Eva Hanačíková
Maria Hrušková
Marie Hvozdenská
Marie Janíčková
Rudolf Jurčík
Jiřina Karlíková
Jiřina Krčmová
Jaroslava Nábělková
Jaroslav Pečeňa
Annelore Petříková
Jiří Plšek
Emilie Rašková
Antonín Staněk
Jaroslav Svatoň
Marie Šestáková
Ludmila Vyskupová
Vlasta Weigelová
DUBEN 2010

Změna programu vyhrazena – bude včas upřesněna
V případě zájmu čtvrtky od 16-18 hodin: Herna – volné hraní dětí
placená inzerce

Baby club NEKKY, Valachův Žleb 5371, Zlín-Jižní Svahy
tel. 736 520 494 • info@nekky.cz • www.nekky.cz

VÍKENDOVÉ
RODINNÉ PLAVÁNÍ
pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 6 let
45 minut koupání v bazéně se slanou vodou
velikost bazénu 5 x 10 m, hloubka 120 cm, teplota vody 30 °C
k dispozici jsou hračky a plavecké pomůcky
po plavání možnost posezení, relaxace a občerstvení
Z důvodu omezené kapacity je potřeba se telefonicky objednat.
PRO TĚHOTNÉ MAMINKY – masáže, kurzy péče o dítě
KURZY PLAVÁNÍ pro děti od 3 měsíců do 6 let
CVIČENÍ A PROGRAMY pro děti od 6 týdnů

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Doležalova mnohokrát děkuje MUDr. Dagmar Klácelové za vzornou péči, kterou věnovala panu Karlu
Doležalovi po dobu jeho nemoci.
placená inzerce

HUDEBNÍ PRODUKCE
na oslavách, večírcích,
plesech a svatbách.
•••

Petr Hochmajer, Dolnoveská 64, Fryšták
Mobil: 732 246 989
Email: PetrHochmajer@seznam.cz

www.zivahudbazlin.cz
18

Děti, dejte Zemi dárek k svátku!
Jak na to? Na www.darekprozemi.cz se mohou přihlásit kolektivy žáků 3. – 5.
tříd ZŠ, stáhnout si osmistránkový sešitek ve formátu pdf a s jeho pomocí zdokumentovat svůj „Dárek pro Zemi“. Žáci budou mít příležitost přiložit ruku k dílu
a pomoci naší planetě až do 21. května.
Jedná se o ekologickou soutěž společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
a její mateřské společnosti VEOLIA VODA. Třídní kolektivy musí společně vymyslet
a zrealizovat originální „dárek“, který věnují Zemi při příležitosti Dne Země 22.
dubna. Dárkem se rozumí jakýkoliv (třeba i malý) skutek, který bude mít pozitivní
dopad na naše životní prostředí, ať už je to třeba vysadit strom, zvelebit kousek
přírody, informovat a vzdělávat ostatní, pomoci sdružení, které se zabývá životním
prostředím, apod.
V soutěži bude také dostatek prostoru pro originalitu a kreativitu; děti své
projekty totiž zdokumentují pomocí obrázků, fotograﬁí („předtím“ a „potom“), komiksů a nápaditých popisků. To vše zanesou do osmistránkového sešitku, který
pak zašlou společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Ta pak spolu s místními
ekologickými organizacemi vyhodnotí nejlepší sešit, který postoupí do národního
kola.
Veškeré informace včetně podmínek soutěže a registračního formuláře jsou
dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.darekprozemi.cz.
Na stránkách také soutěžící naleznou plno nápadů na zajímavý dárek pro Zemi
a učitelé zde budou mít k dispozici pracovní listy s ekologickou tématikou.
Více informací Vám ráda zodpoví
Helena Koutná, Tel.: 577 124 257, Mobil: 724 275 392, koutna@smv.cz
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • 800 100 063 • www.smv.cz
www.veolia.cz • www.veoliavoda.cz.
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20. jubilejní ročník degustace slivovice
A je to za námi! Dlouho očekávaný
20. jubilejní ročník degustace slivovice na Sokolovně ve Fryštáku je již minulostí. A nezklamal očekávání.
V pátek 26. 2. 2010 se na Sokolovně ve Fryštáku děly věci! Slavnostně připravené „Peklo“ se dočkalo opět svých
návštěvníků. Členové volejbalového oddílu TJ Fryšták se svými přáteli připravili
nezapomenutelný zážitek.
Vzorně připravená nástěnka od Mirka Urbánka s fotograﬁemi z minulých
ročníků zaváněla nostalgií – jak jsme
před těmi dvaceti léty byli mladí a krásní... Každý degustátor obdržel od M.
Urbánka také CDéčko s mnoha fotograﬁemi z akcí volejbalistů – perfektní!
Na stolečku již před degustací všichni
obdivovali poháry, které sehnal Broňa
Konečný. Ten také připravil pro všechny účastníky jubilejního ročníku tašku
s pěknými, hodnotnými dary – krásná
„placatice“ na půl litra slivovice – i se
švestkami a štamprličky v decentní krabičce i s popisem této akce.
Na naše ochutnávače také čekaly
nádherné degustační lístky od Jakuba
Urbánka se vtipnými poznámkami o slivovici – např.: „Vznik člověka. Napřed
byly švestky, potom z nich vznikla slivovice. Ze slivovice byla opice a z opice
se stal člověk.“ A také o léčivosti tohoto tekutého léku: „Legendy o léčivých
účincích nejsou přehnané. V přiměřeném množství má slivovice pozitivní
vliv na rozšiřování cév a spalování tuků,
pomáhá při chřipkách, nachlazeních
a na oční a ušní choroby. Slivovicové
obklady tiší bolesti kloubů. I škaredé
ženy začnou být krásné /užívat ji ale
musí chlap/.“
Bulletin Pepíka Rafaji připomněl historickou tabulku všech oﬁciálně vedených ročníků.
Organizační výbor složený z manželek, dcer i vnuček degustátorů připravil slavnostní tabuli, skládající se

z obložených talířů s uzeninou Pavla
Ševčíka, vhod přišly i škvarky, sýry, pečivo i výborné tyčinky paní Aleny Polepilové.
A mohlo se začít…
22 vzorků pravého valašského moku
hodnotilo 17 zkušených degustátorů.
Systém ochutnávek byl změněn a tak si
degustátoři sami nalévali z 22 stejných
půllitrových sklenic s čísly od 1 do 22.
Hodinu a půl jim trvalo toto snažení.

A výsledky? Kdo skončil „na bedně“?
Do precizně připravené tabulky od
Luby Ševely jsme zapsali toto:
Nejlepší slivovici – ročníku 2009 má
Martin Fryš. Vítěz kromě diplomu/od
Pavla Hrabíka/ obdržel i krásný pohár
a nádherný putovní pohár. Na druhém
místě se umístil Radomír Dupal a třetí
byl Petr Dvořák. I oni převzali diplomy
a poháry.
Nejlepším degustátorem se stal Jiří
Rafaja.
A protože fryštácká degustace se
netýká jen Fryštačanů, titul nejlepší
degustátor z Prahy byl udělen Luboši Kuchařovi, titul nejlepší degustátor
z Českých Budějovic si odváží Jiří Janda a nejlepší degustátor z Brna je Petr
Dvořák!
Fotograﬁe hovoří za vše! Skvělá organizace, přátelská atmosféra, příjemně strávený večer.
Za organizátory akce Dana Konečná
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VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù
Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010.

Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)

Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù?
Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu!
Další informace získáte na internetových stránkách

http://www.vymentesiridicak.cz
Co musím mít s sebou?
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas)
jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
øidièský prùkaz, kterému konèí platnost

Kolik mì to bude stát?
povinná výmìna øidièského prùkazu
je osvobozena od správního poplatku

http://www.mdcr.cz

Kde si mohu vymìnit svùj ØP?
na pøíslušném pracovišti
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
(podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu)

Kdy mnì bude vydán nový ØP?
nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti
(popø. do 5 pracovních dnù po úhradì
správního poplatku 500 Kè)

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Řidičské průkazy lze vyřídit POUZE na Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Zlína, na ulici L. Váchy 602
(naproti Intersparu). Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 08:00 do 17:00 hod., v pátek od 08:00 do 12:00 hod.

Soukromé
kamenictví
Hauer Tomáš
Loukov 16
Bystřice pod Hostýnem
IČO: 68335709
Mob. 606 134 129
e-mail: hauer.tom@centrum.cz
Broušení pomníků
sekání a zlacení písma
Zhotovení a renovace
pomníků

www.kamenictvi-hauer.estranky.cz
Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
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