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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 9/2011/VI ze dne 18. května 2011 (Výběr)
• RMF bere na vědomí zprávu technického dozoru stavby Polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí ve Fryštáku
o odvodnění pláně zpevněné plochy
vlivem průsaku vody ze severního svahu staveniště s tím, že bere na vědomí
předložené varianty technického řešení
odvodnění pláně a souhlasí s realizací
jejího odvodnění a pověřuje Ing. M. Kasalu zajistit další cenové nabídky.
• RMF schvaluje ke dni 19. 5. 2011 zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
p. č. 551, o vým. 20 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, pro rozšíření vjezdu
za dům, paní J. Adamcové, Napajedla,
a uzavřít se žadatelem příslušnou
smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru o. s. Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn za účelem částečného krytí
nákladů spojených s údržbou a provozem objektů a areálu Svatého Hostýna
a schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Fryšták, a o. s. Matice svatohostýnská, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace Mgr.
L. Sovadiny, ředitele Základní školy
Fryšták, ve věci projektu „Peníze školám – Šablony“ a souhlasí se zapojením
základní školy do tohoto projektu.
• RMF uděluje souhlas s užitím znaku
města teamu SBT Fryšták, zast. p. J.
Nášelem, a ukládá zajistit Mgr. P. Nášelovi.
• RMF souhlasí se zapojením města
Fryštáku do projektu PPGO.cz – Veřejně
prospěšná podpora právní gramotnosti
občanů – Arnet On Line, a. s., Ostrava,
a ukládá pí I. Plškové neprodleně zajistit administraci tohoto projektu.
• RMF bere na vědomí vyjádření České
inspekce ŽP Brno k žádosti o podporu z
OPŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady
– Vybavení komunitní kompostárny pro
dobrovolný svazek obcí Lukovské podhradí, ve kterém ČI ŽP doporučuje uvedenou akci k podpoře z ﬁnančních prostředků OPŽP (fondu Evropské unie).
• RMF bere na vědomí informaci o nákladech města za umístění psů v Útulku pro zvířata v nouzi, Zlín – Vršava,
a ukládá Mgr. P. Nášelovi a pí I. Plškové
zveřejnit darování tohoto psa v médiích
města.
• RMF bere na vědomí nabídku Hasičského záchranného sboru ZK na možnost čerpání státní dotace a z ﬁnančních, personálních a organizačních
důvodů nesouhlasí s podáním nabídky
města Fryštáku na dotaci na zabezpečení pohotovosti JSDH MF v roce 2012.
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• RMF schvaluje ke dni 19. 5. 2011 zveřejnění záměru pronájmu částí městského pozemku p. č. 205/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o výměře 1 m², pro umístění reklamního poutače o velikosti 0,6
m x 0,8 m fy Obal print, s. r. o., Fryšták,
a uzavřít se žadatelem příslušnou nájemní smlouvu a schvaluje zveřejnění
záměru pronájmu částí městského pozemku p. č. 2/1, k. ú. Fryšták, pro umístění reklamního poutače fy Obal print,
s. r. o., Fryšták, a uzavřít se žadatelem
příslušnou nájemní smlouvu.
• RMF bere na vědomí sdělení Ing. J.
Svobody, manažera Obvodu Zlín České
pošty, ve věci otevírací doby na poště
Fryšták s tím, že nesouhlasí se stávajícím rozsahem hodin otevírací doby pro
veřejnost a trvá na požadavku rozšíření
provozu pro veřejnost i o sobotách.
• RMF souhlasí s uzavírkou komunikací
Na Hrádku, na nám. Míru vč. chodníků
podél Penzionu Fryšták za účelem konání akce „Sportovní den pro mládež
a širší veřejnost – závodu Fryštácká
dlažba“ (minizávod horských kol) dne
18. 6. 2011 a ukládá Ing. M. Kasalovi
postupovat dle zákona v návaznosti na
toto kladné stanovisko rady města.
• RMF souhlasí s využitím boční zdi objektu bývalé kotelny směrem k objektu
ZŠF pro potřeby jejího výtvarného ztvárnění technikou grafﬁti (sprej).
• RMF souhlasí s umístěním reklamního banneru – pozvánkou na akci na
sloupky nástěnek před obchodním střediskem Jednoty v době od 1. do 18. 6.
2011.
• RMF schvaluje ke dni 19. 5. 2011 zveřejnění záměru výpůjčky pozemku p. č.
105/5, o výměře 89 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, pro zpevnění vjezdu k RD,
manželům Š. a Z. Kolajovým, Zlín, a uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu
o výpůjčce na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o pracovní činnosti mezi městem Fryšták,
a Ing. B. Vrbou, Fryšták, na výkon správce sportovního areálu při Základní škole
Fryšták, a to od 1. 6. 2011 do 31. 12.
2011 a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 713/47, o výměře 582 m²,
a části pozemku p. č. 714/30, o výměře 575 m², oba k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za účelem realizace projektu
„Rekultivace skládky TKO Fryšták – Žabárna“, od ZDV Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 713/47, o vým. 582 m², a části
pozemku p. č. 714/30, o vým. 575 m²,

oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, mezi
městem Fryšták, a ZDV Fryšták, a to na
dobu realizace a udržitelnosti projektu, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF pověřuje Mgr. M. Vlčka, advokáta, Fryšták, sepsáním návrhu na zahájení exekučního řízení, kterým bude
stanoveno peněžité plnění, a to z důvodu neuhrazených místních poplatků za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od občanů
města Fryštáku.
• RMF bere na vědomí stížnost p. J.
Manďáka, Fryšták, č. j. 1400/11, ze
dne 18. 5. 2011 a ukládá místostarostovi projednat stanovisko rady osobně
se stěžovatelem.
• RMF schvaluje ke dni 19. 5. 2011
zveřejnění záměru výpůjčky části měst.
poz. p. č. 257/1, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, o vým. 2 m², pí E. Slováčkové, Zlín, na dobu neurčitou – za účelem
umístění sloupu NN a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.

Kácení máje
Ó, jak ten čas rychle letí! Nedávno
jsme na náměstí a na Skalce stavěli
máje a už je měsíc pryč! Přišlo na řadu
jejich kácení.
Program, který byl připraven členy
Rozruchu, nebyl narušen ani „vtipálky“,
kteří ze 14. na 15. května podřezali máj
na Skalce a ze 30. na 31. na náměstí.
Vlastně jim patří dík. Ušetřili organizátorům starost o bezpečnost diváků, jichž
přišlo na náměstí, nejen ze zvědavosti, ale i podpořit obnovu starých tradic
a poveselit se, velké množství.
Děti si taky přišly na své. Odmašlily „parádu“, pomáhaly řezat a ukládat
zbytky májky na valník. O smích, fotografování, vtipy a zážitky nebylo nouze.
Kdo měl kolo, auto, ujížděl na
„Žabu“, kde pokračoval program. Pěší
účastníci byli vítáni různými pokřiky, občerstvením s „grády“ i nealko. Děti dostaly lízatka, šťávu a opékaly špekáčky.
(Jen mimochodem, spořádalo se téměř
7 kg špekáčků!)
No, co dodat? Bylo nám dobře! Počasí účastníkům přálo. Bylo co baštit
a pít. Beseda dospěláků a dětí nevázla.
Prostě a jednoduše – bylo to krásné,
milé sousedské odpoledne. Byl to poslední máj! Nultý ročník (znovu zavedené tradice) kácení máje se podařil!
SK
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 10/2011/VI ze dne 7. června 2011 (Výběr)
• RMF bere na vědomí zájem vedení
OO PČR ve Fryštáku o využití nebytových prostor v 1. a 2. NP objektu č. p.
386 na ul. Souhrady a doporučuje ZMF
schválit využití těchto prostor pro zázemí OO PČR s podmínkou ﬁnancování
provozu (energie, voda …) minimálně
obcemi mikroregionu Lukovské podhradí, resp. obcemi správního území OO
PČR Fryšták.
• RMF doporučuje ZMF schválit v rámci
vyhlášeného záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi MF
a JMP Net, s. r. o., a souhlas se stavbou plynárenského zařízení „Prodloužení plynovodu PE 90 a přípojky plynu DN
32 na pozemku p. č. 283, k. ú. Vítová“
formou jednorázové platby.
• RMF doporučuje ZMF delegovat na
jednání Valné hromady společnosti VaK
Zlín, a. s., která se bude konat v sídle společnosti v úterý dne 28. června
2011, p. V. Filáka, Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření školní jídelny
při ZŠ Fryšták v době od 24. 6. 2011 do
24. 8. 2011 z důvodu rekonstrukčních
prací v objektu přístavby ZŠF.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu č. 2/11 ze dne 2. 5. 2011 bez
připomínek.
• RMF bere na vědomí informace Mgr.
P. Pagáče, předsedy Komise pro školství, mládež a tělovýchovu, ve věci návrhu Volebního řádu Školské rady při ZŠ
ve Fryštáku bez připomínek.
• RMF ukládá Mgr. P. Pagáčovi předložil
na nejbližší zasedání zastupitelstva návrh složení Školské rady při ZŠF.
• RMF doporučuje ZMF zohlednit žádost
p. M. Doležela, Fryšták, o začlenění
parcely p. č. 821/54, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, při zpracování nového Územního plánu města Fryštáku.
• RMF bere na vědomí informace zástupců města (místostarosty, radního
Ing. S. Velikovského CSc., a starosty)
ve věci speciﬁkace požadavků části občanů m. č. Dolní Ves ve věci realizace
oplocení sportoviště, obnovy trávníku
na ploše, varianty umístění dětských
hracích prvků a ukládá Ing. S. Velikovskému, CSc., zajistit deﬁnitivní stanovisko občanů ve věci stanovení pozemku určeného k vytvoření dětského
koutku.
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 551, o vým. 20 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, pro rozšíření vjezdu za dům, pí J. Adamcové, Napajedla
a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjč-

ce části pozemku p. č. 551, o vým. 20
m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, mezi
městem Fryšták, a pí J. Adamcovou,
Napajedla, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 8. 6. 2011
zveřejnění záměru pronájmu části
městského pozemku p. č. 205/1, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o vým. 1 m², pro
umístění reklamního poutače o velikosti 6 m² (8 m²), fy Obal print, s. r. o.,
Fryšták, a uzavřít se žadatelem příslušnou nájemní smlouvu a schvaluje pronájem části měst. pozemku p. č. 2/1,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o vým. 1
m², pro umístění reklamního poutače
a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části měst. pozemku p. č. 2/1,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o vým. 1 m²,
mezi městem Fryšták, a fy Obal print,
s. r. o., Fryšták, pro umístění reklamního poutače, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku pozemku p.
č. 105/5, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o vým. 89 m², pro zpevnění příjezdové komunikace k RD, manželům Š.
a Z. Kolajovým, Zlín a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.
č. 105/5, o vým. 89 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na usnesení č. U R
9/2011/VI/19 schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 257/1, o vým. 2 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na umístění
sloupu NN, pí E. Slováčkové, Zlín, a to
na dobu neurčitou a schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce části pozemku p.
č. 257/1, o vým. 2 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, a to na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF ruší usnesení č. U R 8/2011/
VI/4 ve věci pronájmu nebytových prostor ve „Sdruženém objektu č. p. 386
Fryšták“ - místnosti č. 1.11, o výměře
11,66 m² a 1/6 místnosti č. 1.12.1,
o výměře 1,12 m².
• RMF ukládá ředitelům základní a mateřské školy zajistit neprodlenou revizi
stávajících pojistných smluv za účelem
ošetření všech rizik způsobených v souvislosti s činností a způsobem těchto
zařízení.
• RMF souhlasí s průjezdem cyklistů
přes město Fryšták dne 2. 7. 2011
v rámci 18. ročníku cyklistického maratónu na horských kolech „Bikemaraton
Drásal České spořitelny – závod horských kol Zlínského kraje“.

• RMF bere na vědomí oznámení České
pošty, s. p., Region Jižní Morava, ve věci
rozsahu otvírací doby pro veřejnost na
poště Fryšták s tím, že odmítá rozsah
stanovený regulátorem základních poštovních služeb (Český telekomunikační
úřad) a trvá na systémových úpravách
otvírací doby pro veřejnost tak, aby byla
zajištěna i v rámci sobotního provozu.
• RMF bere na vědomí poděkování
Soukromé střední školy pedagogické
a sociální Zlín za odbornou praxi žáků
v sociálním zařízení Hrádek Fryšták.
• RMF bere na vědomí usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 18. 4. 2011
v exekuční věci vyklizení bytu bez náhrady - byt č. 1 nacházející se v I. nadzemním podlaží domu č. p. 16 v ulici P. I.
Stuchlého ve Fryštáku.
• RMF schvaluje pronájem pozemku p.
č. 341/2, o vým. 19 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, ŘSD ČR, Praha.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu č. 1822-22012209 ze dne 10. 6.
2009, uzavřené mezi městem Fryšták,
a ŘSD ČR, Praha, kterým se doplňuje
předmět této nájemní smlouvy:
a) o pronájem pozemku p. č. 341/2,
o vým. 19 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták,
b) u poz. p. č. 618/130, k. ú. Dolní Ves,
ob. Fryšták, o vým. 40 m², o objekt č.
371.11,
přičemž ostatní ujednání uvedené
smlouvy zůstávají nedotčena;
• RMF nedoporučuje ZMF schválení záměru prodeje městského pozemku p. č.
396, o výměře 531 m², a části městského pozemku p. č. 395/2, o výměře 77
m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, pro využití jako zahrady, manželům S. a K. Doležalovým, Fryšták.
• RMF schvaluje ke dni 8. 6. 2011 zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku
p. č. 49/2, o vým. 7 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, pro vybudování sjezdu
k RD, manž. L. a M. Pulcovým, Zlín,
a uzavřít se žadatelem příslušnou
smlouvu o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí žádost MVDr.
J. a B. Frolkových, Fryšták, Ing. L. a I.
Frolkových, Fryšták, a MUDr. J. Frolkové, Fryšták, o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům mezi místní komunikací a oplocením jejich RD na ul.
Osvobození V a ukládá Ing. M. Kasalovi, vedoucímu odboru OSMM, projednat
tuto žádost s Katastr. úřadem Zlín.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Nadaci Moravské Slovácko Veselí nad Moravou, za účelem částečné
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úhrady nákladů spojených s reprezentativní výstavou „J. Úprka – život a dílo“
a schvaluje uzavření darovací smlouvy
mezi Nadací Moravské Slovácko Veselí nad Moravou, a městem Fryšták,
pro potřeby částečné úhrady nákladů
spojených s pořádáním reprezentativní
výstavy „J. Úprka – život a dílo“, která
se uskuteční ve dne 22. 9. 2011 – 22.
1. 2012 ve Valdštejnské jízdárně v Praze a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje ve smyslu objednávky
č. 386097 ze dne 1. 6. 2011 úhradu
nákladů spojených s uveřejněním vizitky města Fryštáku v deníku MFDnes.
• RMF schvaluje úhradu nákladů spojených se zpracováním stanoviska
k požadavku na vynětí pozemků ze zemědělského, případně lesního půdního
fondu – projekt Rekultivace skládky TKO
Fryšták – Žabárna ve prospěch ﬁrmy EU
Via, a. s., Těšnov, Praha.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi městem Fryšták, a spol. E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
a to za cenu stanovenou provozovatelem distribuční soustavy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a fou EU Via, a.
s., Těšnov Praha, za účelem zpracování
projektové žádosti na pořízení komunální techniky – samosběrného stroje pro
údržbu zpevněných ploch a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a fou Roz-

ZPRÁVY

Z

dit pro účely služebního volání do výše
600,- Kč vč. DPH měsíčně.
• RMF bere na vědomí informace starosty o správě a hospodaření v městském
lese v k. ú. Dolní Ves, a to v návaznosti
na ust. čl. II smlouvy o poskytnutí podnikatelských služeb v oboru odborný lesní
hospodář při obhospodařování lesních
pozemků v majetku města ze dne 5. 2.
2002, a ukládá odbornému lesnímu
hospodáři do 27. 6. 2011 předložit
zprávu o: aktuálním stavu lesa, rozsah
nutné těžby nahodilé, rozsah případné
kůrovcové hmoty určené k asanaci, obnovní zalesňovací projekt, aktuální lesní
hospodářský plán, lesní hospodářskou
evidenci, návrhy na zlepšení funkcí lesa,
návrh případných opatření na ochranu
lesa před hmyzími škůdci.
• RMF uděluje souhlas k užívání znaku města Fryštáku organizaci Skauti
a skautky ČR – 5. oddíl Fryšták, Horní Ves , a to ve smyslu žádosti ze dne
6. 6. 2011.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru panu Z. Bělákovi ml., Fryšták, za
účelem částečného krytí nákladů spojených s účastí v extrémním závodu ve
sjezdu horských kol, konaném ve dnech
6. - 10. 07. 2011 ve Francii a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru.
• RMF schvaluje uzavření licenční
smlouvy mezi městem Fryšták, a OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Praha, za užití hudebních děl k tanci – živá hudba při akci
Valašské setkání Fryšták 2011 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

RADNICE

Vážení spoluobčané,
Máte rádi /tak jako já/ posezení na
zahradě, třeba při grilování, povídání si
s přáteli se skleničkou vínka či půllitrem
pěnivého moku?
V dnešní uspěchané době je těchto
chvil jako šafránu. Ale i tento šafrán dokáže velmi zhořknout. A to, když vám za
plotem, či v blízkém okolí řve sekačka
nebo křovinořez, potom už není ani řeči
o víkendové pohodě.
Vím, že lidé nemají přes týden mnoho času, sám se s tímto problémem
potýkám, ale moc prosím, nejen jménem svým, ale určitě i jménem spousty
jiných, o toleranci.
Prosím o respektování soukromí
a klidu, hlavně v čase sobotních podvečerních hodin a samozřejmě i po celý
čas nedělní. Vždyť každá neděle by
měla být dnem odpočinku – i Bůh šest
dní pracoval a sedmý den odpočíval.
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vojová agentura VIA, o. p. s., Valašské
Meziříčí, za účelem provedení služeb
dotačního managementu a povinné
publicity projektu „Polyfunkční objekt s
hasičskou zbrojnicí Fryšták“ a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a fou EU
Via, a. s., Těšnov Praha, za účelem provedení služeb administrace zadávacího
řízení podlimitní VZ na dodavatele stavby, dotačního managementu a povinné
publicity projektu „Revitalizace náměstí
Míru Fryšták“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek podle bodu 1b)
směrnice č. 2/2011 ve věci dodávky a
montáže herních prvků dětského hřiště
u sportovního areálu při ZŠF schvaluje
realizaci předmětu této zakázky ﬁrmou
Benjamín, s. r. o. Buchlovice a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Fryšták, a fou Benjamín, s. r. o., Buchlovice, ve věci dodávky a montáže herních prvků dětského hřiště u sportovního areálu při ZŠF, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek podle bodu
1b) směrnice č. 2/2011 ve věci oplocení dětského hřiště v rámci sportovního
areálu při ZŠF schvaluje realizaci předmětu této zakázky ﬁrmou Jiří Maroň,
Fryšták.
• RMF s platností od 1. 6. 2011 schvaluje přidělení služebního mobilního telefonu ve vlastnictví města s č. 720513260
panu M. Dubovskému a schvaluje kre-

Za pochopení a klidné občanské
soužití děkuje
Bronislav Konečný
člen Zastupitelstva města Fryštáku

PODĚKOVÁNÍ
Město Fryšták děkuje dopravní společnosti ČSAD Vsetín, a.s., za významnou pomoc při organizaci družebních
dnů ZŠ ve Fryštáku a na Muráni.
Díky partnerství této společnosti
a ZŠ mohly družební dny zdárně proběhnout.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

CENY INZERCE VE FL
Služba

Cena bez DPH Cena vč. DPH

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

1000
500
250
125
60

1200
600
300
150
72

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

1500
750
375
200

1800
900
450
240

Programy čajovny, DISu, pozvánky na kulturní
a sportovní akce ve Fryštáku pořádané neziskovými organizacemi – do formátu A5 – zdarma,
formát A4 dle ceníku inzerce.
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Zprávy z mateřské školy
Přesně před rokem jsme v naší školce prožívali tz. „krabicové“ období. Právě v červnu se totiž začalo na třídách
za plného provozu připravovat všechno
na plánovanou výměnu oken a zateplení budovy. Do krabic jsme ukládali
panenky, auta, stavebnice, plyšáky a
také knížky, barvy a jiné pomůcky. Škola se začala měnit na skladiště větších
i menších beden a úplně nakonec se
balilo nádobí, potraviny, peřiny, ručníky
a ostatní věci z oblasti provozního zabezpečení. Na úplný závěr přišlo stěhovávání nábytku, se kterým nám přišli na
pomoc pracovníci Technických služeb
města. Do toho se připravoval prázdninový provoz ve školní družině – stěhovala se tam lehátka na spaní, hračky pro
děti a nábytek na vybavení nových tříd.
Dětem se velmi líbilo netradiční dění ve
třídách, ale pro všechny zaměstnance
to bylo docela náročné. Dnes už na to
jen vzpomínáme a zdá se nám, že ten
školní rok v novém krásném prostředí
moc rychle uběhl. Přibyly nám nové paní
učitelky, přišly nové děti, něco zůstalo
ve starých dobrých kolejích, něco se
změnilo, ale o tom všem je život. Školní
rok se teď zase pomalu blíží ke svému
konci a to je důvod této malé bilance:
V letošním školním roce navštěvovalo naši školku celkem 148 dětí, z toho
bylo v hlavní budově na ulici Komenského celkem 112 dětí ve čtyřech třídách
a v budově základní školy 36 dětí ve
dvou třídách. Staralo se o ně 7 provozních zaměstnanců a výchovně-vzdělá-

vací práci zajišťovalo 10 pedagogických
pracovnic. Předškolních dětí, které se
chystaly v únoru k zápisu do 1. třídy,
bylo 45, do školy jich odejde k 1. září
2011 asi 40.
V měsíci březnu se uskutečnil zápis
k předškolnímu vzdělávání do našeho
zařízení na školní rok 2011/12. Je jistě
velmi pozitivní zjištění, že letos se nám
podařilo umístit, kromě jednoho dítěte,
všechny ostatní a vyhovět tak téměř
všem rodičům, kteří si o přijetí svého
potomka zažádali. Ukázalo se tedy, že

ve Fryštáku je stále dětí dostatek a loňské úpravy v základní škole byly dobrou
investicí. Prostory těchto dvou tříd budou ještě nějaký čas určitě naší mateřskou školou plně využívány. V příštím
školním roce zde budou opět v jedné
třídě umístěny děti maminek, které nepracují a pobírají rodičovský příspěvek
a druhou třídu budou navštěvovat nejstarší předškoláci. Ohlasy a připomínky
rodičovské veřejnosti na toto naše odloučené pracoviště jsou ve velké většině kladné, a to nás těší. Je to pro nás
ta nejlepší zpětná vazba naší kvalitní
práce.
Ilona Staňková, ředitelka školy

POZVÁNKA
Klub důchodců Fryšták
zve všechny své členy a příznivce
na

NÁVŠTĚVU KROMĚŘÍŽE,
která se uskuteční
ve středu 13. července.
Odjezd bude linkovým autobusem
v 7.15 z náměstí ve Fryštáku
s přestupem v Holešově nebo
v 7.57 z náměstí spojem do Brna.
Odjezd z Kroměříže individuálně
podle vlastního uvážení.
Zájezdu se může zúčastnit každý
a babičky mohou vzít sebou
i vnoučata.
SRDEČNĚ ZVE
VÝBOR KLUBU DŮCHODCŮ.
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Družební dny ZŠ Fryšták a ZŠ Muráň
Díky spolupráci obou základních škol, SRPŠ při ZŠ Muráň a ZŠ Fryšták, obce
Muráň a Města Fryšták se podařilo uskutečnit již druhý výměnný pobyt dětí mezi
základními školami ve Fryštáku a Muráni.
Ve dnech 8. – 10. 6. 2011 nás ve
Fryštáku navštívili naši přátelé z obce
Muráň v rámci družebních dnů mezi
oběma školami. Ve středu po 14. hodině do Fryštáku přijel autobus se 30 dětmi a 9 dospělými, a tím byla zahájena
první polovina výměnného pobytu.

Tato akce byla již druhým pokračováním. Po dohodě obou škol se tato akce
koná každé dva roky. V rámci pobytu
našich přátel ve Fryštáku jsme společně navštívili lukovský hrad, město Zlín
a proběhl tradiční 15. ročník v malé
kopané žáků SIMCARCUP 2011. Ač
počasí příliš nepřálo, byly tyto tři dny
naplněny upřímným přátelstvím, dobrou
náladou a navazováním nových přátelství a kamarádství. Děti byly ubytovány
v prostorách školních družin a stravovány ve školní jídelně.

Smyslem celé akce je pokračování
v někdejších výměnných pobytových
akcích dětí obou škol mezi obcemi Muráň a Fryšták. Cílem je seznámit rodiče, děti a mládež s životem, tradicemi
a kulturou našich měst.
Druhou částí družebních dnů byla
návštěva našich žáků v obci Muráň
v termínu od 16. – 18. 6. 2011, na kterou se všichni zúčastnění upřímně těšili. Rád bych touto cestou poděkoval
vedení města Fryšták a obce Muráň,
předsedům a členům SRPŠ obou škol,
všem sponzorům, učitelům a rodičům
za podporu a pomoc při organizování
této akce.
Libor Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták
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MALOVÁNÍ
NA CHODNÍKU
Velmi oblíbenou aktivitou našich
žáků je každoroční malování na chodníku /silnici/ za jídelnou naší školy. První
stupeň má toto tvořivé dopoledne spojeno s oslavou svátku všech maminek,
tedy na začátku května, a druhý stupeň
maluje u příležitosti Filmového festivalu
pro děti a mládež ve Zlíně.
Vzhledem k časové tísni vše proběhlo až 17. 6. 2011, ale to děti nijak neodradilo od velkého výtvarného nasazení.
Silnice ožila postavami z animovaných
i hraných ﬁlmů a bylo těžké ocenit za
jednotlivé ročníky ta nejpůsobivější výtvarná díla. Jak tedy odborná porota
učitelek výtvarnic rozhodla? Nejvíce
ocenila šesťáky, a to dvojice Natálii Křepelkovou a Izabelu Ševčíkovou, Adama
Jantulu a Martina Jasenského a Adélu
Hvozdenskou s Terezou Smetánkovou,
mezi nejlepší sedmáky patří Tomáš
Pazdera a Marek Šafář, oslabené osmáky /většina odjela na Muráň/zachránila Eliška Němcová a Adéla Košáková
a jejich zajíci v klobouku a vrchol tvořila
kolektivní práce žáků 9. A v nadživotní velikosti Kláry Končákové, Karolíny
Zbrankové a spol.
Tato pomíjivá krása potěšila oko
i srdce všech diváků a děkujeme všem
žákům, kteří ji vytvořili.
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Koncentrační tábor
Osvětim-Auschwitz

Turnaj v nohejbalu
Na začátku června se uskutečnil tradiční turnaj v nohejbalu žáků II. Stupně
pořádaný ZŠ Štípa. V konkurenci 8 týmů základních škol celého zlínského okresu
vybojovali žáci našeho týmu, pod vedením pana učitele Radka Matulíka, ve složení Stanislav Výskala, Martin Doležal, Martin Hrbáček a Jakub Maček krásné 3.
místo. Jedná se o velký úspěch a celému týmu gratulujeme a držíme palce při
reprezentaci školy v příštím roce.

SIMCAR CUP 2011
Tradiční, již 15 jubilejní ročník, v malé
kopané žáků proběhl v pátek 10. června na umělém trávníku na fotbalovém
hřišti TJ Fryšták. Díky právě probíhajícím družebním dnům mezi ZŠ Fryšták
a ZŠ Muráň se tohoto turnaje zúčastnil
i tým ZŠ Muráň a jednalo se tedy o mezinárodní turnaj. Celkem se tohoto klání
zúčastnilo pět týmů ze základních škol
Fryšták, Muráň, Štípa, Trnava a Kašava. Po velmi kvalitních utkáních se na
prvním místě umístil tým z Kašavy, na
druhém místě byli fotbalisté z Muráně a
třetí místo obsadili žáci naší školy. Velké poděkování patří tradičnímu sponzorovi celé akce ﬁrmě SUZUKI SIMCAR
Fryšták, zastoupené p. Ing. Hanou Černou, z jejíchž rukou převzali vítězové
hodnotné ceny a poháry pro vítěze, TJ

Fryšták za poskytnutí zázemí pro konání celé akce a hlavnímu organizátorovi
utkání p. Mgr. Radku Matulíkovi.

V pondělí 30. 5. 2011 jsem měl
možnost navštívit koncentrační tábor
Osvětim v Polsku. Jednalo se o školní
exkurzi, tudíž nám byl přidělen průvodce a dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací o fungování tábora za druhé světové války.
Hned při vstupu na toto smutné
místo nás upoutal nápis nad hlavní branou – Arbeit macht frei – tedy
Práce osvobozuje. Toto heslo vymyslel Hitler pro všechny koncentrační
tábory, jako cynický výsměch trpícím
vězňům.
Dále jsme měli možnost spatřit
červené cihlové budovy, které sloužily
k „ubytování“ především Židům, kteří
byli nejčastějšími oběťmi německého
násilí za druhé světové války.
Nejsilněji na mne zapůsobila výstava kufrů, zubů a vlasů patřící zavražděným vězňům tohoto koncentračního tábora. Zjistili jsme také,
jakým způsobem uvěznění lidé žili –
nedostávalo se jim téměř jídla, spali
na dřevěných postelích natlačeni jeden na druhého, trpěli zimou, různými
nemocemi, které samozřejmě nikdo
neléčil. Ti, jenž v táboře nebyli přínosem (tedy pracovní silou), posílali
němečtí hlídači rovnou do plynových
komor, na ostatní „přišla řada“ později. Vězni, kteří byli v plynové komoře usmrceni, byli následně spáleni a
vzduchem se linul zápach lidského
masa.
Prohlídka koncentračního tábora Osvětim byla podle mého názoru
velmi poučná, zajímavá a zanechala
v nás silný dojem. Domnívám se, že
by měl každý člověk vidět to, co my,
aby se podobné hrůzy již nikdy neopakovaly.
M. Doležel. 8. B

STŘÍBRNÝ VĚNEC
Ve čtvrtek 9. června se jedenáct
vybraných plavců ze třetích tříd ZŠ
Fryšták zúčastnilo 41. ročníku plaveckých závodů zlínského regionu „Stříbrný věnec“.
V kategorii jednotlivců v plavecké
disciplíně znak získala 1. místo žákyně 3. B. Emma Matúšů.
Děkuji dětem za vzornou reprezentaci školy a paní Krajčové za pomoc
a fotodokumentaci tohoto příjemného
sportovního dopoledne.
PZ
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POSTUPOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
Každý rok pořádaná hasičská soutěž Lukovského Podhradí, se měla letos pořádat v Lukovečku. Bohužel k obsáhlosti této soutěže nebylo možné ji v Lukovečku uskutečnit, a tak se konala v sobotu odpoledne 26. 5. na fotbalovém hřišti ve
Vlčkové.
Hasiči SDH Lukoveček v pátek a v
sobotu ráno vytyčili tratě pro předepsané discipliny. Tou první byl požární útok
a druhou byla štafeta 4x100 m, která
se skládá z překážek: okno, bariera, minimax, kladina s rozdělovačem.
Pro pořádající SDH Lukoveček byla
tato soutěž nejen technicky náročná,
ale i velice úspěšná. Podařilo se nám
dát dohromady pět soutěžních družstev,
a to v kategorii mužů, kteří se umístili
na druhém místě, ženy, které byly také
druhé, mladší žáci, kteří svou kategorii
vyhráli, starší žáci obhájili druhé místo,
staří páni nad 35 let byli první a v ka-

tegorii jednotlivců: muži – první místo,
ženy – první, druhé a třetí místo.
Všem soutěžícím a divákům děkujeme za vytvoření bezvadné atmosféry.

Setkání seniorů
V sobotu 11. 6. 2011 ve 14.
hod. uspořádala místní skupina ČČK
v Obecním domě posezení - jak se
tomu u nás říká – sraz seniorů.
Na stolech čekalo občerstvení.
Chlebíčky, zákusky, tyčinky. Podávala
se také káva, čaj, víno a i slivovička
ukápla.
Letos proběhl již jedenáctý ročník. Nálada byla výborná a sousedi
si poseděli a hlavně poklábosili jen
tak o všem. Při tomto setkání jsme
taky oslavili životní jubilea třech dlouholetých členek ČČK. S kytičkou
a dárkem jsme si na zdraví připili a zazpívali dvěma osmdesátnicím a jedné
sedmdesátnici.
Doufáme, že příští rok se opět
naši senioři sejdou a popovídají alespoň v takovém počtu a pohodě, jako
to bylo letos.
Hana Popelářová

V Baťově nemocnici
odstraňují chrápání
šetrnou metodou
Jako jediní ve Zlínském kraji operují lékaři ušního-nosního-krčního
(ORL) oddělení Krajské nemocnice
T. Bati, a. s. (KNTB), ve Zlíně chrápání pomocí zařízení CELON. Zákrok je
šetrnější ke tkáním, méně bolestivý
a také levnější než klasická nebo laserová chirurgie.
Zákrok v lokálním umrtvení trvá
zhruba 20 minut. „Jde o ambulantní
záležitost a po výkonu odchází pacient domů. Většina lidí jde druhý nebo
třetí den po operaci do práce. Na kontrolu je zveme za čtyři až šest týdnů.
To už nám mohou říct, zda je jejich
stav lepší nebo zda je efekt nedostatečný. V tom případě můžeme zákrok
opakovat a pooperačním jizvením
měkké patro dále zkracovat. Nehrozí
tedy, že by byl rozsah zákroku větší,
než je třeba, jak je tomu u jiných metod, kdy je zcela odstraňována část
sliznice,“ řekl primář Světlík.
Zdroj:
K. Havlíková – tisk. mluvčí KNTB
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VÍTOVÁ

Milí čtenáři, dovolte mi, abych se
s vámi podělila o pár zážitků z akcí, které jsme uspořádali u nás, na Vítové.
V sobotu 31. května v 19. hodin se
uskutečnilo KÁCENÍ MÁJE. Letos, již po
třetí od obnovení této tradice, jsme se
sešli u VÚB na Vítové. Počasí nám vůbec nepřálo, i přesto však bylo diváků
dost. Předseda Osadního výboru všechny přivítal a seznámil s programem
a mohlo se začít. Jako první se o vystoupení postaraly mažoretky ze ZŠ Fryšták
pod vedením Nikoly Dorazínové. Pak
došlo na samotné kácení a za potlesku
všech přítomných byla naše „Vítovecká
májka“ pokácená. Nastoupily opět mažoretky, které nám ukázaly, že i v dešti
umí podat skvělý výkon. Další program
už probíhal na sále. O výbornou atmosféru se celý večer starala Vítovecká
1, kterou po první přestávce znovu vystřídaly mažoretky. Tentokrát bez hůlek,
v jiných kostýmech i v jiném rytmu holky roztleskaly celý sál svým kankánem.
Májová veselice by nebyla dokonalá
bez tomboly, o kterou se zase postarali
členové občanského sdružení a mnozí
Vítovjané. Losování, ale hlavně nezapomenutelného komentáře ke každé
z cen, se už tradičně ujal Franta Svačina. No a po tombole pokračovala zábava až do pozdních nočních hodin.
Na závěr chci poděkovat vítoveckým
chlapům, kteří celý víkend obětovali

AKCE
této akci, členům občanského sdružení „Dobrá nálada Vítová“, mažoretkám
ze ZŠ Fryšták, naší Vítovecké 1 a hlavně všem, co mezi nás přišli a bavili se
s námi.
Týden nato v sobotu 4. června jsme
uspořádali DĚTSKÝ DEN. Letos již po
šesté, tak jsme si dali záležet na programu a zase nás to počasí zklamalo.
Po odstartování všech netrpělivých
dětí, se přihnala slušná bouřka. A tak
jsme zachraňovali děti s rodiči, pořadatele, kteří byli rozeseti po trati a také
všechny pomůcky. Nakonec jsme se
všichni vrátili na sál a dali se do náhradního programu. Ale aby to nebylo
jednoduché, byli jsme díky bouřce, bez
elektřiny. To už byli mnozí z nás zoufalí, ale pozor, pár šikulů a všechno se
nakonec zvládlo! Děti měly radost a ta
přece neodmyslitelně k jejich svátku patří. Na závěr si každý odnesl slibovanou
odměnu a snad byli všichni spokojeni.
To se jistě ukáže na příští akci. Musím
podotknout, že práce okolo všech akcí
není nijak jednoduchá, můžeme se snažit sebevíc a pak stačí jedna nečekaná bouřka a všechno je jinak... Hlavní
je, že se nikomu nic nestalo a členům
sdružení zůstala na tváři zase DOBRÁ
NÁLADA. Za přípravu a spolupráci na
této akci chci poděkovat všem členům

i nečlenům našeho sdružení, manželům
Štefekovým za sponzoring, fryštáckým
hasičům a policistům, Bronikovi a jeho
psům a také všem ostatním.
Ještě bych Vám, milí čtenáři, ráda
připomněla, že Občanské sdružení
„Dobrá nálada Vítová“ má své webové
stránky, kde o nás najdete vše. Adresa
je www.dobranalada.huu.cz a ještě jedna adresa – www.rajce.net, do vyhledávače zadejte bačůvková a najdete fotky
ze všech našich akcí.
A na závěr přidávám pozvánku.
Alena Sanitrníková
OS „DOBRÁ NÁLADA VÍTOVÁ“
Vás zve na čtvrtý ročník

SOUSEDE,
NEZLOB SE!
akce se koná v sobotu 26. 7. 2011
v 17. hodin ve VÚB Vítová.
Držíme se hesla „Kdo si hraje, nezlobí“
a u nás je i o co hrát, tak přijďte!

Startovné je 40,-Kč
A po vyhlášení vítězů
bude jako každý rok, na Vítové rock.
Tentokrát se o zábavu postarají
GREEN DAY revival & RASKEN
Vstupné 60,-Kč
Občerstvení je zajištěno.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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Modleme se v velkou vroucností a vírou,
zvláště při mši svaté a Pán naše prosby
jistě vyslyší..
P. Ignác Stuchlý

Fotograﬁe
Dnešní historické fotograﬁe
by si zasloužily malý komentář.
Fotograﬁe na Hostýně bude
pravděpodobně z roku 1928.
Sedící řada zleva: František Hlaváč, Štěpán Trochta, Don Šiška – misionář z Palestiny, který
si svůj pověstný misionářský
vous pak nechal oholit, staříček
Stuchlý a P. Ivo Špán, slovinský
spolubratr, který posílil Fryšták
v jeho začátcích, protože jsme
patřili do jugoslávské provincie.
Ve 3 řadě pátý zleva je první chovanec ústavu František Krutílek,
který umírá v roce 1996 v Novém Jičíně jako salesián kněz.
Druhá fotka je zajímavá, že
vidíme dnes již zbourané domy
u vjezdu a detailně fasádu domu
od hlavního vchodu. Třetí zleva
je František Hlaváč a čtvrtý zleva P. Antonín Dvořák.

Provoz přes prázdniny
Dům bude otevřený a plný hostů: rodinné dovolené, anglické kempy, duchovní
cvičení i pracovní přednášky. Pouze kaple bude zavřena a sloužit jen hostům.
Na mši svatou Vás zveme až 5. září. Na zmrzlinový pohár do baru můžete přijít
kdykoliv.

F RYŠ T ÁK
Kronika oratoře (27.)
(školní rok 1937–38)
Vedoucím oratoře se stal P. Fr.
Lepařík, zástupcem vedoucího dp.
Veselý (všeobecně podle starého zvyku nazývaný „Pan“. Byl totiž již jako
asistent věrným pracovníkem v oratoři.) asistenti p. Bedřich Dombek a Josef Bělohlávek. Nový personál nastoupil na pole práce po divadelních
cvičeních koncem července. Hoši
byli ještě na prázdninách. Většina
se musela zúčastnit hospodářských
prací. Přesto nepatrný hlouček živých
a vlastně těch nejživějších ogarů fryštáckých zdržoval se téměř po celý den
v oratoři. Průbojní dva bratři Jaroslav
a František Ševčíkovi, ustavičně se
hašteřící a 3 Švajdové:Jobek, ještě
capart, dorůstající Ruda a za dospělého se považující Laďa. Hospoda byla
zastoupena elegantně vystupujícím
Laďou Mikuškovým, věrným přítelem
M. Kalabového, horliví to čtenáři „Májovek“.
Začátkem školního roku pan vedoucí musel ustoupit panu podvedoucímu dp. Veselému, jelikož ho
přinutila vnitřní vážná nemoc, lehce
zhojitelná: zánět slepého střeva a vrátil se až za měsíc. Počátkem školního
roku se množily každodenně řady našich malých přátel. V polovici září se
navrátil poněkud zesláblý dp. Lepařík
(Páter František od tetiček jmenovaný). Přivítali jsme ho dialogem v divadelním sále. Uvítací řeč pronesl Antonín Markytán, jenž později vstoupil do
továrny k Baťovi. Zároveň se rozloučil
s bývalými pány asistenty p. Rochlou
a p. Krhutem, horlivým vazačem knih
oratoriánské knihovny. Oba zůstali
věrnými spolupracovníky po celý rok.
P. Rochla maloval vkusné plakáty
a tiskl oratoriánský věstník, takže byl
poctěn titulem „Mistr plakátů“.
U příležitosti školní neděle začátkem října pořádali jsme v oratoři kuželkový turnaj a závody v běhu. Jako
vítězi vynikli Memba Kalab v běhu
a Ruda Švajda v turnaji.
Asi v této době začal svoji činnost
malý klérus, někdejší družina sv. Aloise za vedení dp. Dombeka. Předsedou družiny byl Dalák, místopředseda
Giesel (tatík) a jednatelem Kocourek
Láďa. Pořídili si samostatný archiv
umístěný na chodbě před jídelnou

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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představených. Ministrantskou garderobu rozmnožili několika červenými
a černými klerikami, celkem asi 30
kusů. Schůzky mívali střídavě v hovorně, ve staré budově, před ložnicí a
nejčastěji v prvé třídě. Zkoušky z ministrance bývaly přes poledne.
Za špatného počasí byly v místnosti oratoře promítány zajímavé obrázky z časopisu „Vittorioso“. Slovní
doprovod míval občas pan vedoucí P.
František nebo p. Bělohlávek.
V říjnu zahájil svou činnost vzdělávací kroužek Don Bosco, poměrně
dost navštěvovaný.
Kterousi neděli jsme hráli přes
zákaz příliš horlivě fotbal, takže míč
uvázl ve sklepě. Velcí hoši lezli oknem
první a začali po sobě házet bramborami. Ta hra se jim velice líbila a
chtěli zaútočit též na kuchyň. Do toho
ovšem povstal pekelný rámus, který
by málem skončil zavřením oratoře
ve všední dny. Pouze na energetické
zakročení vedoucího neštěstí bylo
zažehnáno. Jinak ve všední dny jsme
hrávávali dlouho do tmy tingolo (vyzývaná). Tato hra nám často zpříjemnila
podzimní večery.
Příchodem zimy začala sezóna divadelní. Sehrála se divadla rázu veselého i vážného. Mikuláše jsme uvítali
dvakrát. Malí nahoře v divadle v neděli odpoledne hrou, kterou si sami
připravili: „Mikuláš přichází“. Večer
pak kroužek Don Bosco jej uvítal v
místnostech oratoře. Mikuláš nadělil
bývalému předsedovi šikovného pacholka. Po odmítnutí jej Mikuláš nabídnul Mírovi Hanačíkovi, nadějnému
muzikantovi. (Byl to pouze nechutný
slaměný paňác.) Všichni členové
kroužku byli bohatě odměněni. Byl
přítomen též horlivý oratorián z řad
dospělých pan Kocourek. Neméně
zasloužilým členem byl pan předseda
Hnila, jenž často nabídl panu vedoucímu peněžitou pomoc ve prospěch
oratoře.

PUTOVÁNÍ
POHÁDKOU
V sobotu 28. 5. 2011 OS Věneček pořádalo již pátý ročník Putování
pohádkou. Po dlouhých a důkladných
přípravách jsme se sešli ráno v parku
v Horní Vsi zklamáni z nepřízně počasí. Jakmile přestalo pršet se všichni
vydali na svá stanoviště. Na děti čekalo přes 50 pohádkových postaviček z 23 pohádek, 2 šikovné malířky,
které na obličej namalovaly vše, co si
kdo přál, cukrová vata a spoustu dalších dobrot. Počasí se během dopoledne ovšem zhoršilo natolik, že jsme
nakonec odpolední a večerní program
zrušili.
Chtěla bych poděkovat všem návštěvníkům, které neodradilo počasí a přišli za
námi do pohádky. Také moc děkuji všem pohádkovým postavičkám, všem pomocníkům i hasičům, že to nevzdali a svůj úkol plnili až do konce. Děkuji panu B. Bělákovi
za rychlé zapůjčení vojenského stanu a učitelskému sboru ZŠ za vstřícnost a pomoc
v průběhu našich příprav. Velké poděkování posílám touto cestou také našim sponzorům, kteří nám nemalou měrou pomohli zajistit naši akci.

DĚTSKÝ DEN PODRUHÉ...
Jelikož nám sobota moc nevyšla, tak
jsme se rozhodli uspořádat odpoledne
pro děti hned v neděli. Počasí slibovali
hezké, podařilo se nám i přesunout sobotní divadelní představení na neděli a
tak nám v tom nic nebránilo. Rozeslali
jsme několik desítek sms pozvánek a
doufali, že někdo přijde. Lidé nás nezklamali. Zkrácenou verzi divadelní pohádky s názvem Rozsypané pohádky v
podání ochotnického divadla Studia T
ze Zlína sledovalo přes 50 dětí. Přidali jsme několik soutěží pro děti , ale i
pro rodiče, spoustu písniček a než jsme
se nadáli byl podvečer a nikomu se nechtělo ani domů.
Chtěla bych poděkovat všem za
krásnou atmosféru a doufám, že jste se
s námi cítili tak dobře, jako my s Vámi.
Za OS Věneček
Z.V.

11

PŘEDSTAVUJEME KNIHY Z NAŠEHO KR A JE

František Fryšák-Buchlovský: NA TESÁKU
(Památce pana Rudolfa Ševčíka staršího)
„Připomínejte občas knížky a literární příběhy z Fryštáku,“ slyšívám nejen
z úst čtenářů i starousedlíků.
„I pro naše nové obyvatele je to
potřeba. Aby se trochu o tomto kraji
a osudech lidí něco dověděli, aby ho
měli rádi...“
Tak nám to kladl na srdce i pan Rudolf Ševčík starší při své, bohužel, poslední návštěvě v městské knihovně.
Seděl na židli naproti půjčovního pultu a
jako věrný Fryštačan, dlouholetý čtenář,
myslivec, včelař, měšťan a mistr řeznický se vyznával z lásky k přírodě, zdejší
krajině, lidem i milované knize – pytlácké baladě F. Fryšáka Buchlovského Na
Tesáku. Svého času to byl nejčtenější
a nejčastěji půjčovaný román na Fryštácku. Několikrát znovu převázán a přesto stále v „salátovém vydání“.
„Ta knížka Na Tesáku by se měla
znovu vydat. Já jsem ji četl mockrát. To
byl kus mého srdce. Každou stránku
jsem doslova hltal, prožíval a celý příběh znal skoro nazpaměť.“
V regionálním fondu naší městské
knihovny je knih o Fryštáku a prací inspirovaných tímto krajem celá řada. Namátkou připomínám Jadrníčkovo Městečko Fryšták (1933, 1948), Drábkovy
Dějiny městečka Fryštáku a far, které
do Fryštáku přináležely (1915), Zapletalovu knihu pověstí a příběhů Fryštácká
brázda vypráví (2004), jejíž 2. rozšířené
vydání, tentokrát s novými ilustracemi
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pana Martina Ševčíka, chystáme do
tisku, zmíněný Buchlovského román Na
Tesáku (1937), knížka Marie KopřivovéKrajčové Z čarovného kraje (1999) a tak
bych mohl pokračovat. K oblíbeným prózám patřil - díky panu učiteli Františku
Bardodějovi - příběh Čeňka Kramoliše
Pro střevíčky (o nebohém Jiřím Čaníkovi), ke svým regionálním láskám řadím
román bývalého žáka fryštácké školy,
pozdějšího profesora Palackého univerzity v Olomouci dr. Josefa Galíka Soud
i odpuštění (z třicetileté války), knihu
Rajmunda Habřiny Jan Adam z Víckova
a zejména zbojnickou baladu J. M. Sousedíka Dvorec u jezera.
Svého času jsme tyto knihy prezentovali na stránkách Fryštáckých listů
(v devadesátých letech minulého století. Jak to letí!) A protože nás k tomu
znovu vyzýváte (a také školní mládež,
učitelstvo i naši noví spoluobčané to
možná přivítají), dovoluji si vám opět
nabídnouti krátké nahlédnutí do knížek
jež nám byly – a věřím, že budou i některým z vás – tak milé.
Přesuňme se tedy na chvíli do poloviny 18. století, do nádherných Hostýnských vrchů (my jsme ještě říkávali
Hostýnských hor) a také částečně na
panství lukovské a na závěr i do Fryštáku, do časů, kdy bystřické panství náleželo hraběcímu rodu z Rottalů a panství
lukovské rodu ze Seilern-Aspang.

Na Tesáku, uprostřed panenské
přírody, žije po staletí pasekářský rod
Antošů. Podobně jako stovky pasekářských rodin, rozptýlených v nekonečné
lesní záplavě Karpat, požívají i Antošovi
se souhlasem vrchnosti určitých svobod (včetně občasného odstřelu zvěře,
jíž byly lesy v těch dobách přeplněny,
možnosti úměrné těžby dřeva, prodeje
dřeva či výrobků ze dřeva nebo sběru
a odprodeje lesních plodin). Pasekáři
hospodařili na přidělené části pastvin
a lesa, chovali ovce nebo hovězí dobytek, žili v jakémsi ideálním souznění
s okolní přírodou. Mezi pasekáři existovala s ohledem na zvláštní životní podmínky a určitou izolovanost v horách
vzájemná solidarita a výpomoc. Takové
vztahy i vazby rodinné se po generace
formovaly i v Hostýnských a Vizovických
vrších.
Kolem pytláckého hejtmana Jury Antoše, muže pozoruhodné síly a odvahy
(byť šedesátiletého!), vznikla družina
dvanácti přátel, jimž je svobodný život
v přírodě hodnotou nejcennější. Patřili
tu starý i mladý Fojt z Rusavy, Ležatka
z Horní Vsi, Kluča a Janoška z Vičanova,
Sosňák z Rajnochovic, Maruška z držkovských pasek, šenkýř Hradil a Baroň
z Rusavy, Vrlák z Podkopné Lhoty, a Petrášek z Kašavy. Muži přírody „...kteří se
v lese takřka zrodili, jimž byl les kolébkou i životem a v němž také viděli celý
svůj divoký svět i něžný klid.“ (s. 383).
Pytláci Antošova typu byli v lesních
končinách „štikami v rybníce“. Jako nejlepší znalci a ochránci přírody přispívali svou činností k udržování přirozené
rovnováhy v určeném prostoru. Občas
uspořádali leč, společně poseděli při
dobré pečínce, srnčím guláši a butelce
svěžího moku, zazpívali si a povyprávěli
rozličné příběhy při vatře (v knize jsme
např. svědky jejich posezení u Obřan,
přípravy letní leče na Kašavsku, besed v pasekářských dřevěnicích). Tvrdá
práce v lese, drsné, ale zdravé klima,
i svéráz samotářského života zocelily
pasekáře v hrdé, odolné a statečné lidi,
lidi svobodné vůle.
Zdánlivá idyla na pasekách je narušena procesem změn, souvisejících
s nástupem osvícenského absolutismu, upevňováním byrokratického systému, který, byť v upravené podobě, trvá
dodnes! První předzvěstí „pokroku“ je
příchod horlivého, arogantního mladého
lesníka Lacnera, který získal podporu
zámeckého direktora a spolu s vrchFRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2011

nostenskými úředníky začíná omezovat
svobody valašských pasekářů. Sebevědomý Lacner se navíc začíná zajímat
o půvabnou Antošovu dcerku Barču
(a ta zpočátku pod přívalem falešných
lichotek a slibů mazaného frajírka ztrácí
hlavu).

A tak se nad Tesákem začínají stahovat mraky... Přichází přísný zákaz
tolerovaného pytlačení a užívání lesa.
Z Lacnerova popudu se ztratí z Antošovy trulice dokumenty k ověření pasekářských a majetkových práv. Antoš
se proti zvůli bouří. Spolu se ženou

Rozárkou a tetkou Holčákovou (bylinářkou a vdovou po zabitém pasekáři)
čelí svodům i zákeřnostem prohnaného
Lacnera. Aby zabránil nejhoršímu, chce
Antoš svou dceru provdat za člena své
družiny – syna pasekáře Fojta z Rusavy.
Věc má ale háček: Mladý Josef Fojt je
totiž zamilován do Pavly - dcery katolického (a tedy i vrchnosti katolické bližšího) pasekáře Zimčáka. Zimčák přitom
protestanta Fojta nenávidí a rád by ke
svému majetku přičlenil Fojtovu paseku
na Klapinově. Baruška Antošová bez
ohledu na varování rodičů a tety Holčákové žije dál v iluzích o Lacnerovi... Ten
jí neustále nadbíhá a vyhrocuje již tak
dost napjaté poměry.
Barča navíc o mladého Fojta nestojí.
To se hodí do krámu Lacnerovi, který
se chce nepoddajnému Antošovi a jeho
přátelům pomstít.
Ani různé hrozby, zákazy i dočasné
vězení v bystřickém zámku však Juru
Antoše a jeho kamarády nezlomí. A tak
se začíná v Hostýnských vrších i na lukovském panství rozvíjet drama, jehož
průběh vám podáme v dalším čísle.
SLÁVEK ZAPLETAL

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA

Tel:
777 550 621
608 749 219
Před časem se mi dostal do rukou Zpravodaj 1/2011 Folklorního sdružení Jánošík Brno. Je tam psáno, že nedávno založený soubor z Terchové s názvem Nebeská
muzika, vystoupil v Brně společně se souborem Ondráš. Dále píší, že vzácný host
ze Slovenska je první evropskou kapelou, která se ve své tvrobě inspiruje výlučně
písněmi z rodné obce Terchová.
Já bych k tomu rád dodal, že soubor CM Prameny společně s Praménkem
a Folkovou skupinou Pramen už mnoho let hraje a zpívá pouze nové písně inspirované rodným fryštáckým krajem. Vysvětluji si to tak, že vlastně první evropská kapela v tomto směru jsou Prameny, Pramének a Pramen. Naše první CD „Dolů přes
Fryštáček“, je toho hmatatelným důkazem. Další dvě CD (vycházejí právě v těchto
dnech) „Z té fryštácké strany“ a „Ať rozkvétá ten náš kraj“ samozřejmě pokračují
v tomto trendu. Na našich třech CD tak máme natočeno celkem 50 autorských
fryštáckých písní.
Richard Hovadík

Autovrakoviště Třebětice

HLEDÁM
dlouhodobý

PRONÁJEM RD
NEBO BYTU
ve Fryštáku.
Kontakt:

776 228 040

placená inzerce

První evropský soubor...

placená inzerce

včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ
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stránka z června
Milí spoluobčané,
zasloužíte si vědět, že lov na knihy neustává. Knihy jsou sice plaší tvorové (Pozn.
1: Zajímavější tituly se jeví jako nesrovnatelně plašší.), ale jestliže prostudujete odpovídající tajné spisy, můžete být jakž takž úspěšní. Jakmile proces lapení zdárně
proběhne, je zapotřebí získanou kořist (Pozn. 2: Toto dehonestující označení se
zdráháme užívat – knihy jsou tvorové svobodní – ovšem v tuto chvíli je z nouze vsazujeme.) bezpečně přepravit na místo, kde bude uchována pro Vás i budoucí generace,
tedy do knihovny. K transportu je nejlépe používat nosidla v podobě tašek (Pozn. 3:
Osvědčila se nám jak tzv. „igelitka“ s potiskem, tak i „taška na králíky“.) či batohů.
Tato nosidla musejí být prodyšná, aby knihy nezačaly ve stresu trousit písmena nebo
obrázky…
Prozatím dosti teorie, je na čase, abychom Vám představili několik posledních
úlovků. A začněme beletrií pro děti a mládež. Naučnou pro ně a literaturu pro dospělce si necháme na některé příště ;-)
Vaši lovčí JK a AZ
P. S. S radostí děkujeme dvěma dárcům, díky nimž do knihovny přibyly tituly,
které jsme Vám dosud nemohli nabídnout. Vděčíme za ně pánům Karlu Januškovi
a Jiřímu Sadilovi.
BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Flanagan John − Hraničářův učeň –
Kniha první (Rozvaliny Gorlanu)
Rozvaliny Gorlanu je první
kniha fantasy série příběhů o
Willovi a jeho přátelích z hradu Redmontu. Will je na svůj
věk malý, ale zato je hbitý a
neobyčejně bystrý. Celý život snil o tom,
že se stane slavným rytířem jako otec,
kterého nikdy nepoznal, ale do bojové
školy na hradě Redmontu ho pro malý
vzrůst nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k Haltovi, tajemnému
hraničáři, jehož záhadnou schopnost
neviditelně se pohybovat lidé přičítají
černé magii. Will se postupně učí používat zbraně hraničáře: luk a šípy, šedozelenou pláštěnku a houževnatého
malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč
ani velkého koně, po kterých tolik toužil,
zjistí, že dobrý hraničář je pro království
stejně důležitý jako slavný rytíř. A když
se s Haltem vydá na nebezpečnou výpravu do pustiny, aby vystopoval děsivé
tvory, kteří se chystají zabít krále, zjistí
nakonec, že hraničářské zbraně nejsou
tak špatné…
Gaiman Neil; Russell P. Craig
− Koralína
V novém bytě Koralininých
rodičů je dvacet jedna oken a
čtrnáct dveří. Třináct z nich se
dá otevírat a zavírat. Čtrnácté
jsou zamčené a za nimi je jen
cihlová zeď až do chvíle, kdy je Koralína
jednoho dne otevře a najde za nimi průchod do jiného bytu v jiném domě, který
se tomu jejich podobá jako vejce vejci.
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Až na to, že je jiný...
Dva báječní muži s nekonečnou fantazií a třetí rozměr. Dobrodružný příběh,
který vzdáleně připomíná Alenčinu výpravu do světa za zrcadlem, se zrodil
v hlavě Neila Gaimana, jednoho z nejlepších autorů fantasy současnosti a
podobu románu v obrazech mu vtiskl
skvělým způsobem P. Craig Russell.

Kinney Jeff − Deník malého poseroutky
Když je vám tak jedenáct,
může to být fakt opruz. A nikdo to neví líp než Greg Heffley, protože se najednou ocitl
na víceletém gymplu, kde malí
poseroutkové, jako je on, narážejí každý
den na chodbách do kluků, kteří jsou
větší, silnější a holit by se mohli dvakrát denně. Deník malého poseroutky
není jen tak obyčejný deníček. Greg tenhle sešit dostal od mámy. A to přesto,
že deníky jsou přece jenom pro holky!
Takže si nemyslete, že to bude nějaké
„milý deníčku“ tohle a „milý deníčku“
támhleto. Navíc tohle vlastně není deník, to jsou ZÁPISKY. Greg si prostě zapisuje a čmárá obrázky ke všemu, co se
kolem něj děje. Píše o svém otravném
starším bráchovi, o potrhlém kamarádu
Rowleym, o každodenním boji o přežití
ve škole, o jednom fakt děsivém domě
hrůzy, o kreslení komiksů pro školní časopis a taky o Sejru...
Jeff Kinney, autor a ilustrátor v jedné osobě, vytvořil hrdinu, který sice vypadá trochu neobvykle, ale na druhou
stranu je to vlastně úplně normální puberťák. Jako třeba ty :-)

Selznick Brian − Velký objev Huga
Cabreta
Zcela nový zážitek z četby!
Dobrodružství psané obrázky!
Sirotek, údržbář nádražních
hodin a zlodějíček Hugo žije
ve zdech rušného pařížského nádraží, kde se musí skrývat a zůstat v anonymitě. Náhle zasáhne osud
a chlapcova skrývaná existence i jeho
nejcennější tajemství se náhle ocitnou
v ohrožení. Záhadná kresba, zápisník
střežený jako oko v hlavě, ukradený
klíček a skrytý vzkaz od Hugova otce
tvoří kostru tohoto spletitého, křehkého
a kouzelného příběhu plného tajemství.
Unikátní kombinace textu s ilustracemi,
které při listování knihou vytváří doslova ﬁlmový příběh, bude pro každého
čtenáře zcela výjimečným zážitkem!
Velký objev Huga Cabreta obdržel
v roce 2008 prestižní americkou Caldecottovu medaili pro nejlepší dětskou
knihu a v roce 2007 byl nominován na
Národní knižní cenu.
(Zdroj: kosmas.cz, detiaknihy.cz, knihy.abz.cz)

HORAL
termofasády – výškové práce
– stavební práce
Máchova 10, 795 01 Rýmařov
zastoupení pro Zlínsko:
ZDENĚK ZAJÍČEK, tel. 777 106 342
NABÍDKA PRACÍ NA RD – OKÁL
Provádíme:
Zateplení fasády RD polystyrénem
Stavba je dodávána na klíč (včetně lešení)
Kompletní výměna oken (plast, dřevo)
Kompletní rekonstrukce podkroví,
včetně koupelny a WC
Provedení mansardy v půdní vestavbě
Kompletní GO – vody, topení, odpadů
Kompletní GO střechy
Nabízíme veškeré práce na RD – Okál
- posunutí příček
- rekonstrukce koupelny a WC
- GO podlah
- GO stěn (tapety, omítky)
placená inzerce

Lovecký deník Městské knihovny Fryšták,
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DOROSTENCI SLAVÍ POSTUP DO OKRESNÍHO PŘEBORU
Dorostenecká věková kategorie strádá, mužstev hrajících fotbalové soutěže
je jako šafránu. Po loňském postupu našich žáků do krajské soutěže odcházelo
z týmu osm fotbalistů. Fryštácký fotbalový klub již neměl tři roky dorost. Na
pořadu dne tedy byla otázka, co bude
s hráči dále? Jedinou možností bylo
domluvit se s některou z okolních obcí.
Nakonec byla dohoda rychlá a kluci hráli soutěž společně se svými vrstevníky
z Lukova. Poměrně ročníkově mladé mužstvo v letní přípravě hledalo svou tvář
a výsledky byly špatné. Vstup do soutěžního ročníku 2010/2011 na podzim
byl ovšem výborný. Mužstvo zaváhalo až
v 5. kole a rychle se z toho oklepalo.
Sestava postupujícího mužstva: Nášel Pavel, Kocourek Jakub, Matula Dominik, Hrbáček Martin, Skalička Stanislav, Výskala Stanislav, Dohnal Michal,
Němec Filip, Sedláček Ondřej, Tlusták
Jiří, Jantula Petr, Macík Ondřej, Drá-

Podzimní prvenství v soutěži čekal jen největší optimista. V zimě kluci makali poctivě na fyzičce. Trenéři
byli maximálně spokojeni s tréninkovou docházkou a začali hlasitě hovořit
o postupu. Boj se očekával zejména se
Spytihněví a mohlo se rozhodnout až
v posledním kole na domácí půdě právě
s tímto protivníkem. Jarní část sezóny
potvrdila tuto prognózu. Naši kluci poráželi jednoho soupeře za druhým, jejich
protivník také. Náskok v tabulce se nezvětšoval. Naše mužstvo nemělo žádné
velké hvězdy, každý hráč se podřizoval
úspěchu celku. Před nedělním (19. 6.)
dopoledním utkáním posledního kola
měl dorost náskok na svého soupeře
dva body. V oboustraně výborném utkání se skóre přelévalo z jedné strany na
druhou, diváci nakonec viděli sedm branek a radost našich kluků i jejich trenérů z postupu do okresního přeboru po
vítězství 4:3. Kluci měli radost nejen z
výhry, ale navždy budou vzpomínat na
fantastickou diváckou kulisu tohoto zápasu. Tímto fanouškům Fryštáku i Lukova moc děkují a těší se na jejich pomoc
v zápasech následující sezóny.
Mladým fotbalistům gratulujeme
k postupu. Fryštáčtí hoši se radují druhý rok po sobě,což je velký úspěch.

bek Jakub, Kravák Ladislav, Štefanko
Ondřej, Štefanko Jan, Červenka Dominik,Vlach Daniel, Kovář David,Marušák
Milan, Houšť Jan.
Trenéři: Koseček Roman, Hrbáček
Jaroslav

Vážená redakce Fryštáckých listů.
Dovolte, abychom Vás nejprve pozdravili a podělili se Vámi i fryštáckou veřejností o úspěších našeho syna Tomáše Konečného na sportovním kolbišti ve
stolním tenisu za sezónu 2010-2011.
Je členem družstva stolních teistů SF SKK El Niňo Praha, které právě v těchto
dnech vybojovalo titul „Pramos extraligy“ (už popáté za sebou) a náš Tomáš byl
vždy u těchto vítězství.
V březnu 2011 se v Praze konalo Mistrovství republiky jednotlivců, kde obsadil
3. místo v jednotlivcích a 2. místo s kolegou Prokopcem ve čtyřhře.
Je stále v kádru České reprezentace. I zde přispěl k úspěchu v umístění
v evropské lize v zápase ve Švédsku a v odvetě doma v Luhačovicích. Dostal se
i do nominace na MS jednotlivců v Rotterdamu. Nemusel sice hrát kvaliﬁkaci, ale
hned v prvním kole dostal šestého hráče světa Číňana Xu Xin. Tím padly všechny
naděje na nějaký úspěch. Ale i tak to byla pro Tomáše jedna z nejúspěšnějších
sezón v jeho kariéře.
Loni v listopadu vyhrál v Havířově TOP 12 o Pohár České televize.
Zúčastnil se série turnajů ITTF Pro Tour ve Slovinsku, Kataru, Dubaji, Polsku,
Rakousku a Maďarsku.
V Anglii se mu podařil dosud největší úspěch v kariéře. Ve druhém
kole porazil čtvrtého nasazeného hráče světa Zhang Jike, který na pozdějším turnaji v Rotterdamu vyhrál soutěž v jednotlivcích.
Tento zápas vynesl Tomášovi posun na světovém žebříčku mezi nejlepších 100 hráčů světa.
V současné době v žebříčku ČR
ﬁguruje na 3. místě, v Evropě je 48
a ve světě 89.
Ing. Josef Konečný a Hana Konečná.
Redakce FL děkuje za zajímavé informace a přeje Tomášovi v jeho sportovní
kariéře spoustu úspěchů a vyslovuje velký dík za příkladnou reprezentaci města
Fryštáku.
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Slavnostní poděkování
Dne 31. 5. 2011 se v Chropyni
uskutečnilo slavnostní setkání, jehož
hlavním cílem bylo poděkovat a ocenit
všechny, kteří se podíleli na likvidaci
mimořádně rozsáhlého požáru z dubna
letošního roku.
Hasičům, policistům a dalším odborníkům přišel poděkovat osobně
hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák, kterého doprovodila ředitelka
HZS Zlínského kraje Jarmila Čičmancová, starosta města Chropyně Jaroslav
Hloušek a starosta krajského sdružení
hasičů ČMS Josef Krajča. Ve svých velmi osobních projevech všichni vyjádřili
uznání a úctu k zásahu, k práci všech
zúčastněných a ke zvládnutí tak rozsáhlého i náročného úkolu.
Událost, která je v našem kraji právem nazývána požárem století, zaměstnala hasiče z více než 70 jednotek profesionálních, dobrovolných i podnikových
sborů, a to hned ze čtyř krajů České
republiky. Hlavní požár jsme likvidovali
po dobu 4 dnů, další dva týdny požářiště vyhořívalo a bylo nutné ho postupně
dohašovat.
Tohoto zápolení s ohnivým živlem se
po 2 dny účastnila i naše jednotka a ani
ona nechyběla ve výčtu oceněných sborů. Za nás převzal ocenění náš velitel
Lubomír Richter.

Stěhování čápů
Párečku čápů bílých a jejich mláděti dnes dopoledne podali pomocnou ruku pracovníci Odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s hasiči z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
a odborníky v oblasti ornitologie.
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Komín poblíž centra města Fryštáku, na kterém bylo původní hnízdo, je totiž v havarijním stavu a bylo potřeba vybudovat nové bezpečnější hnízdiště. Stal se jím betonový sloup, na
který se uchytila podložka, a na ní se udělaly základy nového
hnízda. Zbudování nového domova pro čápy uhradil ze svého
rozpočtu Zlínský kraj.
Ornitologové přenesli pomocí vysokozdvižné plošiny Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje mládě z původního
nevyhovujícího hnízda, aby mohlo spokojeně přežít do vylétnutí. Pak už se jen čekalo, zdali se k němu rodiče vrátí i do
nového domova.
„Vrátili se téměř okamžitě. Plošina, se kterou nám v rámci záchrany zvířete asistovali zlínští hasiči, ještě nebyla ani
zcela sklopená. Dopadlo to zkrátka dobře, jako vždy,“ hýřil po
zdařilé záchraně čapí rodinky optimismem Miroslav Dvorský,
ornitolog z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí. Sám přitom už asistoval u více než padesátky podobných
záchranných akcí.
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Na Fair Play se někomu
otřásla pouze okna,
mnohým jejich limity a leckomu zřejmě také hodnoty.
Za sebe děkuji za vstřícnost a pomoc všem, kteří F. P. vytvořili takové,
jaké letos bylo. Díky panu Doleželovi,
Kasalovi a všem chlapům z města za
pomocnou ruku, díky Liboru Sovadinovi za propagaci a půjčení věcí ze školy,
díky Pavlu Nášelovi za příznivé vyhlášení rozhlasem, díky Lojzovi Langerovi
za pomoc a podporu, díky Holíkovým
za půjčení trampolíny, Bradávkovým za
půjčení provizorní horolezecké stěny,
díky panu Rudolfovi za přivezené lešení, panu Raškovi za půjčení balíků slámy, paní Chudárkové za půjčení kýblu s
vodou, Johnymu Komárkovi za půjčení
promítací techniky, Stánce a Alče Horákové za sbírání jahod. Také všem,
kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích: Krisovi, Berťovi, Viktorovi a paní
Scharfové u grafﬁtů, Zdeňovi a Pepovi
za závod Fryštácká dlažba, Romanovi
za žonglování, Christianovi za parkour,
Lukášovi a Jirkovi na rampě, Charliemu
a Jirkovi Hájkovi za geocachingovou hru
a lanové aktivity, Edovi za breakaře,
Richmondovi za chvilku hraní, Milanovi,
Pajovi a Léně za občerstvení, Járovi za
beatbox a uvaděčství, Haffovi za stan
a podněty na příště, Ivě a Aldovi za pomoc s úklidem. Díky také Pavlovi Hrabíkovi za vydražený grafﬁt, paní Černé
za přípravy a podporu a jistě mnohým
dalším…
Sami čtete, že do F. P. se zapojilo
letos lidí dost. Bez nároků na odměnu,
ve svém volném čase. Otázkou pro nás
je, s kolika Fryštačany jsme se tam potkali? Kolik učitelů, radních a hlavně
dětí a mladých lidí s námi fair play letos
hrálo?
Další otázkou pro nás je „morálka“
sportovců. Borce z rampy, s kuželkami,
na kole či z lešení jste většinou s cigaretou a dokonce ani s pivem nepotkali.
To víte, žijí tím, co dělají a to „navíc“
prostě nepotřebují. Akce bez piva mi
vyhovuje.
Opravdu velkou otázkou je pro nás
účast na veřejných debatách. Pana Kučeru si přišlo poslechnout 5 lidí. A ten
člověk měl opravdu co říct. Za 10 let
gamblerství prohrál 2 000 000 korun.
Pro mě to byl opravdu silný zážitek. Na
besedu o korupci ve sportu se nás sešlo více. I tohle povídání bylo podnětné
a mi osobně dodalo podporu pokračovat v tom, co dělám.
Na závěr mám poslední otázku: Jak
Fair Play otřáslo Vámi? Půjdete do toho
příští rok s námi? Fryštačané?
Jiří Sadila

Fair play

Hrajeme Fair play
Fryšták zažil sobotu, jaká tady ještě nebyla. Sjeli se bikeři, beatboxeři
a rockeři z širokého okolí.
Celou akci zahájil závod downhill po
fryštackem náměstí s ukázkou umění
parkuristů. Z některých kousků všem
naskakovala husí kůže. Během závodu
probíhala také žonglérská show, při které si mohly děti i dospělí vyzkoušet, že
žonglérské umění není jen tak.
Většina slečen ale nenapádně
postávala u rampy plné pohledných
a odvážných „borců“,kteří se nenechali
zahanbit a předváděli nebezpečné kreace, za které by se nemuseli stydět ani
profesionální kaskadéři. Časem se u
každého z nich projevila znatelná soutěživost a snaha získat co největší obdiv.
Za chvíli se ale pozornost přesunula
také na nastupující kapelu Divide. Kapela nám už dříve dokázala, že to umí
pořádně rozbalit, ale na každém koncertě dokazují, že pilná práce a trpělivost růže přináší.
Když kapela dohrála, pozornost se
opět obrátila na závodníky na kolech,
kteří i přes pády a nepřízeň počasí vydrželi a předvedli výborné výsledky.
V zápětí na scénu nastoupila grunguvá kapela Mistake. Pánové ukázali,
že nejsou jen hezké tvářičky, ale že umí
hrát opravdu profesionálně. Nesmíme
zapomenout taky na beatboxery, kteří
zpříjemňovali celou akci a představení

breakdance tanečníků, které přitáhlo
spoustu lidí.
Za sochou Jana Nepomuckého se
roztáhla plátna a doposud nenápadní
kluci vytáhli z batohů barevné spreje
a začali tvořit úchvatná díla, která se na
konci akce dražila.
Pořádatelé neponechali nic náhodě
a pro návštěvníky přichystali stánek
s občerstvením a výrobky Fair Trade.
Sladká tečka na závěr hudební scény byla punková skupina Zkrat, která
zvedla ze židlí i ty, kteří doposud sledovali dění jen z povzdálí..
Fair play nás naprosto uchvátilo
a proto doufáme že, to nebyla poslední
taková akce. Těšíme se, co si na nás
Tomáš s Jirkou připraví příště.
Zuzka Fialová
a Kristína Škamralová 9. A

Fair Play je za námi
Lidé se nás ptají, jestli jsme byli
s akcí Fair Play spokojení. Po ﬁnanční
stránce by to bylo mnohem horší, kdyby
všichni garanti jednotlivých disciplín nevystupovali zdarma. Žádali jsme o několik grantů, z nichž vyšel jen jeden. Několik grantů jsme bohužel sami z vlastním
přičiněním promeškali.
Má to cenu?
Na druhou stranu, když nám tu ve
Fryštáku přibudou dva malí beatboxeři,
tři breakaři nebo někdo začne jezdit do
školy na bruslích nebo na skateboardu,
bude to fajn. Kdyby se někdo nadchl
pro skákání přes všelijaké překážky,
objevil kouzlo gymnastiky akrobacie
a atletiky... Kdyby pár dospělých přestalo házet všechny sprayery do jednoho
pytle… Kdyby pár kluků dostalo pod
stromeček nové BMX kolo… Kdyby na
něm pak měli kde skákat a trénovat…
Tak to za to stálo.
Kdyby některé mamince zachutnal
ovocný drink a všimla si v ceníku, že ty
cenově dostupné, voňavé a sladké jahody nasbírá kousek za Fryštákem a že
je může ke snídani dochutit domácím
mlékem nebo tvarohem, taky z místních
zdrojů…
Dokončení na str. 18
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Léto a hadi
Modelová situace:
,,Dnes je slunný letní den, na koupaliště nás maminka samotné nepustí, co budeme dělat?´´ Říká Petr (12
let). ,,Půjdeme si hrát na louku s pistolkami.“, radostně odpoví Pavel (13
let). Hrají si a najednou Petr spadne.
Křičí, že ho něco kouslo do nohy, nemůže chodit a pláče. Pavel přiběhne
k Petrovi a v dálce vidí mihotajícího
se hada.

Domácí a čerstvé
A kdyby našim farmářům, řezníkům, pekařům, včelařům a pěstitelům
došlo, že organizátorům této akce šlo
také o jejich zviditelnění a prezentaci
jejich produktů, pomohlo by nám to významně v organizaci dalších ročníků.
A nechtěli bychom zůstat jen u Fair
Play. Začátkem září se můžete těšit
na druhý ročník akce „Den splněných
přání“, která se přemění ve svéráznou
formu farmářských trhů.
Facebook k nám do Fryštáku přivedl nadšence z celé republiky, spoustu
Zlíňáků a pár Fryštačanů, pro které
byla akce připravena především.
Budoucnost „proherních“ automatů ve Fryštáku
Shodou okolností minulý týden byla
média plná výroku ústavního soudu,
který se týkal regulace výherních au-

tomatů obcemi. V rámci Fair Play nás
navštívil pan Kučera, který hráčskou
závislostí na automatech prošel. Podělil se s námi o svou zkušenost. Na
základě tohoto bych se chtěl veřejně
dotázat Rady města Fryštáku na následující:
Kolik a jaké výherní automaty jsou ve
Fryštáku provozovány?
Jaký je roční příjem pro městský rozpočet z provozování těchto automatů?
Zda by mělo město (po vzoru obce
Chrastava) přistoupit k omezení těchto
zařízení?
Jestli jsou automaty umístěny v dostatečné vzdálenosti od školy (dosahu
dětí)?
Znáte životní příběh člověka závislého
na gamblingu?

Co byste v situaci Pavla udělali?
a) začal/a bych plakat s Petrem
b) vycucl/a bych mu jed z rány na
noze
c) zaškrtil/a bych jeho nohu nad
místem poranění
d) ihned bych volal/a lékaře
e) zanesu postiženého domů
a dám mu napít kávy nebo hodně
studené vody
Správně je (d) a (e)
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
O tom jak postupovat při uštknutí hadem existuje mnoho mýtů, ale
v žádném případě nohu nezaškrcujte,
tím dojde jen k větší traumatizace postiženého místa, jed nevysávejte ústy
a ani ránu nerozřezávejte, hrozí riziko
vzniku infekce!! Jed zdravému dospělému člověku zpravidla nezpůsobuje
větší obtíže při včasně vyhledané
první pomoci. Mnohem více ohroženi
jsou nemocní a děti, u těchto skupin
obyvatelstva může hadí uštknutí končit smrtí.
OŠETŘENÍ:
1. Nemocného uklidníme.
2. Ránu překryjeme nejlépe sterilním obvazem, když nemáme použijeme kus látky ze šatů atd.... .
3. Končetinu dáme do improvizované dlahy, ze dvou klacků, aby byla v
klidu a umístíme ji pod úroveň srdce.
4. Dáme postiženému napít kávy(zrychluje krevní oběh,činnost srdce)
nebo naopak dáme mu napít něčeho
studeného to zpomalí krevní oběh.
5. Provedeme transport k lékaři.
Nikola Dorazínová
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Klub maminek
Klub maminek Fryšták
přeje všem rodičům a hlavně dětem
bezstarostné a hravé prázdniny.
Najdete nás na
www.klubmaminekfrystak.webnode.cz.
a napsat nám můžete na adresu
vlastovky@email.cz.

Muzikoterapie na Hrádku
Kinematovlak
Pochod s kočárky na Žabu

ZÁJEZD KLUBU DŮCHODCŮ
Jeden autobus a jeden mikrobus vyjížděl ráno 14. června z Fryštáku směrem
na Slovensko. Za dobré nálady všech seniorů a letního počasí nám cesta rychle
ubíhala. Náš první cíl - vesnice Čičmany - překvapila krásně pomalovanými dřevěnými domky. Dýchala tu živoucí historie se současností. Odtud byl už jen „kousek“ do Rajecké Lesné. Tam nám učaroval překrásný dřevěný slovenský Betlém.
Nikomu se odtamtud nechtělo, zvláště když venku lilo jako z konve. Naštěstí to
byla jen přeháňka a všichni se bez úhony dostali do sucha. V Rájeckých Teplicích
byla krásná lázeňská atmosféra. Jenže někteří „hladovci“ si dávali teplý oběd
a pak už toho moc neviděli. Brzy byl odjezd, abychom ještě stihli navštívit Žilinu.
Zmrzlina nebo kafíčko na Hlinkově náměstí nebo Mariánském náměstí a už je
pomalu čas k návratu.
O tom, že se zájezd vydařil, svědčilo hlasité a srdečné loučení výletníků na
konci cesty – u Vítové, na Špici nebo na náměstí ve Fryštáku.
Za Klub důchodců Fryšták
Anna Bačůvková.

V měsíci ČERVENCI 2011 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Alena Čalová
Anna Hanzelková
Anna Hápová
Alena Chudárková
Jan Jakeš
Zdeněk Kamenář
Jiří Koudela
Jana Lachnitová
Zdeňka Machačková
Jana Málková
Marie Paštěková
Marie Pečeňová
Jiří Spour
Marie Sušilová
Anna Vyskupová

Blahopřejeme!
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placená inzerce
placená inzerce
placená inzerce

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Fryšták–Dolní Ves
Vás zve na

POSEZENÍ PŘÁTEL LESA
A MYSLIVOSTI.
Akce se koná na chatě Lindáč
v sobotu 30. července 2011 od 13 hodin.
Připraveny budou zvěřinové speciality,
bohatá tombola a chybět nebude ani hudba.
Srdečně Vás zvou
členové MS Fryšták–Dolní Ves.

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

