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Blíží se DFF Kašava – Fryšták 2016

Letošní ročník proběhne v Kašavě

Noc kostelů ve Fryštáku

Podrobný program na straně 8

Hledáme nová parkovací místa

Více informací najdete na straně 9

2

FL 6/2016

ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 04/2016/VII ze dne 4. 4. 2016 (Výběr)
• RMF schvaluje zvýšení krátkodobého
nájmu Víceúčelového objektu Vítová,
a to na částku 1200 Kč vč. DPH/24
hodin za celý velký sál, 500 Kč vč.
DPH/24 hodin za klubovnu a 1500 Kč
vč. DPH/24 hodin za celý objekt včetně
spotřebované energie a vody a úklidu,
a současně pověřuje ing. M. Jaška zapracováním těchto nových změn do Ceníku služeb města Fryštáku.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000,- Kč občanskému
sdružení V Lukovečku na kopečku, z.s.,
za účelem částečné úhrady nákladů
spojených s organizací festivalu Festiválek na Kopečku 2016 a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Fryšták, a V Lukovečku na kopečku, z. s., za účelem
částečné úhrady nákladů spojených
s organizací hudebního festivalu Festiválek na kopečku 2016, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 3.000,-Kč Českému svazu
bojovníků za svobodu, Okresní výbor
ve Zlíně, na částečné krytí nákladů
na ﬁnancování vzpomínkových setkání
a činnosti sekretariátu a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem
Fryšták, a Českým svazem bojovníků
za svobodu, za účelem částečné úhrady
nákladů na ﬁnancování vzpomínkových
setkání a chodu sekretariátu, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 1.000,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody
Buchlovice, za účelem částečné úhra-
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dy nákladů spojených s činností záchranné stanice volně žijících živočichů
Buchlovice a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi
městem Fryšták, a Základní organizací
Českého svazu ochránců přírody Buchlovice, za účelem částečné úhrady nákladů spojených s činností záchranné
stanice volně žijících živočichů Buchlovice, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost paní J.
Billové, Fryšták, o zpětvzetí žádosti
o prodloužení splaškové kanalizace
k hranici pozemku p. č. 445/29, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, ve vlastnictví žadatelky a o spoluﬁnancování stavby
z rozpočtu města Fryšták ve výši 50%
z celkových nákladů a nesouhlasí s odkanalizováním novostavby formou vyvážecí jímky a to z důvodu, že je v místní
části vybudována kanalizace.
• RMF bere na vědomí návrh smlouvy
o spolupráci při využívání městského
kamerového a dohlížecího systému
mezi Městem Fryšták, a Policií ČR Krajské ředitelství Zlínského kraje, jako
koncového uživatele MKDS, a pověřuje Ing. P. Dohnala k zajištění podpisu
smlouvy ze strany PČR.
• RMF schvaluje dokument Pravidla pro
provádění oprav a údržby v bytech v majetku města Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o podmínkách provedení prací mezi
městem Fryšták, a spol. Lesy České republiky, Hradec Králové, k záměru provést stavbu „BP Fryšták“ v podrobnostech dle přílohy č. 1 – 4, 6 až 8 smlouvy
o podmínkách provedení prací, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá Ing. Pavlu Dohnalovi,
vedoucímu OTH zabezpečit protokolární předání a převzetí pozemků včetně
pořízení fotodokumentace.• RMF bere
na vědomí vyjádření Stavební komise
při RMF k žádosti pana P. Křižana, Zlín,
ve věci prodeje městského pozemku
p. č. 321 – ostatní plocha, manipulační
plocha, o výměře 4159 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a doporučuje ZMF schválit veřejné podání
nabídky na prodej pozemku p. č. 321
s min. cenou ve výši 1.500,- Kč/m².•
RMF pověřuje OSM vedením jednání
s fou E.ON ČR ve věci vymezení ochranného pásma trafostanice kolem stavby
trafostanice včetně navržení možného
majetkoprávního vypořádání.

• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit městský pozemek p. č. 821/2
– orná půda, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadateli MONTGAS, a. s., Hodonín, za účelem provedení stavby s názvem „Reko VTL RS Fryšták – obec“,
v rámci které bude na městském pozemku umístěna provizorní náhradní
řada pro zajištění přívodu plynu pro
město Fryšták, na dobu určitou do 31.
8. 2016, a uzavření příslušné smlouvy
o výpůjčce.
• RMF souhlasí se vstupem dodavatele
stavby „Reko VTL RS Fryšták – obec“ fy
MONTGAS, a. s., Hodonín, na městské
pozemky p. č. 987/5 a 915/1, oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, a pozemek p. č.
821/2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
souhlasu ke dni uzavření smlouvy o výpůjčce.
• RMF neschvaluje výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 89/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za účelem výsadby ovocných stromů podél místní komunikace
– ul. Přehradní žadateli panu Ing. M.
Truhlářovi, Fryšták.
• RMF souhlasí s bezplatným užíváním
části prostor ve Víceúčelovém objektu
čp. 100 ve Fryštáku – Vítové, o výměře
celkem 49,65 m² (místnost č. 109 - výčep, 112 - sklad, 113 - WC, 114 - šatna, 115 - předsíň, 116 - chodba a 117
- úklid), žadateli panu L. Miklovi, Fryšták
– Vítová, za účelem zajištění zkoušek
hudebního souboru „Vítovecká 1“ a uložení hudebních nástrojů, s podmínkou
úhrady nákladů na elektrickou energii
ze strany žadatele, a to každý čtvrtek
od 18 hod do 24 hod., a ukládá správkyni paní A. Bačůvkové organizačně zajistit v souladu s provozním řádem.
• RMF za účelem podpory kulturně společenského života města schvaluje
krátkodobou výpůjčku objektu kinosálu
(za radnicí) v případě nepříznivého počasí, žadateli Z kola ven, z. s., Fryšták,
pro uspořádání multižánrového kulturního festivalu „Fryštácký jarní slet“
dne 23. 4. 2016 a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem
Fryšták, a Z kola ven, z. s., na výpůjčku
objektu kinosálu (za radnicí) pro zajištění zázemí pořádání multižánrového
kulturního festivalu „Fryštácký jarní
slet“, na dobu určitou jednoho dne, 23.
4. 2016, s úhradou nákladů na energie
na vrub města (podpora kultury), a po-
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věřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá OTH zajistit výpůjčku mobilního pódia ve vlastnictví města pro
pořadatele „Fryštáckého jarního sletu“.
• RMF ukládá OSM a OTH připravit podklady (provozní řád a formulář protokolu
o zapůjčení) pro možnost krátkodobého vypůjčování prostor kina za účelem
podpory kulturně společenského života
a rozvoje dětí.
• RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při RMF k žádosti paní R.
Zahnašové, Fryšták, a pana M. Nováka,
Fryšták, ve věci prodeje části měst. pozemku p. č. 408/6 – ostatní plocha, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře 35
m², za účelem zřízení parkovacího stání, a pověřuje Ing. P. Dohnala zajištěním
zpracování projektové dokumentace
pro zřízení parkovacích stání u bytových
domů na ul. Holešovská.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č. 47
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 30 m², žadateli panu R. Doleželovi,
Fryšták, a paní P. Doleželové, Fryšták,
za účelem úpravy pozemku pro stání
osobního motorového vozidla, na dobu
určitou 20let, s tříměsíční výpovědní
lhůtou s tím, že žadatelé na své náklady
provedou příslušné úpravy povrchu pozemku (odvod dešťových vod ze střechy
domu do stávající příkopy, vsak dešťové vody z místní komunikace a úprava
plochy pro parkování bude provedena
ze zatravňovacích tvárnic položených
do hrubého kameniva a zásyp bude proveden kamenivem frakce 4-8 mm jako
vsaku) bez nároku vrácení investované
ﬁnanční částky při skončení výpůjčky,
a uzavření přísl.smlouvy o výpůjčce.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030030141/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, p. Rudolf, kabelová
přípojka NN“, umístěné na části městského pozemku p. č. 937/1 – ostatní
plocha, a pozemku p. č. 891/1 – zahrada, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.000,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
• RMF z důvodu podpory všestranného
rozvoje města, zajištění potřeb občanů
podpory obnovy lidových tradic a lidové
kultury ve městě Fryšták schvaluje výpůjčku části měst. pozemku p. č. 2/1
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 45 m² dle situačního nákresu, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli Fair
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Play Fryšták, z. s., pro pořádání pátečních tzv. malých Farmářských trhů, a to
na dobu určitou od 1. 5. 2016 do 9. 12.
2016 (pouze pátky), s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
• RMF z důvodu podpory všestranného
rozvoje města, zajištění potřeb občanů
podpory obnovy lidových tradic a lidové kultury ve městě Fryšták schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Fair Play Fryšták, z. s.,
a pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
• RMF z důvodu podpory všestranného
rozvoje města, zajištění potřeb občanů
podpory obnovy lidových tradic a lidové
kultury ve městě Fryšták schvaluje výpůjčku části měst. pozemku p. č. 2/1
– ost. plocha, ost. komunikace, dle situačního nákresu, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli Fair Play Fryšták, z. s.,
pro pořádání tzv. velkých Farmářských
trhů, a to na dobu určitou pro termíny –
soboty 25. 6. 2016, 17. 9. 2016 a 17.
12. 2016.
• RMF z důvodu podpory všestranného
rozvoje města, zajištění potřeb občanů
podpory obnovy lidových tradic a lidové kultury ve městě Fryšták schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Fair Play Fryšták, z. s.,
a pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
• RMF bere na vědomí informaci OSM
ve věci uzavřených smluv o podmínkách
provedení staveb a o výpůjčce pro oblast staveb přípojek inž. sítí ukládaných
do pozemků města a staveb zpevněných sjezdů a vstupů napojovaných
na pozemky a stavby komunikací města
za období od 8. 3. 2016 do 4. 4. 2016
bez připomínek.
• RMF v návaznosti na souhlasná prohlášení nájemníků Domu s byty pro
důchodce Fryšták, která byla písemně
potvrzena na jednání dne 10. 3. 2016,
potvrzuje užívání místnosti č. 354 –
herna bez omezení způsobem, který byl
schválen při převzetí Domu s byty pro
důchodce v roce 2013.
• RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při RMF k žádosti MUDr. D.
Klácelové, Fryšták – Horní Ves, ve věci
prodeje části městského pozemku p. č.
321 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře cca 650-800 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a doporučuje ZMF schválit veřejné podání nabídky na prodej pozemku p. č.
321 s min. cenou ve výši 1.500 Kč/m².
• RMF pověřuje OSM vedením jednání
s fou E.ON ČR ve věci převodu části pozemku p. č. 321 kolem stavby trafosta-

nice včetně možného majetkoprávního
vypořádání.
• RMF schvaluje předložené aktualizované smlouvy o právu provést stavbu
– na akce:
Prodloužení vodovodního řadu Dolnoveská – Vylanta: p.č. 220 k.ú. Dolní
Ves, obec Fryšták,
Vodovod Fryšták – Žabárna: p.č.
1019/50, 1019/32, 1015/32, 1015/
14 vše v k.ú. Fryšták, obec Fryšták,
a p.č. 611/2, 1381 k.ú. Dolní Ves, obec
Fryšták,
Řad vody V1 na ulici Osvobození: p.č.
564, 561/1 k.ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták,
a pověřuje starostu města, podpisem
těchto smluv.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a společností
IZOFO MAXX, s.r.o., Zlín, na dodávku
stavebních prací „Zdravotní středisko
Fryšták-Provozovna dentální hygieny“
v celkové ceně 82.438,- Kč bez DPH,
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje poskytnutí investiční
dotace ve výši 45.000 Kč Spolku přátel
lesa Ondřejovsko, Fryšták, na obnovu
objektu myslivecké chaty Hubertka v lokalitě Horní Ves – Ondřejovsko, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční dotace mezi
městem Fryšták, a Spolkem přátel lesa
Ondřejovsko, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí výsledek výběrového řízení na tajemníka Městského
úřadu Fryšták a ukládá starostovi vyhlásit do 15. 4. 2016 výběrové řízení
na tajemníka Městského úřadu Fryšták.
• RMF bere na vědomí podanou žádost
o konání mítinku Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 2016, dne 19. 4. 2016, v době
od 17.30 hod do 18.20 hod na náměstí
Míru ve Fryštáku.
• RMF bere na vědomí Zápis z komise pro školství, mládež a tělovýchovu
1/2016 ze dne 23. března 2016 a doporučuje ZMF schválit navýšení původně schválené dotace zařízení DIS na r.
2016 o částku 50 tis. Kč na zajištění
vedení DIS klubu.
• RMF schvaluje podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci
možného protizákonného jednání při
prodeji části podniku Vodovody a Kanalizace Zlín, a.s., a uzavření smlouvy
o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury z roku 2004 a pověřuje starostu podáním tohoto trestního oznámení jménem města Fryšták.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 05/2016/VII ze dne 18. 4. 2016 (Výběr)
• RMF v návaznosti na Zápis z jednání
o zadání studie ,,Variantní řešení cyklostezky Fryšták-Zlín“ ze dne 11. 4. 2016
a v návaznosti na výsledky veřejné zakázky malého rozsahu – viz Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ve věci
Variantní řešení cyklostezky Fryšták Zlín, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1
Zásad č. 1/2014 ze dne 15. 2. 2016,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.
010/16 mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou
S-projekt plus, a.s., Zlín, na zpracování studie „Variantní řešení cyklostezky
Fryšták-Zlín“, a to v ceně 61 000,- Kč
bez DPH (tj. 73 810,- Kč vč. DPH), a pověřuje starostu, Mgr. Lubomíra Doležela, podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí rozsah nutných
oprav a dovybavení dětských hřišť – Dolní Ves, Vítová, Horní Ves - Žaba, Sokolovna a Žabárna bez připomínek.
• RMF ukládá OTH zajistit opravy dětských hřišť a zajistit dovybavení dětských hřišť v souladu s obecně platnou
legislativou.
• RMF bere na vědomí žádost pana M.
Jašky ze dne 2. 3. 2016 ve věci:,,Projednání zastupitelstvem - informace
ke komunikaci 255/1“ a stanovisko
města Fryštáku k této žádosti, zpracované Mgr. P. Řehovou dne 18. 4. 2016.
• RMF bere na vědomí žádost p. Petra
Jašky ze dne 7. 3. 2016 ve věci:,,Projednání Zastupitelstvem města Fryštáku
vydání bezdůvodného obohacení“ a stanovisko města Fryštáku k této žádosti,
zpracované Mgr. Pavlínou Řehovou dne
11. 3. 2016.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č.
230/2005 o nájmu a provozování kanalizace - „Kanalizace Fryšták“ ze dne 21.
2. 2005, mezi městem Fryšták, a Moravskou vodárenskou, a. s., Olomouc,
na úsek splaškové kanalizace vybudované městem Fryšták v lokalitě Horní
Ves – ul. Korábová.
• RMF souhlasí se zachováním adresy
sídla Družstva singulárních domkařů
Fryšták, zast. panem I. Jadrníčkem,
předsedou představenstva, a panem
P. Dlabajou, místopředsedou představenstva, na objektu ve vlastnictví města
Fryšták – Sdruženém objektu, čp. 386,
ul. Souhrady, 763 16 Fryšták, na dobu
nezbytně nutnou, nejpozději do 30. 4.
2017, pro zajištění jiné adresy sídla
družstva, a pověřuje starostu podpisem
tohoto souhlasu.
• RMF bere na vědomí sdělení Statutár-

ního města Zlín prostřednictvím pana J.
Nováka, uvolněného člena Rady města
Zlína ve věci vyřazení silnice III/4915
v úseku Fryšták – Lešná ze sítě krajských komunikací a doporučení Stavební komise k dané problematice.

prodejnou Kamélie na chodníku na ul.
6. května z důvodu splnění podmínek
poskytnutí dotace na vybudování chodníku (viz ust. čl. VII, odst. 16 Smlouvy
o poskytnutí ﬁn. prostředků z rozpočtu
SFDI na rok 2015).

• RMF bere na vědomí informaci OSM
ve věci uzavřených smluv o podmínkách
provedení staveb a o výpůjčce pro oblast staveb přípojek inž. sítí ukládaných
do pozemků města a staveb zpevněných sjezdů a vstupů napojovaných
na pozemky a stavby komunikací města
za období od 5.–18. 4. 2016 bez přip.

• RMF bere na vědomí žádost manželů J. a M. Hanákových, Lukov, o snížení
ceny za zřízení věcného břemene a ukládá OSM doplnit podklady k žádosti z hlediska legislativního rámce.

• RMF bere na vědomí nesouhlas manželů F. a D. Koutných, Fryšták ve věci návrhu na samostatně vedené soudní řízení ze strany Mgr. P. Řehové, advokátky,
z důvodu změny právního základu pro
podání žaloby a současně bere na vědomí zrušení souhlasu ze dne 22. 10.
2015 vydaného manžely Koutnými k podání žaloby na určení vlastnického práva
k pozemku p. č. 662, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták a k úhradě příslušných poměrných nákladů spojených se soudním řízením s tím, že město Fryšták bude postupovat samostatně ve své záležitosti.
• RMF bere na vědomí vyjádření stavební komise ve věci studie pro umístění
lékařů do I. NP budovy Zdravotního střediska ve Fryštáku a ukládá starostovi
projednat tento záměr na ZMF.
• RMF schvaluje bezplatné využití sportovního areálu vedle Základní školy
Fryšták, p. o. (za Sokolovnou) žadateli
Tělovýchovné jednotě Fryšták – oddíl
volejbalu, pro pořádání 11. ročníku Turnaje osvobození ve volejbale smíšených
družstev a souhlasí s využitím plochy
živého trávníku k zajištění občerstvení
a ukládá OTH zajistit při konání akce
účast správce hřiště pro bezproblémový
průběh akce.
• RMF jménem města Fryštáku přebírá
záštitu nad Turnajem osvobození ve volejbale smíšených družstev a souhlasí
s poskytnutím částky ve výši 5 tis. Kč
na podporu tohoto turnaje (pořízení cen,
pohárů, diplomů a dalšího materiálního
zázemí – oproti předloženým dokladům).
• RMF bere na vědomí sdělení Odboru
správy majetku ve věci dodržení podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí ﬁn. prostředků z rozpočtu SFDI
na rok 2015 a k žádosti paní A. Zbrankové ve věci záboru veřejného prostranství na městském pozemku p. č. 474/1,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a neschvaluje zábor části tohoto pozemku k umístění prodejních stánků v místě před

• RMF bere na vědomí sdělení vlastníků pozemků p. č. 1019/29 a 1019/56,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, manželů I. a M. Doleželových, Fryšták – Dolní
Ves, ve věci bezúplatného převodu částí
těchto pozemků na město Fryšták a doporučuje ZMF schválit bezúplatný převod nově odd. pozemku p. č. 1019/72 –
trvalý travní porost, o výměře 15 m², k.
ú. Fryšták, obec Fryšták do vlastnictví
města Fryšták s tím, že náklady na uzavření smlouvy (geometrický plán a návrh
na vklad) budou hrazeny MF.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej městského pozemku p. č. 831 – zahrada, o výměře 179 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli manželům L. a I.
Jadrníčkovým, Fryšták, z důvodu umístění vedení jednotné kanalizace v majetku VaK, a. s., a vedení vodovodu a NTL
plynovodu.
• RMF bere na vědomí žádost Ing. M.
Zelinky, Zlín, o prodej části měst. pozemku p. č. 256/4 a o směnu části
měst. pozemku p. č. 256/4 za část
pozemku p. č. 256/2, vše k. ú. Vítová, obec Fryšták, za účelem narovnání
vlastnických vztahů a hranic s tím, že
ukládá OSM projednat se žadatelem
rozsah odkupovaného pozemku s odkazem na žádost pana B. Javory.
• RMF bere na vědomí žádost pana B.
Javory, Lukov, o prodej části měst. pozemku p. č. 256/4, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za účelem zřízení příjezdu
k soukromé nemovitosti s tím, že ukládá OSM projednat se žadatelem rozsah
odkupovaného pozemku s odkazem
na žádost Ing. M. Zelinky.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit
směnu části městského pozemku p. č.
255/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře cca 50 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za podíl (id. 1/3 – výměra 73,3
m²) na pozemku p. č. 445/34 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví žadatele pana B. Javory, Lukov.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit ani
prodej části městského pozemku p. č.

5

255/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře cca 50 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, žadateli panu B. Javorovi, Lukov, za účelem provedení odkanalizování nemovitostí ve svém vlastnictví.

va Zlín za účelem částečné úhrady nákladů (propagace, doprava, občerstvení
účinkujících, ozvučení, osvětlení apod.)
na akci Den hudby Fryšták 2016 oproti
předloženým dokladům.

• RMF schvaluje v souladu s Čl. V. –
Skončení výpůjčky, odst. 1 Smlouvy
o výpůjčce uzavřené dne 16. 1. 2008
mezi městem Fryšták a manželi P. a J.
Jaškovými, Vítová, podání výpovědi
k termínu 1. 5. 2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou, bez udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této výpovědi.

• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 02/2016
ze dne 6. 4. 2016.

• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část měst. pozemku p. č. 383/1
– ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 180 m² (dle snímku), k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, na dobu
určitou 20 let, s 3měsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, žadateli panu
R. Orsavovi, Fryšták, za účelem zarovnání hranic pozemků se sousedními nemovitostmi a užívání pozemku jako zahrada, a uzavření přísl. smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje výpůjčku městského
pozemku p. č. 332 – zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.
p. o., Praha, ke stavbě „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“,
na dobu realizace této stavby, nejdéle
na dobu do 90 dnů po vydání kolaudačního souhlasu s užív. předm. stavby.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o., Praha,
ke stavbě „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“, na dobu realizace této stavby, nejdéle na dobu do 90
dnů po vydání kolaudačního souhlasu
s užíváním předmětné stavby, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy o narovnání škody způsobené
provozní činností mezi městem Fryšták,
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.
p. o., Praha, ke stavbě „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“.
• RMF schvaluje:
a.a) převzetí záštity nad akcí Den hudby Fryšták 2016, konanou v sobotu dne
14. 5 2016
a.b) v souladu s ust. § 39 odst. 3 výpůjčku části poz. p. č. 2/1, k.ú i obec
Fryšták, a to spol. ZUŠ Morava Zlín
a.c) materiální podporu spočívající v zapůjčení 2 ks party-stanů, pódia pro vystupující, plast. židlí, tzv. pivních setů
a.d)
personální podporu spočívající
s pomocí při stavbě party-stanů, rozmístění plastových židlí
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 15 tis. Kč spol. ZUŠ Mora-
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• RMF neschvaluje poskytnutí peněžitého daru pro rok 2016 Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru spolku HANDICAP Zlín pro rok
2016 ve výši 6.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru mezi městem Fryšták, a HANDICAP Zlín, z. s., za účelem pokrytí částečných nákladů na provoz dopravních
služeb pro imobilního občana Fryštáku,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru zařízení Domov pro seniory Lukov,
p. o., pro rok 2016 ve výši 5.000,- Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem
Fryšták, a Domovem pro seniory Lukov,
p. o., za účelem pokrytí částečných nákladů na provoz zařízení, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru zařízení Sociální služby města
Kroměříže, p. o., pro rok 2016 ve výši
5.000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru mezi MF,
a Sociálními službami města Kroměříže,
p. o., za účelem pokrytí částečných nákladů na provoz zařízení, a pov. starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí daru na projekt „Malé mimi“ ve výši 10 000 Kč
na zlepšení péče pro rodiče předčasně
narozených dětí na novorozeneckém
odd. Krajské nemocnice T. Bati, a.
s., ve Zlíně, a uzavření přísl. darovací
smlouvy.
• RMF bere na vědomí Zápis z jednání
Stavební komise ze dne 14. 3. 2016
ukládá:
c.a) Ing. P. Dohnalovi zajistit zpracování studie dopravního řešení pěších
tras v lokalitě na Špici do 31. 5. 2016
ve smyslu bodu 5a) Zápisu z jednání
Stavební komise ze dne 14. 3. 2016
c.b) Ing. Arch. Kudělkovi zajistit zpracování zastavovací studie lokality BI 25
a lokality BI 39 do 30.6.2016
c.c) Ing. M. Kasalovi prověřit možnost
přesunutí nebo odstranění trafostanice
v areálu ZŠ Fryšták do 31.5.2016
c.d) Ing. P. Dohnalovi připravit na zasedání RMF projednání studie parkování
a stání na území města Fryštáku, zpracované Ing. J. Matúšem.

• RMF bere na vědomí Zápis z jednání
Stavební komise ze dne 11. 4. 2016
a ukládá:
d.a) Ing. M. Kasalovi zajištění zpracování studie návrhové plochy knihovny v objektu Domu s byty pro důchodce Fryšták
do 31.5.2016
d.b) Ing. P. Dohnalovi ve spolupráci se
starostou obce Lukoveček a majetkovým správcem komunikace zajistit zpracování studie (variantní řešení) dopravního režimu chodců a cyklistů na silnici
Fryšták – Lukoveček do 18.5.2016.
d.c) Ing. P. Dohnalovi zajistit písemné
stanovisko správce objektu DBD ve věci
vytvoření nových bytů do 31.5.2016
ve smyslu Zápisu z jednání Stavební
komise ze dne 11. 4. 2016, bod 9c),
a to v návaznosti na podbod d.a) tohoto
usnesení.
• RMF bere na vědomí Zápis z tiskové
komise dne 14. 3. 2016 bez přip.
• RMF bere na vědomí Zápis č. 1/2016
ze schůze Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku ze dne 17. 3. 2016
bez připomínek.
• RMF bere na vědomí informaci OSM
ve věci výsledku vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve Vítové – II. etapa – odvlhčení objektu“
a schvaluje nové podání výzvy k podání
cenových nabídek.
• RMF bere na vědomí zájem neziskových organizací a ukládá OTH zajistit
stanovisko Jednoty - spotřebního družstva ve Zlíně, prodejna Fryšták.
• RMF bere na vědomí žádost paní Billové, a ukládá Ing. M. Kasalovi na nejbližší zasedání RMF připravit rozpočet požadovaného prodloužení kanalizačního
řadu.

Výpis ze zasedání RMF
č. R 06/2016/VII
ze dne 28. 4. 2016 (Výběr)
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek podle bodu 1b)
zásad města Fryštáku č. 1/2014 ze dne
27. 4. 2016 ve věci zajištění dodavatele
stavby „Rehabilitace a stavební úpravy
kapličky ve Vítové – II. etapa – odvlhčení
objektu“ s tím, že souhlasí s realizací
záměru s výjimkou vnitřní elektroinstalace.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a V. Vaclem, Holešov, na dodávku stavebních prací
„Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve Vítové – II. etapa – odvlhčení objektu“ v celkové ceně 162.747,- Kč bez
DPH (196.924,- Kč vč. DPH), a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy o dílo.
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S LO V O STA R O ST Y
Vážení spoluobčané!
Do rukou se vám dostává již červnové číslo našeho měsíčníku – Fryštáckých listů, které přinášejí další penzum
novinek ze života města. Dovolím si několik informací přidat i já.
Jednou ze zásadních změn, kterou
jste již možná zaznamenali a ke které
došlo s platností od 16. května, je změna v personálním obsazení rady města.
K uvedenému datu se jejím členem stal
kolega zastupitel Mgr. Pavel Nášel, který nahradil kolegu zastupitele Ing. Jana
Košáka, jenž na svou funkci rezignoval.
Chtěl bych i touto cestou Ing. Košákovi za práci radního poděkovat – a současně doplňuji, že ostatní funkce,
tedy mandát zastupitele či členství
v poradních orgánech Ing. Jan Košák
bude vykonávat i nadále. A Mgr. Pavlu
Nášelovi coby novopečenému radnímu
do nelehké zodpovědné práce ve výkonném orgánu města přeji zejména hodně
sil, trpělivosti, velkorysosti i odhodlání
a neutuchajícího elánu, neboť to vše
jistě v nové pozici zužitkuje – jak doufám – ku prospěchu města a spokojenosti jeho občanů. Současně dodávám,
že volba nového člena rady plně koresponduje s výsledky komunálních voleb, tedy respektuje jak tzv. „politický“
klíč, pokud bychom přihlíželi k politické
příslušnosti odcházejícího radního, tak
i počet získaných preferenčních hlasů
Mgr. P. Nášela.
Možná jste, vážení spoluobčané, již
v některých médiích zaznamenali, že aktuálně zastupitelé řeší některé z dlouhodobých investičních záměrů města
– momentálně to je záležitost stavebních úprav objektu kinosálu a problém
parkování na náměstí, respektive v širším centru města. Touto problematikou se speciálně zabývají zastupitelé
i na svých pracovních poradách. Je
potěšitelné, že i v případě obou uvedených případech se postupně rýsuje konečná podoba řešení. A právě v zájmu
zajištění bližšího seznámení veřejnosti
s představami vámi zvolených zástupců
organizujeme projednání těchto záměrů
s občany města. Dovoluji si vás, vážení spoluobčané, pozvat na společné
setkání, které se uskuteční ve středu
dne 15. 6. 2016 od 17 hodin do objektu kinosálu, kde vám budeme prezen-

Důležité upozornění
Upozorňujeme občany, že v pátek
17. června 2016 bude z technických
důvodů Městský úřad ve Fryštáku
uzavřen.

tovat konkrétní záměry jak v oblasti
úpravy parkování v centru města, tak
i ve věci rekonstrukce objektu bývalého kina. Přijměte prosím naše pozvání
– budeme se těšit na vaše konstruktivní podněty, které mohou přispět k takové podobě realizace jednotlivých záměrů, které budou nejvíce korespondovat
s představami většiny obyvatel.
A ještě jedno přání – našim dětem,
které 1. června slaví svůj svátek (Mezinárodní den dětí). A co dětem společně
popřejeme? Asi to, co v dnešní uspěchané, přetechnizované a poněkud odlidštěné době schází nejen jim – tedy
kromě stálého zdraví, radosti a bezstarostnosti nechť mají štěstí v podobě
fungujícího rodinného zázemí, milujících

rodičů, kteří si – mimo jiné – dobře uvědomují, že těmi největšími dary pro jejich děti nejsou právě nejnovější tablety
či chytré telefony, ale třeba společně
prožité chvíle v kruhu svých nejbližších…
Vážení spoluobčané,
červen nám přináší léto a s ním
i kouzelný čas dovolených. Přeji vám
všem, aby pro vás nadcházející čas
slunce a volna byl časem veskrze příjemným!

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Informace o realizaci investičních akcí
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o realizaci investiční akce
stavebníka E-ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice.
Tuto investiční akci stavebník dlouhodobě připravoval a z legislativních důvodů ji realizuje až v letošním roce. V rámci této stavby bude zřízena nová trafostanice v ulici Lúčky. Část nadzemního vedení VN i NN je ukládáno do země. S tím
souvisí i nové připojování objektů na ulici Souhrady. Náklady vyvolané těmito
pracemi jdou v plné výši na vrub stavebníka, tedy společnosti E-ON, nikoliv města
Fryštáku.
Dále bychom Vás chtěli informovat o realizaci investiční akce Autobusové
zastávky – křižovatka II/489 a ulice Vítovská.
Tato stavba byla zahájena v loňském roce. Z důvodu investorem požadované změny obrub v zastávkách bylo dokončení realizace odsunuto k datu 15. 5.
2016. Ani tento termín, zohledňující pokládku živice ve vhodných klimatických
podmínkách, však nebyl ze strany dodavatele dodržen. Pokládka živičných vrstev
proběhla až 23. 5. 2016, což zakládá příslib zdárného dokončení díla. Ve věci
nedodržení sjednaného termínu realizace stavby bude důsledně postupováno
v souladu s platnou smlouvou.
Ing. Miloslav Kasala
Vedoucí OSMM

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že
i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče
to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

7

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotograﬁi; úředník pořídí fotograﬁi dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30
dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území
– informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Pozvánka

Společnost

LACTO MORAVA

koncert ZUŠ Morava
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
16. června 2016, 16.00 hodin
ZŠ Fryšták.
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Morava
Těšíme se na Vás.

zabývající se distribucí
mléčných výrobků
přijme
do chladírenského skladu
v Lukovečku

skladníka / řidiče
na plný pracovní úvazek.

KOUPÍM
domek se zahrádkou, stačí i malá
Zn. Fryšták a okolí.

Tel.: 607 431 679

Nutný řidičský průkaz sk. B.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

Tel.: 736 531 924

PROVOZNÍ A ORDINAČNÍ DOBA OD ČERVNA 2016

STOMATOLOGIE FRYŠTÁK s.r.o.
IČO: 29288002

Tel: 577 911 199, e-mail: stoma.frystak@email.cz

Lékař: MUDr. Jakub Navrátil
Registrovaná sestra: Bc. Kristýna Kopecká
Registrovaná sestra: Lenka Chudárková
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

Ordinační doba

Provozní doba

14:00 – 21:00
7:00 – 14:00
7:00 – 11:00
7:00 – 14:00
7:00 – 12:00

14:00 – 21:00
7:00 – 14:00
7:00 – 12:00
7:00 – 16:30
7:00 – 12:00

Akutní případy ošetřujeme vždy na začátku pracovní doby:
PO: 14:00 • ÚT, ST, ČT, PÁ: 7:00
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Magická noc

NOC
KOSTELŮ
VE FRYŠTÁKU

KOSTEL
SV. MIKULÁŠE

10. 6. 2016
V letošním roce se 10. 6. 2016
pod klenbou kostela sv. Mikuláše
ve Fryštáku už po páté sejdeme
a společně otevřeme magickou
bránu tajemství chrámu. Na celý
páteční večer je připraven zajímavý kulturní program, pásmo hudby
i mluveného slova, v němž vystoupí
řada účinkujících.
PROGRAM:
18:00–18:05 Hlas zvonů nad krajinou
Zvuk zvonů kostela sv. Mikuláše ve
Fryštáku zahájí program letošní Noci
kostelů.
18:15–19:05 Slavnostní mše svatá.
19:10–20:00 Prohlídka věže kostela
a kostelních zvonů.
19:10–19:45 Slova jako hvězdy
Pásmo o životě a díle sv. Františka
z Assisi v provedení Farního sdružení
dětí a mládeže Zašová, pod vedením
Evy Borovičkové.
20:00–20:55 Hvězdné osnovy
Koncert Komorního orchestru Holešov
pod vedením Ivo Kurečky
21:10–22:00 Hvězdné tóny
Koncert Smíšeného pěveckého sboru
Leoše Janáčka z Luhačovic. Sbormistr
Ludmila Staňová
22:10–22:50 Hvězdný prach
Koncert Komorního tria Harfové školy
Zlín ve složení: Lucie Fajkusová – harfa, Věra Obdržálková – ﬂétna, Marek
Obdržálek – housle.
23:00–23:45 Ve svitu hvězd
Pěvecký koncert populárních, operních
a operetních árií – zpěv Ema Řezáčová,
Aleš Janiga. Na klavír doprovází Michaela Šarmanová.
Prohlídka částí prostor kostela bude
možná mezi jednotlivými vystoupeními.
Věž kostela bude z bezpečnostních
důvodů otevřena pouze do 20 hodin.
Změna programu vyhrazena.
Přijděte si zkusit atmosféru kostela sv. Mikuláše v šeru večera. Na vaši
účast se těší pořadatelé.

FOFR

FL 6/2016

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
OTH na základě pověření Rady města Fryštáku zadal v roce 2015 vyhledávací
studii na řešení možností parkovacích míst v okolí centra města. Možnosti řešení
jsou podmíněny jak změnami organizace dopravy, tak stavebními úpravami v okolí
centra města. Tyto změny jsou naznačeny v přiložené mapě.
Oblasti č. 1 a č. 2 popisují možnosti řešení parkování v ul. Absolonova (21
míst) a v ul. Na Hrádku (38 míst), a to formou zjednosměrnění ulic. Směr je vyznačen šipkami. Zjednosměrnění by přineslo nejen zklidnění provozu a zvýšení
plynulosti dopravy včetně zvýšení kapacity odstavných stání, ale i legalizaci odstavování vozidel, které se dnes děje v rozporu se zákonem o provozu na silničních komunikacích.
Oblast č. 3 řeší další možnosti zřízení nových parkovacích míst, které jsou
více či méně podmíněny investičními a stavebními zásahy. Celkový počet takto
zřízených parkovacích míst by mohl dosáhnout až 100.
Ing. Pavel Dohnal
vedoucí OTH

o
p

n
Podklad: MAPY.CZ
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M ATE Ř S K Á Š K O L A F RYŠTÁ K
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OZNÁMENÍ
Ředitelka Mateřské školy Fryšták, Bc. Ilona Staňková, oznamuje, že:

v pondělí 27. června 2016 se uskuteční

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ,
které byly v letošním přijímacím řízení přijaty k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2016/17.
Začátek setkání je v 16 hodin v budově Mateřské školy Fryšták.
Na programu jsou organizační záležitosti, volba způsobu úhrady školného
a rozdělení dětí do tříd.
ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ JE NUTNÁ.

VĚNEČEK z.s.
Vás srdečně zve
na
celodenní rodinnou akci
pořádanou u příležitosti Dne dětí

X. PUTOVÁNÍ POHÁDKOU
SOBOTA 11. 6. 2016
Fryšták, Horní Ves
park u Myslivecké chaty
10:00-13:00
PROCHÁZKA POHÁDKOVÝM LESEM
od 13:00 odpolední program:
13:00 – zahájení programu, soutěže
14:00 – kouzelník
14:30 – focení masek
15:00 – balónková show s kouzelníkem
16:00 – divadlo Hvizd – Zachraňte les

Doprovodný program:
• jízda na koních
• hasičský vůz,
• malování na obličej
• skákací hrad
• soutěže
• zábava

Svátek matek v MŠ
Každoročně slavíme druhou neděli
v květnu Svátek maminek a my – malí
i velcí se na něj připravujeme již dlouho
dopředu. Povídáme si o rodině, maminkách, o tom, kde pracují, hrajeme si
na rodinu, stavíme domečky z kostek
a vyrábíme přáníčka a dárečky právě
pro maminky.
I v naší třídě Kuřátek se již od září
seznamujeme s básničkami, písničkami i tanečky ze všech ročních období,
o zvířátkách a všem kolem nás.
Není to tak dávno, kdy jsme právě my, nejmladší, překročili práh naší
školky. Těžko jsme se loučili s maminkou a u mnohých z nás ukápla i malá
slzička. Některým to trvalo déle, jiní
byli statečnější, ale všichni jsme si časem zvykli na nové prostředí, kamarády
i paní učitelky.
A tak přišel ten dlouho očekávaný
svátek a besídka, kde jsme mohli předvést všechno, čemu jsme se za celý
rok naučili. Předvedli jsme pásmo básniček, písniček a tanečků, naučili jsme
se dokonce i kroky mazurky.
A když naše pásmo dospělo do cíle,
nejedna maminka, ale i tatínek, babička a sourozenci utřeli slzičku dojetí.
Po závěrečné písničce jsme předali
mamince malou kytičku s velkou pusinkou a ukázali svoje výrobky, které jsme
dlouho dopředu tajili.
Den matek je jedním z nejvýznamnějších svátků v mateřské škole. Je
to oslava mateřství a mateřské lásky,
která nám dává nespočet příležitostí
k rozvoji citovosti nejen u dětí, ale i celé
rodiny.
Helena Ohlídalová, učitelka MŠ

• bohaté občerstvení
• sele
• speciality na grilu
Slosovatelné vstupenky:
děti 20,- Kč,
dospělí 40,- Kč
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Beneﬁční akademie

Olympijský víceboj 2016
Začneme slovy Jiřího Kejvala, předsedy Českého olympijského výboru: „Téměř
polovina českých dětí sleduje televizi dvě až tři hodiny denně. Více než tři čtvrtiny
dětí nejsou pohybově aktivní ani hodinu za den. Přitom sport je zábava a hlavně
nezbytná součást zdravého životního stylu. To se snaží školákům ukázat Český
olympijský výbor a Sazka v rámci společného projektu Sazka Olympijský víceboj.
Cílem projektu je povzbudit školáky ke sportování pro radost nebo v nich probudit
touhu, ukázat sportovní talent, hlavní je, aby se sport stal přirozenou součástí jejich
života.“
Fryštácká škola nesmí zůstat stranou, má stejný cíl – zapojit co nejvíce dětí
do sportování a motivovat je, aby se věnovali pohybovým činnostem i ve svém volném čase. Proto jsme letos uspořádali už 3. ročník Sazka Olympijského víceboje,
který zahrnuje splnění 8 disciplín – skok z místa (výbušnost), běh do T – člunkový běh (hbitost), běh na 500 m (běžecká vytrvalost), hluboký předklon (ohebnost),
zkrácené sedy-lehy (silová vytrvalost), hod basketbalovým míčem (síla), postoj čápa
(rovnováha), sprint na 60 m (rychlost).
Stejně jako v předešlých ročnících jsme se snažili kromě sportování podpořit
i rozvoj přátelských vztahů mezi žáky prvního a druhého stupně. Každá třída 2.
stupně si vzala „patronát“ nad třídou z prvního stupně a žáci 2. stupně se stali
tzv. osobními trenéry žáků vybrané třídy z 1. stupně. A tak starší školáci radili „maloškům“ jak se rozcvičit, jakou zvolit taktiku, jak překonat únavu, jak vše zvládnout
a dosáhnout nejlepších výkonů. Všechny jejich rady vycházely z vlastních zkušeností, protože tyto disciplíny plnili žáci 2. stupně v tělesné výchově.
Přestože hlavním cílem bylo zapojit co nejvíce děti a jednoznačně vítězem byl každý, kdo tyto disciplíny zvládl, nemohli jsme nechat největší snaživce bez ocenění.
A tak se rozdávaly medaile, fotilo se na stupních vítězů.
A kdo patří mezi nejzdatnější fryštácké sportovce a možná i budoucí olympioniky, kteří mají patronát nad tímto projektem? Jsou to tito žáci: Třída 1. A – Marek
Juráň, Lucie Pospíšilová, Jakub Rektořík, třída 1. B – Jiří Venený, Tomáš Kostřica,
Adam Hlavica, třída 2. A – Václav Weigel, Jan Žák, Nicolas Mário Sedlář, třída 2.
B – Rostislav Kužel, Jakub Pavel, Marie Miklová, třída 3. A – Helena Zdráhalová, Jan
Vašíček, Martin Jurčík, třída 3. B – Sára Holíková, Šimon Čepický, David Skoumal,
třída 3. C – Matěj Koutný, Karolína Knedlová, Jakub Vodák, třída 4. A – Radek Pšeja,
Valerie Rubešová, Nicolas Provazník, Kristýna Ponížilová, třída 4. B – Jan Mašláň,
Lukáš Pavel, Tereza Pazderová, třída 5. A – Martin Zdráhal, Anna Macková, Martina
Pekařová, třída 5. B – Marek Hlavica, Terezie Jasenská, Radomír Pavel.
Všem soutěžícím děkujeme za předvedené výkony a za příjemně prožitý sportovní den.
Za úspěšný a hladký průběh víceboje děkujeme žákům 2. stupně a všem pedagogickým pracovníkům, kteří byli pořadateli a rozhodčími na sportovních disciplínách. Bez vzájemné spolupráce by to prostě nešlo. Děkujeme i všem fanouškům,
kteří přišli malé sportovce povzbudit – byli to rodiče, babičky …, ale i pan starosta
Mgr. Lubomír Doležel. Děkujeme našim paním kuchařkám, které pro děti připravily
výbornou svačinu.
Sportu zdar a těšíme se na další ročník.
Miluše Šafářová

Dovolte mi, abych vyjádřila poklonu charitativní akci Beneﬁční akademii, která je pokračováním nápadu
paní M. Nutilové zrealizovat na naší
škole sociální fond.
Vloni společně s paní učitelkou H.
Uhříkovou a jejími dětmi vytvořily projekt „Afrika, krásná, horká, veliká“,
při kterém bylo vybráno díky laskavým rodičům a přátelům školy kolem
16 tisíc korun. Letos se do této beneﬁční akce úspěšně zapojil celý 1.
stupeň ZŠ Fryšták.
Oceňuji nadšení dětí, s jakou vervou a chutí připravily svá vystoupení.
Obdivuji s velkým uznáním pedagogy,
kteří dětem pomáhali, společně tvořili program a podporovali je. Můj úžas
patří i rodičům a prarodičům, kteří se
zapojili do příprav např. přichystáním
dárků do tomboly nebo upekli něco
dobrého k snědku.
Byla to nádherná podívaná s příjemnou atmosférou! Stála jistě mnoho práce, ale učinila a ještě učiní
mnohé šťastnými. Byli jste úžasní!
Klobouk dolů. Velké díky všem!
Lenka Plšková

McDonald´s CUP
I letos se naše škola zúčastnila již
19. ročníku celostátního fotbalového
turnaje McDonald´s CUPU. Na hřišti
ve Fryštáku jsme uspořádali okrskové
kolo, kterého se zúčastnilo sedm škol.
Byly to ZŠ Kašava, ZŠ Veselá, ZŠ Jasenná, ZŠ Slušovice, ZŠ Zlín – Dřevnická,
ZŠ Všemina a ZŠ Fryšták. Naši fotbalisté v mladší i starší kategorii se umístili
na 2. místě a zajistili si tak postup do
okresního kola, které se odehrálo 5. 5.
2016 v Brumově-Bylnici. Ve velké konkurenci jsme zde obsadili v kategorii B –
st. žáci 5. místo a v kategorii A – ml. žáci
krásné 2. místo. Velká gratulace patří:
Víťovi Chudárkovi, Davidu Skoumalovi,
Honzovi Vašíčkovi, Helence Zdráhalové,
Matěji Koutnému, Markovi Šopíkovi, Kubovi Večeřovi, Kubovi Vodákovi, Honzovi
Mašláňovi a Davidu Sklenaříkovi.
I chlapcům za 5. místo děkuji, protože prokázali velkou statečnost a bojovnost. Jmenovitě: Adamu Vodákovi,
Jirkovi Červenkovi, Davidu Hanačíkovi,
Josefu Jasenskému, Martinu Zdráhalovi, Adamu Prusenovskému, Janu Javorovi, Janu Petříkovi, Lukáši Pavlovi,
Mirku Špaňhelovi, Štěpánu Slaměnovi
a Nikolasi Provazníkovi.
Eliška Galíková
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Slet čarodějnic
Všechny čarodějnice oslavují svůj
den, který připadá na 40. den po jarní rovnodennosti, již od pohanských
dob. Věří, že po tomto magickém dni,
začne světlá polovina roku, příroda
kolem ožije a sluneční paprsky nám
dají novou sílu.
Proto poslední sobota v dubnu
i v Lukovečku patřila „Sletu čarodějnic“. Slétly jsme se tradičně u kapličky, odkud jsme se vydaly průvodem
k areálu nádrže. Během cesty jsme si
oživovaly znalosti o přírodě, které by
měla znát každá z nás. Následovaly
veselé soutěže a zábavné tvoření pro
děti. Nemohl chybět ani oheň a vůně
opečených špekáčků. Nejen pro rodiče byla připravena Jedová chýše se
spoustou dobrot a omamných moků.
Velké poděkování náleží všem,
kteří svou účastí podpořili naši akci
a rovněž lukovečským čarodějnicím
a jejich protějškům za velkou pomoc
při organizaci. Výtěžek ze sletu poputuje na akci „Vítání prázdnin“, která
se letos uskuteční v sobotu dne 11.
června 2016 od 15 hodin.
KV

zde můžeme těšit na všechny letošní
akce. Po kácení máje nás čeká „dětský
den s výtvarnou soutěží“ 11. 6. 2016,
na který všechny srdečně zveme.
Ani členky Červeného kříže nezahálely. V hlavě Věrky Výskalové se zrodil
nový nápad uspořádat burzu přebytků,
sazenic a výpěstků ze zahrádek a rázem to před obecním domem vypadalo
jako na pravém perském tržišti. Všichni
vyměnili a všichni odcházeli s novými

Jaro na nás zavolalo svou ohromující silou...
Poté, co se čarodějnice slétly v jeden chumel, začali jsme s nastávajícím jarem zpoza kamen vykukovat i my
ostatní. Začalo to 7. května již tradičním
společným putováním z Hostýna. Nějak
jsme se tentokrát zapomněli spočítat,
ale nebylo to důležité. Bylo nás akorát
dost na to, abychom si cestu zpříjemnili
častými občerstvovacími zastávkami a
tím pádem dorazili domů všichni čerství
a spokojení. Družná atmosféra je již danou samozřejmostí.
Po čarodějnicích je pravidlem postavit májku. Dobrovolní hasiči i nehasiči
vzali do rukou pily, sekery a pořízy. Když
se tito zruční ogaři dali do díla, netrvalo
to dlouho a vyšňořená májka se hrdě
tyčila na svém obvyklém místě v areálu
víceúčelové nádrže. Ta po zimě také volala po svém zvelebení. Kdo měl čas a
chuť, vrhl se s našimi hasiči do práce.
O tom, že chuť do práce je našim občanům vlastní, svědčí zářící modř nádrže
i vyčištěné dláždění areálu. Teď už se
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úlovky do svých zahrádek a máme zaděláno na novou tradici.
Muzeum svou akci plánuje na 7.6.,
kdy v 17 hodin přijede do obecního
domu ředitel brněnského rozhlasu Mgr.
Jaromír Ostrý se svými redaktory pobe-

sedovat o tom, „jak se dělá rozhlas“
našeho regionu. Určitě nebude nouze
o veselé historky i témata, která posluchače zajímají. Více informací k chystaným akcím najdete na stránkách obce
www.obeclukovecek.cz
ik
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Kdo není bdělý, vystavuje se nebezpečí, že se nespasí.
Schází mu čas, vůle nebo milost.

Don Bosco

DIS KLUB – VOLNOČASOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE FRYŠTÁKU
O klubu

Break Dance

Work Out

DIS klub je volnočasové zařízení
určené především pro děti a mládež
z Fryštáku a blízkého okolí. Již druhým
rokem klub vede kvaliﬁkovaný pracovník Eduárd Kotikov, který nabízí dětem
a mládeži aktivní a smysluplné trávení
volného času. DIS klub má za cíl vést
a v jistém slova smyslu vychovávat
místní děti a mládež, aby se v budoucnu dokázali vzepřít hrozbám denního
života. Klub funguje jako prevence proti
rizikům, které mohou působit na děti
a mládež (šikana, drogy, rizikové chování...).
DIS klub je otevřen každý všední
den od 12 do 18 hodin. Denně přicházejí jak děti registrované, tak i jejich kamarádi, noví návštěvníci a děti
z okolních vesnic. Děti a mládež mohou v klubu najít sportovní vyžití (fotbal, street ball, posilovna…), nebo poradenskou službu v oblasti vzdělávání
a osobních vztahů.

Kromě volnočasového klubu funguje v DISu i kroužek „Break Dance“,
který se stal již tradicí, protože funguje
ve Fryštáku pátým rokem.
Děti ve věku 6 - 11 let se pravidelně scházejí každé pondělí od 17 hodin,
kde se zdokonalují v tanci a akrobacii.
Výstupem kroužku je pak prezentace
dětí na veřejných akcích, jako jsou plesy
ve Fryštáku, beneﬁční akce, Karneval.
Díky kroužku se může klub prezentovat
na veřejnosti, což je skvělý způsob, jak
zvýšit povědomí o DISu mezi místními
občany.

Velkou novinkou loňského roku jsou
lekce „Work Out“, což je zdravé a funkční cvičení s vlastní váhou, popřípadě
s činkami o malé hmotnosti, při kterém
jde o zlepšení fyzické zdatnosti, síly
a koordinaci těla. Kromě lekcí Work Out
je nově v prostorách DISu zřízena i plně
funkční posilovna, která je k dispozici
místní mládeži za současný poplatek
100 Kč/rok. Kromě klasického posilování je zde možnost vyzkoušet si i jiné
druhy cvičení: crossﬁt, calisthenics,
silový trénik aj. Všechny druhy cvičení
jsou vhodné jak pro kluky, tak i holky.

Cíle DIS klubu
- smysluplné využití volného času
s důrazem na přijetí obecně lidských
hodnot (vzájemná úcta, láska, tolerance, odpovědnost, hledání pravdy)
- pomoc při překonávání životních
problémů dětí a mládeže a zvyšování
jejich sociálních dovedností
- převzetí odpovědnosti za utváření
vlastního života
- motivace k zodpovědné přípravě
na budoucí povolání
- rozvíjení schopností navazovat
a udržovat sociální vztahy
- prevence sociálně patologických
jevů dětí a mládeže

Mezi ostatní aktivity patří tematické akce pořádané DIS klubem. Jedná se
o semináře a soutěže, které jsou určené členům klubu a dětem a mládeži z místního okolí.
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K U LT U R A

Valdštejnovo prokletí
(Další zastavení k 660. výročí nejstarší zmínky o Fryštáku)
Třicetiletá válka (1618-1648), jak jsem naznačil v minulých číslech FL 2016,
se krutě zapsala do osudů středoevropských zemí i obyvatel našeho kraje. Výhodným sňatkem s Lukrecií Nekešovnou z Landeku a na Lukově (1609), dědičkou
rozsáhlého rodového jmění, odstartoval (1609) tu svou závratnou kariéru odérem
záhad dodnes obestřený slavný vojevůdce, válečný zbohatlík, dobrodruh a snílek
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Lidová moudrost „Všechna sláva – polní tráva...“dolehla i na jeho bedra, bez ohledu dobře zaplacené vize proslulých
hvězdopravců. Inu, pýcha předchází pád! Zalistujme opět v knize pověstí a příběhů z Fryštácké brázdy a Lukovského podhradí (Zázračné světlo, Město Fryšták
2012), a zaposlouchejme se, co se v těchto končinách na adresu velkého generalissima císařských vojsk a pozdějšího vévody frýdlantského sneslo a tradovalo.
Slávek Zapletal
Roku 1608 se mladý aristokrat
a švihák Albrecht z Valdštejna vypočítavě oženil s churavou bohatou dědičkou
Lukrécií Nekešovou z Landeka, vdovou
po Arklebovi z Víckova. Přestože si byl
vědom duševních i lidských kvalit nevšední osobnosti své zbožné a krásné
paní, neměl na Lukově stání. Nechtěl
se stát mnichem po boku jeptišky:
nevybouřené mládí a palčivá touha
po dobrodružství štvaly jej z brány ponuré lukovské pevnosti do lesů a později
na pole válečná.
Když bloudil zmítán nudou areálem
staroslavného Lukova, doslechl se
od kastelána, že na panství jsou po staletí chováni a chráněni vzácní bílí medvědi. Předek generací těchto mohutných
huňáčů, bytujících mezi Bzovou a Velou, vrchy opředenými bázeň budícími
zkazkami, prý spával v blízkosti chýše
záhadného mudrce – proslulého poustevníka Ondřeje, o jehož zázračných
skutcích kolovala kdysi řada legend.
Jeho vyznavači – Ondřejité, nepatřili prý
k žádné církvi či sektě, šlo spíš o jakési
lesní společenství, vyznávající řád Přírody jako nejčistšího dokladu Stvoření.
Součástí tohoto přírodního bratrstva, jež
dalo i název nádhernému hřebeni nad
Fryštáckou brázdou – Ondřejovsku, byl
prý i poslední bílý medvěd v našich lesích. A právě na něho Valdštejn zacílil
svůj okázalý hon. Své choti, která medvěda chránila, samozřejmě nic neřekl...
Na lov pozval pan Albrecht hosty sice
urozené, leč zrna podezřelého, a jak už
bývá – vlivného. Chtěl se před nimi patřičně ukázat! Jistého jitra zabouřil hradní
zbrojenec na dvérce mlýna na Bílé vodě.
„Povinnost ti ukládá, abys posloužil lukovskému pánu při honu na nebezpečného medvěda!“ houkl zhurta na rozespalého bělovodského mlynáře.
Tvář pana otce Januštíka se zachmuřila. „Je to proti odvěkému ustanovení,
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Jako vichřice vpadla smečka pálenkou posilněných kumpánů do lesního
ticha.
Netrvalo dlouho a přišli šelmě
na stopu. Planoucí Valdštejnův zrak nevěštil pro bílého krále lesů nic dobrého.
Bílý obr se vyřítil z křoví přímo na Valdštejna. Jeho zděšený vraník se vzepjal
a sebevědomý pán Lukova se ocitl pod
jeho kopyty. Zdálo se, že osud hraběte je zpečetěn... Přispěchavší druhové
Valdštejnovi v čele s udatným bělovodským mlynářem naštěstí v poslední
chvíli zasáhli. Lukovský pán se vzpamatoval, vytrhl nejbližšímu z čeládky partyzánu a za několik okamžiků poslední
bílý krasavec našich lesů skonal.

Kresba Martina Ševčíka

které chrání v tomto kraji vzácné plemeno bílých medvědů! Váže se k nim posvátná úcta a tradují události, které je
činí nedotknutelnými!“ „Pán poručil a ty
poslechneš!“ udeřil biřic kopím o podlahu. „Jinak přijdeš o mlýn a tvá děcka
potáhnou žebrotou!
Po bezesné noci nastal pro otce
Januštíka, byť proti jeho vůli, den lovu.
S bolestí mlynář spatřil rozkuráženého
Valdštejna, jak se za štěkotu psů a vytrubování řítí v čele lovců z dolní brány hradu. Srdnatý mlynář mu vstoupil
do cesty a naposled varoval svého pána
před nerozvážným počinem...
„Ještě cekneš, a tvůj poddanský
hřbet zakusí smršť důtek!“ obořil se
na statného Januštíka vidinou krvavé
lázně lovu opojený Valdštejn a švihl mlynáře do tváře.
Svědkem tatínkova pokoření se stal
nejmladší synek bělovodského mlynáře
Mikuláš. Zaťal pěstičky a jeho oči zaplály jako vatry v čas ohrožení země.

Jako z jiného světa zazněla prorocká
slova mlynáře Januštíka, který vlastním
tělem Valdštejnovi před chvílí život zachránil: „O kolik let naší pozemské pouti jsi připravil nevinného miláčka paní
Lukrécie i mne, za tolik let zkrácen bude
i život tvůj, chamtivče bezohledný!“ Tvář
lukovského pána zesinala jak krajina
po sněhové bouři. Hrobové ticho pokrylo údolí pod Bzovou. Jen dva havrani zakrákali a muži pokrývky smekli. Albrecht
Václav Eusebius z Valdštejna, kdysi jen
hrabátko a pouhý fendrych, později plukovník, pak generál, slavný vojevůdce,
vévoda frýdlantský etc., generalissimus
císařských vojsk, na zámku Žleby tajně
zvolený český král, admirál Baltského
a Severního moře, velký stavitel, dobrodruh, podnikatel, válečný zbohatlík,
vášnivý milenec a velký snílek, v konírně, jehož pražského paláce si za peníz
poslušných daňových poplatníků hoví
dnes Senát český, byl prý zavražděn
25. února 1634 v Chebu vlastní partyzá-
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nou, toutéž, kterou kdysi vnořil do hrudi dodělávajícího huňáče na Fryštácku
a jako relikvie ho provázela na všech
taženích...
Z mlynářského synka, který byl v dětství svědkem pokoření otce Januštíka,
stal se později nepolapitelný hejtman
obávaného loupežnického regimentu,
jehož členové rekrutovali se zejména
ze Želechovských pasek. Někteří (povahou, vzhledem i jménem), pocházeli z pradávných Bójů, příbuzných Irů
či Skotů. Tak mi to vyprávěli příbuzní
z rodu Kunorů – Konnorů (O‘ Connor).
I ti, kdo Valdštejna napadli v jeho chebském pokoji, pocházeli z této krve.

Domov Hrádek

POZVÁNKA
na slavnostní otevření
bytu na Hrádku
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením si Vás dovolují pozvat na slavnostní otevření bytu pro
osoby s mentálním a kombinovaným
postižením ve Fryštáku, na Hrádku
100, které se uskuteční dne 16. 6.
2016 od 15 hodin.
Součástí bude také barmanská
show a koktejly na mobilním baru od
profíků – Barmani Zlín a k tanci a poslechu zahraje kapela Georgo.
Srdečně Vás zvou obyvatelé Hrádku a zaměstnanci.

FAIRPLAY

FESTIVAL FAIR PLAY SE BLÍŽÍ,
uklidí po sobě jeho organizátoři?
Na jednom ze setkání při tvorbě
strategického plánu Města Fryšták (který stále ještě není hotový) jsme se přímo v lokalitě Žaba setkali s veřejností.
Pro nás, organizátory festivalu Fair
Play, zde padlo několik zajímavých podnětů.
Dost hlasů se
například
objevilo
u tématu „zachovat
přírodní ráz místa“.
My si tohoto beneﬁtu velmi vážíme
a myslíme si, že ukázat mladým lidem
možnost bavit se
v přírodě, jim dodá
inspiraci. Všimli jste
si, že několik týdnů
po festivalu už nebývá tato lokalita tak
liduprázdná…?
Dost častým tématem byla také
odpovědnost organizátorů za bezpečnost při akci a pořádek po jejím skončení. Náš festival
je pojištěný, na akční program během
dne máme zajištěn zdravotnický dohled
a obeznámena je také policie ČR. Stále proklamujeme, a za organizátorský
tým garantujeme, celodenní program
bez alkoholu a drog. Co se týče pořádku, tak nově nabízíme všem zájemcům
společně si s námi projít areál jednak
před akcí – ve čtvrtek 16. 6. (sraz v 19 h
u šenku) a také po akci – ve středu 22.
6. (opět v 19 h před šenkem). Za pořádek opravdu ručíme, přijďte se přesvědčit. Myslíme také na životní prostředí

a zvažujeme čepování do zálohovaných
kelímků.
O bezpečnosti – či pocitu bezpečí
– svědčí stále narůstající počet přicházejících rodičů s malými dětmi. Tento
fenomén chceme letos ještě více podchytit, a proto jsme připravili speciální
tzv. klidovou zónu
festivalu = Fair Play
Family Day. Bude se
nacházet v okolí areálu – les, louka, potok a bude nabízet
desítku stanovišť,
kde najdou své vyžití také malé děti.
Společně s rodiči
si vyzkouší a prožijí aktivity hudební,
výtvarné,
tvořivé
a samozřejmě pohybové… nečekejte
ale žádný klasický
dětský den plný
soutěží a sladkých
odměn. Už jste někdy se svými dětmi
plácali domeček ze slámy a hlíny? Co říkáte na závěsnou akrobacii na šálách?
A zkoušeli jste už třeba stromolezení?
Spousta hlasů se objevila u tématu „Žaba = místo setkávání“. A co si
pod tímto tématem představujete vy?
Na dodržení nočního klidu od 22. hodiny si dáme záležet.
Zváni jste úplně všichni. Myslíme si,
že je lepší Festival Fair Play zažít, než si
o něm dělat domněnky.
Za organizátory, tátové od Amálky,
Júlinky, Jamínka a Tomáška.

POZVÁNKA
Fryštácký folklorní spolek Prameny a město Fryšták
Vás srdečně zvou na
slavnostní narozeninový koncert s názvem „Dolů přes Fryštáček“,
který se uskuteční ke 20. výročí založení souborů Prameny.
Koncert se koná v neděli 19. června 2016
Od 15 hodin ve fryštáckém kinosále.
Účinkují CM Prameny a DPFS Pramének.
Průvodní slovo PhDr. Česlav Zapletal
Akce se koná pod záštitou starosty města
a je součástí letošních oslav 660. výročí
první písemné zmínky o našem městě.
V doprovodném programu proběhne
výstava obrazů Ladislava Šestáka.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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KNIHOVNA

Stromy jsou básně,
které země píše do nebe.
Chalíl Džibrán
SPOLU
platan (kapitola 1., 20. dubna 2016,
za radnicí)
Půda prorostlá plísní. Je nutno jí
hodně odrýt. Potom poměřit hloubku,
abychom platáně neutopili. Tak. Ještě
krapet podsypat a je to.
S kůly se to má tak: Rády se jim štípají konce. Stromek je velikán, ani židlička z kina nenabízí dostatečně dlouhé
nohy. Těžkopádný balet na sesli.
Jako podzimní listí se prohánějí slova a pořádají se v myšlenky. Píšeme je
na ústřižky papíru. Jsou to přání, která hodláme věnovat platánku. Poslouží
jako hnojivo těšící jej v jeho růstu. Šup
s nimi ke kořenům.
Obsypáváme bal. Děti se pouštějí do udusávání s nadšením. Klasické
kolečko absolvují několikrát. Nabízíme
vysazenci první doušky.
Drobné ručky rozhrnují mulčovací
kůru. Kolem se rozvoní les. Jutová omotávka, ukotvení a můžeme připít ovocným džusem.
Pozdní odpoledne. Platánku vyhrává
švitoření dětí a ochranné závětří jeho
předchůdkyně lípy.
LEONARDO (kapitola 2., 21. dubna
2016, na hřišti nedaleko Lepy)
Radostné procesí. Kousek odtud
na jihozápad čeká sakura. Dnes jí přibude mladší bráška o dvě olisťující se
koruny vyšší. Nohy si poskakují, úsměvy kmitají jako rorýsi.
Cestou se zdravíme s Leem – má
odvoz – a potkávají nás spoluoslavující,
kteří dorazili, aby jej, až přijde čas, zahalili do šatu tónů. Vyzvedáme kolečko
s nářadím.
Plno kamení, roste z něj slušná hromádka. Židle a natotata dvě kotvy.
Přání tentokrát nahlížejí ze zdobně
vyvedených lístků. Ostatně jsme přítomni vernisáži! Stojíme v kruhu kolem
stromového mládence a živiny přání neputují jen ke kořenům, zaznívají
a vzlétají někam mezi skřivany. Kalimba
v rukou každého navíc hraje jedinečnou
melodii. A pak slavnostní uvítání Lea
na dolnoveském hřišti prozáří kromě
slunečních paprsků slavnostní fanfáry.
Zbývá ještě obléct balu hliněný kabátek, vše důkladně udusat, kořenům
dopřát vodní lázeň, jutová páska, pevné
kramﬂeky osmiček a dekorování šálou.
Leonardo da Hruška se lehce pýří, ale
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foto Jakub Severin
kdo se nesoustředí, nespatří to. Stromy
se totiž v takové chvíli rozzelenají – ale
jen drobátko víc.
Připíjíme, jak jinak než hruškovou šťávou, někdo výská a dopřává si
hřišťovánek, jiný se mimoděk usměje

na oslavence. Nadrozměrná modř, vůkol ptačí zpěv.
Šťastný růst, milí stromové!
za nás všechny s díky

Jan Krčma,
Městská knihovna Fryšták

P. S. Zdárné vysazení obou nových olistěných spoluobčanů by nebylo možné bez srdcí, myšlenek a rukou mnoha z vás. Poděkování tolika adresátům je důkazem, že je nám
milé město, které hodlá těšit blahodárným stínem, větrem šumícím v korunách i ptačím
zpěvem.
Z nitra děkujeme. Všem, kdo přispěli na zakoupení stromků – důležitým zdrojem byla
vaše velkorysost při výprodeji po loňské revizi. Dětem z výtvarného oboru ZUŠ Morava.
S Lenkou Truhlářovou vytvořily krásné výtvarné drobnůstky a jen díky výtěžku z jejich
prodeje jsme na Leonarda mohli pomýšlet (zasloužily se tak o úžasných 1 350 Kč!). Staly
se také skvělými spolusázeči. Vlastě Ticháčkové za háčkované bebechy (také ﬁnanční
výtěžek z jejich prodeje se stal součástí prostředků na nákup stromků). Veronice Kalafutové, která pomohla s koordinací a volbu platanu inspirovala. Majitelům zahradnictví
U Rozchodníka za sehnání štramáckých stromků a cenné rady. Pánům z technických
služeb za dopravu stromků i potřebného materiálu. Lence Plškové za zapůjčení kolečka
plného nářadí a dalších vysazovacích potřebností. Pánům Lubomíru Doleželovi, Pavlu
Dohnalovi, Liboru Miklovi a Františku Bezděkovi, kteří se při sázení pustili s nasazením
do díla. Liboru Miklovi a třem mladým žesťařům ze ZUŠ Morava za Leonardovo slavnostní
uvítání. Dámám z Rodinného klubu Vlaštovky Fryšták za pomoc na přípravě a v průběhu
sázení. Daně Hradilové za duchovní zázemí cesty ke stromkům. Sylvě Knedlové za energii inspirativní nejen pro nás, ale i nezletilé stromky. Dětem za podnětnou sázecí vervu,
s níž obě slavnosti obohatily. Veronice Orsavové za nádhernou vyšívanou šálu pro Lea.
A všem, kdo přišli zelené výrostky pohladit pohledem při sázení i jindy.
Mozaika hodně pestrá a těšivá. Milí jmenovaní i tušení, kdyby scházel jediný z vás,
celek by nepůsobil tak mocně!
S vaší podporou už byly dříve z iniciativy či zapojení Městské knihovny Fryšták vysazeny následující stromy (a keř), které se ujaly:
28. října 2011: habr, třešeň a brslen na Potokách u trojsoší Návraty (zapojení do celorepublikové akce, jejímž cílem bylo dosažení rekordu v sázení stromků, což se zdařilo;
ﬁnancováno Městem Fryšták);
7. listopadu 2014: dvě třešně v aleji mezi Štípou a Velíkovou (v rámci projektu Lopatka pro alej jste se, milí dárcové, stali patrony zmiňovaných třešní; celkem jste na uvedený projekt pořádaný neziskovou organizací Arnika přispěli 7 033 Kč);
22. dubna a 3. listopadu 2015: dvě sakury – jarně vysazená na hřišti před zdravotním střediskem, podzimně na hřišti v Dolní Vsi u Lepy (hrazeno z výtěžku výprodeje
vyřazených knih, knižních darů a dobrovolných ﬁnančních příspěvků; díky Vám bylo tehdy
dáno dohromady 7 777 Kč).
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SKAUTI

Skautské jaro

Jen co skončí zima začne pro
fryštacké skauty období plné nejrůznějších aktivit a to jak ve směru k prostředí, ve kterém žijí, tak účastí na nejrůznějších akcích pořádaných skautskými
oddíly a samozřejmou i na vlastních
podnicích. Jen si přečtěte, co všechno
jsme letos na jaře stihli.
Ještě za chladnějších březnových
dnů se podařilo dokončit venkovní práce v okolí klubovny. Při dokončování izolací a pokládání nového chodníku nejvíce pomohli oldskauti a předvelikonoční
brigáda pomocníků z DISu. Přitom jsme
po dlouhé týdny vysušovali stěny uvnitř
klubovny. Tady nás čeká ještě hromada
práce, té se nebojíme a za pomoci ﬁnanční pomoci grantu města Fryšták, to
zvládneme i materiálně.
Díky za tuto pomoc!
Pak přišel duben a pro skautky
a skauty vůbec neplatilo: „...ještě tam
budem!“. V polovině měsíce jsme se aktivně zúčastnili na akci Čistý Fryšták při
úklidu potoka kolem Andrýskovy stezky.
Týden na to už bylo možno spatřit
Fryštačany při výstupu na Lysou horu
ke skautské mohyle Ivančena. Výstupu
jsme se zúčastnili záměrně již proto, že

se jednalo o poslední možnost spatřit
tento skatský symbol v jeho původní podobě, tak jak vznikal od války a nyní se
připravuje jeho totální přestavba. Samozřejmě, že kluci s sebou vynesli nahoru
i kameny vyzvednuté přímo od naší klubovny a přidali je na tuto mohylu.
První květnový víkend jsme celý prožili na naší chatové základně Eliška.
Hojná účast, zejména těch nejmladších,
nám zajistila hladký průběh naplánova-

ného programu. Byl zaměřen zejména
na přípravu na skautské závody, které nás čekají v červnu. Ale stihli jsme
si i zahrát mnoho her a co by to byla
za skautská akce bez řádného táboráku. Ten byl opravdu velký a podle všech
skautských pravidel. O program a zábavu se pak postarali všichni účastníci
rovným dílem.
Následující sobotu 14. května pořádali Junáci z Holešova tradiční pochod
na počest bývalého starosty Junáka
a profesora na holešovském gymnaziu
Rudolfa Plajnera. I tady vyrazili skauti
z 5. oddílu posílení o zástupkyni roverek
z 56. oddílu. Pochod začíná na Tesáku
a vede po hřebenovce na Hostýn, zde
se koná malá slavnost u pomníčku br.
Plajnera a po té se vracíme na Tesák.
Vzhledem k rannímu počasí šli jen ti nejzdatnější (na začátku cesty na Tesáku
déšť a mlha s dohledností do 30 m),
během dne se počasí umoudřilo a nakonec z toho vyšla nádherná vycházka
se hrami i poučením během cesty.
Myslím, že na začátek jara toho bylo
dost, a to nás čekají do prázdnin ještě další akce. Kromě běžných schůzek
v klubovně proběhne i ještě jedna pří-

prava na závody a pak 10. až 12. června se zúčastníme tzv. Lobinova závodu
v Žirovnici u Tábora. Předpokládáme
účast čtyř závodních družin a podle minulých zkušeností nikdy jsme špatně
své město nereprezentovali.
Tak nám držte palce!
Klaus
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BIKEŘI
Pro tým SBT Fryšták začala sezóna
19.3. prvním závodem série WoodBikeSeries v Bučovicích, kde se závodilo
v místním parku Kalvárie. Pořadatelem
byl místní FESŤ TÝM, který se postaral
o připravenost tratí, zázemí, ale i o bezpečnost jezdců na trati. A závod tedy
mohl začít. Závodilo se na dvou tratích,
se kterými se dokázal nejlépe poprat
Martin Kulhánek. I když nebylo počasí
nijak příznivé, a teploty se držely lehce
nad 5°C, závodu se zúčastnilo 172 jezdců, tým SBT byl zastoupen v počtu 10
závodníků.
Výsledky týmu: 2. místo celkově
(2. místo muži) Martin Kolajik 25. místo celkově (4. místo hardtail) Dominik
Slováček 26. místo celkově (5. místo
hardtail) Lukáš Nášel 34. místo celkově
(6. místo hardtail) Ondřej Doležel 55.
místo celkově (34. místo muži) Rostislav Ovesný 86. místo celkově (5. místo
old) Libor Baďura 135. místo celkově
(4. místo střelci) Filip Chlup 147. místo
celkově (6. místo střelci) Matyáš Piňos
168. místo celkově (6. místo ženy) Tereza Vondráčková 167. místo celkově (12.
místo střelci) Jan Mašláň
Sezóna pokračovala dalším závodem, a to jen 14 dní po závodě v Bučovicích. Tentokrát se závodilo v Otrokovicích
za „moravní lávkou“ na kopci Tresný, kde
se pořadatelského žezla ujala skupinka místních bikových nadšenců, kteří
jezdí za tým BIKECORE OE. Závodilo se
za krásného počasí, a taky to bylo divácky znát. Otrokovické tratě byly doslova diváky poseté. V závodu odstartovalo 167
závodníků. Závodilo se na dvou členitých
a divácky velmi atraktivních tratích. Nejlépe se dokázal s místními tratěmi poprat Petr Malý. Tento závod byl pro tým
SBT Fryšták velmi vydařený.
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Již nějakou dobu se na cyklistických závodech v České republice, v disciplíně sjezd horských kol, pohybuje mladý Erik Cais, který postupně stoupá vzhůru
po žebříčku úspěchů. Po nedávném vítězství v kategorii Junior na závodech série
WBS v Otrokovicích, se Erik zúčastnil svého prvního závodu Světového poháru
ve francouzském městě Lurdy. Mimo závody Světového poháru je toto místo známé především zjevením Panny Marie v roce 1856 místní čtrnáctileté dívce.
Trať byla situována na kopci Pic du Jer, měřila 1752 metrů a mezi startem a cílem byl výškový rozdíl 432 metrů. Povětrnostní podmínky byly více než aprílové,
celý závodní víkend provázelo větrné a deštivé počasí, které sem tam vystřídalo
slunce.
Erik zde bojoval v kategorii Junior. Do nedělního ﬁnálového klání se probojuje
vždy nejlepších 30 juniorů světa. Do této elitní třicítky se bohužel Erikovi tentokrát
probojovat nepovedlo, když v sobotní kvaliﬁkaci vyrobil několik chyb, které ho
stály cenný čas. Erik k závodu dodává: „Jsem hodně zklamaný z výsledku, který
nebyl tím, pro který jsem si na tyto závody jel. Byla to pro mě ovšem nedocenitelná zkušenost, už jen proto, že jsem si vyzkoušel velmi náročné deštivé podmínky
a mohl jsem vidět ty nejlepší jezdce světa při jejich práci. Proto na dalším závodě
udělám maximum, abych své pořadí vylepšil.“
Příští závod Světového poháru, kterého se Erik zúčastní, bude čtvrtý díl tohoto
seriálu v rakouském horském středisku Leogang.

POZVÁNKA
EMSECO BIKERALLY TRNAVA
SBT Fryšták Vás srdečně zve na
závod ve sjezdu horských kol.
Závod se koná 9. 7. 2016 v Trnavě na lyžařském svahu od 11:00 h.
Akce se koná pod záštitou starosty města Fryštáku.

Výsledky týmu: 4. místo celkově (4.
místo muži) Martin Kolajik 10. místo
celkově (7. místo muži) Adam Březík 30.
místo celkově (1. místo hardtail) Ondřej Doležel 32. místo celkově (2. místo
hardtail) Lukáš Nášel 38. místo celkově (3. místo hardtail) Dominik Slováček 52. místo celkově (35. místo muži)
Rostislav Ovesný 61. místo celkově
(6. místo old) Libor Baďura 101. místo
celkově (3. místo střelci) Matyáš Piňos
119. místo celkově (7. místo střelci) Filip Chlup 151. místo celkově (5. místo
ženy) Zuzana Zbořilová 156. místo celkově (14. místo střelci) Jan Mašláň.
Dalším a zároveň 3. závodem série
WoodBikeSeries je Trnava, domácí závod týmu SBT Fryšták, na který Vás srdečně zveme. Závod se koná v sobotu
9. 7. 2016 v Trnavě na lyžařském svahu
v 11:00.
Tým SBT Fryšták
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FRYŠTÁCKÉ MAŽORETKY
A CESTA K TITULU
Naše motto zní:
Kdo jsme?! Nikol!
Co jsme?! Mažoretky!
Co vyhrajeme?! Zlato!
Ale ani bronz není špatný.
V říjnu roku 2016 to bude 6 let
od založení Fryštáckých mažoretek,
avšak oﬁciálně Fryštácké mažoretky
vznikly 9. 1. 2012 jako občanské sdružení. V roce 2015 jsme pouze vyměnily
o.s. za z.s. (zapsaný spolek).
Od založení jsme získaly spoustu
nejrůznějších ocenění přes bronz, stříbro, zlato, VIP ceny a ceny poroty. Minulý
rok jsme se staly Mistryněmi ČR v miniformaci. V roce 2016 jsme se rozhodly,
že zavítáme na soutěž států EU, kterou
pořádá asociace MCEU.
Během února jsme se vydaly do Prostějova na kvaliﬁkační kolo, zde jsme
porovnaly síly s ostatními mažoretkami
z Moravy, kde jsme startovaly 12x = 12
vystoupení, 12 choreograﬁí. Z toho dvě
byly miniformace, jedna formace a devět sólových vystoupení. Vše ve výkonnostní třídě „A“ až na jednu choreograﬁi,
vše v kategorii junior, o této kategorii je
známo, že je nejvíce obsazována, tedy
skoro vždy je zde nejvíce soutěžících.
Fryštácké mažoretky NIKOL získaly
v kategorii formace junior „A“ - stříbrné
ocenění, miniformace junior „A“ (1.) zlaté ocenění a miniformace junior „A“(2.)
stříbrné ocenění a tím si děvčata vybojovala postup do ﬁnále. Dále v odpole-

dní a večerní části jsme soutěžily se
sólovými vystoupeními. Zde v kategorii
sólo junior „A“ získala Lenka Matelová
stříbro a postup, Michaela Hrbáčková
4. místo a postup, Karla Vodehnalová
8. místo, Alžběta Končáková 10. místo,
Helena Hvozdenská 11. místo, Lucie Filáková 13. místo, Gabriela Wiesnerová
16.místo, Natálie Šupčíková 21. místo.
A v kategorii sólo senior „A“ startovala Izabela Ševčíková, která se umístila
na 4. místě a postoupila také do ﬁnále. Jako trenérka a vedoucí jsem byla
na děvčata náležitě hrdá! Následující
měsíc jsme pilně trénovaly, až nadešel den D! Finále států EU se konalo
v Kadani, která je vzdálená od Fryštáku
412 km, nachází se v Ústeckém kraji,
kvůli této vzdálenosti jsme vyrazily již
1. 4., tedy den předem, ve večerních
hodinách jsme se ubytovaly nedaleko
sportovní haly, ve které se 2. 4. až 3.
4. konalo ﬁnále. 2. 4. nás čekalo předvést formaci a dvě miniformace vše

v kategorii junior „A“. Konkurence byla
velká, porotu čekal nelehký úkol, vše si
bylo tak rovno, přece jen soutěžilo mezi
sebou 10 nejlepších souborů. Tak kdo
to asi bude? Nervozita s přibývajícím
časem stoupala, atmosféra by se dala
krájet, jak byla hustá. A najednou čas
se nachýlil, přišlo vyhlášení. A znenadání se z reproduktorů ozvalo: „...a vicemistryněmi v kategorii formace Junior A
se stávají (kdo to asi bude?), FRYŠTÁCKÉ MAŽORETKY NIKOL!“ A to nebylo
vše, následně nás ještě dvakrát ohlásili. Druhý den jsme soutěžily v sólech.
Lenka Matelová se umístila na 7. místě a Michaela Hrbáčková na 8. místě,
v kategorii Senior se Izabela Ševčíková
umístila na 10. místě.
Celková rekapitulace výsledku:
Formace JUNIOR A – II. – vicemistryně stáů EU, miniformace JUNIOR A (2.)
– mistryně států EU, miniformace JUNIOR A (1.) – vicemistryně států EU.
SOLO JUNIOR A – Lenka Matelová
7. místo, Michaela Hrbáčková 8. místo.
SOLO SENIOR A – Izabela Ševčíková
10. místo.
Byla a stále jsem velmi hrdá a pyšná
trenérka! Děkujeme tímto Fryštáckým
mažoretkám! A velké díky patří všem rodičům mažoretek, protože bez nich bychom do Kadaně nikdy nejeli a vlastně
ani na žádnou soutěž. Myslím, že nejen
já, ale i Vaše dcery si váží toho, že je
v tak náročném, krásném a vznešeném
sportu podporujete! DĚKUJEME!
Za Fryštácké mažoretky
Bc. Nikola Dorazínová, Dis.
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SENIOŘI

Šlápoty v Jeseníkách

Malý klenot líbezný...
tahle slova, která jsem si vypůjčila ze známé písně nejlépe vystihují cíl
naší procházky ze dne 19. 4. Jedná
se o kousek cesty «nivou fryštackého potoka,“ která je vklíněna v malebném údolíčku mezi Lukovečkem
a Fryštákem.
Vzrostlé stromy drží stráž nad klikatícím se potokem, vytváří klenbu
nad úplně jiným světem. Ačkoliv jsme
jen kousek od silnice pohltí nás krása neregulované přírody kolem dokola. Ale to neznamená, že tento krásný
koutek je neudržovaný. Můstky přes
potok, kamenná zídka, různé druhy
rostlin, kterým se daří právě jen tady.
To chce stálý dohled, údržbu. O celý
romantický úsek podél potoka se stará pan Libor Reich. Jeho láska k přírodě připraví každému, kdo navštíví
tento koutek, uzdravující a posilující
«pilulku». Moc bychom si přáli (my
z Klásku), aby nebylo vandalů, kteří
tento malý klenot ničí odhazováním
odpadků (dokonce i nepotřebnou
ledničkou), nebo uřezanými stromky.
Sladkou tečkou naší vycházky byla
návštěva cukrárny v objektu ZDV
Fryšták. Vždyť někteří ani neví, že tu
je! A mají zde výborné zákusky. AB
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Ve dnech 17. - 23. dubna se 8 členů našeho klubu důchodců zúčastnilo
společně se zlínským klubem důchodců
týdenního pobytu v Karlovicích v Jeseníkách. Ubytováni jsme byli v příjemném rekreačním středisku s kapacitou
50 lidí s bazénem a vířivkou, které
jsou součástí tohoto objektu, což jsme
do syta i využívali. Karlovice jsou lázeňskou a rekreační obcí, která se
rozkládá většinou na levém břehu řeky
Opavy, která městem protéká a rozkládá se v oblasti pohoří Hrubý Jeseník
a je obklopena krásnými kopci a lesy.
A tak během celého týdne jsme poznávali krásy Karlovic a jejich blízkého
okolí. Někdy jsme se svezli autobusem,
ale většinou se chodilo pěšky. Bylo to
např. Karlovické jezírko, zvané Mořské
oko, které nevzniklo přírodní cestou,
ale jde o zatopený břidlicový lom z konce 19. století. Zdejší břidlice byla velmi
kvalitní a vyvážela se po celé Moravě,
ale i do Pruska a Haliče. Z lomu se musela dovážet až na karlovické nádraží,
což zejména v zimě byl docela velký
problém. Těžba byla ukončena, když
dělníci narazili na vodní pramen, který
lom zatopil tisíci kubíky vody. Jezírko
je přístupné, ale nesmí se zde koupat.
Dále je v Karlovicích muzeum Kosorna,
kde se původně zpracovávalo železo,
ale od roku 1992 se zde nachází expozice lesnictví a myslivosti a i expozice
zemědělského nářadí a náčiní názorně
doplňující představu o životě a práci
na vesnici v minulosti. Kousek od Karlovic je Vrbno pod Pradědem, kde se
nachází spousta historických památek
a zajímavých míst. Také Bruntál nás
dostal krásně rozkvetlým a upraveným

náměstím a nechyběla ani prohlídka
zdejšího zámku s arkádovým nádvořím a parku. Samozřejmě jsme zavítali
i do Karlovy Studánky a odtud na Ovčárnu a dále cesta pokračovala pod
Praděd a na chatu Švýcárnu. Při cestě
jsme museli dávat velký pozor, protože
tady byly ještě zbytky sněhu a na cestě
to pěkně klouzalo. Nezapomněli jsme
ani na Zlaté Hory, kde je poutní místo
Panny Marie Pomocné. Tento poutní
kostel leží v hlubokých lesích a je tradičním poutním místem. Byl vybudován
na začátku minulého století k poctě
Panny Marie. Za totalitního režimu byl
srovnán se zemí a v roce 1995 byl díky
ﬁnančním darům věřících, od nás i ze
zahraničí, znovu vybudován a i dnes
chce připomínat lidem na celém světě, že mohou být šťastní a nebudou žít
v míru, dokud nezačnou chránit každý
lidský život. V roce 1995 byl vysvěcen
arcibiskupem Janem Graubnerem.
V roce 1996 byl dostavěn ještě poutní
dům, ambity, zavěšeny zvony a upraveno okolí. Obnovily se poutě, bohoslužby
v českém, německém a polském jazyce. Při zpáteční cestě ze Zlatých Hor
jsme se zastavili ještě u mechového
jezírka – Rejvíz. Týden našeho pobytu
rychle utekl a nám nezbylo nic jiného,
než se s tímto krásným prostředím rozloučit a vrátit se zpátky domů.
mj

Akce seniorů
V měsíci dubnu se fryštáčtí důchodci sešli v hojném počtu na své výroční
členské schůzi, která se každý rok koná
v tomto období. Všichni členové byli seznámeni s činností klubu za uplynulé
období ve výroční zprávě, dále s činností Klásku, Šlápot a se zprávou o hospodaření klubu. Poté proběhla volba
nového výboru na další funkční období.
Děkujeme touto cestou paní Aničce
Krajčové za mnoholetou práci předsedkyně klubu, která již z této funkce odchází, ale bude nadále platnou členkou
výboru. Nakonec následovala diskuse
a posezení při občerstvení.
Ještě koncem dubna někteří členové klubu zavítali do ZOO Lešná, kde probíhal bohatý program při Dni seniorů.
V květnu jsme se opět sešli, abychom společně oslavili Den matek. Tentokrát mezi nás zavítala kapela Návraty
z Tlumačova se svým pásmem o lásce.
Společně jsme si zazpívali a poseděli
při zákusku a kávě. Všichni odcházeli
domů spokojeni.
mj
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Richard H O V A D Í K

Je dvojí pohled
vnitřní a vnější
Vnitřní pohled mistra
je světlem jeho oboru –
co vystoupí
je záblesk jeho názoru
Kritický laik i když
pytel rozumu rozváže –
pouze prázdno
se ukáže

Výlet mezi kapkami deště
Za podmračeného rána 17. 5. v devět hodin vyjíždí Klásek na svůj každoroční
výlet. Brzy se dostáváme do Horní Lidče, kde trávíme necelou hodinku prohlídkou
zdejšího pohyblivého betlému. Nejdřív nám ale promítli ﬁlm o zdejší krajině, který
nás vtáhl do doby vzniku betlému. Není to práce jednoho betlemáře, byli na to tři,
každý měl svůj „rukopis“a přece to dohromady krásně ladilo. Pokračujeme návštěvou hned vedle stojícího, nového, lidečského kostela. Má zajímavou architekturu.
Je ze dřeva, kombinovaný s velkými plochami skleněných moderních vitráží. Zvonice
je před kostelem a má tři zvony - a ty nám připomněly, že už je čas poobědvat.
Tentokrát v restauraci Čertovy skály. Okolí bylo opravdu zajímavé a chtěli jsme se
po obědě tady projít. Ale protože «krápalo» tak jen nasedáme do aut a míříme směr
Velké Karlovice. Zdejší muzeum nás překvapilo nejen starou architekturou «kupeckého domu», upomínkami na dřívější život, ale i zdejšími rodáky - jako například akademický malíř pan Černý. Další lahůdkou bylo venkovní předvádění starých řemesel.
Pan Stoklasa vykouzlil z malé ploché destičky, předem speciálně máčené v bylinkách, krásnou holubičku. Vládl nejen mistrnýma rukama, ale i pohotovou pusou.
Mimo tuto ukázku měl plno vyřezávaných věcí i uvnitř muzea. Zkrátka mistr svého
řemesla. Dlouho jsme vydrželi u jeho pracoviště. Na památku jsme se s ním vyfotili
a kupovali jeho vyřezávané holubičky. Další řemesla - výroba březových metel, háčkování a vyšívání - zakončila naši návštěvu muzea. Dále jsme nemohli minout starý
karlovický kostel Panny Marie Sněžné. Postavili ho zdejší obyvatelé jen ze dřeva bez
jediného hřebíku. A protože to bylo už dávno (v 18. století) byla nutná obnova celého
venkovního pláště i nová střecha ze šindelů. Zvenčí už kostel doslova svítil novotou.
Zdejší pan farář, kterého jsme si objednali na prohlídku, nám objasnil historii tohoto
kostela. Ochotně odpovídal na naše otázky, přestože jeho čas byl omezen. Rozloučili jsme se nejen s tímto sympatickým knězem, ale i s Velkými Karlovicemi a tím
jsme zakončili naše „putování“ Valašskem.
Za Klásek A. Bačůvkvá, foto J. Ohlídal

KOSTELANY
Ve středu 11. května se Šlápoty vydaly dvěma auty do Kostelan u Kroměříže,
abychom si zde prohlédli rozsáhlý areál Ranče – westernové městečko, které přivádí Divoký Západ zpět k životu. Městečko zobrazuje reálný život západních kultur
prostřednictvím westernových programů a akcí.
Odtud odjíždíme na Bunč, ležící v severovýchodní části Chřibů a naše cesta
vede dál po modré turistické značce na 4 km vzdálenou rozhlednu Brdo, která leží
na nejvyšším vrcholu Chřibů. Dosahuje výšky 23,9 m s vyhlídkovým ochozem. Byla
postavena na místě starší dřevěné rozhledny, která dosloužila již v 70tých letech.
Tato rozhledna je unikátní tím, že jde o první klasickou kamennou rozhlednu, která
byla postavena po více jak 70 letech. Je postavena z lomového pískovce a současně i nejvyšší kamenná rozhledna na Moravě a v celé České republice. Z rozhledny
lze spatřit blízká pohoří jako např. Malé a Bílé Karpaty, Beskydy a Jeseníky. Zpět se
vracíme tou stejnou cestou na Bunč, kde obědváme, nasedneme do aut a ujíždíme
zpět domů.
mj.

Vnější zrak hladí
co je krásné –
vnitřní zase jasně
vidí i co je matné
Některý mlčící je
vzdálený ve své blízkosti –
křemeny jeho myšlení
jen jiskrou pohostí
Všemu vládne
dokonalý řád –
i divadlo ve spánku
může hrát
Noc hvězdy vznítí –
svítání ohníčky zhasíná –
sluneční úsměv září
mrak jej
s oblibou protíná
Ránem se probouzí
i osudy lidí –
na každého působí
jiný vliv –
různé oči – různě vidí
Nezáleží odkud
krok přichází
co šlépěj zanechá
to se nachází
I stromy jsou naši přátelé –
živá příroda
zasluhují úctu
jak dávný vévoda
Co příklad lípa
přináší květy – vůni
i blahodárný stín –
tím mezi slunce
vráží klín
Pokloňme se stromu –
kde není
je den beze stínu –
tam jen fata morgana
pořádá
svou hostinu…
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci ČERVNU 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Josef Dlabaja
František Frélich
Miroslav Halůzka
Oldřich Končák
Taťána Křenková
Ludmila Lhotská
Miroslava Masaříková
Antonie Metelová
Stanislav Mičík
Pavel Mikl
Jiří Mikušek
Miroslav Nedbálek
Zdeněk Odehnal
Milena Ondlevcová
Marie Ostrčilíková
Miroslav Petřík
Marie Petříková
Hana Pospíšilíková
Ludmila Sedlářová
Hana Strnková
Ladislav Šlancar
Zdeněk Šlancar
Ludvík Žůrek

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

Poděkování
Rodiče Ladislava Jurčíka děkují
všem přátelům a známým za účast
na posledním rozloučení s jejich tragicky zesnulým synem. Zároveň děkují za podporu a květinové dary.

KOUPÍM
původní výrobky
FIRMY JADRNÍČEK
židle, sáně, lyže a jiné,
písemnosti vztahující se k ﬁrmě
Jadrníček a také knihu
L. Jadrníček: Městečko Fryšták
Kontakt: Ing. Mojmír Jadrníček
tel.: 603 841 006
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11. ročník TURNAJE OSVOBOZENÍ
ve volejbale smíšených družstev
Tak opět po roce v sobotu
14. 5. 2016 se konalo největší
volejbalové klání ve Fryštáku –
11. ročník turnaje Osvobození
o pohár starosty města Fryštáku ve volejbale smíšených
družstev. Počasí nám letos
vůbec nepřálo. Pršelo celou
noc a na kurtech sportovního
areálu jsme se mohli koupat
a ještě by nám voda kapala
za krk! Velký problém nastal
pořadatelům. Odehrát turnaj
v místní sokolovně, kde je jen
jedno hřiště, tak, aby si zahráli
všichni a nebyli tam dva dny!?!
Přijelo deset družstev – dva
týmy se omluvily v pátek před
turnajem. Nakonec zůstalo
9 týmů – Březolupy si to rozmyslely a odjely. Tým Chrchlíků však pomohl organizátorům radou
k nezaplacení. Bude se hrát zvláštním
systémem – ve dvou skupinách – každý s každým – a na čas! Stanovila se
doba 12 minut na každý zápas.
Ale ještě k slavnostnímu zahájení…
Jsme rádi, že nás poctil svou návštěvou a zahájil letošní ročník – starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír
Doležel. Popřál všem hráčům hodně
zdaru i v nepříznivém počasí a předal
organizátorům půllitr „pravé valašské“.
Celý turnaj probíhal jako na běžícím pásu. Přibylo sice hlídání času,
ale zato se vždy vědělo, kdy zápas
skončí. Tak měly zrovna nehrající týmy
čas na bohaté občerstvení – o udírnu
se staral Zdeněk Poledňák. V bufetu
„vládla“ a s přehledem řídila i dětské
pomocníky /Michalka Fryšová, Barborka Fryšová, Hanička Fryšová, Robert
Fryš, Šimon Čepický a Verunka Dvořáková/ Marcela Ševelová. Celý turnaj
měl pod kontrolou Luba Ševela. Broňa
Konečný a Mirek Urbánek se zhostili se
ctí nelehké úlohy rozhodčích. Časomíru kontrolovala a diplomy psala Dana
Konečná. S otáčením stavu pomáhaly
dvě Terezky – Urbánková a Rektoříková. Dále děkujeme za pomoc Mirce Urbánkové a Hance Poledňákové.
K samotnému turnaji – opět skvělá
úroveň! Jsme rádi, že i extraligoví hráči
si udělali čas a přijeli do Fryštáku. Již
tradičně zde hrál Michal Čechmánek
se svou manželkou Kateřinou. Letos
byl členem týmu Chrchlíků i slovenský
reprezentant a bývalý hráč Zlína Luboš
Kostolányi. Na své kamarády a bývalé
spoluhráče se přijeli podívat i Jakub

Janouch – letošní mistr republiky,
který nyní hraje za mistrovskou Duklu
Liberec a Pavel Bartoš – reprezentační nahrávač, který dříve hrál ve Zlíně,
později ve Francii. Takže úroveň nejen
účastníků, ale i hostů – špičková!
Do semiﬁnále postoupili ze základních skupin Chrchlíci, Surikaty, Zoufalci a Gumídci. Zde se již hrálo na dva
sety do dvaceti. Do ﬁnále se probojovali Chrchlíci a Gumídci. Hrál se výborný volejbal.
Celkové pořadí:
1. Chrchlíci, 2. Gumídci, 3. Zoufalci, 4. Surikaty, 5.– 9. Přátelé trnek,
Fryštáček, Na pohodu, Uvidíme, Parťáci.
Musím říci, že dva fryštácké týmy
– Přátelé trnek a Fryštáček rozhodně
ostudu neudělaly a do semiﬁnále nepostoupily jen díky horšímu vzájemnému zápasu.
Pořadatelé také vybrali nejlepšího
neprofesionálního hráče a hráčku turnaje – pohár a diplom obdržel Martin
Vybíral z týmu Zoufalců a Michaela Polášková z družstva Gumídků.
Závěrečné vyhlášení vítězů, předání krásných pohárů, diplomů a cen
zakončilo výborné sportovní klání.
Děkujeme městu Fryšták za podporu
a za příspěvek na zakoupení cen.
Úplně na konec ještě následovalo
posezení u dobrého občerstvení v příjemné atmosféře i při kytaře v Pekle
sokolovny…
Určitě na tento turnaj budeme
vzpomínat v superlativech. Ani nepřízeň počasí nás neodradila!
Za oddíl volejbalu
Dana Konečná
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Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
Fryšták u Zlína, Holešovská 380
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Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.
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Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518
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První motocyklistický spolek Fryšták
pořádá ve spolupráci s městem Fryšták
a pod záštitou starosty pana Lubomíra Doležela

18. června 2016

Hasičská zbrojnice FRYŠTÁK
Program:
10:00 hodin
Trasa:

13:00 hodin

Start - Hasičská zbrojnice FRYŠTÁK
Dolní Ves – Žabárna – Hadovna
– Lukoveček – myslivecká
chata HV – Skalka – Vítová
Cíl - Hasičská zbrojnice FRYŠTÁK

město

FRYŠTÁK

Všechny srdečně zveme!
Fryštácké listy – periodický tisk územního samosprávného celku. 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]. Reg. číslo MK ČR E 13006
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