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Tvůrčí producentské centrum
Vítězslava Sýkory natáčelo dne 21.
září 2015 v areálu kroměřížského
výstaviště Floria pořad Putování za
muzikou s Jožkou Šmukařem tentokrát s dechovkou Fryštácká Javořina.
Naši populární muzikanti se představí ve 30 minutovém pořadu plném
písniček a povídání, který se objeví
na obrazovkách veřejnoprávní televize ještě do konce letošního roku.
O přesném termínu vysílání Vás budeme informovat.

Fryštácká Javořina v ČT
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ZPRÁVY

Z

RADNICE
Jedním z problému, který vyvstává
v období školní docházky je, že rodiče
své děti vozí svými motorovými vozidly až před budovu Základní školy ve
Fryštáku. Na ulici Komenského, která
vede podél budovy základní školy tyto
děti vystupují z vozidel, aby to měly, co
nejblíže do školy. Je nutno brát zřetel,
že situace se komplikuje především
v ranních hodinách. Policisté, kteří

BEZPEČNĚ NA PŘECHODECH PRO CHODCE
Bezpečnost chodců na přechodech
pro chodce je důležitým prvkem silničního provozu. Jedná se také jednu z priorit Krajského ředitelství policie kraje
Zlín. Zejména policisté Obvodního oddělení Policie ČR Fryšták se problematice bezpečnosti chodců na přechodech
věnují po celý rok. Během dnů školního
vyučování, kdy je pohyb dětí a ostatních
chodců v okolí škol největší, dohlíží policisté na přechody, které jsou umístěny
v jejich blízkostech.
Policie ze zákona vykonává dohled
na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích tím, že kontroluje dodržování povinnosti účastníků
a pravidel provozu na pozemních komunikacích. Dále při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích jsou příslušníci Policie ve
služebním stejnokroji oprávněni zejména zastavovat vozidla k bezpečnému
přejití chodců přes přechody.
Chodec je každá osoba, která se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. Každý z nás je
někdy chodcem, tedy nejzranitelnějším
účastníkem silničního provozu. Chodci
proto také potřebují ochranu před motorovými vozidly. Přechody pro chodce
jsou sice jen jednou z více možností zajištění ochrany při přecházení vozovky,
ale zároveň také možností nejpoužívanější.
Obecně jak správně přecházet vozovku na přechodu pro chodce? Chodec
by se měl zastavit na okraji chodníku,
před přechodem pro chodce, rozhlédnout se zleva i zprava a posoudit hustotu provozu a rychlost vozidel. Dát
najevo svou vůli přechod přejít tím, že
udělá úkrok dopředu nebo předpažením
ruky. Je dobré navázat oční kontakt s řidičem, který se k přechodu přibližuje,

2

zda se i on dívá. Řidič, který se na nedívá tak, obvykle před přechodem pro
chodce nezastaví. I tak je dobré před
vstupem na vozovku se přesvědčit, že
přijíždějící řidič vozidlo skutečně zastavuje. Dalším nešvarem chodců je, že se
místo před přechod pro chodce používá
k debatě. Přijíždějící řidiči zpočátku nemohou zjistit, zda chcete přechod použít a zbytečným brzděním dochází ke
zpomalování provozu a vytváření kolizních situací.

stojí v danou dobu na přechodech pro
chodce, drobné prohřešky těchto rodičů
– řidičů řeší domluvou, což je zákonný
postup, pokud to umožňuje daný druh
spáchaného přestupku. V určitých případech je nutná tolerance a lidský přístup. Především, když jde o děti, které
svoji bezpečnost zajistit nemohou v takové míře jako dospělé osoby, které za
jejich bezpečnost zodpovídají.
pprap. Bc. Dana Zajíčková
vrchní asistent

Ulice Korábová
V současné době je dokončována oprava ulice Korábové. Spočívá v obnově
povrchu vozovky a to především výměnou a zasílením živice a rekonstrukcí části
ulice nad potokem a to formou pokládky vrstvy penetračního makadamu. Součástí prací je narovnání obrubníků popř. jejich výměna. Důležitá byla také sanace
dvou podmáčených míst pod vozovkou a usměrnění povrchových vod, včetně jedné nové vpusti. Oprava byla kompletně dokončena pokládkou penetračního makadamu ve dnech 27.–28. 9. I přes složité poměry v předmětném území, dodavatel
stavbu zvládl. Celková náklady na tuto opravu jsou 2,2 mil. (s DPH). Neodpustím
si však ještě jeden postřeh. Už po dokončení pokládky živice někdo brutálním
způsobem vyvrátil dvě obruby a jednu z nich dokonce rozbil.
PD
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 15/2015/VII ze dne 12. 8. 2015 (Výběr)
• RMF schvaluje výpověď smlouvy
o zprostředkování burzovních obchodů
č. 012/2012/P ze dne 13. 7. 2012,
která byla uzavřena pro účely nákupu
zemního plynu, a to společnosti PROSPEKSA, a. s., a pověřuje starostu
města Mgr. Lubomíra Doležela podpisem výpovědi.
• RMF schvaluje za účelem nákupy
elektřiny a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno uzavření
Smlouvy o zprostředkování burzovních
komoditních obchodů mezi městem
Fryšták, a společností FIN-servis, a. s.,
Kladno, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy a třech plných mocí.
• RMF bere na vědomí protokoly o jednání hodnotící komise ze dne 12. 8.
2015 a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 8. 2015 ve věci
investiční akce „Oprava účelové komunikace Vítová – Skalka ve Fryštáku“
a odkládá rozhodnutí o výběru dodavatele do doby projednání dané záležitosti
v Osadním výboru Vítová
• RMF bere na vědomí protokoly o jednání hodnotící komise ze dne 12. 8.
2015 a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 8. 2015 a ukládá
starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi zajistit oﬁciální stanovisko osadního výboru Vítová ve věci prioritní investiční akce
pro občany Vítové.
• RMF bere na vědomí návrh na uzavření smlouvy o dílo mezi Městem
Fryšták, a společností System Plus
Zlín, s.r.o., Velký Ořechov za za účelem realizace akce „Městský kamerový a dohlížecí systém města Fryštáku“,
za cenu 796 733,- Kč bez DPH, tj. celkem 964 046,90 Kč vč. DPH, a ukládá
Ing. P. Dohnalovi prověřit ve spolupráci
s Mgr. Pavlínou Řehovou možnost a důsledky zapracování protokolu o stavu
Wi-Fi do smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí v návaznosti
na žádost občanů z místní části Horní
Ves přípravu a realizaci opravy komunikace a chodníku v ulici Drahová a ukládá vedoucímu OTH zabezpečení výběru
dodavatele na opravu chodníku a vozovky.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Zastávkové přístřešky ulice Holešovská,
Dolnoveská (U Žáků)“, a to ﬁrmu FORPLAST SYSTEMS s. r. o., Zlín, s cenovou nabídkou ve výši 165 245,- Kč bez
DPH (tj. 199 946,45 Kč vč. DPH), bez
připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou
FORPLAST SYSTEMS s. r. o., Zlín, a po-

věřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí s poskytnutím ﬁnančního daru ve výši 20 000,- Kč Spolku
přátel lesa Ondřejovsko na dokončení
chaty Hubertka“.

Výpis ze zasedání RMF
č. R 16/2015/VII
ze dne 24. 8. 2015 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták, a společností System Plus Zlín, s.r.o., Velký Ořechov, za účelem realizace akce
„Městský kamerový a dohlížecí systém
města Fryštáku“, a pověřuje starostu
města, Mgr. Lubomíra Doležela, podpisem této smlouvy o dílo – viz příloha č.
1 tohoto zápisu za podmínek:
a) zahájení díla na písemný pokyn objednatele,
b) nejpozději však k termínu do 31. 12.
2015 s tím, že marným uplynutím této
lhůty smlouva zaniká, a RMF ukládá
vedoucímu ESO přípravu rozpočtového opatření pro dokrytí částky ve výši
89 000,- Kč na realizaci akce „Městský
kamerový a dohlížecí systém města
Fryštáku“.
• RMF v návaznosti na výzvu Policie ČR,
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Zlín, oddělení hospodářské kriminality, nám. T. G. M. 3218,
760 01 Zlín, č. j. KRPZ – 85627 – 2/
TČ – 2015 – 150581, uděluje Mgr. J.
Zwyrtek Hamplové, plnou moc k právnímu zastoupení ve věci vyřízení žádosti
o poskytnutí informací k zakázce „ ZŠ
Fryšták – Zateplení obvodového pláště
a výměna oken“ od Policie ČR, a pověřuje starostu podpisem plné moci.
• RMF bere na vědomí návrh obecně
závazné vyhlášky Města Fryštáku č.
03/2015 – O místním poplatku za užívání veřejného prostranství a následně
pověřuje Ing. M. Jaška předložením návrhu této OZV MF č. 03/2015 na nejbližším jednání Zastupitelstva města
Fryštáku.
• RMF za účelem realizace nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, schvaluje uzavření Smlouvy
o centralizovaném zadávání poptávky
po komoditě elektřina, kterou se centrální zadavatel - Město Fryšták, a veřejní zadavatelé – Základní škola Fryšták,
Mateřská škola Fryšták, FC Fryšták
a TJ Fryšták, se dohodli na centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené
a kupované na Českomoravské komoditní burze Kladno (nákup elektřiny pro

rok 2016) ve smyslu ust. § 23 odst.
5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF za účelem realizace nákupu
zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno, schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání poptávky po komoditě zemní plyn,
kterou se centrální zadavatel - Město
Fryšták, a veřejní zadavatelé – Základní
škola Fryšták, Mateřská škola Fryšták,
a TJ Fryšták, se dohodli na centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené
a kupované na Českomoravské komoditní burze Kladno (nákup zemního plynu pro rok 2016) ve smyslu ust. § 23
odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace
Ing. M. Jaška ve věci poptávkového řízení na zajištění poskytovatele některých telekomunikačních služeb a pověřuje Ing. M. Jaška administrací veřejné
zakázky malého rozsahu ve smyslu „
Zásad č. 1/2014“ na zajištění dodavatele telekomunikačních služeb města
Fryštáku, zejména s ohledem na tyto
parametry: délka kontraktu stanovena
na 2 roky, zachování pevných linek, pořízení 9 ks mobilních telefonů ve variantě tlačítkové i dotykové, neomezené volání bez dat, neomezené volání s daty,
poskytnutí internetu pro radnici s možností budoucího rozšíření pro knihovnu,
základní školu i mateřskou školku.
• RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2014,
bere na vědomí vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „Celoplošná
deratizace města Fryšták“, a to ﬁrmu
DERATEX, spol. s r.o., Zlín-Příluky, bez
připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Fryšták a ﬁrmou DERATEX, spol. s r.o., Zlín-Příluky,
na realizaci akce „Celoplošná deratizace města Fryšták“, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF neschvaluje pronájem části
měst. pozemku p. č. 572 – ostatní plocha (chodník), o výměře 4,8 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadatelce J. Pavlíkové, Slušovice, za účelem umístění
2 stolů a židlí před provozovnu Pizzerie
U Fíka, a to z důvodu, že požadavek by
způsobil snížení bezpečnosti chodců využívajících chodník.
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• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 629 – ostatní
plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli P. Ševčíkovi, Fryšták, pro stavbu
kanalizační přípojky pro stavbu RD, čp.
91, umístěnou na poz. p. č. 635, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták a
schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
mezi městem Fryšták, a P. Ševčíkem,
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
384/1 – ostatní plocha, o výměře 20
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadatelce D. Drábkové, 16
Fryšták, a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro
stavbu přípojky NN a sjezdu pro stavbu
RD, čp. 150, umístěného na poz. p. č.
389/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
937/4 – ostatní plocha, o výměře 2 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli
manželům Maroňovým, Fryšták, a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení
stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu
RD, čp. 241, umístěného na poz. p. č.
928, k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
345 – ostatní plocha, o výměře 11 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli J.
Petříkovi, Fryšták, a uzavřít Smlouvu
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní přípojky
pro stavbu RD, čp. 179, umístěného na poz. p. č. 342, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták.
• RMF bere na vědomí sdělení manželů
Šťastných, Fryšták, ze dne 6. 8. 2015,
ve věci zpětvzetí žádosti o prodej městského pozemku p. č. 495/2, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, bez připomínek.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
937/4 – ostatní plocha, o výměře 2 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli
manželům Fryšovým, Fryšták, a uzavřít
Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní
přípojky pro stavbu RD, čp. 242, umístěného na poz. p. č. 930, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták.
• RMF bere na vědomí žádost 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. Gálíka projed-
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náním žádosti ve Stavební komisi při
Radě města Fryštáku.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
915/1 – ostatní plocha, o výměře 6
m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli manželům Petříkovým, Fryšták,
a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu
vodovodní přípojky pro stavbu RD, čp.
337, umístěného na poz. p. č. 920, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták.
• RMF doporučuje ZMF schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Česká telekomunikační infrastruktura,
a. s., Praha ke stavbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě s názvem „11010-055097, CG5M_Z_ZLFRN_OK“, umístěné na části
městských pozemků p. č. 568/1 – ost.
plocha, p. č. 572 – ost. plocha, p. č.
2/1 – ost. Plocha, a p. č. 19/4 – ost.
plocha, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene s připočtením DPH podle platných právních předpisů a s podmínkou přípoložky tzv. stavební chráničky pro možnost případné
instalace optického vlákna městem.
• RMF schvaluje Smlouvu o umístění
veřejné komunikační sítě mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha, v jejímž
rámci bude umístěno v/na budově čp.
381, na poz. p. č. 19/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, umístěno vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační
sítě a koncový bod veřejné komunikační sítě, a to za jednorázovou náhradu
ve výši 1.000,- Kč s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na usnesení RMF č.
U R 13/2015/VII/05 ze dne 8. 7. 2015
schvaluje výpůjčku městského pozemku p. č. 910/5 – trvalý travní porost, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
k sečení trávy a sušení sena, žadateli
V. Jurčíkovi, Fryšták a
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi městem Fryšták a V. Jurčíkem,
Fryšták, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí rezignaci
PhDr. Česlava Zapletala na mandát zastupitele Zastupitelstva města Fryštáku a v souladu s ust. § 56 odst. 2, zák.
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, pověřuje starostu
předat náhradníkovi, ve smyslu ust.
§56 odst. 1 téhož zákona, osvědčení
o tom, že se stal členem Zastupitelstva

města Fryštáku a tímto vyslovuje panu
PhDr. Česlavu Zapletalovi upřímné
a velké poděkování za práci pro město
Fryšták, kterou vykonal při správě města ve funkci zastupitele
• RMF bere na vědomí protokol o kontrole č. 1301/15/775 ze dne 31. 7.
2015, č. j. MUF – STA – 1921/2015 –
STA, ve věci plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností
v oblasti pojistného, plnění povinností
v důchodovém pojištění bez připomínek.
• RMF bere na vědomí odpověď hejtmana Zlínského kraje ve věci návrhu na vyřazení silnice III/4915 Fryšták – Lešná
z režimu krajské komunikace do vlastnictví města Fryštáku bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Protokol z ústního jednání ve věci žádosti o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby – Bytový dům
Fryšták – 9 b. j. s tím, že daná záležitost
bude projednávána na zasedání zastupitelstva v rámci petice předložené částí obyvatel ul. Dr. Absolona.
• RMF bere na vědomí informaci Ing. M.
Kasaly při výkonu funkce stavebního
dozoru investora - města a Mgr. L. Sovadiny, ředitele základní školy, o průběhu
realizace projektu „Oprava havarijního
stavu sociálního zařízení Přístavby ZŠ
Fryšták“ (nedodržení termínu ukončení
a předání díla) s tím, že trvá na bezvýhradném plnění platné smlouvy.
• RMF byla informována o obsahu zápisu IT komise č. 7 od Ing. T. Černého
o úpravách webových stránek města
Fryštáku s tím, že mu uložila připravit
ve spolupráci s Lenkou Eliášovou oﬁciální materiál na zasedání rady.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 06/2015/VII ze dne 31. 8. 2015 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí rezignaci
PhDr. Česlava Zapletala na mandát
zastupitele
Zastupitelstva
města
Fryštáku ke dni 19. 8. 2015 a vyslovuje PhDr. Česlavu Zapletalovi upřímné
a velké poděkování za práci pro město
Fryšták, kterou vykonal při správě města ve funkci zastupitele.
• ZMF bere na vědomí omluvu pana
Vlastislava Filáka ze dne 24. 8. 2015
a odkládá složení slibu nového člena
zastupitelstva na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Fryštáku.
• ZMF zveřejňuje záměr prodeje městského pozemku p. č. 166, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, o výměře do 489 m²,
za účelem vyřešení majetkoprávních
vztahů pozemku u RD, a to s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem na náklady žadatele.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 31. 8. 2015
včetně dlouhodobých závazků města
bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězení
uplatněných připomínek bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku
ke dni 31. 7. 2015 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informace o vývoji příjmů ze sdílených daní města
Fryštáku ke dni 24. 8. 2015 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informace o průběhu a realizaci investičních akcí města
Fryštáku ke dni 31. 8. 2015 bez připomínek.
• ZMF schvaluje realizaci investičních
akcí města Fryštáku – Oprava povrchu
chodníku podél školní jídelny a sportovního areálu, Opravu chodníku a povrchu mostní komunikace na ul. Drahová
a realizaci chodníku na ul. Holešovská
s tím, že souhlasí s úhradou nákladů
spojených s realizací s touto akcí z prostředků původně určených na akci Vodovod Vylanta.
• ZMF schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 03/2015 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
• ZMF odkládá rozhodnutí ve věci obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství a pověřuje Ing. Jaška projednáním úpravy
OZV tak, že by se vyhláška vztahovala
na veškeré veřejné prostranství ve smyslu zákona a současně byla zakotvena
možnost pověření pro radu města udělovat výjimky ve věci osvobození platby
poplatku (nad 30 dnů) ve smyslu ust.
článku 8 navrhované vyhlášky.
• ZMF schvaluje poskytnutí peněžního

daru ve výši 100.000 Kč ČR-Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje,
a schvaluje uzavření darovací smlouvy
na ﬁnanční dar s příkazem mezi městem Fryšták, a ČR-Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, za účelem
úhrady nákupu termokamery na záchranu osob, případně věcných prostředků
požární ochrany a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
• ZMF schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Ministerstva kultury ČR ve výši 200.000 Kč
v rámci státní ﬁnanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 pro poskytování
příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních
památek pevně spojených se stavbami, které jsou kulturními památkami,
na území města Fryšták, kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku – rejstříkové číslo
kulturní památky 15865/7 – 1870.
• ZMF schvaluje přijetí účelového ﬁnančního příspěvku ze státního rozpočtu – Ministerstva kultury ČR ve výši
163.000 Kč v rámci státní ﬁnanční podpory v programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na obnovu
nemovité kulturní památky – Kaplička
na pozemku p. č. 1, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, rejř. č. ÚSKP 103005, na stavební úpravy kaple - I. etapa – obnova
střešního pláště a další souv. práce.
• ZMF neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 47 – ostatní plocha, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře cca 60 m², za účelem oplocení
k RD, čp. 111, žadatelce J. Juřinové,
Fryšták, z důvodu umístění inženýrských sítí v předmětném pozemku.
• ZMF souhlasí se záměrem stavby podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě s názvem „11010055097, CG5M_Z_ZLFRN_OK“, umístěné na části městských pozemků p. č.
568/1 – ost. plocha, p. č. 572 – ost.
plocha, p. č. 2/1 – ost. plocha a p. č.
19/4 – ost. plocha, obec Fryšták, kterou provede na své náklady Česká telekomunikační infrastruktura, Praha,
s podmínkou, že k plánovanému vedení
bude na náklady investora připoložena
stavební chránička prům. 110 pro budoucí využití města Fryšták (zavedení
optického kabelu dle požadované technologie), a to v trase od silnice II/490
u Hrubé hospody po odbočku u prodejny Jednota, a ukládá OSM jednat se žadatelem o podmínkách provedení.

• ZMF bere na vědomí návrh dokumentu zásady grantové podpory města
a ukládá Ing. Černému zajistit upravený
návrh s ohledem na vznesené připomínky, zejména:
- poskytnutí podpory na příslušný kalendářní rok
- precizace parametrů
- prověřit zřízení fondu
- zpřesnit parametry závěrečné zprávy
• ZMF bere na vědomí Sdělení ve věci
převodu nemovitostí v k.ú. Dolní Ves
formou samostatného výběrového řízení a nereﬂektuje na výběrové řízení.
• ZMF přijímá tzv. petici občanů ul.
Dr. Absolona ze dne 12. 8. 2015, č.
j. MUF – OV – 2037/2015 – KUD/489
a s odkazem na tuto petici ukládá zajistit právní rozbor možných kroků dané
situace jako účastníka řízení.
• ZMF bere na vědomí Stanovisko
Osadního výboru Vítová ze dne 19. 8.
2015 ve věci stanovení investičních priorit m. č. Vítová bez připomínek.
• ZMF ukládá Finančnímu výboru při
Zastupitelstvu města Fryštáku projednat žádost Ing. T. Černého o prošetření
veřejné zakázky – Výběrové řízení na zastávkové přístřešky.
• ZMF souhlasí s elektronickým zasíláním Výpisů ze zasedání ZMF a RMF jednotlivým členům výborů.
• ZMF bere na vědomí zápis z kontrolního výboru a sdělní předsedy L. Mikla,
že jednotlivé body byly projednány v průběhu zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku.

Foto z podzimních farmářských trhů
ve Fryštáku. Více v článku na str. 18.
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Reakce na 7 mýtů...
Ve Fryštackých listech č. 9 byl uveřejněn článek ,,7 mýtů o cyklostezce
do Zlína“. Dovolím si zareagovat na jednotlivé stati uvedené pod pojmem mýty,
a to nejen z profesního hlediska, ale i z hlediska aktivního cykloturisty.
Ad/mýtus 1 – Fryšták je menší
město, které tak velkou investici ze
svého rozpočtu nepokryje. Je pravdou,
že dotační tituly z fondu Evropské unie
existují, otázkou je smysl jejich využívání. To se týká jak cyklostezek, tak i jiných oblastí. Mám za to, že než kdokoliv
přistoupí k čerpání těchto prostředků,
měl by pečlivě zvážit efektivitu a potřebnost tohoto čerpání. Potřebnost stavby je třeba důkladně posuzovat, např.
formou studie proveditelnosti, protože
i cyklostezka je liniovou stavbou, a je
třeba s realizací uvažovat s ohledem
na množství a intenzitu cyklistické dopravy, tzn. cyklistů, kteří ji budou využívat. Cyklostezka je velmi náročná
stavba, ostatně jako každá silniční komunikace. Má své nároky na majetková
vypořádání, legislativu, náklady na výstavbu, a ty jsou většinou nemalé.
Ad/mýtus druhý – Bude těžké přesvědčit Zlín, aby do společného projektu společně vstoupil. Není mi jasné, kde je společná parketa pro město
Fryšták a pro město Zlín, ve smyslu
budování a realizace nějakého společného projektu cyklostezky. Pisatelem
jmenované, koordinované projekty jsou
většinou na trasách vyšší sítě cyklostezek. Jaká je potřeba koordinace cyklostezek mezi Fryštákem a městem Zlín?
Město Zlín vybudovalo na svém katastru úsek cyklostezky ve směru Lukov,
jako trasu pro cykloturisty a v podstatě
tím nabídlo dva přípojné body pro směřování cyklistické dopravy od Fryštáku,
a to kostelecké mosty a Lešnou. Toto je
nabídka pro směřování realizace cyklistického napojení Fryštáku na centrum
Zlína.
Ad/mýtus třetí – Cyklotrasa vznikne ze silnice 490, tak proč ji stavět.
Vznik cyklotrasy s ohledem na budoucnost silnice II/490 není mýtem.
Po realizaci silnice R49 a přivaděče
směr Zlín, vznikne v prostoru Kosteleckých mostů křižovatka, a komunikace
II/490 bude v tomto prostoru zaslepena. Stavba této komunikace však
zůstane k dispozici a je nabídkou pro
toho, kdo se stane majetkovým správcem, aby ji využil dle svého uvážení.
Je zřejmé, že bude nevyužívaná pro
motorovou dopravu, a protože je v současnosti přivedena do prostoru kosteleckých mostů, kde je cyklostezka Zlín
- Lukov vedena, řešení pro cyklisty se
přímo nabízí. Pokud jde o to, že stávající
komunikace II/490 bude určitou dobu
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sloužit jako provizorium, je zřejmé, že
toto provizorium bude velmi dočasné.
V současnosti investor Ředitelství silnic
a dálnic ČR připravuje úsek komunikace mezi křižovatkou R49-II/490 a křižovatkou kostelecké mosty pro výstavbu.
Tlak z hlediska intenzit dopravy, které
nová R49 po realizaci do prostoru Kostelce přivede, bude velmi silný.
Ad/mýtus čtvrtý – Horší to nebude
a Ad/mýtus pátý – Cyklostezka rychle a hned bez práce uzavřením silnice
směr Lešná.
Doprava v koridoru Malého Kostelce
nebude a není nepředvídatelná. Existuje matematický model intenzit dopravy
vycházející ze skutečných čísel získaných na základě dopravních průzkumů
zohledňující realizace jednotlivých úseků a etap výstavby silnic a jejich dopad
na intenzitu dopravy na silniční síti.
Není pravdou, že by funkci přivaděče
do Zlína mohlo v kterémkoliv okamžiku
plnit město Fryšták. Vzhledem ke vzdálenostem sjezdu z komunikace R49
bude vždy přípojným bodem pro město
Zlín na této komunikaci křižovatka R49-II/490. Dá se objektivně předpokládat, že toto provizorní napojení vytvoří
samo o sobě dopravní problém, který
si vynutí rychlou realizaci investičního
záměru přivaděče do Zlína. V případě,
že v časově krátkém horizontu dostane město Fryšták do majetkové správy
úsek komunikace II/491 Fryšták-Lešná,
je zřejmé, že realizací vize komunikace
pro pěší a cyklisty, popřípadě dopravní
obsluhu, vyeliminuje jakousi náhradní
trasu pro ty, kteří by se chtěli křižovatce R/49-II/490 po této komunikaci
vyhnout. Obava, že se zákazníci nedostanou ze Štípy a Lešné, je lichá, neboť
provoz se zmenšenou intenzitou fungoval i s uzavřením jednoho směru na této
komunikaci v rámci momentálně probíhajících staveb na krajské síti.
Ad/mýtus šestý – Stačí dodělat cyklostezku do Lukova.
Nelze než souhlasit. Avšak koncepce cyklostezky Fryšták-Lukov asi není
myšlena jako funkční využití občanů
do zaměstnání mezi Lukovem, Zlínem
a Fryštákem. Tato potřeba by asi realizaci vůbec nějaké nové cyklostezky
nezdůvodňovala. Spíše se jedná o další
posílení možnosti pro občany, školáky,
cykloturisty. Mám za to, že intenzivní
prvorepublikové dojezdy občanů do zaměstnání na kole skončily s rozvojem
automobilismu, a takovéto masové

ranní a odpolední cyklistické špičky už
nehrozí.
Ad/ mýtus sedmý - Však nemusí
být asfaltová.
Cyklostezka opravdu nemusí být
asfaltová. Avšak limitující pro povrch je
prostředí a účel, ke kterému slouží.
Slovo na závěr.
Pří úvahách v cyklistické dopravě je
třeba mít na vědomí některé obecné
úvahy a fakta, které vyplývají ze stavu
dnešní legislativy a obecného posuzování v oblasti koncepce a deﬁnování potřeb pro tento speciﬁcký druh dopravy.
Některé si dovolím uvést:
1/ cyklista je plnohodnotným účastníkem silničního provozu, tak jako
ostatní, ať již automobilista, chodec, či
motocyklista. Zákon č. 361/2000 sb.
o provozu na pozemních komunikacích
pamatuje na cyklistu, jako na rovnoprávného účastníka silniční dopravy. Může
se bezpečně pohybovat na všech komunikacích, které pohyb cyklisty nevylučují, ale je zřejmé, že některé komunikace
pro bezpečnou jízdu cyklistů především
šířkově nevyhovují.
2/ cyklostezka je stavba účelově
vymezená cyklistům, za určitých podmínek i chodcům. Je stavbou, která má
své majetkové (výkupy pozemků), legislativní (stavební povolení) a ekonomické
nároky.
3/ cyklotrasa je silniční trasa pro
cyklisty, která spojuje místa, mezi nimiž
lze předpokládat cyklistickou dopravu,
a to po stávajících komunikacích, které jsou pro tento druh dopravy vhodné.
Může být vedena po běžné komunikaci
(např. formou vyhrazeného pruhu či prostoru zpevněné krajnice).
4/ pokud se podíváme na silniční
síť místních a účelových komunikací
na katastru města Fryštáku, zjistíme, že
se ve všech směrech pro cyklisty nabízí
kilometry zpevněných či nezpevněných
komunikací s minimální dopravní zátěží.
Problém je v podstatě jediný, a to napojení na Zlín. Řešení se nabízí několik. Je
však účelné řešit to formou stavby nové
silniční komunikace? Je přece možné využít již existující silnice a za cenu
zlomku nákladů na stavbu nové cyklostezky vyřešit bezpečný provoz cyklistické dopravy do Zlína.
5/ před každým rozhodnutím o realizaci cyklostezky, které místní samospráva obce učiní, by mělo být uvážlivé posouzení potřeby takové investice
a způsobu řešení. Mám za to, že cyklistická doprava není jen o extenzivním
budování cyklostezek motivovaném tím,
že někde je na to k dispozici hromada
ﬁnančních prostředků, ale o vytváření
podmínek pro bezpečný pohyb cyklistů.
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Je třeba se inspirovat v zahraničí. Vhodných příkladů na západ a na jih od našich hranic je mnoho. Uvedu jeden.
Inská stezka podél řeky Innu ve Švýcarsku představuje velmi komfortní
cyklistický tah. Je řešena z větší části
na stávajících citlivě upravených lesních
a polních cestách, místních komunikacích i komunikacích vyšší třídy. A jen
výjimečně jsou vybudovány nové úseky.
Doufám, že se mi některé “mýty
o mýtech“ podařilo objasnit a vysvětlit.
Ing. Pavel Dohnal

Jaká je nabídka a poptávka po volnočasových
aktivitách mládeže ve Fryštáku?
Srpnové Zastupitelstvo jednalo
o aktualizované podobě dokumentu
ZÁSADY DOTAČNÍ PODPORY NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ POSKYTOVANÉ MĚSTEM FRYŠTÁK.
Vzhledem k novým informacím,
které na jednání zazněly, a které mají
vliv na konečnou podobu dokumentu,
jsme se rozhodli tento materiál ještě neschvalovat a dopracovat. V nové

Jak hodnotíte web města Fryštáku?
Výsledky ankety
V srpnovém vydání Fryštackých listů jsme pro vás připravili dotazník týkající
se městského webu. Ptali jsme se, jak hodnotíte jednotlivé vlastnosti městských
stránek, jako jsou graﬁka, přehlednost, struktura nebo aktuálnost. Do ankety se
zapojilo 51 lidí a jejich odpovědi jsme zaznamenali takto:

Velmi dobrá

1
2
3
4
Velmi špatná 5

Graﬁka

Přehlednost

Struktura

Aktuálnost

1
20
18
5
7

3
14
20
8
6

1
20
21
8
1

11
20
11
8
1

Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že současný web hodnotíte jako docela
dobře aktualizovaný a strukturovaný. Více negativních hodnocení se objevuje u
přehlednosti a vzhledu stránek. K těmto vlastnostem jste nám zanechali i nejvíce
kritických připomínek. S tím souvisí i otázka, jestli na městském webu nacházíte
všechny hledané informace?
Přemýšlíme i o budoucnosti tedy o možnosti prohlížení městských stránek na
například mobilních zařízeních. 64 % účastníků ankety by uvítalo, aby byl web responzivní, nebo aby měl svoji mobilní verzi pro smart zařízení. V současné době
pracuje IT komise s novým graﬁckým návrhem i požadavky na drobná funkční vylepšení. Děkujeme za vaše připomínky.
Za IT komisi Tomáš Černý

pracovní skupině ve složení L. Doležel, P. Gálík, L. Sovadina, P. Osoha, B.
Komín a T. Černý jsme se zatím shodli
na tom, že na některých koncepčních
bodech se zatím neshodneme. Ve shodě nám brání mimo jiné i rozdílné vnímání současného stavu a rozdílné představy o budoucím rozvíjení neziskového
sektoru.
K zodpovědnému způsobu řešení
problematiky poskytování dotačních
podpor nestátním neziskovým subjektům by nám pomohla podrobná analýza toho, co Fryšták v oblasti volnočasových aktivit mladým lidem nabízí
a za čím musí mládež dojíždět do jiných
měst.
Pomůžete nám zmapovat nabídku
i poptávku volnočasových aktivit vašich dětí?
TČ

Odkaz na anketu najdete na webu
města nebo rovnou zde:
http://goo.gl/forms/OgkMJ33fWW

...Žaba čeká, vyčkává... mouchy snězte si mne, KVAK. Vize přišly z obou stran. Tak tohle jsem fakt nečekala, KVAK.
Pak se Žaba proměnila v místo, kde najít se dá mnohé... KVAK
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S LO V O STA R O ST Y
Vážení spoluobčané!
V minulém čísle Fryštáckých listů se
mimo jiné objevily i příspěvky týkající se
fungování kontrolního výboru, přípravy
cyklostezek či oživení tématu možné realizace obchvatu města.
Vzhledem k tomu, že uvedené články – řekněme – v některých ohledech
zvláštním způsobem interpretují realitu,
dovolím si, alespoň v těch podstatných
aspektech, uvést věci na pravou míru!
První informace se týkaly fungování kontrolního výboru. Ty jste obdrželi
v článku s názvem „Kontrolní výbor
nedostává úkoly“, kde si na činnost
zastupitelstva, vzhledem ke kontrolnímu výboru, stěžovali B. Komín a K.
Gyuricsek. K tomu dodávám jen tolik:
Jestliže se někdo chce vyjadřovat k zasílání či nezasílání zápisů ze zasedání
zastupitelstva či rady, nejprve se musí
podívat do zákona o obcích, který se
k tomuto dosti srozumitelně vyjadřuje,
totiž – cituji „…zápis musí být uložen
na obecním úřadu k nahlédnutí,“ (jde
o zápisy ze zasedání zastupitelstva, viz
ust. § 95 odst. 20) a dál ve smyslu ust.
§ 101 odst.3 zmiňovaného zákona – cituji „…zápis ze schůze rady obce musí
být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.“ Tedy
nikdo není – dle zákona – povinen nikomu nic posílat, nikde není stanoveno,
že všichni členové výborů či komisí mají
automatický nárok na zasílání jakýchkoliv materiálů, respektive dle dikce
zákona primárně záleží na aktivitě konkrétního výboru, koho pověří zajištěním
všech podkladů a jejich další distribuci. Ale naše zastupitelstvo nejenže plní
zákonnou povinnost, ale dokonce nad
rámec zákona celé zápisy ze zastupitelstva a výpisy z jednání rady členům
zastupitelstva, tedy mimo jiné i předsedům výborů, prostřednictvím podatelny
zasílá (v elektronické podobě). Nevidím
tedy žádný problém v tom, aby např.
předseda výboru, jednoduchým odkliknutím na klávesnici svého počítače,
zadal úkon „přeposlat“ všem ostatním
členům (jednoduché, rychlé, zdarma...),
kteří pak v jednom okamžiku vše potřebné obdrží. Navíc co, kdy a komu je
rozesíláno, lze jednoduše prokazatelně
doložit v archivu odeslané pošty sekretariátu starosty. Jak z výše uvedeného
vyplývá, není problém na radnici, ale
bohužel ve schopnosti výboru nastavit
si způsob komunikace jak uvnitř výboru,
tak i se sekretariátem radnice. A že by
kontrolní výbor neměl co dělat? Jistě že

8

má, neboť zákon mu – viz ust. § 119
odst.3 pod písm. a) a b) – jasně a priori
stanoví úkoly – cituji „kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady
obce, je-li zřízena,“ a dále „kontroluje
dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti“, přičemž pisateli avizované neúkolovaní zastupitelstvem je dáno jako činnost „další“, tedy
ve smyslu možnosti úkolování, uzná-li
to zastupitelstvo za vhodné – není tady
dána povinnost zastupitelstvu. Jinými
slovy: kontrolní výbor pracuje především (a tak to taky zákonodárce předjímal) nezávisle na zastupitelstvu, aniž
by musel čekat, až jeho činnost bude
iniciovat zastupitelstvo.
Druhá otázka se týkala možného
obchvatu města. Záměr vedení obchvatu, jak byl plánován v dřívějších
dobách a jak to i zmiňuje pisatel v článku „Objížďka Fryštáku aneb Proč jiná
města mají obchvat, a my ne“, nebyl již
zastupitelstvem v rámci nového územního plánu akceptován, a to zejména
z důvodu, že trasa, která byla navržena, tedy zhruba od vjezdu do Fryštáku
ve směru od Holešova přes Lúčky, Lamošovo, kolem Caisova mlýna nahoru
přes na ul. Přehradní až na ul. Zlínská,
de facto nenaplňuje základní princip
obchvatu. Nová komunikace by nevedla
mimo zastavěné území (toto pojetí bylo
poplatné době jeho vzniku s podstatně
nižšími intenzitami dopravy a s minimálními zásahy do zastavěného území);
a přihlédneme-li i k okolnostem, jako je
vypořádání majetkoprávních vztahů (výkup pozemků, demolice objektů apod.),
legislativních či ekonomických otázek,
jeví se realizace obchvatu v poměrech
našeho města (i s odkazem na možné
ﬁnanční podpory) jako neperspektivní.
Bohužel nemá oporu ani v koncepci
krajských komunikací. Tuto skutečnost
umocňuje i fakt, že obchvat Fryštáku
z velké části nahradí připravovaná rychlostní komunikace R49.
Třetí oblast informací se dotýkala
budování cyklostezek. Nějak se mne
z těch řádků zmocnil – při vší úctě k cyklistům a cyklosportu – pocit, jako kdyby
pro naše město nebylo nic důležitějšího
než právě nově vybudované kilometry
cyklostezek… A s odkazem na to, že
zastupitelstvo postupuje v naplňování
investičních cílů ve smyslu priorit – kanalizace, vodovody, chodníky a cesty –
a další, přičemž se nevrhalo do investic
módních, líbivých nebo jen proto, že „je

na to dotace“, sděluji, že ani v této oblasti nejsme pozadu. To, že se momentálně o některých věcech nemluví, ještě
nutně neznamená, že se nic neděje.
Systém cyklostezek – samostatně se
touto problematikou zabývá ing. P. Dohnal ve svém článku – byl, v souladu
se stávajícím Strategickým rozvojovým plánem města Fryštáku, projednáván v rámci bývalého mikroregionu
Lukovské podhradí a Regionu Zlínsko,
kde za účasti odborníků ve spolupráci
se zástupci samospráv byl vytvořen
generel rozvoje cyklodopravy zlínské
aglomerace a kde jsou hlavní linie cyklotras v regionu stabilizovány. Jsou
tedy zpracovány dokumentace pro cyklostezku z Kučovanice do Rackové (bohužel v současné době nelze realizovat
z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků) a z Fryštáku do Lukova (která současně řeší i požadovaný chodník z Vítové do Fryštáku), což bude připraveno
k realizaci (za předpokladu součinnosti
všech účastníků řízení) v následujících
dvou letech, a to dokonce za přispění evropských peněz ve výši až 85 %
z uznatelných nákladů. Cyklostezka
z Fryštáku do Zlína, jakožto nová komunikace, nebyla doporučena z důvodu využití stávající sítě místních, účelových či
lesních cest a z důvodu připravovaného
převodu silnice II/490 do režimu účelové (místní) komunikace, popř. převodu
silnice Fryšták – Lešná do téhož režimu.
Není tedy pravda, s přihlédnutím
k výše uvedenému a ke stávajícímu systému zpevněných komunikacích zařazených do systému cyklotras, že město
Fryšták v přípravě efektivního systému
cyklostezek a jeho napojení na systém
cyklodopravy okolní zaostává.
Vážení spoluobčané!
Dne 28. října si společně připomeneme státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.
Vnímám připomínku tohoto dne jako
příležitost znovu si uvědomit a pochopit myšlenky, ideály i vize zakladatelů
našeho státu, kteří stáli u formování
novodobých dějin obou národů. Jejich
odkaz je, myslím si, i dodnes aktuální
a poučný pro nás pro všechny…
Vše dobré přeje

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Úspěšné výsledky našich žáků
v rámci přijímacího řízení 2015
Již několik let se snaží Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy vytvořit systém přijímacího řízení na střední
školy, který by objektivně měřil a srovnával úrovně vědomostí a dovedností žáků při přechodu ze základního
na střední stupeň.
V letošním roce se to podařilo
a MŠMT vyhlásilo „pilotní ověřování
organizace přijímacího řízení do borů
vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných
testů.“ Testy vycházely z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích oblastí Rámcového
vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání, kterými je určen obsah
vzdělávání žáků. Pro vlastní testování byly připraveny standardizované
a srovnatelné testy z předmětů český
jazyk, literatura a matematika.
Účast škol v pilotním ověřování
byla dobrovolná, většina krajů, včetně
Zlínského, přijala tyto testy do kritérií
přijímacího řízení na všech státních
školách. Do pilotních přijímacích zkoušek se zapojilo 630 středních škol
s obory vzdělání ukončovanými matu-

ritní zkouškou. Jednotné testy absolvovalo téměř 54 tisíc uchazečů.
Také naši žáci 9. tříd (od 1. 9. 2015
středoškoláci) byli přijímání na SŠ
prostřednictvím „pilotních“ didaktických testů z českého jazyka (30 úloh)
a z matematiky (29 testových položek). O tom, že byli při přijímacím řízení
úspěšní, nasvědčovalo už jejich přijetí
na vybrané střední školy.
V září jsme obdrželi zprávu z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání,
která porovnává výsledky didaktických
testů žáků naší školy s celorepublikovým průměrem. Výsledky potvrdily, že
úspěšnost našich žáků byla vyšší než
celorepublikový průměr a že naši žáci
byli velmi dobře k přijímacím zkouškám připraveni.
Se zavedením povinných přijímacích zkoušek z češtiny a matematiky
i nadále ministerstvo školství počítá.
Ředitelé škol obnovení přijímaček vítají, neshodují se však ohledně podoby zkoušek, která má být stejná pro
všechny školy. Důsledkem by mohlo
být i to, že by přibylo žáků v učebních
oborech.
Miluše Šafářová

DĚJINY (zamyšlení)
Dějiny. K čemu jsou vlastně dobré? Vždyť společnost se pod tlakem nových
a ještě novějších technologií a různě obarvených ideologií tradičního obsahu stále
vyvíjí kupředu. Co platilo včera, neplatí dnes. Zítra? Zítra to bude úplně jiné. Takové a podobné řeči jste slyšeli. Někteří dokonce tvrdí, že je naprostá nesmyslnost
uchovávat tradice a zkušenosti předků, protože jejich technologie byly již překonány.
Jakápak hrdost potomků? Na co vlastně?
No přeci pro znalost vlastních kořenů! Pokud má člověk porozumět dnešku, tak
musí znát včerejšek a snažit se ho pochopit. Úloha historie a její role je nesmírně
důležitá zejména v dobách převratů a změn. Věnujme jí prosím pozornost! Poučme
se jí! Podporujme ji! Výsledek nám i dětem bude ku prospěchu. Bude součástí naší
identity.
Co tím chci naznačit? Napodobme obce Lukoveček, Kašavu, Držkovou a jiné
lokality. Jak? Kdy? Čím? Děláte doma pořádek. Uklízíte. Vyvážíte věci, které nepotřebujete. Některá artefakta jsou historické skvosty, třeba o tom ani nevíte. (Byla
jsem před nedávnem na TD a viděla, co vše vyhazujete do kontejnérů.) Pokud nějaký starý zachovalý, historický předmět máte, upozorněte na něj a dejte jej našim
pracovníkům TS. Rádi jej uloží, aby v budoucím muzeu našeho města našly patřičné
umístění a poučení příštím generacím. Časem se z těchto vzácností stane živá síla
zasévající do lidských srdcí hrdost, nepokoření, zocelí vůli, bude provokovat smělost
a touhu vykonat taky něco pro současnost i budoucnost.Probudíme i lásku k historii
naší země, našeho kraje. Posílíme tím základy národní kultury. Bez ní je další rozvoj
nemyslitelný. Lhostejnost některých jedinců by měla být nepřijatelná. Bylo by mi
líto, kdyby historické artefakty ve Fryštáku byly přehlíženy potud, až nadobro zmizí.
Dějiny člověka jsou dějinami obce, psal Tolstoj.
Proto věnujme historickým předmětům, jejichž význam už mnozí neznají, pozornost, kterou jim dlouho odpíráme.
sk

Generální oprava v ZŠ
Jak jste určitě zaznamenali, byl začátek školního roku 2015/2016 lehce
ovlivněn dokončením opravy sociálních
zařízení na přístavbě naší školy, kde je
umístěna školní jídelna a třídy 1. – 4.
ročníků naší školy.
Tato sociální zařízení, která se nachází ve třech podlažích nad sebou,
byla z dob původní stavby přístavby, téměř před 25 lety a první známky jejich
docházející funkčnosti se objevily na
podzim roku 2014, kdy začalo docházet
k ucpávání potrubí – stupaček mezi patry. Po provedení kamerového průzkumu
potrubí, bylo zjištěno, že jsou původní
litinové stupačky zarostlé nánosy usazenin a jejich vyčištění není možné,
protože na několika místech jsou poškozeny rzí a již prosakují. Po konzultaci
s odborníky na možný další postup byla
zpracována projektová dokumentace
na kompletní rekonstrukci sociálních
zařízení na přístavbě. Díky pochopení
a ochotě Zastupitelstva města Fryšták,
které schválilo ﬁnanční krytí celé akce,
mají nyní žáci naší školy k dispozici
krásné, nové a moderní sociální zařízení. Jednotlivá patra jsou odlišena
barevně a usnadňují dětem orientaci.
Zároveň byla vybavena odsáváním, mýdelníky s pěnou a osoušeči rukou. Realizátorem celé zakázky byla ﬁrma PETAS
Petřík, s.r.o., která ve výběrovém řízení
na tuto zakázku zvítězila s nejvýhodnější cenou 1 767 125 Kč (vč. DPH).
Velké poděkování tedy patří městu
Fryšták, Zastupitelstvu města Fryšták,
realizační ﬁrmě a všem, kteří se jakoukoli formou na této akci podíleli. Pokud
mají rodiče našich žáků zájem se na
nové sociální zařízení podívat, nahlédněte, budete mile překvapeni.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy
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LUKOVEČ K A

HRNCOVÁNÍ S BABÍM LÉTEM

Výstava

V pátek 18. 9. 2015 muzeum v Lukovečku uspořádalo „hrncování“ pro
děti i dospělé. Každý příchozí se seznámil s točením na hrnčířském kruhu,
mohl si je vyzkoušet (zatím se nikdo
odvážný nenašel) a vyrobit si sám něco
z keramické hlíny. Tady už byl zájem velký, zdobily se již natočené hrnky a hrníčky, děti si modelovaly zvířátka, misky,
andílky. Seznámily se s tvárností a možnostmi keramické hlíny.
Přímo na akci se domluvilo, že budeme v tvoření pokračovat a v Lukovečku
vznikne nový kroužek pro děti zaměřený
na výtvarnou činnost. Přejeme malým
výtvarníkům hodně tvůrčích nápadů
a radosti z nich.
ik

Setkání našich seniorů
V sobotu 12. 9. uspořádala místní skupina ČČK jako každoročně sraz seniorů.Začátek byl ve 14 hodin v Obecním domě. Byli jsme mile překvapeni, že
hodně sousedů si i přes pěkné počasí udělalo čas a přišlo. Uvařilo se kafíčko,
čaj, k tomu zákusek. Zavládla příjemná atmosféra, u které se povídalo
a nikdo ani nesledoval, jak čas rychle ubíhá. Diskuze o zahrádkách, jaká
buchta se v týdnu upekla, děti, vnoučata, i staré fotky začaly kolovat.
Byla skvělá nálada, kterou doplnilo
menší občerstvení.
Akce se vydařila a o tom svědčí
i fakt, že poslední návštěvníci odcházeli kolem devatenácté hodiny.
Těšíme se na příští setkání.
Popelářová Hana
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ČZS ZO Lukoveček-Fryšták pozval
občany v sobotu a neděli 19.–20. 9.
2015 na výstavu svých výpěstků.
Rok se s rokem sešel a zahrádkáři
měli opět plné ruce práce s vybíráním
těch největších, nejsladších, nejkurióznějších plodů. Od pátku bylo v Obecním domě v Lukovečku živo, sváželo se
ovoce, zelenina a naaranžované květiny ze všech stran. Zapálení zahrádkáři
ukládali úrodu svých členů do košíčků a misek, aby vynikly tvary a barvy
všeho, co příroda s velkým přispěním
člověka dokázala přes velké sucho vytvořit. Zdálo by se, že s podzimem pomalu končí práce každého zahrádkáře,
ale ten již musí vše chystat pro úrodu
budoucí, a tak je v neustálém koloběhu. Stejně tak i manželé Láníkovi, kteří
výstavu zorganizovali a bez jejichž obětavosti by se nemohla konat, za to jim
patří velké díky od starosty obce Lukoveček pana Ing. Ludvíka Nejedlého,
ale také všech, kdo výstavu navštívili,
mohli si při sklence burčáku vyměnit
zkušenosti, posedět s přáteli, zakoupit si trnková i hrušková povidla a jiné
pochoutky. Naopak manželé Láníkovi
děkují všem, kteří přiložili ruku k dílu
a přispěli ke zdaru vydařené akce.
V pondělí tradičně proudily k Obecnímu domu houfy štěbetajících dětí
z mateřské a základní školy ve Fryštáku. Tentokrát někteří byli nejen na výstavě a v muzeu, ale také na „lízačku“
u vaření povidel v „pécce“ a okusili
s povidly i čas svých babiček a dědečků, kdy nebylo fast foodů, jen se mlsaly
dary přírody.
Výstava plná vitamínů a krásných
tvarů skončila, snad se budeme moci
těšit příští rok na další.
ik
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Klub maminek Ř Í J E N
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
PROGRAM
Pravidelné úterky pro děti s doprovodem se konají vždy od 9:30 do 11 hod.
v herně u Vlaštovek. Není třeba se předem přihlašovat. Možnost občerstvení
kávou nebo čajem.
V úterý 20. 10. za Vámi přijde
na kus řeči nejen o Play terapii s dětmi
Jarka Pavlíčková, maminka pětiletého
syna, sociální pracovnice, mediátorka
a „skoro hotová“ terapeutka. Těšíme
se na Vás.
• DALŠÍ KLUBOVÉ AKTIVITY
ZVÍDÁLEK – každý pátek od 10
do 11:15 hod. Kroužek pro malé děti
od 1,5 roku do 4 let s doprovodem. Hravé dopoledne s didaktickými hračkami
a pomůckami. Program rozvíjí dětskou
motoriku, soustředěnost a kreativitu.
V přátelském prostředí klubu na Vaše
děti čeká spoustu zajímavých podnětů
a hraček. Radost ze hry je pak odměnou všem rodičům, jejichž děti do klubu
zavítají. Je třeba se vždy předem přihlásit. Prozatím na vlaštovčím mailu. Platí
se každá lekce zvlášť. Více informací
také na tel. 605 48 28 39.

HRAVÉ A HUDEBNÍ DOPOLEDNE
S DĚTMI do 3 let – každý sudý čtvrtek
od 10 do 11 hod. s Danou Hradilovou.
Pásmo her, písní a říkanek, pohádka formou divadla. Muzikohraní (hry
s rytmy ve skupině dětí, hry s nástroji: šamanský buben, tibet. mísa, štěrchátka, dřívka). Stejný program je možné po v případ zájmu nabídnout také
v odpoledních hodinách přizpůsoben
starším dětem i bez rodičů. Do konce
kalendářního roku proběhne 5 lekcí
za 400,- Kč. Začínáme 15. 10. 2015.
Je třeba se předem přihlásit na vlaštovčí mail nebo na 605 48 28 39.
HRAVÁ ANGLIČTINA PRO MALÉ
DĚTI – každý čtvrtek od 15 do 16 hod.
Celkem 12 lekcí za 960,- Kč. Maximálně
8 dětí ve skupince. Možnost vyzvednutí
dětí v mateřské škole. Kroužek povede
Dana Hradilová, zážitková pedagožka,
která dva roky pracovala jako asistentka učitele v MŠ ve Velké Británii. Dětem
se bude věnovat hravou formou v prostorách klubu s využitím hraček a pomůcek, ale i venku za příznivého počasí. Hlásit se můžete na vlaštovčí mail
nebo na výše uvedený telefon.

Fotky a bližší informace k našim aktivitám nebo různé zajímavosti o místním dění
můžete najít na našem facebooku FANTAZIE GROUP.

Zdena DOČKALOVÁ

Vlaštovky už odlétají
Vlaštovičky odlétají
kam poletí stále tají.
Na drátech se houfují
tam si cestu určují.
Po vesnici hnízda staví
zde křidélky třepotají.
Letí střemhlav mouchy loví
svá mláďátka takto kojí.
Vraťte se zas …vlaštovičky
z těch dalekých dlouhých cest.
Buďte našich krajin perlou
vždyť zde váš domov také jest.

Pěkné dny přejí Míša Nutilová a Renča Šafková

KNIŽNĚ V BUDCE
Všem cirkulujícím fryštáckým náměstím:
Na vědomí se dává, že 11. září 2015 tajným potrubím
z městské knihovny proteklo jisté množství knih, jež kohoutkem u studny v parku vyběhly do připraveného stojspatného
domku.
Lační, kteří budou chtít nasytit svá uprázdněná čtenářská
nitra, tak budou moci učinit i v době, kdy budou dveře knihovny zamčeny.

Nuže: Knižní budka trousí písmena, věty, odstavce, kapitoly a spol. jen pro vás!
P. S. Děkujeme iniciátorovi usazení literárních budníčků
Františku Odstrčilovi a také těm, kdo se zhostili výzdoby jejich hnízdiště – dvěma dámám – Lence Jasenské a Radce
Trojanové.
Více zde: http://frystak.knihovna.cz/
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Člověk se narodil pro práci. Ale jen ten, kdo pracuje s láskou
a vytrvalostí, shledává svou námahu lehkou.
Don Bosco
Dne 1. ledna se v oratoři hrála zpěvohra Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Pan ředitel se vrátil navečer z Lukova ze křtin.
5. ledna jel pan ředitel odpoledne
do Lukova, kde světil tříkrálovou vodu,
zpovídal a měl promluvu pro sestřičky
u příležitosti obnovení slibů jedné ctihodné sestry.
7. ledna přijel Msgre. Štancl. Zdržel
se tu přes neděli. Ve farním kostele měl
v neděli kázání o rodině. Pan prefekt
každodenně dojíždí do Lukova sloužit
mši svatou, poněvadž pan farář Josef
Klečka je v nemocnici ve Zlíně.
10. ledna bylo večer poprvé použito
9 aluminiových mís na polévku pro chovance.
15. ledna sehrála oratoř veselohru
Tři hole. Velmi zdařile.
16. ledna přijel pan inspektor Stuchlý se 7 kleriky z Ostravy. Jedou příští den
do Kroměříže na zkoušky z VIII. třídy.
26. ledna se vrátil pan ředitel z Ostravy. Spolubratřím přečetl, o čem se
jednalo na poradě ředitelů. Večer začalo
triduum ke cti sv. Františka Saleského
a Dona Boska.
28. ledna odjel do Brna P. František
Lepařík kázat triduum. Na jeho místo
přijel P. Stanislav Jurečka. Ten na druhý
den kázal ve farním kostele, kde se oslavoval svátek Dona Boska. Celý ústav se
zúčastnil slavné mše svaté, kterou celebroval pan farář. Z pozvaných kněží
nepřijel nikdo. Slavnostní oběd se konal
v místnosti 2. třídy. Jelikož prefekt P. Navrátil byl v Lukově, vše musel obstarat
pan ředitel. Byli pozváni: pan farář, lékař Dr. Inocenc Hubáček, ředitel školy
p. Bobalík, ředitel záložny p. Fišer, pan
starosta Dujka, pan Domanský starší,
pan Hovorka, pan Jan Seilern z Lešné,
kostelník a varhaník. Omluvili se: lékař,
ředitel školy, ředitel záložny a varhaník.

Kronika ústavu (32.)
školní rok 1938–39
P. Černík nešel k obědu s ostatními. Vzal
si vše v jídelně u kuchyně – prý se necítí,
rychle pojedl, vzal si klobouk a aktovku
a odjel za svými záležitostmi do Zlína.
Vrátil se pozdě večer kolem 21 hodiny
a ničeho neoznámil panu řediteli. Odpoledne a večer se hrálo s velkým úspěchem divadlo Advokát.
5. února večer přijel autobusem inspektoriální ekonom P. Dvořák kázat
duchovní cvičení. Rozjímání bude kázat
P. Jurečka. Také budou probírat vážné
povinnosti. Hoši s velkou vážností se
pustili do duchovních cvičení, ale 12 jich
ulehlo na chřipku.
9. února se zakončily duchovní cvičení a P. Dvořák odjel hned odpoledne
do Ostravy. P. Lepařík poněkud churaví,
dostal chřipku a v pátek musel ulehnout.
18. února přijel P. Jurečka zpovídat.
Zdržel se u nás do úterka večer. Večer
byl po návštěvě lékaře Dr. I. Hubáčka odvezen do nemocnice v Kroměříži na zápal plic. Doprovodil ho P. Navrátil. Vzal je
osobním autem pan Dlabaja za 100 Kč.
26. února přijel Msgre. Štancl. Zdržel
se tu jen jeden den a odjel v úterý ráno
v 7.30 hodin.
2.–4. března obnova katolických
žen. Zúčastnilo se jich kolem 300. Kázal
P. František Lepařík. Obnova byla zakončena společným sv. přijímáním ve farním kostele.
5. března v našem sále sehráli naši
chovanci odpoledne na počest maminek
drama „Hříchy mládí“. Účast velká. V neděli se maminky fotografovaly na dvoře
ústavu.
6. března se vrátil pan ředitel z misií
v Dubu. P. Franta a pan Tibenský s pa-

Tip na vánoční dárek
Vánoce se kvapem blíží a už myslíme na dárky pro své bližní. Co můžeme
nabídnout:
DVD Zabijačka – poslední představení Hroznolhotského divadelního spolu
Hrozen 200 Kč.
Knihy Svítání pro duši (Každý nový
den nám dává nové příležitosti k zastavení, zamyšlení a vnitřnímu obrácení.
Kniha laskavých a moudrých příběhů
„pro duši“ turínského salesiána Bruno
Ferrera nabízí nová duchovní osvěžení
a podněty, které nám dají sílu vykročit
do příštích dní.) a Jak přežít, když si nevím rady se školou (Vaše děti si nevědí
rady s tím, jak si zorganizovat učení?
Neumějí se soustředit? Odkládají věci
na poslední chvíli a pak nic nestíhají?
Rozvržení času není jejich silná stránka? Pak vás i je osloví kniha psychologů
a učitelů, kteří mají spoustu zkušeností
z práce s dětmi, které jsou na tom podobně.) Přijďte a určitě si vyberete.

nem Görigem odjeli na pohřeb P. Černochovi.
9. března odjel P. Lepařík do Ostravy
kázat duchovní obnovu katolických žen.
Pan ředitel začal s ní večer pro dospělá děvčata. Přicházela s velkou ochotou
V neděli jich přistoupilo asi 150 ke sv.
přijímání. Po mši sv. se fotografovala
před kostelem.
16. března začali tatínkové duchovní obnovu. Kázat měl Msgre. Štancl,
ale nakonec ji měl pan ředitel P. Mrtvý.
Od 15. března máme tuhou zimu. Sněží
a mrzne. Hoši zůstávají po zotaveních
na chodbách.
18. března přijelo do Fryštáku asi 20
aut německých vojáků. Mezi nimi bylo
několik katolíků. Dva jsou řeholníci.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Fryštáčtí rodáci, jejichž dílo
ctí minulost, přítomnost a patří
budoucnosti

ANTONÍN A VLADIMÍR

FISCHEROVÉ
Antonín Fischer
Fryštácké kalendárium na rok 2015 připomíná také osobnosti jako byl
prof. PhDr. Vladimír Groh (1905–1941), světový znalec antického Řecka a Říma,
vnuk fryštáckého rodáka stavitele Antonína Fischera (1841–1905). Patří tu i syn
Antonína Fischera – prof. Ing. Vladimír Fischer (1870–1947), jehož jméno je
spjato s mnoha soukromými a veřejnými stavbami, vysokým učením technickým
v Brně, kde učil a působil jako rektor a jinými institucemi.
Na přednáškách a besedách bývalého vlastivědného kroužku městské
knihovny i v tisku jsme se zabývali jejich
životem, odkazem a díky tehdy ještě žijícím pamětníkům i dalšími souvisejícími
zajímavostmi. Rod Fischerův se (podobně jako Košutovi, Januškovi nebo Jadrníčkovi) významně zapsal do vývoje regionu i kulturního povědomí moravského
a českého. Sdružení architektů připravilo putovní výstavu, věnovanou i stavebním aktivitám Antonína Fischera a jeho
syna Vladimíra. Budeme se s nimi moci
seznámit také ve Fryštáku, o čemž bude
vyřejnost včas informována.
Předkové rozvětveného rodu Fischerů přišli na Fryštácko pravděpodobně
v době pobělohorské ze západních Čech
(Karlovarsko).
Otec stavitele Antonína Fischera
(1841–1905) – Filip, pocházel z rodiny majitele Hrubé hospody. Usadil se
na podsedku č. 125/93 v ulici Za dvory
(dnes Absolonova, později a dodnes majetek rodiny Vlčkovy). Jako zručný tkadlec vydobyl si nevšední pílí a kvalitou
slušné jmění. V rámci cest po Moravě
i do Vídně navázal řadu kontaktů. Kultivované, vlastenectvím a širokými kulturními zájmy prodchnuté rodinné prostředí otevřelo zvídavému Antonínovi cestu
ke studiu stavitelství na vídeňské technice. Jeho nejoblíbenějším profesorem
byl slavný stavitel a architekt Baumgarten, u něhož nadaný Fryštačan praktikoval při výstavbě reprezentativních budov
na světoznámé vídeňské Ringstrasse.
Obohacen cennými znalostmi a zkušenostmi se vrátil Antonín Fischer domů,
dokončil v Brně stavitelské zkoušky
a roku 1869 se oženil s Františkou,
dcerou starosty Valentina Rektoříka.
Stavařina a prospěch vlasti staly se mu
celoživotním posláním. Útulný přízemní
domek tohoto činorodého muže a jeho

milé paní na Zádvoří se stal místem setkávání osobností z Moravy i Slovenska
(rádi tu pobývali prof. František Bartoš,
evang. kněz a moravský buditel Daniel
Sloboda z Rusavy a jeho slovenští příbuzní a přátelé, zemský místodržitel rytíř Josef Januška, badatel Moravského
krasu MUDr. Jindřich Wankel, MUDr. Vilibald Absolon, otec světoznámého objevitele věstonické Venuše prof. K. Absolona, malíři Ludvík Jadrníček a Jan
Pažout a další postavy národního dění).
Z Fišerovy rozsáhlé stavební činnosti připomínám kupř. stavbu zámku
hrabat Seilernů-Aspang a dalších budov
na Lešné, vilu Tusculum a přestavbu
hraběcího dvora v Lukově, hrobku hrabat Seilernů ve Štípě, evangelický kostel v Rusavě (na stavbu přispěl i císař
František Josef I.), dále faru na Rusavě,,
dvory Mansko a Količín, školy ve Fryštáku, v Holešově, Slušovicích, Hvozdné,
Všemině nebo Jasenné, přestavbu kostela ve Zlíně, kostely, fary a domy v Žeranovicích, Kurovicích, Zahnašovicích,
v Bystřici pod Hostýnem, pivovary apod.
V 70. letech 19. století si v sídle Okresního hejtmanství v Holešově (na Palackého třídě č. 4/98) postavil dvoupatrový
dům, do něhož se s rodinou roku 1874
přestěhoval. Plodný život a mnohé plány přerušila nečekaně v čas adventní
mozková příhoda... Zesnul v Pánu 10.
prosince 1905.
Z jeho dětí se na Zádvoří ve Fryštáku narodil pouze syn Vladimír. Dcery
Jitka, provd. Grohová, jejíž syn dr. Vladimír Groh (1895–1941), byl popraven
okupanty v Kounicových kolejích v Brně,
a Olga, provd. Pešková, se narodily již
v Holešově.
Prof. Ing. Vladimír Fischer se narodil
4. července 1870 ve Fryštáku, absolvoval Státní reálné gymnázium v Brně, vysokoškolská studia v oboru stavitelství

Vladimír Fischer
úspěšně dokončil na pražské technice.
Velkou výzvou se mu stal svět architektury. Potřebné síly k rozměrnému
úsilí čerpal o prázdninách a dovolených
u stařenky Rektoříkové na fryštáckém
rynku. Často jej v létě vídávali „špacírovat“ po Zádvoří, v polích i lesích v okolí
městečka. V Brně i rodném městě těšil
se oblibě i jako výtečný zpěvák, tanečník, houslista, vypravěč, moudrý a laskavý člověk.
Na vyjmenování Fischerových návrhů
či účasti na realizaci desítek významných krásných objektů po celé Moravě
(radnice v Ostravě, Tišnově a ve Fryštáku, dále nemocnice, banky, kostely, fary,
školy, kláštery, činžovní domy, budovy
státní, soukromé, restaurace zámků
a dalších pamětihodností) by mi prostor
vymezený tomuto příspěvku zdaleka nestačil (zájemce odkazuji na Wikipedii,
Encyklopedii města Brna nebo knihu L.
Jadrníčka Městečko Fryšták, 1947, s.
241 – 243). Ing. Vladimír Fischer na brněnské technice působil jako pedagog,
děkan fakulty pozemního stavitelství
i rektor. Svou stopu zanechal i v rámci
funkcí při místodržitelství v Brně nebo
jako konzervátor památkové péče pro
okres Brno-venkov apod. Jeho osobitý
rukopis je patrný v mnoha místech Země
moravské. Milovanou rodinu, přátele
i práci opustil 28. října 1947 v Brně.
Věřím, že odkaz těchto Fryštačanů,
najde odezvu i mezi fryštáckou mládeží
a veřejností podnikatelskou.
Mnoho zdaru a svěžesti
vám přeje
Slávek Zapletal

Zdroje: Jadrníček, Ludvík Městečko Fryšták, 1947, Wikipedie, Encyklopedie města Brna, svazky dokumentů
k dílu Daniela Slobody, připravené PhDr.
Zdeňkem Fischerem z Moravského zemského muzea v Brně, vlastní publikované příspěvky v tisku, poznámky k přednáškám kronikáře, vyprávění našeho
bývalého učitele a kronikáře MF pana
Františka Bardoděje, pí Regíny Machačové a Rudolfíny Horákové.
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Sedí vám doma pes?
Zkuste

DOGTREKKING
Jedenáctým rokem organizuje
Bronislav Růčka jediný závod
v dogtrekkingu na Zlínsku.

Fryštácký dogtrekking se konal od 10. do 13. září v kempu Patriot na Držkové a byl osmou akcí sezóny, která je zařazená do devítidílného seriálu Mistroství České republiky
2015.
„Jestli máte psa, milujete pohyb v přírodě a nebojíte se
trochy dobrodružství, neměli byste chybět“.
Co přesně si pod slovem dogtrekking představit?
Je to kynologický outdoorový vytrvalostní sport, který vede
účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních,
hlavě orientačních schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa. Psovod je se psem při pochodu nebo
běhu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu
pásu, nebo vede psa na vodítku. Ani na chvíli nesmí jít se
psem na volno.
Jak ses k němu dostal ty?
Běhával jsem vždycky, ale pak mě to už samotného nebavilo. Po návratu z vojny jsem našel inzerát, kde nabízeli štěňata
huskyho. Tři měsíce jsem ho nosil v peněžence, než jsem tam
zavolal. Od té doby běhám se psím parťákem.
Pořád s jedním?
Ne, dnes už jich mám doma osm (smích). Tři ridgebacky, ti
s námi bydlí v bytě, a pět huskounů na zahradě.
Jak a kdy vznikl nápad pořádat dogtrekking ve Fryštáku?
Před jedenácti lety. A k prvnímu ročníku jsem sbíral zkušenosti a odvahu tři roky. Nejdřív jsem pomáhal pořádat závody v Krušných horách, řadu jich odběhl i jako účastník, nejen
u nás, ale i v Polsku, na Slovensku, v Rakousku, Itálii…
V čem ti tento sport učaroval?
Pro mě už to upřímně řečeno sport tak úplně není. Když
jdu nějaký závod, už to nedělám pro výsledek jako kdysi. Mistrovské roky už mám za sebou. Rád se pohybuju v přírodě,
poznávám hranice, své, svého psa, nás dohromady. Baví mě
kontakt a komunikace se zvířetem. Sehrávání se. Snažím se
teď brávat hodně s sebou i svého šestiletého syna. Vybereme
si jednoho psa, který zrovna potřebuje unavit, a jdeme ven.
S haskounama jezdíme i v zápřahu v káře. Nebo s koloběžkou.
Mistrovské roky? Pochlub se trochu…
Nejvíc si cením závodu v Cortině d‘Ampezzo, kde jsem byl
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jako Čech sám. Udělali jsme československý tým s klukama
ze Slovenska a dokázali jsme vyhrát. A pak ještě Evropského
poháru na Slovensku při polské hranici v oblasti Ždiar, kde
jsem byl druhý. Tam jsem si hrábl hodně na dno sil, v kategorii
na běžkách s jedním psem.
Jaké plemeno se na dogtrekking hodí nejvíc?
Je to otevřený sport, můžeš to dělat, s jakým psem chceš.
I s libovolným počtem. Pokud budeš ambiciózní a půjde ti o výsledek, chce to plemeno, které vydrží tempo, umí přemýšlet
a má delší nožičky, třeba evropský saňový pes, ovčáci, ohaři,
pastevecká plemena… Když to budeš chtít jít jako turista, je to
asi jedno, zvládne to i čivava nebo jezevčík. Fryštácký dogtreking běhá každým rokem asi třicet závodníků, to je přibližně
třetina. Zbytek účastníků jde na pohodu. Někdy je jejich čas
i tak pomalý, že je na pokraji diskvaliﬁkace, protože se nevejdou do limitu...
Co je potřeba vzít na závod s sebou?
V povinné výbavě je lékárnička, botičky pro psa, kdyby si
poranil tlapku, misku, vodu a potravu – pro psa i pro člověka.
Pak spacák, karimatka, alu fólie, aby člověk dokázal, kdyby
se něco stalo, klidně i šest hodin počkat v přírodě na svozové
auto.
Šest hodin? Necháváte tam lidi tak dlouho?
Ne, neděje se to. Ale kdyby náhodou… (smích).
Co pro tebe organizace takové akce obnáší?
Musím domluvit ubytování asi pro stovku lidí. V okolí je jediný kemp, kde to jde, kemp na Držkové. Je tam i kuchyně, výčep, dá se tam spát v chatkách, stanech i na hotelové úrovni,
jak kdo chce. Musím vybrat a zajistit trasu, požádat o souhlas
majitele pozemků, přes které povede, zajistit veterinární dozor
pro psy. A ﬁnance, ceny, pamětní věci… To se snažím řešit
přes sponzory. Velice mi vychází vstříc Město Fryšták a místní
ﬁrmy.
Setkal ses někdy i s nepochopením?
Setkal. Ze začátku mě jeden pán nechtěl pustit do lesů
na Rusavě, poukazoval na jinou trasu, protože tam zrovna renovovali zříceninu hradu Křídlo a on měl obavy, aby mu tam
lidé nerozhazovali kameny.
Jak taková trasa vypadá?
Každý dogtrekking by měl mít 80 km a více. Náš má kolem
devadesáti, což skýtá spoustu možností, okolí Zlína a Vizovické vrchy jsou překrásné. Letos poprvé se půjde i 42 km dlouhý
dogmaraton a pro maminky a malé děti máme krátkou a jednoduchou „kočárkovou“ trasu do 15 km.
Co ti přináší organizovat takovou akci?
Ziskové to rozhodně není, pro peníze to nedělám. Když zůstane nějaká tisícovka, schovávám ji vždycky na další ročník.
Organizovat dogtrekking mě baví, mám z toho radost. Sejde
se fajn skupina lidí, je to i společenská záležitost. A pořád je
tu u nás co ukazovat.
Prozradíš nějaké rekordy?
Určitě. Třeba z nejstarších účastníků u nás závodí Miloš
Slaměník, který bude mít 80 let. Nejmladšího jsme loni měli
Edu Vojvodíka, měl osm let.
Máš objednané speciální počasí?
Doufám, že nebude pršet jak teď dva roky po sobě (smích).
Ale vážně - jestli někomu doma sedí pes, který by to mohl jít,
přijďte to zkusit bez ohledu na počasí. Registrace je otevřená
do pondělí před závodem, ale po telefonické domluvě je možné zaregistrovat se kdykoli.
Veronika Jurčová
Rozhovor vznikl pro magazín InZlin a vyšel v čísle 09/2015.
Více na http://www.dogtrekking.info/,
http://frystak.dogtrekking.info/
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Staříčkova pouť 2015

Richard HOVADÍK
Pokrok
Zrak časem
nejasně vidí
nevidí vrásky
na tvářích lidí
Vidí je
stále krásné
že i Mudrc
nad tím žasne
Brýle
ten pohled kazí –
pokrok je špatný
moji drazí

Už devět let si třetí neděli v září připomínáme ve Fryštáku příchod salesiánů do našeho města. Také letos se
v rámci tzv. „Staříčkovy pouti“ (Staříček
– P. Ignác Stuchlý) konala nedělní mše
svatá venku před kostelem u jeho busty. Hlavním celebrantem byl tentokrát
P. Michael Martinek, salesián, kterého
si mnozí Fryštačané pamatují z jeho
působení v počátcích DISu. V závěru
pak místní farář P. Miroslav Dibelka požehnal fryštáckým hasičům jejich nový
vůz. V odpoledním programu se tentokrát představilo společenství mladých
z farnosti Zašová. Jejich pásmo s písničkami o Donu Boscovi vzbudilo velký
zájem všech diváků a po zásluze bylo
oceněno dlouhotrvajícím potleskem.
Velký dík proto patří nejen autorce i režisérce paní Evě Borovičkové, ale i všem
účinkujícím.
Samozřejmě nechyběly soutěže pro
děti, kterých se i tentokrát ujali fryštáčtí skauti a skautky.
Už tradičně bylo připraveno bohaté
občerstvení a skákací hrad pro děti.
Další velké poděkování proto opět patří

našemu tradičnímu sponzoru panu Robertu Šteffkovi za bezplatné poskytnutí skákacího hradu. (I přes následnou
nepřízeň počasí si v něm děti opravdu
zařádily). V neposlední řadě děkují organizátoři všem, kteří se podíleli na
přípravě a také Zastupitelstvu města
Fryštáku za záštitu nad touto povedenou akcí. Věříme, že příští rok se snad
přijdete podívat na farní dvůr i Vy. Na
všechny Fryštačany se už předem těší
organizátoři této rodinné akce z fryštácké farnosti.
-pn-

Na Parnasu
se básníci prochází –
co Můza šeptá
tam nachází
Tři dary
Pramenitá voda
neláká žádnými chutěmi –
je čistá a prostá
jak vrcholné umění
Také dech stromů
nic nenahradí –
pokorně přichází
a vše neviditelně hladí
Ve staré Číně byl rolník
na prvním místě
Proč?
To ví každý jistě!
Některé vzpomínky jsou bumerang –
který se vrací –
jiné jsou šíp –
v dálce se ztrácí
Vyjímečná variace
Do hudby vítězné
jsou tóny vtepané –
kdo je odkryje –
vášeň se rozlije
Při tvorbě umělce
plamen citu je odměna –
kdo tvoří pro peníze
kvalita díla je zastřena
Také příroda tajemná –
je studna bezedná –
životem protéká
do blízka i daleka
Pravda vždy vítězí –
většinou se však
nesmí vyslovit –
byla by chyba
znějící strunu uchopit…
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SKAUTI
a hned na to zde i účast na mši svaté.
Po obědě byla návštěva stavitelského skvostu totiž kostela na Zelené hoře.
Toto místo nás opravdu ohromilo svojí
výstavností i světelnými efekty, které
vznikly podle plánů architekta Santiniho v letech 1620–1622 (to je doba výstavby!!). Santini pak přestavil i cisterciánský chrám nedaleko odsud. Dnešní

10. oddíl oldskautů opět na cestách
Stalo se už tradicí, že druhý víkend
v září vyráží fryštáčtí oldskauti na předem naplánovanou akci. Vždy si vybereme předem nějaké téma pro naši
výpravu a tu pak přesně naplánujeme
a také uskutečníme. Letos jsme jako
hlavní bod programu vybrali putování po historických místech českého
skautingu.
V sobotu 12. září brzy z rána jsme
v počtu 16 skautů a skautek vyrazili
do okolí Lipnice nad Sázavou. V místě
zvaném Orlovy u Kejžlice, zakladatel
českého skautingu A. B. Svojsík, uskutečnil první skautský tábor na českém
území. Bylo to v roce 1912, kdy tady
se svými žáky z pražské reálky tábořili
víceméně podle příruček a za těžkých
podmínek. Dnes je tady hájovna s pamětní deskou a vzorový skautský tábor.
Nicméně místo samotné na nás velmi
zapůsobilo.
Odtud jsme vyrazili na hrad Lipnice
nad Sázavou, který jsme opravdu důkladně „prolezli“.
V okolí je pak několik zajímavých
míst se vztahem ke spisovateli Jaroslavu Haškovi, který je zde také pochován.
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Když už jsme se pohybovali na Havlíčkobrodsku, nemohli jsme vynechat
ani místo známého číhošťského zázraku a v místním kostele se poklonili
ostatkům umučeného kněze P. Josefa
Toufara.
Blížil se večer, a proto jsme se vydali k přenocování. Přesně v intencích
tématu naší výpravy jsme se ubytovali v místě Foglarovy Sluneční zátoky.
Na louce v meandru Sázavy nedaleko
Ledče nad Sázavou se nachází bývalé
tábořiště pražské Dvojky, kde proběhly tábory v letech 1925–1945 a právě
na tomto místě vznikla celá řada příběhů pro Foglarovy knihy. Louka je dodnes
udržována, i když se na ní tábory již nekonají, za to je tu žulový památník s připomínkou na tohoto spisovatele. Nedaleko je i velká ubytovna, která už se
skautingem nemá nic společného. Pro
naše večerní posezení u ohně a přenocování však úplně dostačovala.
Brzy ráno v neděli jsme již byli zase
na cestách a směřovali do Žďáru nad
Sázavou. Zde jsme měli dohodnutou
prohlídku města z ptačí perspektivy,
přesněji z věže kostela sv. Prokopa

bazilika minor se pyšní druhou nejdelší
lodí na Moravě (po Velehradě) i opravdu
skvostnou výzdobou. Bazilika je dnes
součástí zámku v majetku rodu Kinských a my měli možnost si prohlédnou
převážnou část tohoto areálu s opravdu
fundovaným výkladem místního průvodce.
Bylo pozdní nedělní odpoledne
a před námi ještě dlouhá cesta domů.
Tak nezbylo než předat velké poděkování slečně Petře Krajčové, rodačce
z Lukovečka, která se o náš program
ve Žďáru kompletně postarala.
Domů jsme pak dorazili až ve večerních hodinách, ale spokojení a plní zážitků z další vydařené akce.
Klaus
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FAIRPLAY

Ťuky ťuk, strategický plán klepe na dveře...
aneb strategicky a přeci lidsky
V úterý v podvečer, ve školní jídelně, za zvuků libých tónů kytary... potkali
se lidé, které zajímá oblast vzdělávání a sportu a budoucnost Fryštáku. Libor
Sovadina – vedoucí této pracovní skupiny, svolal první setkání a my už se těšíme
na pokračování...
A jak to vnímali někteří z účastníků?
Mou reﬂexí je spíše osobní zážitek.
A to ten, že můžu na Fryštáckých ulicích
pozdravit více lidí a vím, že jsme se potkali, že nás spojil společný zájem, který nás přivedl na společné setkání.
Pro mne, jako pro místního nováčka,
je takový vstup do dění města vítaný. Ne
do všeho se mohu zapojit, dění kolem
téma sokolovny spíše poslouchám než
aktivně uchopuji... a mohu být i pozorovatelem toho, jací rodiče žijí ve Fryštáku a co by si přáli pro zítřky svých dětí
v obl. výchovy a vzdělávání.
Neúčastním se zasedání ani politických debat. Vycházím z toho, že každý
má ve společnosti své Místo, svůj prostor pro život, který aktivně může ovlivňovat svým jednáním a zároveň prostor
utváří, je-li mu to umožněno. A díky, že
jste se ujali formy tohoto setkáni.
Dana Hradilová
Velmi příjemné překvapení, kolik lidí
na schůzku v souvislosti se strategickým plánem přišlo. Konečně! Je přece
fajn zajímat se o dění v místní komunitě a nenechat za sebe rozhodovat druhé tzv. “o nás bez nás”. Bylo to velmi
příjemné setkání s lidmi, kteří měli co
říct a věřím, že i nadále se budou moci
vyjadřovat ke svým návrhům na další
plánované schůzce v říjnu. První setkání bylo tak trochu “zahřívací”, seznamovací. Vyjádření vlastního názoru
je myslím v demokratické společnosti
správně a člověk by se za to neměl stydět a hlavně by se neměl bát. Diskuze
a hledání společných cílů a priorit je
pak dalším krokem k uskutečnění toho,
o co lidé opravdu stojí, co chtějí. Pojďme
do toho se stejným nasazením, jako při
první schůzce a dokažme, že nám není
dění v městečku, kde žijeme, lhostejné.
Že nejme jen ovce, které si vzájemně
stěžují, ale jsme občané demokratické společnosti s vlastním postojem
a vnímáním, kteří dovedou ocenit i to,
co se daří a funguje. Avšak případné
“odsouzení” jiných za snahu některých
něco změnit je třeba brát s nadhledem,
neboť ne každý má povahu vizionáře
a nové tvůrčí myšlenky pro něho mohou
být nepřípustné a názor druhého si bere
příliš osobně. Naopak respektovat názor druhého, otevřeně s ním diskutovat

a dojít ke kompromisu, je uměním, kterému se většina z nás učí. A o tom jsou,
dle mého názoru, i společné schůzky
v rámci strategického plánování. Nejsou uzavřené jen pro “vyvolené”, proto
je důvod se přidat.
Michela Nutilová
Strategický plán je důležitým aspektem pro celé město a je velmi dobře,
že občané Fryštáku, zástupci neziskových organizací i všichni ostatní mají
možnost se na jeho tvorbě podílet. O to
lépe, že této možnosti využívají. Každý
nápad a podnět je jistě vítaný. Určitě
více, než pouhá kritika.
Jako pouzí občané, více či méně aktivní v různých oblastech města, však
nemůžeme rozhodovat o jednotlivých
projektech a vizích města. Od toho jsou
pracovní skupiny, které naše návrhy
budou jistě prezentovat zastupitelstvu
a to o nich poté bude rozhodovat. To je
jejich úkolem. Na podobných setkáních
se však často objevují stížnosti a kritika. Konstruktivní kritika je jistě na místě, ale musí být následována návrhem
řešení ve smyslu “Já jsem řekl, co je
špatně a tak také já přicházím s návrhem na zlepšení”.
Proto, prosím, využijme příležitosti
říct svůj názor a nechejme s ním zvolené zastupitele pracovat. Mezitím ovšem přestaňme pouze ukazovat, co
je špatně a nakolik je potřeba utrácet
absurdní částky za nejrůznější projekty. Sportoviště, vzdělávací centra a jiná
zařízení by jistě byla přínosem, ale podobné projekty jsou během na dlouhou
trať. A co víc, mluví se o nich už delší
dobu a nemyslím si, že je potřeba tyto
nápady neustále zmiňovat, jako horkou
novinku.
Veškerou energii, vloženou do kritiky, zkusme obrátit do konkrétních
činů. Využijme toho, co je dostupné
teď. Fryštáckým dětem chybí prostory
pro “rukodělky”? Škola, po dohodě, určitě ráda dílny zpřístupní. Dětem chybí
sportovní vyžití? Ať už město, či škola,
po dohodě, určitě ráda zpřístupní sportovní komplex za školou. Dětem chybí
alespoň základní jazykové kurzy? Opět
si dovolím odkázat se na prostory školy.
Dětem chybí řemeslné práce, kontakt

s přírodou či libovolné využití volného
času nebo vzdělání? Na všechno se dá
nalézt odpověď. Dětem a mládeži nechybí prostory, motivace ani nic podobného. Dětem chybí dospělí lidé, kteří by
jim toto umožnili a ukázali, že podobné
věci k životu patří.
Teď k otázce, co chybí dospělým.
Prostory jsme vyřešili v předchozím
odstavci. Finance? Většina činností se
dá ve spolupráci s organizacemi, které
ve Fryštáku působí, (radnicí, školou)
řešit beznákladově. Čas? Jestli dokáže třicet lidí v produktivním věku sedět
v devět večer ve školní jídelně a více či
méně smysluplně se vyjadřovat ke Strategickému plánu, myslím, že je otázka
volného času také vyřešena.
Ještě do konce letošního roku budete mít možnost dočíst se jak ve Fryštáckých listech, tak v ostatních informačních kanálech města o možnosti zapojit
se aktivně do chodu města, zejména
pak do práce s mládeží tak, aby ubylo
kritiky a přibylo výsledků.
Adam Bělák
Šla jsem tam s mírnými obavami
(asi zkušenosti z minulosti) a byla jsem
mile překvapena hudbou, která uklidňovala a navodila přátelskou atmosféru.
Připravené malé aktivitky měly hodně
do sebe. Perfektní bylo, že byla oslovena i veřejnost a ona i přišla. Potěšilo mě
setkání s příjemnými lidmi a raduji se
z nového navázaného přátelství. Prostě
perfekt! Kdyby tak fungovala všechna
setkání, byl by to obrovský skok vpřed
pro naše město. Jediné nad čím bych
se pozastavila, je občerstvení. Jsou
nutné chlebíčky,..? Z jakých peněz se to
platí? Nestačila by obyč. voda ve džbáně, popř. čaj a káva?
Lenka Plšková
Je skvělé mít možnost říci svá přání
a vize, co by si ve Fryštáku každý z nás
představoval... Každý toužíme po něčem jiném a proto mi přijde skvělé, že
při tvorbě strategického plánu máme
možnost si to “SVÉ” říci a nezůstat
pouze u toho, že si to budeme říkat
jen sami pro sebe a nebo jen kritizovat
mezi sebou, co tady není, a co by tady
mělo být. Já jsem své vize řekla, stejně
jako spousta dalších a teď se těším, jak
se budeme snažit hledat cesty k tomu,
aby se co nejvíce těchto vizí a přání stalo ve Fryštáku skutečností...
Renata Šafková
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Farmářské trhy

Adopce na dálku

OTEVŘENÝ PROSTOR PRO NEZISKOVKY

Vážení příznivci adopce na dálku,
letos jsme doplnili počet podporovaných dětí o dvě děvčata a dva chlapce.
Poštou jsme dostali o těchto dětech
podrobnější informace a tak vám můžeme v následujících řádcích umožnit
krátké seznámení.
Bhoomika Achri má 7 let, žije s rodiči v Ankole, Uttara Kannada. Tatínek
Manjunath je tesař, maminka Shaila je
v domácnosti. Bhoomika má dva starší
a jednoho mladšího sourozence, ráda
kreslí a chtěla by se stát ošetřovatelkou.
Svathi J. má 10 let, žije s maminkou
v Surampatty, Erode, tatínek jí zemřel
při nehodě, maminka Juli je kuchařka.
Swathi má jednoho staršího sourozence, má ráda divadlo a chce se stát úřednicí.
Davudulla Hakim má 7 let, žije statínkem v Koppa, Chikmagalur, maminka
Zeenath před časem podlehla rakovině,
tatínek je námezdní dělník. Davudulla
má dvě starší sestry a chtěl by se stát
úředníkem.
Sohan Fernandes má 10 let, žije
s rodiči v Manaki, Uttara Kannada, tatínek Manvel je svářeč, maminka Natal
je v domácnosti. Sohan má jednu starší
a jednu mladší sestru, rád kreslí a chtěl
by se stát inženýrem.
Každé z těchto dětí podporujeme
roční částkou 4.900 Kč, první platbu
jsme odesílali 27. července. Naše pravidelná podzimní sbírka na adopci na dálku bude probíhat od začátku listopadu.
V příštím vydání FL ještě zveřejníme fotograﬁe nových podporovaných dětí.
Organizátoři sbírky

Tentokrát, na 6. ročníku Dne splněných přání, tuto příležitost využili Skauti, myslivci – Spolek přátel lesa Ondřejovsko a Fryštácký ochotnický soubor.
Ochutnali jste i vy jejich guláše? Skauti
o své aktivitě píší vlastní článek, jak se
dařilo ostatním, si přečtete teď. Děkujeme i všem ostatním a těšíme se na další spolupráci a vývoj.
Fair Play Fryšták

OCHOTNICKÝ SEGEĎÁK
Byli jsme osloveni, zda bychom se
jako fryštácký spolek mohli aktivně zapojit a zpestřit tradiční farmářské trhy
ve Fryštáku. Vařit pro 20 lidí kotlíkovou
polévku už jsme natrénovali na společné dovolené strávené poslední prázdninový týden v Orlických horách, ale guláš
pro 50-60 lidí ???!!!
Obavy, jestli tuto netradiční roli –
roli kuchařů, kráječů cibule a masa,
dochucovačů, ochutnávačů a nakonec
i prodavačů takového množství guláše
zvládneme, se ale rozplynuly právě už
při přípravě tohoto pokrmu.
Byli jsme perfektně sehraní, nálada byla úžasná, Rychlonožka společně
s našimi dětmi vytvořil překrásný stylový plakát, při prodeji jsme se setkali a pobavili s našimi známými. Prostě
jsme opět zažili nezapomenutelné společné chvíle plné legrace, radosti, smíchu a dobré nálady. Doufáme, že jsme
tyto emoce předali i všem návštěvníkům letošních podzimních trhů.
Kamila Krajčová (Podkova)

Kdo /i studenti/ ve Fryštáku
a okolí poskytne

doučovací hodiny PC

Word 2013, Excel, Power Point?
SMS na tel. 732 934 915
Zavolám, dohodneme podmínky.

Běla Batíková
Zdenka Buchtová
Vlasta Kamenářová
Marie Kapavíková
Stanislav Mikulík
Emilie Pečeňová
Petr Pivoda
Marta Rektoříková
Otomar Šíma
Marie Škrabanová
Milan Vacula
Rudolfína Zavrtálková
ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření sňatku – oslaví manželé
Miroslav a Zdeňka PETŘÍKOVI
a Josef a Květoslava HORÁKOVI.

Blahopřejeme!

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

Naléhavě hledám
ke koupi

RD nebo BYT
•••

Tel.: 608 720 716

placená inzerce

Spolek přátel lesa Ondřejovsko
se minulou sobotu aktivně zúčastnil
Farmářských trhů. Uvařili jsme srnčí guláš a dle prázdných hrnců a usmátých
tváří těch, kteří ochutnali, soudíme, že
byli spokojeni. Rádi jsme se podíleli
na této akci a přispěli tak našim spoluobčanům k příjemnému prožití sobotního dopoledne.
p. Slaměna

V měsíci ŘÍJNU 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

placená inzerce
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Dětská olympiáda na Kvapilce
Po sousedském setkání na začátku
prázdnin, které jsme přivítali programem připraveným našimi dětmi pod
vedením Magdalénky Ponížilové, jsme
se opět sešli. Tentokrát jsme se po
dvou měsících plných sluníčka rozloučili
s prázdninami naší již tradiční osmou
dětskou olympiádou ve znamení "Piráti
z Karibiku".
Děti celý týden pečlivě připravovaly
kostýmy, malovaly obrázky ze života pirátů, kterými vyzdobily ploty rodinných
domků. Dále si připravily divadelní představení. Tento poslední týden prázdnin
byl velmi rušný. Děti se konečně sešly
na ulici, a tak si to užívaly.
V sobotu 29. srpna dopoledne
byl na ulici neuvěřitelný klid. Vrcholily
horečné přípravy v domácnostech –
doladění kostýmů, ale také příprava
pohoštění našimi hospodyňkami.
Odpoledne se postupně začali
na ulici objevovat piráti a pirátky,
kde fantazie pro tematické oblečení neznala mezí. Někteří byli velmi
obtížně identiﬁkovatelní. Velkou
pozornost a nadšení si zasloužila
pirátská loď vyrobená Tomášem
Orsavou. Na dlouhou dobu to byl
ten nejlepší a nejžádanější
dopravní prostředek.
Před začátkem celé akce
jsme všichni zazpívali narozeninové přání našemu milému sousedovi Zdeňku Orsavovi k významnému životnímu
jubileu. Uvítání se ujal Tomáš
Prusenovský a instrukce dětem k soutěžnímu programu
rozdala Dáša Drábková.

Po úspěšném absolvování soutěží byly předány za bouřlivého potlesku
všech přítomných dětem diplomy a
ceny. Tato část gradovala společným
přípitkem. Cenu za nejlepší masku získal Tomáš Orsava, který jako jediný z pirátů měl loď a rum.
Pak následovala volná zábava s bohatým pohoštěním. Potěšil nás Emil
Drábek, který opět nezklamal a připravil nám zabíjačkové hody.
Večer nám děti předvedly divadelní
příběh, a to na téma Dámská jízda aneb
přepadení pirátů, kdy vypravěčkou byla
Monika Remešová. Děti se pečlivě při-

pravovaly, pilně se učily, aby nám ukázaly, co v nich je. Děkujeme.
Pak už byl čas na povídání, zpěv,
sdělování novinek a věřte, že za ty dva
měsíce, co jsme se společně nesetkali, jich bylo dost. Zase se potvrdilo, že
máme skvělé sousedy a obětavé organizátory těchto akcí. Těší nás,

že sousedé - junioři se také aktivně zapojují. Všem patří velký dík
za úžasný večer plný soutěží, zpěvu,
smíchu, zábavy.
Fotky z této akce najdete na webových stránkách (www.libi159.rajce.
idnes.cz) našeho dvorního fotografa
Libora Drábka, kterému za zdokumentování patří velký dík.
Alena Dofková
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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.

placená inzerce
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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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NOVÉ CVIČEBNÍ KURZY PODZIM 2015
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REGISTRACE ZAHÁJENA on line fb yoga & me/mob: 775 990 110
PO

9 – 10
17 – 18
ÚT
9 – 10
17 – 18
18 – 19
ST 13 – 14
18 – 19
ČT
9 – 10
17 – 18
18 – 19
PÁ 16 – 17

Slow Flow Yoga
začátečníci
Dynamická Yoga Basic I. začátečníci
Medical Yoga
zdravá záda a pevné břicho
Fit Yoga Play Kids
děti 4 – 7let
Power Yoga Basic
I. začátečníci
Fit Yoga Kids
děti 7 – 11 let
Dynamická Yoga Basic I. začátečníci
Slow Flow Yoga
začátečníci
Fit Yoga Kids
děti 7 – 11 let
Medical Yoga
zdravá záda a pevné břicho
Fly Aroma Kid
interaktivní yoga
+ bio silice děti
17 – 18 Power Yoga Basic I.
začátečníci

TĚŠÍME SE NA VÁS NA SOKOLOVNĚ
CENA LEKCE děti 50 Kč • dospělí 100 Kč
Všechna cvičení proplácí zdr. pojišťovna.
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