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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 7/2010/V ze dne 17. května 2010 (Výběr)
• RMF doporučuje ZMF schválit pro
potřeby Mateřské školy Fryšták zřízení
dvou nových tříd – detašovaných v objektu historické budovy Základní školy
Fryšták a ukládá ředitelce mateřské
školy Mgr. M. Ševelové ve spolupráci
s Ing. M. Kasalou zajistit splnění požadavků pro zprovoznění těchto dvou detašovaných tříd k 01. 09. 2010.
• RMF schvaluje složení komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky školské právnické
osoby, resp. příspěvkové organizace vykonávající činnost školy (školského zařízení) - Mateřské školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., Komenského 344, 763 16
Fryšták, takto:
předseda: Mgr. L. Doležel, starosta
města (člen určený zřizovatelem– měst.
Fryšták)
členové: Mgr. L. Sovadina, zastupitel
(člen určený zřizovatelem - městem
Fryšták), Mgr. V. Korcová, odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK (člen určený ředitelem Krajského úřadu Zlínského
kraje), Bc. A. Kotoučková, ředitelka Mateřské školy Radost Holešov (člen, který je odborník v oblasti školství podle
druhu a typu příslušné školy nebo škol.
zař.), H. Lupačová, pedagog Mateřské
školy Fryšták (člen, který je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby
vykonávající činnost školy), Mgr. D. Karmasinová, školní inspektorka pracoviště Zlín (člen, který je školní inspektor
České školní inspekce)

• RMF doporučuje ZMF schválit výkup
pozemku p. č. 88/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 86 m²,
a poz. p. č. 88/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 226 m², oba
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, od vlastníka Ing. J.Plška, Lukov, a to za cenu
znaleckého posudku.
• RMF bere na vědomí dopis MMZL
zn. 33161/2010, naše č. j. 1294/10
ze dne 06. 05. 2010, ve věci návrhu
na smírné ukončení soudního řízení ve
věci zpětvzetí žaloby a ukládá starostovi zajistit u JUDr. P. Plašilové, smluvního právního partnera v kauze sporu se
spol. VaK Zlín, a. s., stanovisko k předloženému návrhu města Zlína.
• RMF souhlasí s průjezdem cyklistů
přes město Fryšták dne 03. 07. 2010
v rámci 17. ročníku cyklistického maratónu na horských kolech „Bikemaraton
Drásal České spořitelny – závod horských kol Zlínského kraje“ .
• RMF nereﬂektuje na žádost p. R. Dupala ve věci pronájmu vitriny u nákupního střediska a souhlasí s umístěním
nové informační vitriny v prostoru před
objektem pošty.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení malého rozsahu na sdružené
dodávky zemního plynu a potvrzuje stávajícího dodavatele zemního plynu do
vybraných objektů ve vlastnictví města
Fryštáku, u nichž měla dle požadavků
výběrového řízení nastat změna dodavatele zemního plynu.

• RMF bere na vědomí nedořešený
právní vztah u čísel popisných 43 a 44
(v návaznosti na jedno parcelní číslo),
souhlasí se zpracováním GP pro oddělení objektu s nájemným bydlením od
objektu kina a radnice ve Fryštáku, a to
tak, aby se každé číslo popisné nacházelo na samostatné parcele.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi, vedoucímu OSMM, zajistit vyhotovení oddělovacího geometrického plánu a zpracování
pasportu domu č. p. 44, Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce na distribuci volebních lístků v rámci konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28.
a 29. 05. 2010 mezi Městem Fryšták,
a Bc. L. Jaškovou, Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje v rámci konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ve dnech 28. a 29. 05. 2010 uzavření nájemní smlouvy na instalaci,
provoz a nájem výpočetní techniky mezi
Městem Fryšták, a fou PK Computers,
P. Kozojed, Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí nabídku Spisové
služby fy Blue.Point Solutions, s. r. o.,
Děčín, a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF schvaluje částečnou úhradu
nákladů spojených s organizací akce
Pálení čarodějnic (oproti předloženým
dokladům).

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 5/2010/V ze dne 26. května 2010 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 4/2010/V ze dne
28. 04. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku ke dni 25. 05. 2010 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 25. 05. 2010
bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 3/2010
- Změna rozpočtu v celkové výši / - +
115.000,- Kč (paragraf 6114– volby do
Parlamentu ČR, položka 5139 – nákup
materiálu )
• ZMF schvaluje RO MF č. 4/2010 –
Úprava rozpočtu v návaznosti na schválené výdaje – viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace
ve výši 23.726,- Kč (jako podíl města

2

v rámci akce obnovy kulturní památky,
která byla zařazena do Programu MPR
a MPZ v r. 2010) zařízení Hrádek, domov
pro osoby se zdravotním postižením, p.
o., Na Hrádku 100, Fryšták, zast. Mgr.
M. Pavlůskovou, ředitelkou, za účelem
částečného krytí nákladů spojených
s opravou fasády a schodiště tzv. Jadrníčkovy vily, památkově chráněného
objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, jenž je
součást Městské památkové zóny města Fryšták.
Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Městem
Fryšták a zařízením Hrádek, domov pro
osoby se zdravotním postižením, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace ve
výši 76.274,- Kč zařízení Hrádek, domov

pro osoby se zdravotním postižením,
p. o., Na Hrádku 100, Fryšták, zast.
Mgr. M. Pavlůskovou, ředitelkou, za
účelem částečného krytí nákladů spojených s opravou fasády a schodiště
tzv. Jadrníčkovy vily, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního
seznamu kulturních památek ČR, jenž
je součást Městské památkové zóny
města Fryšták.
Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Městem
Fryšták, a zařízením Hrádek, domov pro
osoby se zdravotním postižením, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí nabídku Ing. R.
Šíbla a MUDr. Š. Úlehlové, Holešov,
č. j. 1336/10 ze dne 10. 05. 2010, na
koupi části pozemku p. č. 394/1, k. ú.
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Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, o výměře 800 m², v ceně 1.000,- Kč/1 m² ,
a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• ZMF bere na vědomí nabídku K. Balajky, Zlín, a pana M. Zedníčka, Zlín, č.
j. 1379/10 ze dne 12. 05. 2010, na
koupi části pozemku p. č. 394/1, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, o výměře do 1.600 m², v ceně 1.000,- Kč/
1 m² , a vyhodnocuje tuto nabídku jako
nejlépe splňující podmínky uvedené ve
zveřejněném záměru prodeje.
• ZMF bere na vědomí nabídku pí Skaličkové (blíže neuvedené), podanou prostřednictvím realitního makléře I. Batrly,
a to elektronicky, č. j. 1539/10 ze dne
26. 05. 2010, na koupi části pozemku
p. č. 394/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, o výměře do 650 m², v ceně
1.000,- Kč/1 m² , a nereﬂektuje na tuto
nabídku z důvodu její neúplnosti.
• ZMF schvaluje ke dni 27. 05. 2010
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 394/1, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o výměře do
1.600 m², v ceně 1.000,- Kč/1 m² (cena
vyšší než cena znaleckého posudku č.
4584/72/2010 ze dne 26. 04. 2010),
a to K. Balajkovi, Zlín, a panu M. Zedníčkovi, a uzavřít s nimi příslušnou kupní
smlouvu.
• ZMF odkládá směnu městských pozemků za pozemky ve vlastnictví p.
L. Pospíšila, Žabárna 204, 763 16
Fryšták, za účelem přípravy projektu
likvidace staré ekologické zátěže, a to
do doby majetkoprávního vypořádání
vlastnických vztahů ve společnosti singularistů.
• ZMF odkládá směnu městských pozemků za pozemky ve vlastnictví p. S.
Rašky, Souhrady 59, 763 16 Fryšták, za
účelem přípravy projektu likvidace staré ekologické zátěže, a to do doby majetkoprávního vypořádání vlastnických
vztahů ve společnosti singularistů.
• ZMF schvaluje záměr výkupu pozemků p. č. 88/2, ostatní plocha, o výměře 86 m², a p. č. 88/3, ostatní plocha,
o výměře 226 m² , oba v k. ú. Dolní ves,
obec Fryšták, od vlastníka Ing. J. Plška, Lukov, a ukládá za tím účelem Ing.
M. Kasalovi zajistit znalecký posudek
pro potřeby stanovení ceny obvyklé ve
smyslu požadavku žadatele.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na akci „ZŠ Fryšták, oprava rozvodů vody a kanalizace“ mezi Městem
Fryšták a fou PETAS Petřík, s. r. o.,
Zlín, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF v souladu s ust § 39 odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke dni
27. 05. 2010 zveřejnění záměru prode-

je pozemku p. č. 551, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, zastavěná plocha, o výměře
123 m², manž. M. a B. Urbánkovým,
Fryšták, a to za cenu ne nižší než je
cena tržní stanovená znaleckým posudkem, a uzavřít s nimi příslušnou kupní
smlouvu.
• ZMF bere na vědomí stanovisko právníka Mgr. M. Vlčka, advokáta, ve věci
majetkoprávních aspektů případné
účasti města Fryštáku v singulárním
družstvu a posouzení návrhu stanov
Družstva singularistů velkousedlých
Fryšták a 1. lesního družstva Fryšták
s tím, že – s odkazem na vývoj vzniku
dvou družstev – zatím nereﬂektuje na
nabídku vstupu města do žádné z těchto společností.
• ZMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu na
stavební práce, týkající se opravy havarijního stavu rozvodů vody v objektu
Základní školy, a vyhlašuje vítěze fu PETAS Petřík, s. r. o., Havlíčkovo nábřeží
5357/D, 760 01 Zlín, IČO 60747889,
s nabídkovou cenou v celkové výši
1.190.860,- Kč vč. DPH, a určuje pořadí: na druhém místě nabídka fy JoPo, s.
r. o., Tř. T.Bati, Zlín, na třetím místě nabídka fy FINSTA plus Zlín, s. r. o., Zlín.
• ZMF schvaluje ke dni 01. 09. 2010
zřízení dvou nových tříd Mateřské školy
Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského
344, 763 16 Fryšták, detašovaných
do objektu Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., nám. Míru 7, 763 16
Fryšták.
• ZMF schvaluje úpravu Zřizovací listiny Mateřské školy Fryšták, okres Zlín,
p. o., Komenského 344, 763 16
Fryšták, ze dne 07. 10. 2002, ve znění
pozdějších změn a dodatků, a to formou
dodatku č. 2, kterým se k 01. 09. 2010
mění čl. č. II – viz příloha č. 2 tohoto
zápisu.
• ZMF schvaluje realizaci stavebních
úprav za účelem zřízení dvou nových
tříd mateřské školy, detašovaných do
objektu základní školy, a ukládá Ing. M.
Kasalovi zajistit realizaci – cenová kalkulace a návrh smlouvy budou předloženy radě města k odsouhlasení.
• ZMF nereﬂektuje na nabídku starosty města Slušovice ve věci poskytnutí
dotace na podporu dostihového sportu,
resp. objednávku 1 dostihového odpoledne pro město Fryšták.
• ZMF nereﬂektuje na stanovisko Statutárního města Zlína ve věci návrhu na
smírné ukončení soudního řízení, kdy
je městem Zlín stanovena podmínka
ukončení všech soudních sporů, které
město Fryšták vede s městem Zlín.
• ZMF bere na vědomí informace starosty, poskytnuté JUDr. P. Plašilovou,

advokátkou, ve věci odvolání k vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady
ze dne 30. 04. 2004 – vyjádření města Fryštáku k odvolání účastníka řízení
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
a. s., ze dne 25. 03. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informace Ing.
J. Dofka, předsedy Kontrolního výboru při ZMF, ve věci přípravy vyhlášky
o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku města Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o přípravě dodatku ke smlouvě
o majetkoprávním vypořádání silnice
na Vítové, který je zajišťován Krajským
úřadem Zlínského kraje.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
FV při ZMF Ing. S. Velikovského, CSc.,
ve věci plnění rozpočtu města, stavu
ﬁnančních prostředků města, návrhu
rozpočtových opatření č. 3 a 4, jakož
i návrhu na uzavření smluv o sdružených
službách dodávky elektřiny - bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF Ing. J. Dofka o jednání výboru ve věci zpracování vyhlášky o místním pořádku bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí návrh Závěrečného účtu Regionu Zlínsko za rok
2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené
mezi Městem Fryšták, a TJ Fryšták
(sokolovna), kterým se stanovuje výše
poskytnuté dotace, a to za účelem
částečného krytí nákladů spojených
se zvýšeným rozsahem stavebně technických prací a současně s organizací
mezinárodního turnaje ve volejbalu,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku č. 1.
• ZMF bere na vědomí rozhodnutí
o odvolání ŘSD ČR a Unie pro řeku Moravu ve smyslu sdělení č. j. 562/570/10,
20083/ENV/10 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí nabídku dodavatele E.ON Energie, a. s., České
Budějovice, na dodávku energie pro období od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011
ve zvýhodněné sazbě.
• ZMF schvaluje uzavření smluv
číslo
826186853,
826185799,
826184433, 826183992, 826111189,
826170991, 826131616, 826130934,
830108766, 826130287, 830056252,
826129055, 826129846, viz „Ceník
dodávky elektřiny E.ON Energie, a. s.,
Jistota elektřina pro ﬁrmy a organizace“
na období od 01. 01. 2011 do 31.
12. 2011, a to mezi Městem Fryšták,
a společností E.ON Energie, a. s.,
České Budějovice, a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 8/2010/V ze dne 9. června 2010 (Výběr)
• RMF bere na vědomí postoupení vývěsní skříňky u pošty na nám. Míru, užívané zařízením Hrádek, a to zpět městu
Fryšták.
• RMF schvaluje výpůjčku vitriny u objektu České pošty na náměstí Míru
na dobu neurčitou, a to R. Dupalovi
a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vitriny na náměstí Míru naproti objektu České pošty, s. p., mezi Městem
Fryšták, zast. Mgr. L.Doleželem, starostou města, a R. Dupalem, Fryšták, na
dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ukončení školního roku
2009/2010 v Základní škole Fryšták
v pátek dne 25. června 2010 z důvodu
časové náročnosti opravy vodoinstalace v budově Základní školy Fryšták
v době letních prázdnin.
• RMF v návaznosti na neočekávané
výdaje v rámci schválené investiční činnosti města doporučuje ZMF schválit
realizaci opravy vodoinstalace v budově
Základní školy Fryšták v omezeném rozsahu, a to pouze v rámci vyučovacích
tříd (kuchyň v následujícím roce).
• RMF souhlasí s opravou chodníku ve
smyslu žádosti p. P. Poláška, předsedy
výboru spol.vlastníků, s tím, že rozsah a
technologie opravy, resp. její realizace,
proběhne po předchozím odsouhlasení
Ing. M. Kasaly jakožto zástupce určeného městem k dozorování akce.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Dohody o parnterství k projektu
KORIS – Komplexní odbavovací, řídící
a informační systém veřejné dopravy
ve Zlínském kraji mezi Městem Fryšták,
zastoupeným starostou Mgr. L. Doleželem, a Zlínským krajem, Zlín, zast.
MVDr. S. Mišákem, hejtmanem kraje.
• RMF bere na vědomí nabídku fy Hradecká lesní a dřevařská společnost,
a. s., zast. Ing. J. Trochtou, ve věci komplexního zprostředkování prodeje dříví
na pni formou veřejné obchodní soutěže a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF schvaluje pronájem městského
poz. p. č. 397 – trvalý travní porost,
o výměře 1 120 m² , k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, za cenu 1,- Kč/
m² /rok, žadatelce pí E. Minaříkové,
Fryšták, a to za účelem využití jako
zahrady a schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu městského pozemku p. č.
397 – trvalý travní porost, o výměře
1 120 m² , k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
mezi Městem Fryšták, a pí E. Minaříkovou, Fryšták, za účelem využití jako
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zahrady, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost manž.
Bc. L. a Ing. A. Bačůvkových, Fryšták,
č. j. 1380/10 ze dne 12. 05. 2010,
a doporučuje ZMF schválit zařazení této
žádosti do projednávání nového územního plánu města.
• RMF doporučuje ZMF schválit účast
města Fryštáku v 3. ročníku soutěže
Obec přátelská rodině.
• RMF bere na vědomí záměr zpracování projektu komunitního plánování
v oblasti sociální péče města a doporučuje ZMF realizovat přípravy tohoto
projektu.
• RMF schvaluje ke dni 08. 06. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky části měst.
pozemků p. č. 408/5 – ostatní plocha,
o výměře 175 m², a p. č. 408/6 – ostatní plocha, o výměře 260 m² , oba k. ú.
Fryšták, ob. Fryšták, a to za účelem vybudování dětského hřiště žadatelce pí
M. Maňáskové, Fryšták, a uzavřít se žadatelkou příslušnou smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje záměr poskytnutí ﬁ nančního příspěvku na vybudování
dětského hřiště v lokalitě panelových
domů na ul. Holešovská a ukládá R. Dupalovi projednat bližší okolnosti možné
ﬁnanční podpory.
• RMF bere na vědomí zprávu pí I. Plškové o průběhu voleb do Parlamentu
PČR vč. návrhu organizačního zajištění
voleb do zastupitelstva města a ukládá
pí I. Plškové zajistit navržená opatření
při organizaci voleb do zastupitelstev
obcí.
• RMF schvaluje úhradu faktury za ubytování účastníků dětské výměnné kulturní akce Fryšták – Kanianka (Bojnice)
v rámci obnovy lidových tradic a výchovných koncertů.
• RMF bere na vědomí seznam zájemců
o výkon brigádnické činnosti u města
Fryštáku v úseku technických služeb
a ukládá starostovi projednat možnost
spolupráce s uchazeči z řad nezaměstnaných spoluobčanů.
• RMF souhlasí s provedením mýtní
těžby dříví za účelem obnovy porostů
v rozsahu do 100 m³ v porostní skupině
607Pa13 v ceně ne nižší než 1.600,Kč/m³.
• RMF pověřuje místostarostu p. R. Dupala a vedoucího OSMM Ing. M. Kasalu, aby spolu s OLH provedli vyznačení
stromů určených k pokácení.

• RMF pověřuje vedoucího OSMM Ing.
M. Kasalu a R. Dupala k provedení fyzické kontroly nakládaného dříví při odvozu.
• RMF schvaluje úhradu nákladů spojených s materiálním zabezpečením akcí
Dětský den a kácení máje ve Fryštáku
– místní části Žabárna – proti předloženým dokladům.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy mezi Městem Fryšták, a spol.
Rozvojová agentura VIA, o. p. s., Valašské Meziříčí, za účelem přípravy a organizace zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky na dodavatele stavby
„Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí Fryšták“, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru o. s. Pod Hvězdami, za účelem
podpory beneﬁčního festivalu a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi Městem Fryšták
a o. s. Pod Hvězdami, Lukoveček, zast.
Mgr. B. Honovou, za účelem podpory
beneﬁčního festivalu, který se koná
dne 7. srpna 2010, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí oznámení
starosty o průběhu zjišťování hranic
pozemků obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Ves, č.
PÚ/04/1070/08, vydané dle ust. § 11
odst. 1 písm. a) zák. č. 344/1992 Sb.,
a dle Návodu pro obnovu katastrálního
operátu a převod Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, a schvaluje osoby určené jako zástupci města
p. R. Dupala, místostarostu, a Ing. M.
Kasalu, ved. OSMM.
• RMF doporučuje ZMF uzavřít dodatek
č. 1 ke SOD č. 2/2010 ze dne 10. 5.
2010 na akci Fryšták – Oprava komunikace Strž, a to z důvodů víceprací
požadovaných investorem, tj. městem
Fryšták.

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

Vážení podnikatelé
a ﬁrmy
Město Fryšták by chtělo aktualizovat
databázi ﬁrem a podnikatelů působících
v našem městě nebo jeho blízkém okolí. Vyzýváme Vás proto, abyste věnovali
pozornost této krátké informaci.
V průběhu července a srpna můžete
posílat na e-mailovou adresu:
p.nasel@frystak.cz
aktualizované údaje, a to vždy v pořadí: název ﬁrmy, adresa, telefon, e-mail
(+web – pokud máte), předmět podnikání a případně další informace v krátké
poznámce.
Upozorňujeme Vás, že tato vaše
data budou poté zavedena do databáze
ﬁrem a podnikatelů a zveřejněna v tištěné podobě (jako příloha v některém
z dalších čísel Fryštáckých listů) a dojde
rovněž k aktualizaci této části webových
stránek města.
Věříme, že využijete v co největší
míře tuto bezplatnou možnost zveřejnit
informace o Vaší ﬁrmě či podnikání.
Vedení města a redakce FL

100 milionů korun
pro oblasti
postižené povodněmi
Státní fond životního prostředí ČR
vyhlásil výzvu pro předkládání žádostí
podle Příloh X v rámci Programu podpory
opatření na územích postižených povodní
v roce 2010.
Obce mohou získat od SFŽP ČR
rychlé bezúročné půjčky na opravu kanalizačních systémů, čistíren odpadních vod a rybníků. Fyzické osoby mohou rovněž požádat o půjčku na opravu
rybníků. Předpokládaná výše těchto
bezúročných půjček může dosáhnout
až 100 milionů korun.
„Žádosti budou přijímány průběžně
do 31. března 2011. Po celou dobu budou také průběžně posuzovány a uzavírány smlouvy,“ uvedl Petr Štěpánek,
ředitel SFŽP ČR.
Zatopeným obcím fond také nabídne odklad splatnosti půjček, které u něj
mají z dřívější doby.
Aktuální informace o činnosti SFŽP
naleznete na http://www.sfzp.cz/.
Kontakty:
Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR
e-mail: lenka.brandtova@sfzp.cz
mobil: 606 709 954,
tel.: 267 994 500, f: 272 936 585
www.sfzp.cz, www.opzp.cz, www.mzp.cz.

OZNÁMENÍ
Město Fryšták podle ustanovení § 11 odst. 1 písmeno a) zákona č. 344/1992
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a dle Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního, Praha 2007, č.j. 6530/2007-22 ze dne 20.12.2007, a na základě
oznámení Pozemkového úřadu Zlín č.j. PÚ/1127/2010/Mt.
vyhlašuje,
že ve dnech 19. – 21. července 2010 bude probíhat zjišťování průběhu hranic
pozemků obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolní
Ves, č. poz. úpravy PÚ/04/1070/08, pro obnovu katastrálního operátu novým
mapováním v rámci pozemkových úprav dle pokynů Ministerstva zemědělství
(Mze) - Pozemkového úřadu Zlín. Šetření hranic obvodu zahrnuje šetření hranic
vlastníků pozemků na obvodu pozemkové úpravy řešeného území.
Vlastníci dotčených nemovitostí budou ke komisionálnímu zjišťování průběhu
hranic pozemků písemně zváni nejméně týden předem.
Podle § 10 katastrálního zákona jsou vlastníci kromě jiného povinni:
Zúčastnit se na výzvu MZe - Pozemkového úřadu Zlín šetření hranic pozemků
obvodu pozemkových úprav nebo na toto jednání vyslat svého zástupce - osobu
vybavenou plnou mocí.
(Plná moc se vyžaduje i pro vzájemné zastupování manželů v případě, kdy se
nejedná o majetek ve společném jmění manželů. V plné moci se speciﬁkuje rozsah
zmocnění).
Vlastníci pozemků v terénu komisi ukážou (příp. dopředu označí) průběh hranic
svých pozemků.
Vlastníci pozemků se vyzývají, aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí upozornili komisi na zachované úseky hranic pozemků, popř.
na zachované hraniční znaky, jinak jsou účastníky zjišťování průběhu hranic jen
v rozsahu vlastnické hranice existující v terénu.
Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich
zástupce při zjišťování průběhu hranic není na překážku využití výsledků zjišťování
k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací katastrálního
operátu. Členové komise pro zjišťování průběhu hranic a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti (dále jen „oprávněné osoby“) mohou po oznámení
vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti. Na nemovitost, která je
oplocena, mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Pověřený zaměstnanec orgánu státní správy a orgánu samosprávy prokazuje
oprávnění ke vstupu na nemovitost služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné
osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Výsledky zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav budou protokolárně zpracovány ve výsledném elaborátu zjišťování hranic pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Ves a budou předány Katastrálnímu úřadu
pro Zlínský kraj.
Radomír Dupal, tel.: 602 772 326, Komenského 364, Fryšták
Ing. Miloslav Kasala, tel.: 724 991 881, Formanská 325, Fryšták
Mgr. Lubomír Doležel, starosta Fryštáku
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VÝSLEDKY ANKET
zveřejněných
na webových stránkách města
• Jak se Vám líbí naše nové stránky? Ohodnoťte, prosím, jako ve škole.
1 – 282
4 – 217
2 – 199
5 – 158
3 – 188
• Líbí se Vám nynější stanoviště skříňky pro
oznámení úmrtí?
Ano – 468
Ne – 418
• Vadí mi v našem městě nejvíce
Hluk o víkendech a svátcích – 428
Rušení nočního klidu – 405
Psí exkrementy na veř. plochách – 411
Nesprávné parkování vozidel – 398
Pálení biolog. odpadu
na zahradách – 431
Jiné – 376
• Čtu Fryštácké listy
Na webu v elektronické formě – 523
V tištěné formě – 457
Nečtu vůbec – 439
• Byli jste spokojeni s chováním úředníků
při poslední návštěvě městského úřadu?
Ano, byli ochotní
i mimo úřední dny – 361
Ano, ale jen v úřední dny.
Jinak jsou neochotní – 340
Ne, byli neochotní a arogantní – 349
Nevím, na úřad nechodím – 353
• Líbí se Vám současná vánoční výzdoba
města?
Ano – 306
Ne – 250
• Sledujete informace zveřejněné na úřední
desce města?
Ano, pravidelně – 55
Často, 1 x za 14 dnů – 60
Příležitostně, když se
o něco zajímám – 61
Vůbec – 56.
• Jste spokojeni s údržbou komunikací
a veřejných prostranství v našem městě
v zimním období?
Ano – 495
Převážně ano – 459
Převážně ne – 414
Ne – 415
• Myslíte si, že v našem městě chybí informační centrum?
Ano, chybí tady – 369
Ne, není potřeba – 355
Nevím – 310
• Zúčastníte se květnových voleb do Parlamentu ČR?
Ano – 150
Ne – 81
Ještě nevím – 81
Připravila I. Plšková
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placená inzerce

placená inzerce

Poděkování voličům

Poděkování voličům

MO KDU – ČSL Fryšták děkuje
všem voličům, kteří podpořili její kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny.
I přesto, že KDU – ČSL neobhájila své pozice, nás volební výsledek
ve Fryštáku – (více než 11 % hlasů)
zavazuje zejména do podzimních komunálních voleb.
Děkujeme za Vaši důvěru.
Ing. Jan Košák

Vážení spoluobčané, dovolte mi
jménem místního sdružení ODS ve
Fryštáku, poděkovat za správnou volbu do Poslanecké sněmovny České
republiky.
Současně bych Vás chtěl požádat
o Vaše poznatky a připomínky týkající
se života a dění ve Fryštáku.
S přáním pěkných a slunných dní

Poděkování voličům

Radek Dupal

placená inzerce

Vážení spoluobčané města Fryštáku, rádi bychom touto cestou poděkovali
všem našim voličům i příznivcům za úžasný volební výsledek strany TOP 09 při
volbách do poslanecké sněmovny.
Je to pro nás nejen velkým povzbuzením, ale především velkým závazkem, jak
nezklamat vaši důvěru.
Pevně věříme, že společně naplníme vaše očekávaní dřív, než si myslíte.
Za TOP 09 s podporou starostů
Ing. Petr Červínek - člen krajského výboru.
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UPOZORNĚNÍ
Dny lidí dobré vůle zahájí letní prázdniny pojedenácté
4. – 5. července 2010 proběhnou na Velehradě tradiční Cyrilometodějské slavnosti Dny lidí dobré vůle, konané u příležitosti státního svátku Dne slovanských
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
Jako každý rok je pro účastníky všech
věkových kategorií připraven bohatý
program. U příležitosti desátého Mezinárodního setkání vozíčkářů, jehož se
každoročně účastní na stovku vozíčkářů
nejen z České republiky, se uskuteční
konference věnovaná uplynulým devíti
ročníkům a aktivitám Maltézské pomoci a Řádu maltézských rytířů. Právě pod
jejich taktovkou se setkávání vozíčkářů
pořádá. České katolické biblické dílo
pořádá pátý ročník Ručního přepisování
Bible a ve Stojanově gymnáziu si přijdou
na své milovníci výstav a velkoformátových fotograﬁí.
Poprvé na Moravě proběhne vernisáž velkoformátových fotograﬁí z návštěvy papeže Benedikta XVI. fotografa
Filipa Kotka.
Ti nejmenší se přenesou v rámci
projektu Velehrad dětem na královský
dvůr, do pohádkových časů, kdy světem chodili trubači, na hradech bavili
své pány šašci a kouzelníci a o srdce
princezen bojovali šermířským uměním
odvážní rytíři. O soutěže, písničky, hry
a dobrodružství určitě nebude nouze.
A sportovně zaměřené děti? Ty dostanou příležitost vyzkoušet si své fotbalové dovednosti s legendou českého fotbalu – Antonínem Panenkou.
Redaktorky časopisu IN! připravily
pro mladé slečny, a nejen pro ně, zábavné činnosti, které vyvrcholí vystoupením oblíbeného zpěváka Tomáše Kluse.
Jmenujme například interaktivní taneční
workshop či Klub deskových her.
Kadeřnice a vizážistka zase zodpoví
jakékoli otázky týkající se péče o vzhled.
Krom toho na Velehrad přijedou odváž-

né slečny: „Během první půlky roku
2010 časopis IN! zveřejňuje příběhy
dívek, které zvládly nějaký životní problém, nebo s ním inspirativním způsobem bojují. Nenápadné hrdIN!ky budou
pozvány na velehradské Dny lidí dobré
vůle a během IN!ového programu dostanou možnost zažít něco neobyčejného,“
uvedla Helena Filcíková, hlavní project
manažer programu časopisu IN!.
Ekologický program nabídnou Aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu v Modré. Příjemnou novinkou bude
Velehradský vláček, který v neděli 4.
července urychlí dopravu mezi Archeoskanzenem v Modré a Velehradem, centrem dění. Program Aktivit pro životní
prostředí v Archeoskanzenu tak bude
dostupnější než kdykoli předtím.
Nedělní program vyvrcholí v 19.30
Koncertem lidí dobré vůle, který živě
přenáší Česká televize a Český rozhlas
1 – Radiožurnál. Tento slavnostní večer
bude spojený s prezentací významných
projektů občanské společnosti. Na co
se tedy mohou návštěvníci těšit? Samozřejmě jako každý rok především na
nezapomenutelné zážitky a skvělou velehradskou atmosféru.
Dny lidí dobré vůle již tradičně vrcholí 5. července na nádvoří před bazilikou
Slavnostní poutní mší svatou, která začne v 10.30. Hlavním celebrantem bude
kardinál Miloslav Vlk, ale chybět nebude
ani nový pražský arcibiskup, metropolita primas český Mons. Dominik Duka
a další biskupové Čech. Moravy a Slezska. Slavnostní mše svatá bude přenášena i Českou televizí.

PŘEDPLATNÉ – divadlo 2010/2011
Městské divadlo Zlín nabízí občanům Fryštáku možnost autobusové dopravy
na večerní divadelní představení v sezoně 2010/2011, a to na skupinu č. 3.
Hrací den je čtvrtek od 19.00 hodin.
Předplatné skupiny č. 3 obsahuje sedm představení a dva bonusy v ceně
1000/900 Kč, pro důchodce a studenty 850/750 Kč. Mezi tituly skupiny najdete
mj. inscenaci K. Čapka Věc Makropulos, Gogolovu Ženitbu, Örkenyho Kočičí hru
či představení Je třeba zabít Sekala. Využijte této možnosti, autobus odjíždí z náměstí ve Fryštáku a čeká po představení před budovou divadla. Cena dopravy dle
obsazenosti autobusu bude cca 50,- na jedno představení. Brožura s informacemi
o předplatném je k dispozici na městském úřadě, v městské knihovně, popř. na
webu: www.divadlo.zlin.cz.
Přihlášky přijímá pí Ivana Plšková na radnici ve Fryštáku, tel. 577 911 051.

Školní jídelna bude v provozu do
17. července 2010. Následující čtyři
týdny bude provoz uzavřen.
Od 16. srpna bude jídelna opět otevřena.
Výdej obědů o prázdninách probíhá
vždy od 11,00 do 12,00.
Prodej stravenek bude probíhat obvyklým způsobem – vždy v pondělí.
Stravenky, které žákům zůstanou,
platí i další školní rok.
Více info na tel.: 577 911 112

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Fryšták II. –
Dolní Ves Vás zve k POSEZENÍ PŘÁTEL
LESA A MYSLIVOSTI, které se koná
v sobotu 17. 7. 2010 od 14. hodin na
chatě „Lindáč“.
Občerstvení je zajištěno – zvěřinové
speciality.
Hudba: Kopřivovi z Přílep
Chybět nebude ani bohatá tombola.
Srdečně zvou členové MS Fryšták II.
Dolní Ves

POZVÁNKA
Občanské sdružení „Dobrá nálada Vítová“ Vás srdečně zve na třetí
ročník SOUSEDE, NEZLOB SE!
Akce se koná v pátek 13. 8. 2010
od 17. hodin ve VÚB Vítová.
Po vyhodnocení nejlepších soutěžících bude taneční zábava.
K tanci a poslechu hraje skupina
SATURN. Občersvení zajištěno,vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

POZVÁNKA
Zveme Vás na 9. ročník soutěže
„O putovní pohár
starosty města Fryštáku“.
Akce se koná
v neděli 4. července od 13.00 h
na fotbalovém hřišti TJ Fryšták.
Soutěžit se bude v disciplíně
– Požární útok (muži 3B a ženy 2B)
Akce je zařazena do seriálu
Zlínské ligy požárního sportu.
Těší se na Vás pořadatelé
z SDH Fryšták
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Sportovní odpoledne

„INDIÁNSKÁ NOC“ ve školce…
Končí opět jeden společně strávený
rok ve třídě „Sluníček“ v naší mateřské
škole. To nejdůležitější, co můžeme dětem nabídnout, je učení prožitkem. Tak
se zrodila myšlenka, že konec školního
roku prožijeme jako Indiáni a rozloučíme se tím s našimi budoucími školáky.
Na malé bojovníky každý den čekalo
překvapení. Nejdříve jsme si o indiánech vyprávěli, vyráběli „lapače snů“,
indiánské čelenky, batikovali trička se
znakem slunce, ve třídě se rozezněly
zvuky různých nástrojů a propukly indiánské tance. Na závěr týdne byla pro
děti a jejich rodiče připravena slavnost
Pasování dětí na školáky, prožili jsme
společně krásné odpoledne s divadlem, táborákem a pak již nás rodiče
opustili a my jsme se vypravili hledat do
fryštácké skaly poklad. Po návratu do

školky nás čekala ještě stezka odvahy
na ztemnělé školní zahradě. Dětem se
po takovém dnu nechtělo ani spát, ale
postupně si našli místečko vedle svého
kamaráda a při pohádce pomalu usnuli.
„Lapače snů“ jim hlídaly spánek a tak
se všem spalo moc hezky.
Přejeme dětem i rodičům pěkné
prázdniny a školákům šťastné vykročení do 1. třídy.

Po několikerém odložení z důvodu
špatného počasí jsme přece jen 20. 5.
2010 sportovní odpoledne uskutečnili.
Nebylo to tak, jak jsme si původně plánovali, ale náhradní prostory na sokolovně
byly dostačující. Připravili jsme pro děti
několik stanovišť, kde plnily sportovní
úkoly. Nechyběl hod míčem na koš,
trefování míčkem hokejkou do branky,
skákání na míči kolem mety, slalom na
koloběžce, oblíbená překážková dráha
a další. Největší úspěch mělo ovšem
společné přetahování lanem, kdy ani
rodiče nezůstali v klidu a přiběhli svým
ratolestem s nadšením na pomoc. Na
závěr byli ti nejlepší ohodnoceni. Děkuji
všem za pěknou atmosféru a pomoc při
průběhu sportovního klání. Budeme se
těšit, že i příště budete s takovým nadšením plnit sportovní disciplíny.
Za o. s. Věneček Z.V.

Indiáni, ti se mají,
celý den si jenom hrají.
Hopsa hejsa, hopsasa,
chytají se do lasa.
Večer řeknou:
“Mámo, mámo, máme hlad!“
Snědí vlka a jdou spát.
Alexandra Hochmajerová

Putování pohádkou
Čas letí a máme tu červen, měsíc
spojovaný se svátkem dětí. O. S. Věneček nezůstalo pozadu a na oslavu dětského dne uspořádalo 5. 6. 2010 již IV.
ročník Putování pohádkou. Počasí nám
mimořádně přálo, a tak celé dění mohlo
probíhat v parku v Horní vsi u myslivecké chaty. Na děti čekalo 24 stanovišť
s pohádkovými postavičkami známých
pohádek. Navštívily ježibabu v perníkové chaloupce, zalovily si v truhlici s pokladem u Pipi s pirátem, vyzkoušely si
jak se vozí pytle s moukou u mlynářů,
probouzely princeznu ze zakletého spánku, také pomáhaly dědkovi s babkou
vytáhnout velkou řepu a kdo se nebál,
navštívil i říši pekelnou. Nechyběli králíci z klobouku se svou ranní rozcvičkou
a pokud vás nechytili loupežníci, dostali jste se i k oblíbenému Otesánkovi a
mnoha dalším. Po cestě děti dostávaly
spoustu odměn a v cíli byl pro ně připraven také diplom a oblíbený lakrumáček
na posilněnou.
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Odpoledne se představily dětské mažoretky z Holešova, tanečnice
s ukázkou latinskoamerických tanců.
Navštívil nás také velmi oblíbený kouzelník. Na místo divadla Povidlo, které
se z důvodu povodní nemohlo dostavit,
za námi přijel herec pan Pavel Majkus
a předvedl dětem představení s názvem
„Povídám, povídám“.
Celý program byl doprovázen hudbou, soutěžemi, nechyběl skákací hrad,
hasičský vůz, jízdy na koních i čtyřkolce,
mohli jste si vyzkoušet střelbu z kuše
a indiánské foukačky a nově jsme představili malování na obličej, které mělo
velký úspěch. Nechybělo bohaté občerstvení, speciality z grilu včetně selete.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem sponzorům, kteří jakkoliv
přispěli na tuto celodenní akci pro děti
a také všem, kteří pomohli zajistit hladký průběh celého dne. Ještě jednou děkuji,a budeme se těšit na Vás všechny
při příští naší akci pro děti.

Ještě jedna maličkost. Pokud se
chcete podívat na fotky z našich akcí,
navštivte naše stránky www.venecek.cz.
Jistě se bude na co dívat...
Za o.s.Věneček Z.V.
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Další úspěch našich žáků!

ŽIVOTNÍ ZÁŽITEK
Vše začalo už na podzim, kdy jsme
se s kolegyní M. Šafářovou a oběma
našimi třídami (8. A a 8. B) zapojili do
projektu Abeceda podnikání. Tito čtrnáctiletí žáci letos poprvé navštíví Úřad
práce ve Zlíně, poprvé si zkušebně
napíší scio-testy a začnou se zajímat
o svoji budoucnost spojenou s volbou
povolání. Při tomto projektu se seznámili během několika hodin prostřednictvím našich výkladů a prací s pracovními sešity s pojmy (jako jsou např.
marketink, management, výroba a dalšími), prakticky si mohli výrobu vyzkoušet a následně i vytvořit na základě získaných poznatků a sv&eacu te; fantazie
nebo i zkušeností ﬁktivní ﬁrmu. To už se
jednalo o soutěž (která navazovala na
Abecedu podnikání) - O nejlepší podnikatelský záměr.
Žáci, rozdělení do skupin, pracovali
s velkým zanícením na názvu jejich ﬁktivní ﬁrmy, personálním obsazení, na
strategii ﬁrmy, zpracovávali ručně náborový leták, malovali plakát, někteří
i vyráběli produkt, který jejich ﬁrma
nabízela. Práce žáků pak putovaly do
Prahy k odbornému posouzení. To jsme
ještě netušili, že organizace Junior Achievement CR pošle do celostátního kola,
které se konalo na jaře v Baťově vile
ve Zlíně, dokonce 4 ﬁrmy z naší školy!
Z deseti postoupivších ﬁrem z celé republiky mohly být nejúspěšnější pouze
tři. A všechny byly z naší fryštácké školy
(to byl další šok, i když jsme to tak trochu
po shlédnutí ostatních konkurenčních
prezentací tušili): World jobs (3. místo,
J. Kočenda a spol.), Magic season (2.
místo, D. Kučná a spol.) a Pivovar Bráz-

ďák na prvním místě. Pět žáků z 8.A se
rozhodlo prorazit na zahraniční letoviska a do horských restaurací s typicky
českou značkou piva (Brázďák). Pod vedením pana uč. L. Vavruši pivo uvařili
a při obhajobě dali (s výstrahou) ochutnat porotcům. Přála bych zvláště rodičům těchto žáků vidět, s jakým nasazením, a dalo by se říct i profesionalitou,
jejich děti dokáží vystupovat a prodat
to, co samy vytvoří.
Tím životním zážitkem pak byl slavnostní ceremoniál v Praze, v sídle americkéh velvyslance Johna Orwaye, ve
středu 16. 6. 2010, kde vítězné družstvo žáků naší školy (A.Chudárková, M.
Görigová, K. Končáková, J, Lauterkranc
a D. Jasenský) obdrželo certiﬁkáty za
první místo v nejmladší kategorii této
soutěže. Slavnostního aktu se účastnil a všem výhercům pogratuloval také
Tomáš Baťa junior, vnuk po zesnulém
Tomáši Baťovi, s nímž se naši žáci také
nechali vyfotit. Celý ceremoniál probíhal
v angličtině, tedy bez tlumočení, takže
i to byl pro naše žáky zážitek a zároveň
ponaučení, že podnikání jde ruku v ruce
se znalostmi jazyků.
LT

Také letos (po loňských úspěších)
jsme se zúčastnili výtvarné soutěže
(pořádané u příležitosti Mezinárodního
ﬁlmového festivalu pro děti a mládež
ve Zlíně sdružením Astra) ke 100.
výročí narození režiséra Karla Zemana.
Žáci naší školy, inspirovaní tématikou
tvůrcových ﬁlmů (Cesta do pravěku,
Čarodějův učeň aj.) získali za své práce
nejvíce ocenění ze všech zúčastněných
škol a tak naše ZŠ Fryšták obdržela na
celý příští školní rok putovní pohár.
K oceněným, kterým blahopřejeme,
patřili: Jiří Hrabík (2. tř.), Vendula Žáková (1. tř.), Ondřej Hrabal (5. tř.),
Adéla Hvozdenská (5. tř.), Lukáš Sušila
(1. tř.), Anička Pšejová (1. tř.), Jan Bilík
(8. tř.), Kateřina Němcová (8. tř.) a Tereza Štěpničková (8. tř.).
Všichni obdrželi ocenění a diplomy
na slavnostním zakončení školního roku
25. června 2010.
LT

Stříbrný věnec
Ve čtvrtek 10. června se v prostorách Plaveckého areálu ve Zlíně uskutečnil jubilejní 40. ročník plavecké soutěže základních škol s názvem Stříbrný
věnec. Za ZŠ Fryšták závodilo 12 žáků
třetích tříd, kteří byli v konkurenci 230
plavců velmi úspěšní!
V kategorii prsa získal 3. místo Marek Šimurda, v kategorii znak 3. místo
získala Kateřina Kočendová a 3. místo
získala i štafeta složená z plavců Karla
Gregory, Patrika Slaměny a Marka Šimurdy. Všem velmi gratulujeme.
H. Uhříková

Fryštácká brázda 2010
Tak jsme nazvali turisticko-branný
závod pro 4.–9. třídy, který se uskutečnil 10. června v Horní Vsi, v lese u myslivecké chaty.
Běžecké soutěže se zúčastnili nejen
naši žáci, ale i 40 dětí z družební Základní školy ve Valašském Meziříčí.
Přes 200 závodníků soutěžilo v šesti kategoriích.
MŠ

Ve středu 9. června jsme si opět
pozvali do naší školní družiny rodiče
a děti ke společnému tvoření. Pro
naše květinové obrázky nám byla inspirací rozkvetlá příroda, a tak není
divu, že všichni odcházeli s pěknými
výtvory.
vychovatelky školní družiny
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Nejrychlejším jezdcem 3. závodu WBS
se stal fryštácký Zdeněk Bělák
Dravé mládí vpřed, aneb kdo nechyboval, vyhrál. I takhle
by se daly zjednodušeně popsat výsledky 3. závodu série sjezdu horských kol Meatﬂy Wood Bike Series 2010. V Kopné to
jiskřilo emocemi již od pátku. Do dvou sjezdů noční Bikerally
Show na speciálně osvětlené trati se přihlásilo přes padesát
dobrodruhů. Výsledky se sice nezapočítávaly do hlavního závodu, ale vítěz si odnesl uzenou vepřovou kýtu…
V sobotu si bikeři sáhli na dno během strhujících bojů
v klasické bikerally. V první pětce absolutního pořadí se umístili dva junioři Zdeněk Bělák (Speedbike team Fryšták) a Jan
Uruba. Největší obdiv ale sklidil se svým výkonem Daniel Bařák, který i přes svůj fyzický handicap (má jen jednu nohu)
zajížděl velmi zajímavé časy.
SOBOTNÍ BAHENNÍ LÁZEŇ
Divákům se tajil dech při průjezdu každého střelce (kat.
do 15 let) i juniora. Extrémně těžké úseky, především spodní část 3. a 4. průjezdu prověřily fyzickou kondici a jezdecký
um všech bikerů a rozhodovaly o výsledcích. Odhodlání těch
nejmladších bojovat se záludnými pasážemi vháněly mnohdy
divákům slzy do očí. Bylo to opravdové peklo.
• Výsledky „Střelci“ do 15let
1. BŘEZÍK ADAM / SBT Fryšták
00:05:39.5
Další umístění jezdců SBT Fryšták:
5. Šimek Vojtěch, 8. Gajdošík Dominik, 11. Podešva Jaroslav
Největším překvapením jsou výsledky juniorů. Součty časů
dvou juniorů ze všech průjezdů se zařadily mezi pět nejlepších absolutně. Vyrovnaný a nakonec vítězný výkon předvedl
Fryštačan Zdeněk Bělák. Neudělal zbytečnou chybu a překonal i zkušené matadory Michala Červenku i Tomáše Musila.
• Výsledky „Junioři“ 15 až 18let
1. BĚLÁK ZDENĚK / SBT Fryšták
00:05:12.6
Další umístění jezdců SBT Fryšták:
4. Černota Lubomír, 7. Krybus Daniel, 15. Baďura Jiří, 25.
Matula Dominik
• Výsledky „Muži“ nad 18let
4. Sovička Petr / SBT Fryšták
Na dalších místech: 17. Baďura Libor

00:05:30.9

Nelehké to měli i kluci na neodpružených kolech. Do cíle
dojelo nakonec 22 borců v této kategorii. Výkon hodný povšimnutí předvedl náš Lukáš Nášel, jehož časový součet atakoval přední místa v absolutním pořadí.
• Výsledky „Hardtail“
1. NÁŠEL LUKÁŠ / SBT Fryšták
Na dalších místech: 22. Krajča Lukáš

00:05:20.8

Na start závodu se postavilo celkem 120 jezdců, z nichž
cíl uvidělo 103. Mezi startujícími se objevil speciální host
z Ostravy – Daniel Bařák. Je to kluk, který v dětství přišel
o nohu a na bikerally v Kopné vyrážel svým přístupem k životu
dech všem zúčastněným. Podle ohlasů většiny bikerů i lidí
zapojených do organizace byl neoﬁciálně vyhlášen morálním
vítězem tohoto závodu.
Komentář Zdeňka Běláka – Absolutní vítěz
Tratě byly oproti loňskému závodu trošku pozměněny
a byly velmi pěkné, hlavně ta levá (1. a 2. RZ) se mi moc líbila.
Díky tomu, že to hodně klouzalo, jsem se snažil jet opatrně
a dřív brzdit, ale díky tomu jsem se vyvaroval chyb a vše mi vyšlo. Pocit z jízdy jsem moc dobrý neměl a čas v RZ1 mě hodně
překvapil. Organizačně bylo podle mě vše povedené. Moc se
mi líbil taky páteční závod v noci, i když mi vůbec nevyšel.
Zákulisní informace naleznete na BikeGeneration.cz
a www.sbt.estranky.cz

Králem dovednostních soutěží se stal Václav Kučera
Václav Kučera se stal absolutním
vítězem dovednostních soutěží kroužku
mládeže stolního tenisu TJ Fryšták.
Kučera v podniku složeném ze čtyř
soutěží dvě vyhrál, jednou skončil druhý
a jednou třetí. Ukázal tak, že začíná ovládat stolnětenisovou techniku. Druhou
příčku obsadil Ondřej Zelinka, který
se na ni vyšplhal zejména zásluhou
zručnosti ve forhendovém a bekhendovém pinkání. Bronzovou pozici bral
nováček kroužku Jakub Sklenář, jenž
kromě běhu s míčkem patřil k nejlepším
v ostatních třech soutěžích.
Přehled výsledků:
Forhend – pinkání (čas: 60 sekund –
počítal se nejlepší výkon):

10

1. Zelinka 215, 2. Sklenář 170, 3.
Kučera 163, 4. Václav Košák 153, 5.
Karásek 132, 6. Hotař 105, 7. Němec
89, 8. Vojtěch Košák 64.
Bekhend – pinkání (čas: 60 sekund
– počítal se nejlepší výkon):
1. Kučera 210, 2. Zelinka 198, 3.
Sklenář 161, 4. Hotař 154, 5. Karásek
150, 6. Václav Košák 125, 7. Němec
101, 8. Vojtěch Košák 57.
Obracečka – střídavě forhend a
bekhend (čas: 60 sekund – počítal se
nejlepší výkon):
1. Kučera 170, 2. Karásek 131, 3.
Sklenář 121, 4. Němec 120, 5. Zelinka
120, 6. Václav Košák 64, 7. Hotař 47,
8. Vojtěch Košák 26.

Běh s míčkem: 1. Václav Košák, čas
10,961, 2. Kučera 11,293, 3. Vojtěch
Košák 13,015, 4. Hotař 14,400,
5. Karásek 14,556, 6. Zelinka
15,609, 7. Němec 16,813, 8. Sklenář
20,206.
Absolutní pořadí O krále dovednostních soutěží (počítal se součet umístění
ve všech čtyřech soutěžích):
1. Václav Kučera 7, 2. Ondřej Zelinka 14, 3. Jakub Sklenář 16, 4. Václav
Košák 17, 5. Jan Karásek 17, 6. Petr
Hotař 21, 7. Dominik Němec 25, 8.
Vojtěch Košák 27.
Poznámka: Při stejném počtu součtu
umístění rozhodoval vyšší počet lepších
umístění.
Lubomír Hotař
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Závod byl napínavý až do posledního okamžiku. Poslední startující Jan
Mrázek z Prahy totiž jako jediný dokázal porazit Tomáše Dlabaju, který si
nakonec ke čtyřem zlatým medailím
připsal první stříbrnou. Štěpán Dlabaja
ustál nesmírný tlak domácího prostředí
a opravdu si doběhl pro vynikající desáté místo. Oba naši sportovci se teď
budou připravovat na nominační závody
na mistrovství světa a v případě úspěchu budou na začátku srpna reprezentovat Českou republiku u norského města
Trondheim.

Mistrovství ČR v orientačním běhu ve Zlíně
Pátek 14. května patřil bezesporu k nejvýznamnějším svátkům orientačního
běhu v jeho historii. Mistrovství české republiky v moderní disciplíně zvané sprint,
která se běhá velmi často v městských parcích či historických částech měst, se
konalo tentokráte v areálu Baťova Svitu a na zlínském Náměstí Míru. Závod navíc
probíhal za přítomnosti České televize a byl vysílán v přímém přenosu. Do závodu
se kvaliﬁkovalo pouze třicet nejlepších mužů a stejný počet žen. Dorostenci, veteráni a kategorie pro veřejnost startovali ihned po skončení hlavního závodu.
Diváci i objektivy kamer si nemohli
nevšimnout také znaku města Fryšták,
který měli na hrudi na závodním dresu
umístěn bratři Dlabajovi, kteří se na
mistrovství republiky nejenom kvaliﬁ kovali, ale také patřili k jeho favoritům.
Tomáš Dlabaja vyhrál vždy v posledních třech letech, mladší Štěpán letos
zaznamenává velký výkonnostní růst a
jeho ambice mířily do nejlepší desítky.
Trať závodu měřila vzdušnou čarou
necelé 4 kilometry a začínala před bu-

dovou 21. Úvod závodu a zároveň jeho
nejtěžší část se odehrávala mezi továrními budovami, poté závodníci proběhli
kolem zlínského zámku a přes náměstí zamířili k Benešovu nábřeží a zpět
. Každý ze závodníků si musí hledat
cestu ke kontrolám sám pomocí mapy.
Závod ale probíhá za tak vysoké rychlosti běhu, že na každé rozhodnutí má
závodník jen pár vteřin oproti klasickému závodu v lese. V cíli pak rozhodují
i desetiny vteřiny.

OUVERTURA
pro mistrovství Evropy
V květnu byl uskutečněn závod
v orientačním sprintu v baťovském
areálu ve Zlíně. Účastnil se ho i náš
fryštácký rodák Ing. Tomáš Dlabaja,
trojnásobný mistr republiky v orientačních závodech. Jeho nynější „závodní
stáj“ jsou sice Žabovřesky v Brně, ale
na jeho závodnickém trikotu se vypíná znak našeho města. Drželi jsme
mu palce, ale asi málo. O 11 vteřin
ho předběhl vítěz (pro ilustraci dětem
I. stupně – asi o 60 m.) Náš Tomáš se
umístil na krásném 2. místě. Zlínský
závod byl pro něho přípravou, či takovou předehrou pro mistrovství Evropy.
Tomáši, přejeme Ti, na mistrovství
Evropy rychlé nohy, správný azimut
a nejvyšší stupínek „na bedně“.
SK

I. KOLO POSTUPOVÉ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU
Po několika letech, kdy tato soutěž
rotovala okrskem Lukovské Podhradí
a pořádal ji pokaždé jiný sbor, se měla
soutěž uskutečnit ve Fryštáku. Bohužel nám nebylo přáno ji uskutečnit
v řádném termínu a musela se několikrát přesouvat. Nakonec se zástupci
sborů u zeleného stolu dohodli na neděli 13. 6. 2010 se startem soutěže ve
13:00 hod.
Hasiči z SDH Fryšták v neděli ráno
vytyčili tratě pro předepsané disciplíny.
Tou první byla štafeta 4x100 m, která
se skládá z překážek: okno, bariera, minimax, kladina s rozdělovačem. V této
disciplíně vyhráli domácí hasiči z SDH
Fryšták s časem 70:08 s, druzí zde
byli hasiči z SDH Kašava a třetí hasiči
z SDH Lukov. Soupeřilo se nejen mezi
muži, ale i v ostatních kategoriích. V kategorii žen zde vyhrály ženy z SDH Kašava, dorostence vyhráli hasiči z Kašavy,
kategorie mladších a starších žáků se
stala kořistí hasičů z Lukova.

Druhou disciplínou byl požární útok.

V něm se bohužel nedařilo domácím hasičům, když jeden z nich uklouzl
a upadl. Požární útok tak ovládli hasiči
z SDH Lukov s časem 19:51, druzí byli
hasiči z Kašavy a třetí hasiči z Lukovečka, domácí se zde umístili na čtvrtém
místě. První disciplínu neabsolvovala
kategorie Muži nad 35 let, a tak se očekával tvrdý souboj mezi hasiči z Vlčkové
a narychlo složeného týmu z Lukovečka.

V kategorii nad 35 let vyhráli nakonec
hasiči z Lukovečka a Vlčková se musela
spokojit s místem druhým. V kategorii
žen vyhrály opět holky z Kašavy, první
místo mezi dorostenci zde brala opět
Kašava, mezi staršími žáky překvapili
a vyhráli hasiči z Lukovečka a mladší
žáky vyhráli hasiči z Lukova.
Celkové pořadí se sestavovalo podle
bodů za umístění v jednotlivých disciplínách. Celkovými vítězi kategorie mužů
a postupujícími do druhého kola na se
stali hasiči z Lukova, druzí skončili hasiči z Kašavy a třetí celkově skončili domácí hasiči z Fryštáku. Kategorii nad 35
let tedy vyhráli starší páni z Lukovečka,
kategorie žen a dorostu se stala kořistí
Kašavy, prvenství v kategoriích starších
a mladších žáků putuje do Lukova.
Všem soutěžícím a divákům děkujeme za vytvoření bezvadné atmosféry
plné pozitivní energie a povzbuzování.
Kompletní výsledky najdete na webu
www.sdh-frystak.cz
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LUKOVEČ K A

Kácení máje v Lukovečku
Tak jako každý rok jsme si my hasiči
z Lukovečka postavili májku.
Noční služby na hlídání byly rozděleny, nejvíce však chtěli hlídat ti nejmladší.
Ale i tak nemůžeme být pořád ve
střehu, přec je práce a škola, a tak přes
týden bylo hlídání náročné, a zrovna nenechavci z okolních vesnic na naši májku přijeli. Ale díky sousedům od hřiště
byla májka uchráněna.
Konečně tedy přišel ten DEN KÁCENÍ, vše navozit připravit, počasí vyšlo

vskutku nádherné. Pivo teklo v plném
proudu, utopenci z místní nádrže byli
okamžitě fuč, tak jako nakládaný hermelín, párky v rohlíku valily jeden za
druhým a voňavé klobásky nestačily vyskakovat z udírny.
Pro děti byly připravené soutěže na
hřišti, zatančili jsme si u parádní hudby,
nechybělo vydražení májky. Myslím, že
se akce vydařila.
Část výtěžku z této akce nám pokryje náklady na zakoupení dětských pracovních montérek. Všem, kteří za námi
přišli strávit slunečné májové odpoledne, moc děkujeme.
KD

Okrsková soutěž SDH
V neděli 14. 6. se členové SDH Lukoveček zúčastnili okrskové soutěže ve Fryštáku. S výsledkem můžeme být spokojeni. Mladší žáci se umístnili na 2. místě, starší
žáci na 3. místě. Družstvo mužů skončilo na místě 4. Letos poprvé jsme soutěžili
i v požárním útoku v kategorii muži nad 35 let a byli jsme úspěšní. Do naší sbírky
tak přibyly další 3 poháry. Je to pro nás velká motivace. Tréninky v nelehkých podmínkách se vyplatily.
Moc děkuji soutěžícím i vedoucím za nasazení a bojový výkon.
Petr Popelář

OBEC LUKOVEČEK
NABÍZÍ

K PRONÁJMU
nebytové prostory
– prodejna
smíšeného zboží,
parc. st. č. 177
na ul. Ráztocká 119
Možnost pronájmu od 1. 9. 2010.
Požadujeme zachování sortimentu
prodávaného zboží.
Bližší informace na adrese:
Obec Lukoveček
Přílepská 120, Lukoveček,
763 16 Fryšták
tel. 577 158 394,
739 431 283, 724 190 300
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Milí spoluobčané, ráda bych se s
Vámi podělila o zážitky z akcí, které
jsme uspořádali v sobotu 29. 5. 2010
na Vítové.
Od 15 hodin jsme odstartovali „Dětský den“, kterého se účastnilo 40 dětí.
Do soutěží jsme zapojili i rodiče, aby
bylo veselo. Na trase si mohli všichni
zastřílet ze vzduchovky, vyzkoušeli si
svůj postřeh, chůzi a šplhání po laně,
jízdu na koni a zahráli si na hasiče.
Každou disciplínu zpestřili pořadatelé v nejrůznějších kostýmech. Po návratu do cíle dostali všichni soutěžící
diplom, odměnu, občerstvení a každý
ještě vyhrál jednu cenu z dětské tomboly. Za tuto akci chci poděkovat všem
pořadatelům – „Byli jste skvělí!“ , dále
pak děkuji sponzorům, a to – Obecnímu
úřadu Fryšták, manželům Štefekovým,
rodičům dětí a MO ČSSD Fryšták. Velký
dík patří také SDH Fryšták a manželům
Langrovým.
Před 19. hodinou se u VÚB Vítová
začali scházet Vítovjané, kteří se přišli podívat na „Tradiční kácení máje“.
Nějaké ty průpovídky a povzbuzování,
doprovázelo řezání nabroušené pily
a po pár minutách, za potlesku všech
přihlížejících, byla májka pokácená.
Děti se hned vrhly na ozdoby, aby si každý odnesl nějakou trofej. To už se na
sále začali scházet muzikanti a pomalu
začínal další program.

Vítová
Ve 20. hodin nás na sále uvítal pan
Pavel Nášel a začal tak Křest knížky
Vítoveckého rodáka, kněze a básníka
Theodora Zamykala „Aj to je boží dar“.
O recitaci básní se postarali: PhDr.
Česlav Zapletal, Ing. František Odstrčil
a Mgr. Pavel Nášel. Slovo si vzal pan
starosta Mgr. Lubomír Doležel, který
nám svou řečí připomněl, jak důležité
je v dnešní, přetechnizované době, obyčejné lidské slovo. A jeho upřímný dík
pak adresoval autorům této publika-

ce. Něco z dětství Theodora Zamykala
a také o jeho životě, nám pak povyprávěl fryštácký kronikář PhDr. Česlav Zapletal a mohlo se křtít.Za přítomnosti
Radka Slováčka, Martina Ševčíka a již
jmenovaných pánů, byla publikace „Aj
to je boží dar“ slavnostně pokřtěna
slivovicí. Vítovecká 1 začala hrát a už
se pomalu rozjížděla májová veselice.
I Vám, pánové, děkuji za zpříjemnění sobotního večera.
Pak už se na sále začalo zpívat
i tancovat a všichni se bavili. Vrcholem
večera byla tombola plná krásných cen.
O losování se postaraly členky OS Dobrá nálada Vítová a perfektně je podpořil pan zpěvák Vítovecké 1. Myslím, že
nálada na sále byla skvělá, i když ne
všichni měli to štěstí a vyhráli. Důležité
pro nás však bylo strávit spolu krásný
večer, na který budeme dlouho vzpomínat. Jsem moc ráda, že máme pro koho
takové akce pořádat a ještě jednou chci
poděkovat sponzorům, organizátorům,
prostě všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na průběhu akce pořádané 29. 5.
2010 na Vítové.
Milí čtenáři, máte-li zájem, nahlédnout na fotograﬁe z akcí pořádaných
OS Dobrá nálada Vítová, najdete je na
www.rajce.idnes.cz a do vyhledávače
zadejte bacuvkova.
Za OS “Dobrá nálada Vítová“
Sanitrníková Alena.
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

Dnes se všude požaduje věda, ale srdce zůstává
pusté. Kdo dbá jen na vědu, stává se bezohledným.
Vidí jen svůj cíl a nehledí napravo ani nalevo.
Věda je dobrá věc, ale ctnost má přednost.
P. Ignác Stuchlý

Co bylo
Tradiční akcí v květnu se stává Střapec. Letos byly opět dva. Co bylo jiné
oproti předešlým ročníkům, bylo počasí. Sobotní hry jsme vždy stačili odehrát
bez deště, zato neděle byla mokrá.
O prvním víkendu v červnu jsme
podnikli pracovní výlet na Spáleniště
s našimi asistenty. Je to až v Jizerských
horách. V sobotu jsme pracovali na
chalupě a odpoledne jsme si zajezdili
na bobové dráze ve Špindlu. Doporučujeme všem!!!
Týden nato jsme jeli na brigádu Starých pák na Starou Vodu u Bruntálu.
Přístí brigáda je v Čučicích u Brna.

14

F RYŠ T ÁK
Kronika oratoře (15)
(školní rok 1930–31)
V pondělí svatodušní šlo mnoho
oratoriánů s námi na pouť do Štípy
a odpoledne byli zase zde. Zde opět
nutno poznamenati jednu věc. Kučera, aniž by se na něm vyzvídalo, vyprávěl: „Nebyl jsem již asi pětkrát na
cvičení Sokola a tu mně někteří začali
stopovat, nešel jsem do cvičení, protože jsem zapomněl anebo se mi nechtělo, vždy však špehouni mne našli
zde v oratoři a tu v pondělí bratr sokolník mi vzkázal po Januškovi, že již
více nemusím do sokolovny přicházet,
jelikož prý nekonám své povinnosti a
neuposlechl jsem zákazu nechoditi
do Orla (=oratoře).“ Příčina však jak
se zdá je jiná, neboť Kučera jako člen
z „legio angelica“ ministroval v neděli
ráno a přistoupil k sv. přijímání.
Nic však jej zpráva o vyloučení
nepřekvapila, neboť klidně povídá:
„Také dobře. Já jsem tam ani rád nechodil. Nechal jsem se tam zapsat,
poněvadž nám slibovali hory doly, že
tam budeme všechno mít, co si budeme přát a zatím tam nemáme nic, ale
příspěvky musíme platit pořád a když
jsme si jednu chtěli zahrát na sokolovně volejbal, tu sokolník začal nadávat až hrůza, že prý každý chce dělat
domácího pána a každý dělá, co se
mu líbí. V oratoři však slibují méně,
ale vždy to dostaneme a nikdy za to
nemusíme nic platit.“
Kuželky přitahují do oratoře jako
v zimě přitahoval ping-pong. Hraje se
skoro každý den až do jedenácté hodiny a tu dostavují se zvláště ti větší
a přicházává jich mnoho. Bůh tomu
všemu žehnej.
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Básník Podřevnicka Jan Zetěk ve Fryštáku
(Vzácný host na křtu sbírky veršů Aj to je Boží dar)
Spolu s panem starostou, zastupiteli, autory publikace o P. T. Zamykalovi
a fryštáckou veřejností se květnového
křtu v obřadní síni zúčastnil také milý
host – bard Podřevnicka, spisovatel
a vydavatel Ing. Jan Zetěk s chotí Mgr.
Marií Zeťkovou. Pan šéfredaktor vlastivědného časopisu Podřevnicko (Kroniky

okresu Zlín) je zároveň znalcem regionu i autorem řady knih, zachycujících
nelehký život zdejších obyvatel v minulostí i pozoruhodné bohatství, které
tu v oblasti duchovní i materiální bylo
v průběhu staletí vytvořeno. K nejkrásnějším pracím patří vyznání kraji ve verších, nazvané Podřevnická zastavení
(s ilustracemi akad. malíře Jiřího Holíka). Uvedená kniha se stala také inspirací k připomenutí neprávem zapomenutého básníka, pernikáře, voskaře,
kněze a profesora P. Theodora Zamykala (1871 – 1921), rodáka z Vítové a ctitele regionu, pochovaného na hřbitově
ve Zlíně-Štípě.
Mezi vzácnými hosty jsme přivítali
také pana Jaroslava Petráše ze Štípy,
prapříbuzného básníka T. Zamykala.
„Malý křest“ v kulturním zařízení ve
Vítové se konal také koncem května (verše Zamykalovy tu opět zazněly
v podání lyrického tria Nášel – Odstrčil
– Zapletal.
O pěknou atmosféru vitovského setkání se postarali členové O.S. Dobrá
nálada, paní knihovnice Jarmila Jašková, Vitovecká jednička a další Vitovjani.
- AZ-

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji organizátorům z o.s. Z kola
ven a jmenovitě Mirce Knedlové za zprostředkování inscenace klasické pohádky Kráska a zvíře.
Soubor studentů a učitelů Akademie
sociálního umění Tabor předvedl při
svém vystoupení ve fryštáckém kinosále profesionální výkon a na výbornou se
zhostil nádherného textu básníka Františka Hrubína. Aspoň na chvíli jsem si
tak užil krásných veršů, hudby a hlavně
jsem si díky tomu opět uvědomil důležitou věc „opravdu nezáleží na tom, jak
vypadáme, ale jací jsme uvnitř a správně vidíme jen srdcem“.
Ještě jednou velký dík.
Pavel Nášel

PŘIPOMÍNKA VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN
Jan Hus se narodil roku 1371 v Husinci u Prachatic. Od roku
1390 studoval na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1393 získal titul bakaláře a v roce 1396 titul mistra svobodných umění.
V roce 1400 byl vysvěcen na kněze. V letech 1401 - 1402 byl děkanem artistické fakulty, od roku 1402 kázal v Betlémské kapli
v Praze na Starém Městě. Od roku 1409 byl rektorem Univerzity
Karlovy v Praze.
Jan Hus je především znám jako
snad největší český reformátor, který
usiloval o nápravu křesťanské církve
a společnosti. Za svůj vzor považoval
anglického myslitele Johna Viklefa, od
kterého převzal učení o zbavení církve
pozemkového majetku zásahem světské moci a obnovení jejího apoštolského poslání. Kázal v českém jazyce,
ve kterém napsal i některé své knihy.
Je rovněž reformátorem českého pravopisu a zasloužil se o překlad bible
a o vydání Kutnohorského dekretu, jímž
zrušil král Václav IV. převahu německých profesorů na Karlově univerzitě.
Svými názory se pochopitelně znelíbil
vysokým představitelům církve, dostal
se do sporu s dogmatickým výkladem
víry, reprezentované papežem. Zejména
od roku 1408 se Jan Hus i jeho příznivci stále častěji dostávali do sporů

s ideovými protivníky, zejména s německými mistry na univerzitě v Praze
a českou církevní hierarchií. Učení Jana
Husa ohrožovalo neprávem nabyté ma-

jetky čelných představitelů katolické
církve, a proto se stal jednou z četných
obětí církevních ukrutností a řádění.
Po klatbě, která nad ním byla vynesena
roku 1412, odešel Jan Hus z Prahy a žil
nejprve na Kozím Hrádku a v Sezimově
Ústí, poté na hradě Krakovci u Rakovníka. Získal podporu vlivných kruhů,
včetně předních osobností královského
dvora, mezi jinými i krále Václava IV. Ten
se od něj ale později na rozdíl od královny odklonil. Roku 1412 Hus vystoupil proti prodávání odpustků. Dva roky
nato odjel na pozvání císaře Zikmunda
do Kostnice na koncil, aby zde obhajoval své učení. Po několika slyšeních
u koncilu byl Jan Hus prohlášen za kacíře, zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením.
Své učení odmítl odvolat.
Jan Hus byl zavražděn dne 6. července 1415. Jeho popel byl hozen do
řeky Rýna, aby po něm nezbyla žádná
památka. Jeho smrt posílila v českých
zemích reformní hnutí, jež přerostlo
v období husitských válek.
Jan Hus se právem stal symbolem
boje za spravedlnost, jednou z největších osobností českých dějin.
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V měsíci červenci 2010 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Karel Böhm
Karel Doležal
Miroslav Dubovský
Božena Jurčíková
Anna Kotasová
Anežka Krasická
Michaela Nsieteová
Anna Odstrčilová
Antonín Rajndl
Josef Semrád
Jana Marie Severínová
Jiřina Smýkalová
Božena Sovadinová
Marie Škrabanová
Marie Šrámková
Jaroslava Štefková
Libuše Tesařová
Marie Trněná
Anna Zapletalová
Anna Zemanová
ČERVENEC 2010

ZLATOU
SVATBU
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kroji oblečeném, dvanáctiletým Vlčnovjanem Romanem Hrubošem, letošním
králem.
No a hned za ním Fryštačané. Tím
se stali členové Rozruchu ochránci mladého krále /bodyguardi/. Doprovodili
jsme Jeho Veličenstvo až k pódiu na návsi. Už se král nemohl ukázat návštěvníkům, už program nemohl pokračovat.
Strhl se příšerný liják. Vzácné vyšívané,
naškrobené, vyžehlé kroje by byly jistě
poničené, proto pořadatelé celou akci
ukončili.
Promočení, zmrzlí, ale šťastní jsme
se vraceli, plni, nádherných zážitků, do
Fryštáku.

ROZRUCH VE VLČNOVĚ
jezd do Hluku na Babí horu – ubytovat
se v kempu. Někteří z nás stihli v Klubu sportu a kultury komponovaný program královské družiny, kde loňský král
předával vládu králi letošnímu. Zbytek
dne a delší část noci jsme prozpívali,
protancovali nejen s mnoha příznivci, diváky, ale s Kašavou i s jinými soubory,
které hrály a zpívaly „jak o dušu“.
V neděli ráno mnozí z nás spěchali na slavnostní mši svatou v kostele
sv. Jakuba Staršího, odtud do Galerie
Na měšťance znovu podpořit kašavský
soubor, prohlédnout si tamní muzeum.
Jelikož pršelo a pršelo, všechny ostatní
programy byly v kulturním domě až do
doby, kdy se začal řadit průvod všech
účinkujících souborů.
Pestrobarevný průvod krojovaných
dětí, dospělých,tanečníků, zpěváků,
muzikantů prozpíval, protančil kolem
davů přihlížejících diváků, návštěvníků tuzemských i zahraničních /zlínský
hejtman, paní Baťová z Kanady, nepřehlédnutelní členové Rozruchu z Fryštáku a další./ To už se objevila královská
družina s mladým, v překrásném dívčím

placená inzerce

slaví manželé
Milán a Jaroslava
BARBOŘÍKOVI

Jak jste si, vážení čtenáři Fryštáckých listů všimli, ve Fryštáku jsme založili občanské sdružení Rozruch. První
rozruch, rozčeření klidných vod, jsme
učinili obnovením starého zvyku – Vodění medvěda, a to po 41 letech. Vybraných jedenáct tisíc jsme věnovali
Hrádku na rehabilitační cvičení. Pak
jsme /sice nepatrně/ podpořili, přispěli
či pomohli při akci Pálení čarodějnic. No
a do třetice jsme zorganizovali zájezd
Fryštačanů do Vlčnova na Jízdu králů.
Přijeli jsme v sobotu 29. 5. tak, abychom stihli a podpořili program Zpívání
na jarmarku. Zde totiž vystupovali členové souboru Kašava. Pak rychlý pře-

Jistě se mnozí budete ptát, co nás
vedlo k takovému zájezdu. Jednak jsme
chtěli vidět nádheru lidové tradice, která se předává z pokolení na pokolení,
cenný odkaz minulosti lidí, kteří zde žili,
pracovali, snili o lepším životě. Jednak
jsme chtěli na vlastní oči vidět kus starobylé obřadnosti jako vzácný odkaz trvalé platnosti i významu, jako potěchu i
povzbuzení nám i budoucím generacím.
I my máme zájem vrátit staré, krásné zvyky do našeho města /ony sem
patří/, protože i v dnešní době mají
zvyklosti smysl, /učí lidi odpovědnosti,
určitým starostem, něco musí udělat,
zorganizovat za sebe, pro jiné/, prostě
- dospět! Máme zájem udržet tradice,
zachovat zvyky v co nejpůvodnější podobě. Zase se znovu scházet, komunikovat spolu, obnovit sousedské /dnes
se tomu říká/ mezilidské vztahy. Budeme mít k sobě blíž. Budeme veselí
a následně i zdraví.
Nemusíme se strojit do vysokých
holínek, kalhot, jupky, dvou sukní, fěrtochu, fěrtúšku, harase, rukávců, obojků, mašlí, šátků, či koruny, jako mladý
král.
Členové Rozruch chtějí rozrušit apatii našich občanů a věří, že se do veselých místních akcí zapojíte i vy!
SK
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VELKÝ ÚSPĚCH – ŽÁCI POSTUPUJÍ DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE!
Na konci června skončila soutěžní sezóna
2009/2010.Fotbalistům i příznivcům začíná
zasloužený odpočinek. Jaká byla ta uplynulá
sezóna ?
„A“ mužstvo odehrálo soutěž s velmi úzkým
kádrem . Cíl skončit do třetího místa a případně se poprat o postup do vyšší soutěže mužstvo jen těsně nesplnilo.Tak jako je fotbalový
míč kulatý,tak se měnila hra i výsledky našeho
týmu.Dost hráčů mělo od poloviny jarní části
zdravotní potíže nebo karetní tresty,což jsme
nedokázali nahradit.Jarní souboje navíc negativně ovlivnilo počasí , několik utkání se dohrávalo v týdnu a hráči chyběli také z důvodu
pracovního vytížení.Tradičně se mohl Fryšták
opřít o ofenzivní hráče. Střelecky se prosazoval nejvíce Luděk Lošťák,který bojoval o krále
střelců soutěže do posledního kola. Mužstvo
odehrálo soutěž na špici I.B. třídy,což lze hodnotit pozitivně.
Rezervní „B“mužstvo již druhým rokem hraje
o udržení III.třídy. V právě skončené sezóně to
bylo ovšem mnohem klidnější než v té minulé.
Starší hráči pomalinku opouští mužstvo
a přenechávají budoucnost mladším hráčům.
To se ovšem příliš nedaří,mladí hráči bohužel
nemají zodpovědnost,netrénují a svou šanci
chytili za špatný konec provazu. Mužstvo tak
nakonec dotáhlo sezónu s ročníkově staršími
hráči,ale mnohem zodpovědnějšími. A to před
sezónou vypadalo,že po zrušení „C“ bude nutno o dres bojovat .
Žáci odehráli podzimní část slušně a uzavírali první polovinu tabulky. Jarní odvetnou část
ovšem mužstvo zvládlo fantasticky. Nepoznalo
hořkost porážky ! Tréninková docházka,výsledky i předváděná hra nakonec mužstvo oprávněně posunulo na konečné druhé místo okresního přeboru.
Toto umístění zajistilo žákům postup do
krajské soutěže. Bravo!
Mužstvo bylo v jarní části jako tank. Vydatně jim k výborným výsledkům pomohli hlasivkami rodiče, kteří byli dvanáctým hráčem.

Tým se mohl spolehnout na střelecké
schopnosti Martina Doležela, který nasázel
soupeřům čtyřicet branek. Po zásluze získal
pohár pro nejlepšího střelce okresního přeboru. Velkou zásluhu na vynikajícím výsledku mají
trenéři Stanislav Mikulík a Jiří Málek, kteří nemají v mužstvu ani své děti a dělají to ve svém
volnu. Tento výborný výsledek žáků je určitě příjemnou odměnou za jejich práci.
Dlouhé generace mladých hráčů Fryštáku
se snažilo o postup do krajské soutěže. Podle kroniky dlouhých 38 let. Úspěch našeho
mužstva žáků je tedy opravdu obrovský. Práce
s mládeží bude také v dalších letech prioritou
vedení fotbalového oddílu.
Přípravka skončila opět pod vrcholem okresní soutěže a obsadila 3. místo. Soutěž měla
v uplynulém ročníku velmi dobrou úroveň. Ve
skupině bylo neuvěřitelných 11 družstev. Tím
byla pozitivně ovlivněna kvalita, protože tato
věková kategorie hráčů musí hrát co nejvíce.
Mužstvo odehrálo sezónu s více jak dvaceti
hráči. Na jaře naši benjamínci prohráli jen dvakrát. Výborného úspěchu – 2. místo obsadili na
turnaji ve Slušovicích, který je nesmírně náročný. Výborné třetí místo v konkurenci mnohem
zvučnějších týmů obsadili na turnaji v Olomouci, cenné trofeje získali také v individuálních
soutěžích.Na jaře nasázel Fryšták soupeřům
66 branek nejvíc se prosazovali Katka Dohnálková a Radim Daněk. V příští sezóně bude hrát
mužstvo společně s žáky v krajské soutěži.
Fotbal je stále nákladnějším sportem. Na
údržbu hřiště, chod jednotlivých družstev se
shání ﬁnanční prostředky hodně těžce.
Jsme tedy rádi , že hráči reprezentovali náš
oddíl a město Fryšták v uplynulé sezóně velmi
dobře. Budeme se nadále snažit vytvářet co
nejlepší podmínky pro hráče i příznivce kopané. Děkujeme všem sponzorům, vedení města
i fanouškům za přízeň.
Těšíme se již brzy na nový soutěžní ročník
2010/2011. Pěknou dovolenou.
Jaroslav Hrbáček

placená inzerce

Zprávy z fotbalového oddílu TJ Fryšták
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PŘÍRODNÍ
ŠVÉDSKÁ
KOSMETIKA

N E Z ÁV I S LÁ KO S M E T I C KÁ P O R A D KY N Ě

nabízí

možnost objednávky výrobků
se slevou 25–30 %
•
registrace nových poradců
•
nejnovější katalogy
•
možnost vyzkoušení výrobků
•
poradenství

Kancelář: Kvítková 4703, Zlín • Adresa: Hutky 164, Fryšták
tel.: 608 629 182 • e-mail: jurcikovaeva@seznam.cz

Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů za podpory Zlínského kraje, Města Luhačovice, Lázní Luhačovice, a. s.
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka mají tu čest vás pozvat u příležitosti

Koncerty

X I V. R O Č N Í K U A K A D E M I E VÁC L AVA H U D E Č K A
na

III. ročníku festivalu
SVÁTKY HUDBY V LUHAČOVICÍCH

ZAHAJOVACÍ KONCERT, po 2. 8. 2010 v 19.30, DK ELEKTRA Luhačovice
KOUZLO VARHAN, st 4. 8. 2010 ve 19.30, Kostel sv. Rodiny v Luhačovicích

NÁVRATY VÍTĚZŮ / POCTA J. SLÁDKOVI, pá 6. 8. 19.30, Kostel sv. rodiny Luhačovice
KRÁSNÉ STAVBY S KRÁSNOU HUDBOU
Neděle 8. srpna v 18.00 hodin, Poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě
Učinkují: Václav Hudeček, Jan Mráček – housle, Pavel Svoboda – varhany
Michaela Kapustová – mezzosoprán
Barocco sempre giovane – umělecký vedoucí Josef Krečmer
I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, po 9. 8. 2010 v 19.30, Lázeňské divadlo, Luhačovice

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, st 11. 8. 2010 v 19.30, Hala Vincentka, láz. kolonáda, Luhačovice
III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, čt 12. 8. 2010 v 19.30, Lázeňské divadlo, Luhačovice
GALA KONCERT, pá 13. 8. 2010 v 19.30, DK ELEKTRA Luhačovice

INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK:
• CA Luhanka:
Luha
denně 9-12, 13-20 h, tel.: 577 681 103
• Luhainfo: Po-Pá: 8-18, So-Ne: 9-17 h, tel.: 577 133 980
• Lázeňské divado: v den koncertu od 18 hodin, tel.: 577 113 412
• Městské informační a turist. středisko, Magistrát města Zlína:
Po-Čt: 7,30-18 h, Pá: 7,30-17 h, So: 9-12 h, tel.: 577 630 272

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
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