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S L O V O S TA R O S T Y

Fryšták si připomenul 70. výročí osvobození
města a konce II. světové války dvěma akcemi.

V úterý 5. května byla ve Vítové (za
účasti pana Tomáše Doležala z Anglie) slavnostně odhalena pamětní
deska (jeho otci) pilotu RAF Oldřichu
Doležalovi, DFC, plukovníku in memoriam.
Ve středu 6. května jsme si připomenuli výročí osvobození Fryštáku pietním aktem u Pomníku padlých.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří svou účastí na obou významných
vzpomínkových akcích ocenili oběti
válečných hrdinů Fryštácka.

Vážení spoluobčané!
Pohled do kalendáře avizuje, že se
nám pomalu završuje první polovina letošního roku. Měsíc červen ve svém závěru nepřináší jen první letní dny, doufejme, že snad plné hřejivého sluníčka,
ale hned ten úvodní den patří dětem
– všichni si připomínáme Mezinárodní
den dětí! Využívám tedy této příležitosti, abych se symbolicky i já spolu s vedením města přidal k pomyslné dlouhé
řadě gratulantů a popřál našim dětem,
a nejen těm fryštackým, aby jim – pokud je to jen trochu možné – nechybělo
nic, co ve svém životě a pro další rozvoj
a růst potřebují, zejména pak kromě
zdraví, pohody, štěstí či lásky především zázemí fungující rodiny. Domnívám se, že i naše město, které rovněž
tvoří jakousi širší rodinu, společenství
občanů, se snaží přispět k formování
dětské populace – ať už prostřednictvím výchovně vzdělávacího procesu
v zařízení předškolním (mateřské škole), či ve škole základní, tak i popř.
v rámci spolupůsobení dalších subjektů
vstupujících do rozvojových aktivit dětí
– základní umělecká škola, nízkoprahové zařízení či doplňkové koordinovaně
fungující zájmové organizace a kroužky.
Ještě jednou tedy přeji našim dětem
všechno dobré.
Dovolím si také ještě jedno malé
ohlédnutí – za květnem. Chtěl bych
všem, našim občanům i hostům, kteří
se zúčastnili našich pietních vzpomínkových aktů, kdy jsme si připomínali
70. výročí ukončení 2. světové války
a uctili památku těch, kteří Evropě přinesli vytouženou svobodu, velmi poděkovat. A jsem rád, že naše pozvání
přijali i zástupci ze Slovenska, družební
obce Muráň, která byla reprezentována předsedou Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Muráni panem Jozefem
Kubaškem s chotí, který naše setkání
pozdravil svým projevem a bohatě doplnil živé diskuse při neformálních setkáních se zástupci města i veřejnosti.
Dokončení na str. 6

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 03/2015/VII ze dne 21. 4. 2015 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 21. 4. 2015 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.
n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v návaznosti
na ust. § 77 téhož zákona a v souladu
s NV ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev,
ve znění NV ČR č. 52/2015 ze dne 16.
3. 2015 (příloha č. 1 tohoto NV), ve věci
udělení odměn neuvolněným členům zastupitelstva:
a) schvaluje poskytování odměn všem
neuvolněným členům zastupitelstva, a to
k 1. 5. 2015;
b) schvaluje poskytování odměn v maximálních výších stanovených NV č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění NV č.
52/2015 ze dne 16. 3. 2015 (příloha č.
1 tohoto NV), a to vyjma místostarosty;
c) schvaluje při souběhu více funkcí odměnu ve výši součtu dvou nejvýše honorovaných funkcí (vyjma místostarosty);
d) výše odměny místostarosty zůstává
ve výši původně schválené odměny.
• ZMF, vlastnícího akcie eminenta – společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,
znějících na jméno, ISIN CZ 0009048062
a ISIN CZ 0005123018, tímto v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, deleguje Mgr. L.
Doležela, starostu města, jako zástupce
města Fryštáku na všechny valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., které se uskuteční
od 1. 5. 2015 do zrušení delegačního
usnesení, nejpozději však do 31. 12.
2018, a to zejména:
- k právu zúčastnit se jednání valné hromady,
- k právu hlasovat na valné hromadě,
- k právu podávat návrhy na val. hromadě,
- k právu podepisovat za město všechny
materiály předkládané valné hromadě
a k právu je převzít,
- k právu požadovat zařazení určené záležitosti na pořad jednání valné hromady,
- k právu požadovat vysvětlení k jakémukoliv bodu jednání a k postupu orgánů akciové společnosti,
- k právu obdržet vysvětlení,
- k právu uplatňovat návrhy a protinávrhy,
- k právu na vydání kopie výpisu ze seznamu akcionářů,
- k právu na vydání kopie zápisu z valné
hromady,
- k právu činit jménem města vše, co uzná
za nutné a vhodné ve vztahu ke všem
ostatním akcionářům a orgánům akciové
společnosti v rámci valné hromady uvede-
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né společnosti.
• ZMF deleguje Ing. P. Studeníka, Slavičín, jako zástupce města Fryštáku do dozorčí rady spol. VaK Zlín, a. s.
• ZMF schvaluje zprávu Hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku a závazků města Fryštáku ke dni
31. 12. 2014 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu – bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na schválenou zprávu
Hlavní inventarizační komise o provedení
inventarizace majetku a závazků města
Fryštáku ke dni 31. 12. 2014 schvaluje vyřazení opotřebeného a zastaralého
majetku města včetně majetku zřízených
příspěvkových organizací a organizačních
složek, a to ve smyslu přílohy č. 2 této
zprávy hlavní inventarizační komise.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o podmínkách provedení
stavby zpevněných ploch na části městského pozemku p. č. 474/1 – ostatní plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře
do 45 m², s žadatelem M. Pavlíkem, Slušovice.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
smlouvy č. O/0140/2010/DOP o poskytnutí ﬁnančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti dle z. č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou,
mezi Zlínským krajem, a městem Fryšták
a pov. starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání po provedené
I. etapě stavby „Silnice II/490 – Průtah
Fryštákem“ a uzavření příslušné darovací smlouvy mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem, a to darováním pozemků
p. č. 336/60, o výměře 60 m², odd. z původních pozemků p. č. 336/32 a p. č.
336/60 – siln. II/490, a p. č. 345/2,
o výměře 137 m², odd. z původního pozemku p. č. 345 – siln. II/490, oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, a dále pozemku
p. č. 636/9, o výměře 1322 m² – siln.
II/490, a p. č. 924/2, o výměře 4 m² –
siln. III/49016, Zlínskému kraji.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání po provedené I. etapě stavby „Silnice
II/490 – Průtah Fryštákem“ a uzavření
příslušné darovací smlouvy mezi městem
Fryšták, a Zlínským krajem, a to darováním pozemků p. č. díl „x“ o výměře 15
m², odd. z původního poz. p. č. 1006, který se slučuje do poz. p. č. 2/1, díl „q“,
o výměře 179 m², odd. z původního poz.
p. č. 1006, který se slučuje do pozemku p. č. 257/1, díl „j“, o výměře 194 m²,
odd. z původního poz. p. č. 336/1, který
se slučuje do poz. p. č. 295, díl „l“, o vý-

měře 50 m², odd. z původního poz. p. č.
1007, který se slučuje do poz. p. č. 295,
díl „b“, o výměře 65 m², odd. z původního
poz. p. č. 1007, který se slučuje do poz.
p. č. 345/1, díl „a“, o výměře 610 m²,
odd. z původního poz. p. č. 1007, který
se slučuje do poz. p. č. 378, díl „o+p“,
o výměře 59 m², odd. z původního poz.
p. č. 1006, který se slučuje do poz. p. č.
466, díl „s+t+v“, o výměře 149 m², odd.
z původního poz. p. č. 1006, který se slučuje do poz. p. č. 474/1, díl „r“ o výměře
30 m², odd. z původního poz. p. č. 1006,
který se slučuje do poz. p. č. 474/5, a díl
„n+u“, o výměře 10 m², odd. z původního
poz. p. č. 1006, který se slučuje do poz.
p. č. 490, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
Městu Fryšták.
• ZMF bere na vědomí žádost M. Němcové, Fryšták, o prodej městského pozemku
p. č. 761 – zahrada, o výměře 141 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem
vypořádání majetkoprávních vztahů u RD,
souhlasí se záměrem prodeje a uzavřením kupní smlouvy mezi městem Fryšták
a žadatelkou za cenu ne nižší, než je cena
znaleckého posudku, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad žadatelkou, a ukládá
OSM zajistit neprodleně znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě
a čase obvyklé.
• ZMF bere na vědomí žádost fy PADOZA, s. r. o., Fryšták, o prodej městských
pozemků p. č. 275/20 – ostatní plocha,
o výměře 169 m², a p. č. 323/80 – ostatní
plocha, o výměře 3 m², oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, souhlasí se záměrem prodeje a uzavřením kupní smlouvy mezi
městem Fryšták a žadatelem, za cenu
ne nižší než je cena znaleckého posudku, s podmínkou úhrady nákladů na vyhotovení znaleckého posudku a návrhu
na vklad žadatelem, a ukládá OSM zajistit
neprodleně znalecký posudek za účelem
stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
• ZMF ukládá Ing. arch. J. Kudělkovi,
jako pořizovateli ÚPD pro město Fryšták,
zajistit v termínu do 20. 12. 2016 v rámci zprávy o uplatňování územního plánu
za uplynulé období 4 let projednáním požadavku P. Dlabaji, Fryšták, na vytvoření plochy pro výstavbu RD na poz. parc.
č. 209/21, 209/22, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták.
• ZMF schvaluje nabytí vlastnického práva k pozemku p. č. 618/42, ostatní plocha, o výměře 279 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, formou bezúpl. převodu.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci – pozemku p. č. 618/42,
ostatní plocha, o výměře 279 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, z vlastnictví
České republiky – Úřadu pro zastupování
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státu ve věcech majetkových, se sídlem
v Praze, do vlastnictví města Fryštáku
a pov. starostu města podpisem smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zprávy FV při ZMF
ve věci výběrového řízení na zajištění
zpracovatele cenové mapy města a nedoporučuje radě města schválit pořízení
cenové mapy.
• ZMF bere na vědomí zprávy Osadního
výboru Vítová při ZMF ve věci stanoviska
k uzavření nájemní smlouvy mezi městem
Fryšták a R. Slováčkem, Rymice, za účelem zřízení dětského hřiště, stanoviska
k dětskému hřišti a sportovišti na Vítové
a stanoviska k umístění pamětní desky
letce Oldřicha Doležala včetně průběhu
pietního aktu - bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí nabídky ZDV
Fryšták na využití nebytových prostor
administrativní budovy ZDVF pro případné potřeby zázemí úřadu města, návrh
na převod objektu pekárny Fryšták, č.
p. 42, návrh na převod objektu myslivecké chaty v Parku v Horní Vsi a
- ukládá starostovi zajistit u majitele objektu doplnění cenové nabídky objektu, č.
p. 42, na nám. Míru Fryšták (objekt pekárny) dle znaleckého posudku (ceny v místě
a čase obvyklé);

- ukládá starostovi sdělit možnost převod
objektu myslivecké chaty v Parku v Horní
Vsi z vlastnictví ZDVF do vlastnictví města, a to formou bezúplatného převodu;
- nereﬂektuje na využití nebytových prostor v objektu administrativní budovy ZDV
Fryšták.
• ZMF ukládá předsedovi stavební komise ve spolupráci s Ing. P. Dohnalem a Ing.M. Kasalou zajistit pracovní materiál
pro posouzení přestavby kinosálu a kotelny do konce května 2015.
• ZMF bere na vědomí návrh Jednacího
řádu Zastupitelstva města Fryštáku, zpracovaný radním Ing. T. Černým, a ukládá
místostarostovi na základě připomínek
zajistit revizi tohoto návrhu u právníka.
• ZMF bere na vědomí Rozhodnutí o odvolání Dětí Země – Klubu za udržitelnou
dopravu proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o žádosti o výjimku
u zvláště chráněných druhů – R49, stavba 4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí informace
Ing. P. Osohy ve věci komunitního plánování ve správním území - bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí posouzení stavu
roubeného domu ve Fryštáku, ul. Potoky,

čp. 145, ze dne 24. 3. 2015, vyhotovené
Ing. P. Starostou, znalcem v oboru ochrana a konzervace dřeva zabudovaného
ve stavbách, a neschvaluje návrh převodu
této nemovitosti do majetku města.
• ZMF bere na vědomí žádost S. Pazderové o osvobození od místního poplatku
za užívání
veřejného prostranství a v návaznosti
na tento podnět ukládá Finančnímu výboru při ZMF vypracovat stanovisko ke komplexnímu řešení v záležitosti místních
poplatků vybíraných MFa předložit ZMF
návrhy řešení v alternativách.
• ZMF ukládá místostarostovi dát podnět ve věci ranního příjezdu rodičů žáků
ke škole (zastavování v těsné blízkosti
přechodu pro chodce apod.) OO Policie
Fryšták.
• ZMF schvaluje zařazení investiční akce
Rehabilitace a stavební úpravy kapličky
ve Vítové – I. etapa – oprava střešní konstrukce a krovu do plánu investic na rok
2015.
• ZMF v návaznosti na schválení realizace opravy střešní konstrukce a krovu kapličky na Vítové (i v případě neposkytnutí
dotace) ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
odvodnění kapličky svépomocí obyvatel.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 07/2015/VII ze dne 27. 4. 2015 (Výběr)
• RMF v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLA o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče S. Skaličku, Fryšták.
Odůvodnění: Zadavatel požadoval nabídkovou cenu stanovit jako konečnou a závaznou, což uchazeč v položce zakončení
zvonice nedodržel. Po řádném posouzení
všech výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem
v zadávací dokumentaci, a proto byla nabídka vyřazena.
• RMF v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLA o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče Klempířství a pokrývačství Vodák, Tlumačov.
Odůvodnění: Předložená nabídka neobsahovala oprávnění a smlouvu o dílo.
Podklady uchazeč nedoplnil ani po výzvě.
Po řádném posouzení všech výše uvedených skutečností je nutno konstatovat,
že nabídka nesplňuje zadávací podmínky
stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a proto byla nabídka vyřazena.
• RMF v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLA o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče V. Murka, Zlín.
Odůvodnění: Předložená nabídka neobsahovala oprávnění a smlouvu o dílo.
Podklady uchazeč nedoplnil ani po výzvě.
Po řádném posouzení všech výše uvedených skutečností je nutno konstatovat,

že nabídka nesplňuje zadávací podmínky
stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a proto byla nabídka vyřazena.
• RMF v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLA o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče P. Tourka, Zlín.
Odůvodnění: Předložená nabídka neobsahovala oprávnění a smlouvu o dílo.
Podklady uchazeč nedoplnil ani po výzvě.
Po řádném posouzení všech výše uvedených skutečností je nutno konstatovat,
že nabídka nesplňuje zadávací podmínky
stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a proto byla nabídka vyřazena.
• RMF v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLA o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče Střechy Potáček, s.r.o., Hranice.
Odůvodnění: Předložená nabídka neobsahovala smlouvu o dílo. Podklady uchazeč
nedoplnil ani po výzvě. Po řádném posouzení všech výše uvedených skutečností je
nutno konstatovat, že nabídka nesplňuje
zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a proto byla
nabídka vyřazena.
• RMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., ROZHODLA o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané na veřejnou zakázku malého rozsahu

na stavební práce „Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve Vítové – oprava
střešní konstrukce a krovu “ takto:
Pořadí č. 1: Nabídka č. 6 uchazeče :
Obchodní ﬁrma: TESLICE CZ, s. r. o.,
Vsetín
Pořadí č. 2: Nabídka č. 5 uchazeče :
Obchodní ﬁrma: TESAREM, s. r. o. Vsetín
Pořadí č. 3: Nabídka č. 4 uchazeče:
Obchodní ﬁrma: ZLINMAT, s r. o.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a obchodní společností TESLICE CZ, s. r. o., Vsetín,
za účelem realizace stavby „Rehabilitace
a stavební úpravy kapličky ve Vítové –
oprava střešní konstrukce a krovu“, a to
v ceně 241.529,- Kč bez DPH, tj. celkem
292.250,- Kč vč. DPH, a pověřuje starostu města Mgr. Lubomíra Doležela podpisem této smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí protokoly o jednání hodnotící komise ze dne 15. 4. 2015
a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 4. 2015.
• RMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLA o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Průtah Fryštákem 2.
a 3. etapa, chodníky, obruby“ takto:
Pořadí č. 1: Obchodní ﬁrma: Porr, a. s.,
Praha
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Pořadí č. 2: Obchodní ﬁrma: REPONT, s.
r. o. Lipník n. Bečvou
Pořadí č. 3 : Obchodní ﬁrma: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby, Stavby Morava, oblast Zlín
Pořadí č. 4: Obchodní ﬁrma: EUROVIA CS,
a. s. Praha
Pořadí č. 5: Obchodní ﬁrma: SDS EXMOST spol. s r.o. Brno
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a obchodní společností Porr a. s., Praha, za účelem realizace
stavby „Průtah Fryštákem 2. a 3. etapa,
chodníky, obruby“ v ceně 4.299.783,- Kč
bez DPH, celkem 5.202.737,- Kč vč. DPH,
a pověřuje starostu města Mgr. Lubomíra
Doležela podpisem smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení
a hodnocení nabídek podle bodu 1b) zásad č. 1/2014 ze dne 17. 4. 2015.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a Ing. Karlem Mičou, Lukov, za účelem výkonu Technického dozoru stavby „Průtah Fryštákem 2.
a 3. etapa, chodníky, obruby“ a pověřuje
starostu města Mgr. Lubomíra Doležela
podpisem této smlouvy o dílo.
• RMF pověřuje OSM zajištěním zaměření skutečného stavu u části pozemku
p. č. 933/3 – orná půda, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, vlastníka R. Ostrčilíka, Fryšták, pro přesné zjištění průběhu skutečných hranic pozemku.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
městského pozemku, p. č. 166 – zahrada, o výměře 489 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadatelce G. Dlabajové,
Fryšták, za cenu ne nižší, než je cena znaleckého posudku, a s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku
a návrhu na vklad žadatelkou, a uzavření příslušné kupní smlouvy a současně
s prodejem schválit i zřízení věcného břemene k pozemkům, p. č. 165 a 166, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, ve věci přístupu
ke stavbě podzemního vedení vodovodu
a kanalizace.
• RMF schvaluje výpůjčku částí městských pozemků, p. č. 122/3 – ostatní
plocha, o výměře 2 m², pozemku p. č.
125/1 – ostatní plocha, o výměře 10 m²,
a pozemku p. č. 89/1 – ostatní plocha,
o výměře 25 m², vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadateli manželům Matulovým,
Fryšták, za účelem opravy přístupu a vjezdu k RD, č. p. 28.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták a manželi
Matulovými, Fryšták, na výpůjčku části
městských pozemků, p. č. 122/3 – ostatní plocha, o výměře 2 m², pozemku p. č.
125/1 – ostatní plocha, o výměře 10 m²,
a pozemku p. č. 89/1 – ostatní plocha,
o výměře 25 m², vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, na dobu určitou 20-ti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 474/1 – ostatní plocha,
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k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře 9
m², žadateli M. Pavlíkovi, Slušovice, pro
stavbu přípojky vodovodu a kanalizace
k novostavbě bytového domu na pozemku, p. č. 559, k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
mezi městem Fryšták a M. Pavlíkem,
Slušovice, pro stavbu přípojky vodovodu
a kanalizace k novostavbě bytového domu
na pozemku, p. č. 559, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 255/1 – ostatní plocha,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, o celkové výměře 2 m², žadateli Ing. M. Farářovi, (v zastoupení P. Miklem) pro stavbu vodovodní
přípojky k RD, čp. 66, umístěné na poz.,
p. č. 251, k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
mezi městem Fryšták, a zastupujícím
P. Miklem, Vítová, pro stavbu vodovodní
přípojky k RD, čp. 66, umístěné na poz.,
p. č. 251, k. ú. Vítová, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku, p. č. 230/1
– ostatní plocha, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, o celkové výměře 40 m², žadateli
B. Peturovi, Zlín, a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
pro stavbu přípojky kanalizace pro novostavbu RD umístěného na pozemku p. č.
227, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 230/1 – ostatní plocha,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o celkové
výměře 18 m², žadateli B. Peturovi, Zlín,
pro stavbu přípojky NN pro novostavbu
RD umístěného na pozemku, p. č. 227, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
mezi městem Fryšták a B. Peturou, Zlín,
pro stavbu přípojky NN pro novostavbu
RD umístěného na pozemku, p. č. 227,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku, p. č. 222/1 – ostatní plocha, o výměře 7 m², a p. č. 230/1 – ostatní plocha, o výměře 4 m², oba k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, žadateli R. Mrkvičkovi, Vrbno pod Pradědem, a R. Šafkové,
Fryšták, pro stavbu kanalizační přípojky
pro stavbu RD, čp. 47, umístěné na poz.
p. č. 261, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
mezi městem
Fryšták a R. Mrkvičkou, Vrbno pod Pradědem, a R. Šafkovou, Fryšták, pro stavbu
kanalizační přípojky pro stavbu RD, čp.
47, umístěné na poz. p. č. 261, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMFschvaluje výpůjčku části městské-

ho pozemku, p. č. 230/1 – ostatní plocha,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o celkové
výměře 90 m², žadateli B. Peturovi, Zlín,
za účelem zpevnění stávajícího příjezdu
k RD formou silničních panelů.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryštáka B. Peturou,
Zlín, na výpůjčku části městského pozemku, p. č. 230/1 – ostatní plocha, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o celkové výměře
90 m², za účelem zpevnění stávajícího
příjezdu k RD formou silničních panelů,
a to na dobu určitou 20ti let, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za podmínky zachování
veřejného přístupu, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise bytové, sociální a pro rodinu č. 06/2015 ze
dne 22. 4. 2015.
• RMF bere na vědomí navržené varianty řešení bydlení M. Pagáčové a ukládá
předsedovi komise Ing. P. Osohovi prověřit možnosti řešení situace s kompetentními úřady ve věci dalšího možného
postupu při řešení bydlení MP, přičemž
RMF souhlasí s dočasným umístěním MP
v hostinském pokoji v DBD Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí licence na kartograﬁcké dílo
mezi Kartograﬁí Praha, a. s., a městem
Fryšták, zastoupeným Mgr. L. Doleželem,
starostou města, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informaci starosty
o úpravě cen jízdného občanům v místní
části Vítová bez připomínek.
• RMF schvaluje žadateli – Miko Cycles,
zast. Ing. Petrem Růžičkou, průjezd cyklistů Městem Fryšták dne 9. 5. 2015 v rámci konání silničního cyklomaratonu s názvem „MAMUT – TOUR 2015“ a pověřuje
starostu města vydáním souhlasu.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 10.000,- Kč Sdružení dechového orchestru mladých, o.s., za účelem
částečné úhrady nákladů spojených s činností tohoto tělesa.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem
Fryšták a SDOM Zlín, o.s., za účelem částečné úhrady nákladů spojených s činností sdružení.
• RMF schvaluje v rámci projektu Česká knihovna 2015 podání žádosti o poskytnutí dotace – podle výběru Městské
knihovny Fryšták (viz příloha žádosti o dotaci) v celkové hodnotě 6. 283 Kč, čímž se
rozšíří fond nekomerční literatury fryštácké knihovny.
• RMF bere na vědomí nabídku ZDV
Fryšták ve věci prodeje objektu myslivecké chaty v Parku v H. Vsi s tím, že v této
věci rozhodlo ZMF – bezúplatný převod.
• RMF bere na vědomí výsledky VŘ na obsazení místa sekretářky bez připomínek.
• RMF bere na vědomí výsledky VŘ na obsazení místa referenta odboru technického hospodářství s tím, že nebyl vybrán
vhodný uchazeč.
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Uzavírky ve Fryštáku a na fryštácké přehradě
začaly 27. května 2015
Práce na rekonstrukci silnice II/490 ve Fryštáku a přestavbě mostu ve Zlíně-Kostelci (přes Fryštáckou přehradu) začaly 27. května.
„V některých médiích se bohužel objevily poněkud předčasné zprávy o uzavření silnice II/490 přes Fryšták v důsledku našich staveb na rekonstrukci části
průtahu Fryštáku a na přestavbě mostu, který převádí silnici přes Fryštáckou
přehradu. Protáhlo se výběrové řízení na zhotovitele stavby, takže termín začátku
uzavírek se posunul na 27. květen 2015,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského
kraje Ing. Bronislav Malý.
Situace s dopravními omezeními v této lokalitě jistě zajímá obyvatele města
Fryštáku i poměrně širokou veřejnost. Silniční stavby přinesou motoristům určitá
omezení. Silnice přes Fryštáckou přehradu bude zcela přerušena, neprojedou zde
vůbec žádná vozidla. Při jízdě mezi Fryštákem a Zlínem se bude používat pro vozidla s hmotností do 7,5 tuny, vozidla IZS a linkové autobusy objízdná trasa přes
Lukov. Pro ostatní vozidla bude stanovena objízdná trasa z Fryštáku do Zlína přes
Holešov, Zahnašovice, Machovou, Otrokovice.
Předpokládá se, že úplná uzavírka silnice II/490 z Fryštáku směrem na Zlín
potrvá do 2. srpna 2015. Poté budou práce na rekonstrukci silnice a mostu
ještě pokračovat za částečné uzavírky, kdy bude střídavý provoz jedním jízdním
pruhem řízen světelnou signalizací.
„Aktuální termíny a rozsah uzavírek najdou zájemci na našich internetových
stránkách,“ dodal ředitel ŘSZK. (www.rszk.cz)

Neziskovky vybraly místa pro svoji činnost
Zástupci neziskového sektoru, zastupitelé i obyvatelé města na třetím setkání
vybrali čtyři hlavní místa, které považují za nejdůležitější pro činnost neziskových
organizací. Návrh na tato místa nyní posoudí zastupitelé. Pokud návrh zastupitelé podpoří, pak bychom se ve městě mohli dočkat důstojných míst pro pořádání
nejrůznějších akcí pro občany – divadla, přednášek, promítání, koncertů či výstav.
Zhruba dvacítka zástupců neziskovek navrhuje zastupitelům, aby se město zasadilo
o rozvoj těchto míst:
Prostor Sokolovny a Kotelny v návaznosti na základní školu • Kino • Přírodní
areál „Žaba“/Šenk • Fotbalové hřiště.
K jednotlivým objektům a místům jsme vytvořili návrhy na využití. Vznikl i seznam možných členů pracovních skupin, kteří by se podíleli na zadání projektové
dokumentace a následném využívání takto vzniklého zázemí. Tyto závěry poslouží
rovněž jako podklad pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města Fryšták na příštích pět let, který by měl vzniknout do konce září.
Chtěl bych poděkovat všem pozvaným, kteří nám svojí účastí či neúčastí pomohli se zorientovat v této kdysi nepřehledné oblasti neziskové sféry.
Tomáš Černý
radní pověřený pro oblast neziskového sektoru

Finanční výbor města
hledá úspory
v hospodaření města
Finančnímu výboru se podařilo při
své činnosti kromě jiného najít v hospodaření města nemalé úspory. Udělalo
nám radost, že jsme přispěli k přechodu od papírových bankovních výpisů
k elektronickým. Ušetříme tak ročně
cca 39 000 korun. Doporučujeme také
zastupitelům znovu vyhlásit soutěž
dodavatelů editorských prací a tisku
Fryštáckých listů. Předpokládáme i zde
ﬁnanční úsporu. Do hry přicházejí možnosti zvýšení kvality Fryštáckých listů –
celobarevný tisk, zvýšení počtu stran či
využití ekologického papíru. Ale o tom
budeme ještě debatovat.
Někteří z vás možná netrpělivě očekáváte, jak to dopadne se zahrádkou
před Hrubou hospodou. I my jsme napjatí, zda se nám podaří vyhnout dvojímu zpoplatnění za užívání veřejného
prostranství.
Tomáš Černý, vedoucí finan. výboru

Vyberte NEJ místa
ve Fryštáku
Na avízo z minulého čísla Fryštáckých listů, kde jsme nabízeli možnost vyfotografování našeho města
za skromnou odměnu, zareagovali čtyři
zájemci a jednoho jsme oslovili přímo.
V čase, kdy čtete tento text, je s největší pravděpodobností fotograf vybrán
Radou města Fryšták. Polovinu úkolu
máme tedy splněnou. Zbývá nám ještě
se rozhodnout, co by mělo být nafoceno a prezentováno ve vznikající nové
podobě městského webu. Chcete nám
s tím pomoci? Mrkněte se na jednoduchou anketu, kterou jsme umístili na internet (odkaz najdete i na webu města
Fryšták). Přeji hloubavou zábavu.
Odkaz: http://goo.gl/forms/2jFwRTolj1
Tomáš Černý, předseda IT komise

Anketa s jedinou otázkou
Vyberte ve Fyštáku, Vítové a Žabárně místa, která by podle vás měla být
vyfotografována a umístěna na webové
stránky města Fryšták. Můžete dát tip
na libovolný počet míst v jednotlivých
kategoriích. Vybírat můžete celý červen,
výsledky
zveřejníme v srpnovém vydání
Fryštáckých listů a hlavně se
objeví na webu
města.
QR kód:
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S L O V O S TA R O S T Y
Ne náhodou a jistě i symbolicky tedy
na našich vzpomínkových slavnostech
pak zazněla (záměrně používám jednotné číslo) hymna československá (pro
pamětníky - „bez pomlčky“). Domnívám
se, vážení občané, že účast na těchto
shromážděních (jak u nově odhalené
pamětní desky plk. Oldřicha Doležala,
letce RAF, na Vítové, tak i následně
na náměstí Míru a u pomníku Padlých),
přispěla ke společnému uvědomění si,
že ty skutečné hodnoty je nutno hájit
stále, zvláště pak i v tom světě dnešním, toliko rozkvašeném.
A přidám i pracovní poznámky. Zúčastnil jsem se (13. 5. 2015) zasedání valné hromady spol. VaK Zlín, a. s.!
Musím zdůraznit, že ani po dalším roce
jednání ve věci změn, které požadují
města Otrokovice, Fryšták a obec Lukov (narovnání ceny za odkup části společnosti, navýšení ceny nájmu hrazené
strategickým partnerem VaKu, zkrácení
doby pronájmu infrastruktury – 30 let!!!,
postavení malých akcionářů apod.), bohužel k žádnému posunu nedošlo, a to
i navzdory několikrát veřejně deklarovanému záměru „protistrany“ dohodnout

se (předložený materiál naprosto nekorespondoval s našimi požadavky). Tedy
ani letošní valná hromada v ničemž nevyslyšela požadavky výše jmenovaných
a některých dalších malých akcionářů.
Budeme tudíž aktivně v zájmu společnosti VaK Zlín a našich občanů jednat
dále!
Současně je vhodné připomenout,
že města a obce se musí vypořádat se
změnou legislativy v oblasti nakládání
s odpady. Jinými slovy – již nyní se rozhoduje o tom, jak bude vypadat systém
likvidace odpadů (sběr, třídění, zpracování, další využití), ale hlavně – tak
říkajíc „za kolik“. Proto se obce zlínské
aglomerace spojují, aby se přímo spolupodílely na vytvoření plánu odpadového
hospodářství kraje, v němž budou mimo
jiné zakotveny základní zásady „odpadové politiky“, a to zejména s ohledem
na optimalizaci systému a jeho ekonomickou efektivitu. I proto jsme spolu
s panem M. Teplým, místostarostou
obce Lukova, přijali účast v příslušné
pracovní skupině, která pod záštitou
Statutárního města Zlína, zastoupeného RNDr. Landsfeldem, je – na základě

vyhodnocení dosavadních zkušeností
z praxe – pověřena koordinací přípravy
nové odpadové koncepce jak Zlínského
kraje, tak naší oblasti.
Vzhledem k přísně vymezenému prostoru pro můj příspěvek jen připomenu,
že zastupitelé se budou zabývat aktuálním (možná sezónním) problémem, a to
úpravou místních záležitostí týkajících
se narušování veřejného pořádku obtěžováním nadměrným hlukem (zejména činnost strojů a zařízení zrovna tak
jako např. hlasité hudební produkce).
K tomuto tématu – s ohledem na jeho
obšírnost a složitost – se tedy vyjádříme v následujících vydáních našeho
měsíčníku.
Vážení spoluobčané,
Našim školákům přeji, aby úspěšně
zvládli závěr školního roku a aby vysvědčení, které v předvečer letních prázdnin
obdrží, plně odráželo jejich práci, snahu
a úsilí, tedy aby měli důvod k úsměvu
na tváři, a vám, které případně již čeká
dovolená, pak přeji příjemné prožití
těchto dnů volna!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Cyrilometodějská kulturní stezka bude ﬁgurovat i v mobilních aplikacích
ZLÍN – Zástupci krajů, měst, obcí, církevních diecézí a matic, kulturních a vzdělávacích institucí, turistických agentur
i sítě evropských poutních stezek I Cammini d´Europa se zúčastnili konference „Rozvojové aktivity Cyrilometodějské kulturní stezky“, kterou uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci se
svou obecně prospěšnou společností Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy. V pořadí již pátá odborná konference
s mezinárodní účastí týkající se tématu nově vznikající evropské poutní stezky se uskutečnila ve čtvrtek 21. května v prostorách 14I15 Baťova institutu ve Zlíně pod záštitou krajského radního pro kulturu Ladislava Kryštofa.
Cílem bylo seznámit se s konkrétními projekty, na kterých
se již v současné době v rámci budování Evropské kulturní
stezky sv. Cyrila a Metoděje pracuje, případně se připravují,
a motivovat se k další spolupráci sdílením informací a zkušeností.
„Zlínský kraj spolu s Centrálou cestovního ruchu Východní
Moravy je realizátorem rozsáhlého projektu Evropské kulturní
stezky sv. Cyrila a Metoděje, na kterém spolupracujeme s řadou významných partnerů, kteří mají s rozvojem poutnictví
letité zkušenosti nebo kteří přinášejí novou moderní inspiraci.
Budování Cyrilometodějské kulturní stezky obsahuje multidisciplinární prvky: nejedná se čistě jen o vytváření infrastruktury
služeb v oblasti cestovního ruchu a souvisejícího marketingu.
Fenomén poutnictví s sebou nese také duchovní rozměr člověka, kulturu, umění a vzdělávání. Toto vše obsahuje i projekt
Cyrilometodějské kulturní stezky a tato multidisciplinárnost
předpokládá úzkou spolupráci mnoha partnerů,“ řekl Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje pro kulturu, cestovní ruch
a spolupráci s církvemi, který je zároveň předsedou sdružení
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.
Na konferenci byly představeny zajímavé aktivity, které se
v souvislosti s budováním stezky připravují.
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Například Slovácké muzeum v Uh. Hradišti přiblížilo své
publikační a multimediální záměry. O vzdělávacím projektu
„ROSTISLAV“, který by měl i prostřednictvím moderních aplikací pro cyrilometodějské téma získat hlavně mládež, pohovořil pracovník muzea Tomáš Chrástek.
„Cyrilometodskou cestu pútnika Žilina – Nitra – Skalka nad
Váhom – Velehrad“ představila Miriam Janegová ze Žilinské
diecéze. S programem „Kulturní stezky Rady Evropy“ přítomné seznámila Sorina Capp z Evropského institutu kulturních
stezek. Projekt „Multimediální didaktická pomůcka ve webovém prostředí dějepisu – Slované a Evropa v raném středověku“ prezentoval Peter Ivanič z Ústavu pro výzkum kulturního
dědictví Konstantina a Metoděje, Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. Martin Peterka ze Stálého sekretariátu sdružení
Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje zasadil cyrilometodějské téma do kontextu konkrétních aktivit Centrály
cestovního ruchu Východní Moravy. Výsledky sociologického
výzkumu na téma poutnictví, uskutečněného letos v zimě, komentoval Miroslav Horák z Mendelovy univerzity v Brně.
Martina M. Linzer, projektová manažerka z diecéze Graz-Sacau ve Štýrsku, popsala, jak spolupracuje církev v jejich
diecézi s veřejným sektorem a s nejširší veřejností právě při
rozvíjení poutní turistiky. „V nedostatečně vyvinutých periferních oblastech naše církev spravuje velké množství středověkých památek, o jejichž hodnotě často místní neměli potuchy.
Teprve díky evropským projektům zaměřeným na poutnictví,
se lidé dozvídají, jaké skvosty mají ve svém okolí a sami se
zapojují do provázení turistů, což přispívá i k regionálnímu
růstu,“ řekla Martina Linzer z Rakouska. Zároveň pozitivně
hodnotila úzkou spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a možnost vzájemného sdílení zkušeností.
Další odborná mezinárodní konference k tomuto tématu
se uskuteční asi za půl roku.
Zdroj: Zlínský kraj
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2015

Motto: „Ani ztráta zraku nemusí být překážkou,
vidí-li člověk srdcem.

DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA MORAVĚ
LETOS I VE FRYŠTÁKU
Festival Dny umění nevidomých na Moravě se poprvé konal v roce 1955. Jeho
zakladatelem, pořadatelem a garantem je Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých v ČR (SONS). Jedná se o nesoutěžní přehlídku zrakově postižených
umělců, jednotlivců i kolektivů. Probíhá každoročně vždy na přelomu jara a léta
ve vybraných městech střední a východní Moravy.
V průběhu této přehlídky se nejširší veřejnosti postupně představují kvalitní zrakově postižení umělci, a to jak z oblasti hudební, tak i z oblasti výtvarné, či dokonce
divadelní, s cílem přesvědčit, že své postižení chápou v životě pouze jako ztížené
zrakové možnosti, ale jinak jsou plně schopni se integrovat v naší společnosti.
V letošním roce tedy probíhá již „kulatý“ dvacátý ročník tohoto uměleckého festivalu. Do řady aktivně se účastnících měst a obcí přibývá i naše město Fryšták. Dne
18. června 2015 proběhnou v Mateřské škole Fryšták dvě vystoupení zpěvačky Daisy a její doprovodné skupiny. Pro děti je připraven pestrý a atraktivní program plný
veselých písniček, během něhož se budou do programu moci zapojit i samy děti.
Město Fryšták tak rozšiřuje řadu moravských měst jako je Zlín, Ostrava, Vsetín,
Bystřice pod Hostýnem, Vizovice, Frýdek – Místek, Kyjov, či Blansko.
Věřím, že myšlenka vstoupit do této zajímavé akce nezapadne a stane se další
tradicí, a že i v dalších letech se budou moci nejširší fryštácké veřejnosti postupně
představovat zrakově postižení umělci.
Vzhledem k tomu, že nápad zapojit město Fryšták vznikl na poslední možnou
chvíli, chtěl bych poděkovat za aktivní podporu a pomoc při přípravě této kulturní
akce především starostovi města Fryšták panu Mgr. Lubomíru Doleželovi a ředitelce Mateřské školy Fryšták paní Bc. Iloně Staňkové.
-fofr-

Chcete se také zamyslet?
Před nedávnem jsem četla ﬁlosoﬁckou rozpravu o pravdě, o náboženské svobodě od Leonarda Buffa, brazilského teologa, o jeho rozpravách s dalajlámou.
Zaujaly mne některé myšlenky, tak vám je předkládám. Třeba budete o nich přemýšlet jako já.
„Vaše Svatosti, které náboženství je ze všech nejlepší?“ zeptal se Leonardo
a myslel si, že dostane odpověď – „tibetské, buddhistické,“ nebo „východní“, jež
jsou mnohem starší než křesťanství. Dalajláma po chvíli mlčení odpověděl, že
nejlepší náboženství je to, které tě přivede blíž k Bohu. Takové, co z tebe udělá
lepšího člověka.
Tak jsem se zeptal, co mne udělá lepším. Odpověď zněla: „Cokoli, co tě udělá
soucitným, citlivým, objektivním, milujícím, lidským, zodpovědným, etickým. Náboženství, které tohle dokáže, je pro tebe tím nejlepším. Nezajímá mne, příteli,
jaké náboženství vyznáváš, zda jsi zbožný, nebo ne. Důležité je to, jak jednáš
s rodinou, s přáteli, jak se chováš v práci, ve společnosti, před světem. Pamatuj,
že vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek. Zákon akce neplatí jen ve fyzice.
Týká se rovněž tvých vztahů k lidem, zvířatům, rostlinám, světu. Jestliže se chováš dobře, dostaneš zpět dobro. Jestliže jednáš se zlým úmyslem, vrací se k tobě
zlo. Jistě ti babička, dědeček říkali čistou pravdu, že vždy budeš mít to, co přeješ
ostatním, že být šťastný není jen záležitost osudu. Je to věc volby.
Proto:
Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.
Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří tvůj osud.
A osud je tvůj život.
A taky pamatuj, že není vyššího náboženství, než je pravda.“
Žasla jsem nad moudrými a nezpochybnitelnými slovy. Doufám, že i vás tyto
ﬁlozoﬁcké myšlenky zaujmou a budete o nich přemýšlet.
SK

Z VAŠICH DOPISŮ

Fryšták
– město
či
vesnice?
Je pátek 1. května. Svátek práce.
Je 8. května. Státní svátek.
Ale na datu nesejde. Fryštačané
slaví svátky po svém. Ať je svátek
nebo neděle. Je volno a to znamená,
že běžný Fryštačan zapne sekačku,
pustí cirkulárku nebo motorovku. Každý nechť slaví po svém. Ale neměl
by tím rušit ostatní. Alespoň myslím.
Když jsem se před 9 lety stěhovala do Fryštáku z velkého města, místní mě ubezpečovali a rádi pyšně poukazovali na to, že Fryšták není žádná
vesnice, vždyť má se svými cca 3000
obyvateli statut města.
Vyrostla jsem v panelovém domě
s 35 rodinami na přelidněném sídlišti. Ale nikdy mě nerušilo hlasité kvílení cirkulárky, řev sekaček, ustavičné
kokrhání kohouta, natožpak veřejný
rozhlas. A pokud si někdo dovolil rušit noční klid hlasitým večírkem, zanedlouho u jeho dveří zazvonila městská policie. (Vím z vlastní zkušenosti)
Dnes po letech mám pocit, že
obec neurčuje počet jejích obyvatel,
nýbrž jejich mentalita.
Stále se nemohu smířit s hlukem kolem sebe. A zápachem z komínů od podzimu do jara (ale o tom
jindy). Vadí mi, že nemohu relaxovat.
Vypnout. Slyšet zpěv ptáků. Užívat si
toho, čeho se nedostává lidem v rušných městech.
Jeden přistěhovavší člověk žijící
ve Fryštáku kdysi řekl, že Fryšták je
krásný, jen nebýt těch Fryštačanů.
Touto lehce urážlivou poznámkou
mířil na všechny podobné nešvary
místních starousedlíků, kteří si často
ani neuvědomují, že svým chováním
znepříjemňují život svým sousedům.
Místní uvažují jinak. Možná ani nechtějí nebo neumějí relaxovat. Chtějí
„podělat zahradu“. Nařezat dřevo.
Mít vajíčka v bio kvalitě. Pořídí si slepice a kohouta. Že kokrhá od rána
do večera, jejich uším nevadí. Koupí
si ovečku. I když bez ustání bečí, jako
by majitelce vyčítala, že není na louce
ale za plotem u cesty v centru města.
Tam bydlím i já. A cítím se podobně.
Raději bych z města na vesnici.
Přeji všem krásné (a klidné) jaro
i léto.
Helena Holíková
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ŠKOLNÍ
ŠKOLNÍ JARMARK
JARMARK K
K SVÁTKU
SVÁTKU MAMINEK
MAMINEK
Tradiční školní jarmark se letos uskutečnil v úterý
12. 5. 2015, a protože nám přálo počasí, soutěžilo se
v prostorách školního dvora. Program obohatila slečna Irena Láníčková perfektně secvičeným vystoupením děvčat z kroužku aerobiku. Také milé dárečky pro
maminky z výtvarné dílny paní učitelky Mgr. Marcely
Klapilové, Mgr. Romany Šimčíkové a Mgr. Drahomíry
Kalandrové a jejich žáků šly na dračku. Hlavně malé

děti zaujala řemeslná dílna – pískování,
kterou nám uvedla paní Z. Vidlářová.
Malé i velké potěšily i nápadité obrázky pro maminku na chodníku za školní
jídelnou.
Děkuji všem, kteří pomáhali jarmark připravit. Těšíme se nashledání
s Vámi opět za rok.
H.B.

McDonald´s Cup
I v letošním roce se naše škola zúčastnila již 18. ročníku fotbalového turnaje
McDonald´s Cupu. U nás ve Fryštáku se na fotbalovém hřišti odehrálo okrskové
kolo. Přijeli fotbalisté ze ZŠ Kašavy, ZŠ Trnavy, ZŠ Lukova a ZŠ Veselé.
Naše týmy v kategorii A (1. – 3. třídy) i v kategorii B (4. – 5. třídy) vybojovaly
2. místo a zajistily si tak postup do okresního kola.
7. května jsme odjeli do Brumova-Bylnice, kde se nám už tolik nedařilo, ale
pochvala pro všechny hráče je na místě. Bojovali ze všech sil a mnohdy chybělo
málo k vytouženému gólu. Takový je ale sport, musíme ho respektovat a věřit, že
příště se medaile budou blýskat i na našem krku.
V kategorii A turnaj odehráli: Jakub Večeřa, Jakub Vodák, Marek Šopík, Matěj
Koutný, Nicolas Provazník, Jan Mašláň, David Sklenařík, Jakub Ihaz, Helenka
Zdráhalová, Vítek Chudárek a David Skoumal.
V kategorii B to byli tito žáci: Jirka Červenka, David Hanačík, Adam Vodák,
Adam Prusenovský, Martin Zdráhal, Štěpán Slaměna, Jakub Slaměna, Jan Slovák, Michal Sklenařík, Mirek Špaňhel, Jan Petřík a Vašek Matúšů.
Všem děkuji za dobrou reprezentaci naší školy a těším se na příští ročník
McDonald´s Cupu.
Eliška Galíková
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Naši druháci a Hasík
Měla jsem to štěstí, že jsem suplovala ve 2. třídě v době, kdy za dětmi
přišli dva speciálně vyškolení instruktoři (hasiči) s připraveným a velmi zajímavým programem. Pro děti to byla již druhá lekce, proto znaly některé důležité
poznatky. Dnes je rozšiřovaly, prakticky
zkoušely základní pravidla při volání tísňové linky. Hasiči jim předvedli ukázky
různých krizových situací při požáru.
Děti se aktivně zapojovaly, spolupracovaly s instruktory. Spontánně reagovaly
při nácviku praktických situací, ve kterých se mohou v běžném životě setkat.
Překvapilo mne, kolik toho děti znaly z 1. lekce v oblasti požární ochrany.
Jak by ne! Vše bylo dětem předkládáno
velmi zábavnou formou osvěty. Byla to
báječná prezentace práce hasičů.
Jsem ráda, že naše škola spolupracuje v projektu Hasík, který je součástí
koncepce preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru
Zlín. Děkuji instruktorům za zajímavou,
zábavnou, ale hlavně výchovnou formu
výuky. Získané znalosti děti v životě jistě využijí.
SK
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BĚH O ZLATO
Byla jsem před nedávnem pozvaná
na slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců do Kongresového centra Zlín. Ani
nevíte, jak jsem byla pyšná, když mezi
nejlepšími deseti sportovci byl nominován i náš občan 17letý student, atlet
VÁCLAV STANĚK (na fotce uprostřed).
Že nevíte, který synek to je?
Představím Vám ho.
Na halovém mistrovství České republiky v atletice si už po třetí doběhl pro
titul Mistra republiky na 8OOm. Vybojoval nejen zlato, ale časem 1.53,35 pokořil dvacet sedm let starý rekord halového mistrovství dorostu. Svým vynikajícím
časem se umístil na 4. místě ve světových tabulkách.
Vašku, proč u Tebe vyhrála lehká atletika. Vždyť jsi hrával kopanou?
Od 4 let jsem hrával kopanou ve fryštáckém dresu. Byli jsme skvělá parta.
Vyhrát zápas byla radost. Když mám čas, rád si znovu zahraji.
K lehké atletice mne přivedl můj učitel tělesné výchovy na Základní jazykové
škole ve Zlíně. Běžel jsem za školu Pohár rozhlasu v Otrokovicích. Zaběhl jsem
výborný čas na 1000 m. Běžel jsem a asi v půli trati slyším hlas učitele:“ Václave,
je to dobrý! Jestli můžeš, přidej!“ Já v běhu odpovídám: „Ano, pane učiteli“ Přidal
jsem. Vyhrál jsem. No a už spolu trénujeme 5 let. Zpočátku jsem kombinoval kopanou i atletiku, což se trenérovi nelíbilo. Při kopané jsem se třikrát zranil. Vždy
v tu nejnevhodnější dobu. Pak jsem musel vyvinout velké úsilí, abych ztracenou
kondici dohnal. Po poradě s trenérem jsem fotbal přerušil.
V čem je atletika pro tebe jiná?
V kopané máte kolem sebe spoluhráče. Je to kolektivní sport. Jeden druhému
pomáhá. V atletice musíte bojovat sám se sebou.
Jak na tebe působí start mnoha závodníků?
Velmi důležitá je zde psychika. Umět rozložit síly. Tedy to vše musí být nacvičeno v tréninku. Jinak trpím. Vím, že v tréninku jsem vše splnil na maximum, že
mi trenér věří. Jdu do toho!
Jak vlastně trénuješ?
Trénuji 5x týdně. Trenér mi připravuje tréninkový plán na každý týden, aby se
poněkud omezil stereotyp. Záleží na závodech, které mne čekají. Řídím se poučením trenéra, že vtip tréninku je v jeho jednoduchosti. Často vidíme na stadionu
někoho, kdo zkouší trenérské novinky. Neměl bych prozrazovat, že já mám k sobě
připevněný starý litinový pekáč se závažím a běhám tzv. odporový běh
A proti trenérovi nemáš žádné výhrady?
Kouč trénuje profesionálně přes 25 let. Jeho svěřenci dosahovali a dosahují
skvělých výsledků a výkonů. Plně mu důvěřuji. Občas dojde i na výměnu názorů.
Oba máme svou tvrdou hlavu. Máme se však rádi.
Vašku, minulý měsíc jsem tě nezastihla ve Fryštáku.
No, nebyl jsem zde, protože jsem byl na reprezentačním soustředění v Melagu
v Itálii. Tři týdny tvrdého tréninku v nádherném horském prostředí. Je velmi zajímavé a poučné trénovat se svými soupeři a poznávat se.
A co škola?
Studuji 2. ročník Gymnázia na Lesní čtvrti ve Zlíně Mám letos trochu více
absence (soustředění). Musím si hlídat počet zameškaných hodin, učit se a dohánět zameškané učivo.
Máš taky někdy období, kdy se nedaří?
Jasně. Někdy se nedaří, a to bolí. Přemýšlím, kde dělám něco špatně (strava,
spánek…) Pak znovu zapnu. Přijde závod. Splním si osobák a radost se dostaví.
Vím, že to má smysl. Po mistrovství jsem měl tři týdny volno. Začnu si užívat, ale
čtvrtý den už se mi stýská po tréninku. Chybí mi. Jdu si zaběhat.
Co tě čeká v nejbližší době?
Bude to mistrovství a mezistátní utkání na Slovensku. Zde bych chtěl splnit
limit na mistrovství světa do Santiagy de Cali v Kolumbii. Od limitu mne dělí vteřina! Když se mi to povede, bude Kolumbie vrchol sezony.

Tradice nebo recese?
Před několika lety jsme chtěli
ve Fryštáku navázat na staré české
tradice, zvyky a obyčeje. Třeba obcházením tříkrálových skupin, zpíváním
koled, voděním medvěda, pálením čarodějnic, stavěním máje atd.
Tradice stavění máje navazuje
na oblíbené svátky jara. Má kořeny až
někde v pohanských společenstvích.
Rozruch si dal do vínku obnovit a zachovávat zapomenuté zvyky a tradice,
kterými si upevňujeme hrdost ke kořenům našeho národa. (My starší si
tyto lidové slavnosti pamatujeme z dřívějších dob.) Bohužel, někteří lidé nic
k tradicím necítí.
Byla už velká sláva, když se vybraný strom kácel, odkoroval, dovezl
na místo určení. Muži májku stavěli
za častého svlažování hrdla různými
tekutinami, kdy „odborníci, poradci
a kecalové“ různě radili, jak na to, kdy
dívky a ženy zdobily stuhami vršek
májky, zpívaly a pojídaly dobroty. Bylo
prostě veselo.
Byly doby, kdy májky museli hoši
hlídat, protože ukrást ji sousedům byla
prestižní záležitost. U nás ve Fryštáku
končí tradice tím, že se najde parta
„siláků“, kteří májku podřežou hned,
jak ji postavíme (letos z 10. na 11. 5.).
Uřízli pro ostudu kmen, ozdobený vršek a u zbytku torza nechali stát lavičku, aby obdiv jejich výkonu mohl každý
kolemjdoucí ocenit. Asi by ani dřevorubci z těchto „umělců“ neměli radost.
Možná, že si mladíci neuvědomili,
že ochudili děti o radost z kácení, o radost z opékání špekáčků, o hry, o legraci při této atrakci, protože by zde
asistovaly zdravotní sestřičky, hasiči,
myslivci, divadelníci, občané a nezbytní kibicové. Pokazili svým činem
pěknou a veselou společenskou událost spojenou se setkáváním občanů.
A tak svým „ heroickým“ činem úmyslně, z blbosti, z recese pokazili tradici,
veřejnou poctu – kácení máje. Škoda!
sk

Vašku, děkuji za rozhovor. Děkuji jménem všech Fryštačanů za vzornou reprezentaci našeho města. Přejeme, abys limit splnil a na mistrovství světa se probojoval! Držíme Ti palce!
SK
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LUKOVEČ K A

Oslava vítězství v Lukovečku

vítězství“ pozdravil a vzpomněl význam
70. výročí osvobození. Připomněl zásluhy nežijících, ale také některých občanů, kteří jsou stále mezi námi, zejména
několikrát vyznamenaného válečného
hrdinu pana Miroslava Ticháčka, ten se
květnové oslavy vítězství sám zúčastnil.
Všichni vojáci si pokládali za čest podat
mu ruku a poděkovat za jeho osobní
statečnost v době války.

Náves v okolí kapličky se 2. května zaplnila občany Lukovečka s šeříky a praporky, voněly koláčky.

Z amplionu hrála hudba, a tím nastal prostor pro spontánní tanec, obdivování vojenské techniky. Vojáci i s občany vzpomínali na události války také
v muzeu, kde měli možnost shlédnout
fotograﬁckou dokumentaci z osvobozování Lukovečka a jeho okolí za 2. světové války.

V sluncem zalitém dni tu panovala
dobrá nálada a téměř by to připomínalo
srdečné sousedské setkání, nebýt několika vojáků v německých uniformách,
kteří po chvíli začali obléhat most. To už
se blížila do středu obce kolona válečných historických vozidel 4. československého praporu „úderného“. Začala
napínavá ukázka boje a osvobozování
Lukovečka. Přišla řada na srdečné přijetí a vítání chlebem a solí, objímání
s praporky a šeříky.
Starosta obce Ludvík Nejedlý
za všechny přítomné vojáky na „Cestě
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SLET ČARODĚJNIC
Tak jako každý rok, patřil i letos 30. duben v Lukovečku neodmyslitelně „Sletu
čarodějnic“.
Všechny čarodějnice i čarodějové první, druhé i vyšší kategorie se slétli na přísně utajeném místě, odkud se vydali, někdo po svých, někdo na koštěti k Dračímu
oku, kde je čekal večer plný zábavy.
Mezi soutěžemi nechyběli oblíbení červi, slalom s dračím vejcem či výroba hadů
z těsta tajné receptury s opékáním na ohni.
Zpestřením večera byli domácí mazlíčci čaroděje Vítka, který nám přivezl ukázat
krkavce, sovu, káně, sklípkana a krajtu, o kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, a ti odvážnější z nás si je mohli podržet či pohladit.

Připraveno bylo i tvoření v čarodějné
minidílně, kde si děti mohly vyrobit pavučinu či čarodějnické kramlíčky.
Chybět rovněž nemohla „Jedová chýše“ s nabídkou dobrot na zahřátí nebo
zakousnutí.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kteří se nebáli a přišli mezi nás.
Těšíme se na Vás zase příští rok.
Výtěžek z letošní akce byl tradičně
věnován na „Vítání prázdnin“, které se
uskuteční dne 27. 6. 2015 v areálu víceúčelové nádrže v Lukovečku.
KV
SENIOŘI

„MAKČU PIKČU“ a JIŘÍKOV...
...že to nejde dohromady? Ale ano,
je to u nás v Česku, ba vlastně přímo
na Moravě, hned kousek za Šternberkem. „Makču Pikču“ (Paseka) je hned
u silnice, ze které je krásný pohled
na svah bývalého lomu porostlý skalničkami a spoustou jiných okrasných
květin. Dne 12. 5. byla většina rostlin
v plném květu ozářená májovým sluníčkem. Všichni účastníci výletu našeho
KLÁSKU nejdříve jen žasli
a až potom jsme se vydali
cestičkami - serpentinou až k vrcholku.
Šli jsme pomalu, bylo
co obdivovat, chvílemi
jsme využívali i lavičky,
posazené v tom barevném
ráji. A nahoře nám byl odměnou navíc široký výhled
na okolní krajinu. Tou jsme
se mohli kochat i při obědě
v restauraci Na vyhlídce.
Posilněni, po krátké jízdě,
jsme odhodlaně vystupovali v Jiříkově. Hned u vchodu
nás vítal Praděd, socha ze
dřeva měřící 10,4 m. Pan

Halouzek, autor vystavených dřevěných
soch nám i předvedl, jak sochy vznikají.
Velký špalek dřeva, nejčastěji lipového, motorovou pilou opracovával, jako
když zajedete nožem do másla. To jsme
ale ještě netušili, kolik takových soch
už vytvořil. Je jich asi 246, zastřešených i venku v rozsáhlém areálu. A ta
rozmanitost soch - od betlémů v životní
velikosti (bylo jich několik) až po tříhla-

vé saně, slony, koně, poníky, velbloudy
a medvědy. Vše bylo zařízené tak, že
v různých etapách byly nainstalovány
„mluvící sochy“. Po zmáčknutí knoﬂíku se ozvalo průvodní slovo v češtině,
němčině, angličtině. I pro děti tu byl
program. Poníci, velbloudi v životní velikosti měli sedla, na kterých si mohly
děti vyzkoušet, jak se na nich sedí.
I venku se na ně pamatovalo – měly tu
kolotoče – dřevěné ﬁgurky
zvířat, ba dokonce kolotoč
i pro dospělé. Není možné
vypsat všechny „objevy“ –
nejlépe je to vidět, prožít.
Tak nás expozice zaujala,
že už nám nezbyl „morál“
na nedaleký hrad Sovinec.
Raději jsme zajeli do Šternberka do cukrárny a zakončili náš výlet zákuskem,
zmrzlinou, kafíčkem. Tak
jak to má být - nejen zážitky
živ je výletník.
Za KLÁSEK
A. Bačůvková,
foto J. Ohlídal
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Když syn opustí své rodiče, aby následoval své povolání,
pak jeho místo v rodině zaujme Ježíš Kristus.
Don Bosco
Klerici z I. a II. kurzu chodí na vycházky každý den odpoledne. Ráno mají
trochu ﬁlozoﬁe s P. Novosadem. Ostatní už byli na Sv. Hostýnku, zítra půjdou
na celý den na Provodov. asistenti chodí
na vycházky po třech ráno i odpoledne.
P. Šánek, Tibenský a Hynek z Ostravy líčí
třídy. P. Lepařík skončil v neděli třídenní
duchovní cvičení školních děvčat a včera začal opět se školáky. Mnoho jich
není (asi 50), protože doba není vhodná
pro kluky. Po jejich ukončení byl s nimi
na Hostýnku.
9. července přijel neočekávaně kolem 17 hodiny don Coggiola u Turína. Je
jmenován inspektorem v Peru. Každý,
kdo z kleriků mu gratuloval k jmenování, obdržel s úsměvem od něj lehčí nebo
silnější políček. Zůstal tím, čím byl před
tím. Pravil, že je smířen s tímto křížem,
toliko v rodině a příbuzní budou těžce
nésti jeho odchod. Neříkal nic na to, že
jeho velká fotograﬁe je vyvěšena v ředitelně a na chodbě, jakožto 1. ředitele

tohoto ústavu. Zdrží se přes duchovní
cvičení a pak pojede do Ostravy. Odpoledne nás navštívili primiciant Stanislav
Jurečka s maminkou a dvěma bratry
cestou z Hostýna. Dal nám eucharistické požehnání v kapli. Po večeři přijeli
pan Hlaváč a Lovecký z Ostravy a z Prahy Polák, Vilimec a Krutílek.
V neděli 10. července odjel pan ředitel do Troubek na slavnost svého pana
faráře. O 10 hodině byla slavná primiční
mše svatá P. Rafaje. Naši zpívali. Pršelo
celý den s malými přestávkami – hostina
byla u nás v divadelním sále. Naši hráli

Kronika ústavu (28.)
školní rok 1937–38
na jevišti, čtyři přisluhovali. Naši obědvali v jídelně chovanců. Večer začala
duchovní cvičení: meditace don Varga,
instrukce don Trochta. Kněží hostí je 10,
kleriků 11, koadjutorů 13. Všech dohromady 102. Zbylo něco vína z primice, to
dostali po skleničce kněží, piva zbylého kněží i 2/3 ostatních – pokud zbylo
v soudku.

11. července odpoledne byl volán
P. Černík k panu Janíčkovi krejčímu, který se pomátl na mysli a byl dnes večer
odvezen do Kroměříže.
13. července autobusem v 17 hodin
přijel očekávaný pan inspektor z generální kapituly v Turíně. Znavený a vyhladovělý. Don Coggiola se přestěhoval
z inspektoriálky do hovorny. Následující
den vykládal pan inspektor své dojmy
a zkušenosti z Turína. Pravil, že se přiučil více než během celého noviciátu.
Pozorovat vrchní představené v každém
jejich počínání, jejich praktičnost, roz-

hled, péči a laskavost s každým, jejich
úžasnou činnost a prostotu, toť prý nejlepší škola ducha Dona Boska. Všichni
si žádali, aby pokračoval v řeči, takový
zájem vzbudil svým výkladem, ale skončil, slibuje pokračovat zítra o tom, jak
Bůh žehná našemu dílu.
Don Coggiola byl jmenován panem
inspektorem jedním ze zpovědníků
na duchovních cvičeních. Pravil, že je dojat, všechno na něho působí tak citlivě
a nutká k pláči. Není divu, srostl se základy našeho díla a odchází nyní, když už
je schopné samostatně odolat nárazům
a rozvíjí se potěšitelně vpřed.
Navečer přišli čtyři bohoslovci z pražského semináře cestou na Hostýn. Prohlédli si se zájmem oratoř i ústav. Přenocovali v tělocvičně pro nedostatek místa
a ráno se vydali spokojeni na cestu. Don
Stuchlý pokračoval ve svém zajímavém
výkladu o nabytých zkušenostech a zážitcích po čas pobytu v Turíně.
V poslední den exercicií tři klerici obnovovali sliby. Přijel bývalý spolubratr Rochla, podporučík zásobovacího oddělení
z Lipníku nad Bečvou. Při slavnostním
obědě promluvil po děkovných adresách
reprezentantů exercitantů pan inspektor. Jeho slova platila donu Coggiolovi.
Zprvu jakmile chtěl začít mluvit, nemohl
pro pohnutí a slzy otevřít ústa. Tak stál
výmluvně mlčky několik minut. Zdálo se,
že nepromluví. Konečně přerývanými slovy vyzvedl zásluhy a povinnost vděčnosti
k němu nás všech. Pohnutí bylo obrovské. K jedné hodině odjeli hosté a pak
i pan inspektor s donem Coggiolou. Zůstal zde P. Měšťánek z Bratislavy, který
leží na posteli s mírnou horečkou. Ráno
pak odjel s panem prefektem do Trnavy.
Na fotograﬁích vidíme chovance ústavu v průvodu do kostela a exercicie všech
salesiánů.

Červen na DISu
Tento měsíc nás čeká 16 kurzů
a zakončíme školní rok. Na prázdniny plánujeme pokračování tábora na
Elišce. Loni to byla novinka, že jsme
dělali program pro školáky. „Naše“
víkendová nebo prázdninová věková skupina je až od 14 let. Akce se
moc líbila. Na konci měsíce nás čeká
generální úklid a pomalu se bude dokončovat rekonstrukce domečku. Už
teď je vidět krásná nová střecha.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Klub maminek Č E R V 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 dopolední úterky pro děti
s doprovodem od 9:30–11 hod.
2. 6. KLUBOVÁ HERNA SE NEKONÁ
– rodiče s dětmi zveme do fryštáckého
kina na festivalové promítání pro nejmenší děti.
9. 6. HERNA PRO DĚTI s kafíčkem.
16. 6. HERNA PRO DĚTI s čajem.
23. 6. HERANA PRO DĚTI a radost
z nich.
30. 6. POZVÁNKA NA PRÁZDNINY
V KLUBU – herna pro děti.
A JEŠTĚ TROŠKU AFRIKY
– nedá mi to, abych napsala i svůj
dojem z celé akce – BYLI JSTE VŠICHNI
PROSTĚ BÁJEČNÍ a nádhernými emocemi nabitá atmosféra ve škole se dala

krájet a přetrvala i několik dalších dní!
Závěrečná zpráva, kterou jsme posílali nadaci VIA, byla ve stejném duchu. A páťáci se zase posunuli o kus
dál, především ve vzájemné spolupráci a možnosti ukázat, co se naučili.
Ve svých dojmech z celé akce pro ně
byla velmi důležitá prezentace, kterou
každá skupinka samostatně vytvořila
a bravůrně ji pak přednesla před obecenstvem. Zkušenost k nezaplacení!
A na závěr bych chtěla dodat velké
poděkování ještě VILLE MEMORIES,
která akci podpořila luxusním dárkem
do tomboly. Věříme, že šťastlivec, který tuto cenu získal, si ji náležitě užije
a potom nám sdělí své dojmy. Abychom
ve skrytu duše mohli „závidět“ nebo se
na masáže bez váhání sami objednali.

Pozvánka na týdenní prázninové kluby pro děti
13. – 17. 7. 2015 (6–11 let) – NA STOPĚ SE SHERLOCKEM HOLMESEM
20. – 24. 7. 2015 (4–7 let) – DOBRODRUŽSTVÍ V ŘÍŠI HMYZU
3. – 7. 8. 2015 (4–7 let) – TAJEMSTVÍ MEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
10. – 14. 8. 2015 (6–11 let) – VESMÍRNÉ PRÁZDNINY – jen náhradníci
I letos povedou prázdninové klubíky od 7:30 do 16:00 hod. zkušené lektorky,
které při tvorbě programu vycházely z pozitivních zkušeností v loňském roce. Děti
byly velmi spokojené, což nám působilo velkou radost. Pro děti je i tentokrát připravený pestrý program, který bude za příznivého počasí probíhat především venku,
interaktivní a zážitkovou formou se spoustou her, pokusů a tvoření. Bude obohacen
také o praktické zkušenosti např. místních včelařů, atraktivním povídáním pana knihovníka, apod. Přihlášky i platby do 30. 6. 2015. Případné dotazy na 605 482 839.
Více informací i přihlášky ke stažení na facebooku pod názvem FANTAZIE GROUP.
Těšíme se na všechny a přejeme příjemné prázdniny.
Za organizační tým Vlaštovek
Michaela Nutilová a Renáta Šafková

Richard HOVADÍK

Ruce
Slova se rozplynou –
některé zůstanou –
jiné zahynou…
O tom co působí od věků
ruce dávné vypráví
dnešnímu člověku
Hodnoty vyryté do dřeva –
bronzu – kamene –
i výtvory – které oko spatří –
vytvořily ruce –
naši blízcí i vzdálení bratři
Ani sváteční slova
takovou působnost nemají –
jak ruce – když
přátelským stiskem vítají
I kvalitní hudba
jde ze srdce do rukou
a znovu do srdcí odlétá –
kde v magickém soustředění
nerušeně rozkvétá
Vše co je závažné
ruce v nitru vykřesají –
v imaginárních chrámech
tu sílu ohně – všem
příchozím nezištně rozdávají…

Už tradičně se v sobotu 25. dubna konalo APRÍLOVÉ ŠKOBRTÁNÍ
– akce pro všechny, kdo mají rádi
procházky po okolní přírodě. Pro děti
i jejich rodiče bylo na cestě z hradu
Lukova, přes Bezedník a Vítovou do
Fryštáku, připraveno několik zastavení…a při krásném počasí se všichni
dobře bavili. Proto patří velké poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě
této akce….
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Jubilejní 10. ročník turnaje Osvobození ve volejbale smíšených družstev
V sobotu 16. 5. 2015 se v krásném
prostředí sportovního areálu u sokolovny ve Fryštáku konal jubilejní již 10.ročník turnaje Osvobození o pohár starosty
města Fryštáku. Na tuto velkou akci přijalo naše pozvání 12 smíšených družstev. A přivezli s sebou krásné slunečné
počasí.
Po registraci družstev se konalo
slavnostní zahájení na sportovišti u sokolovny. Ujal se ho ředitel turnaje Lubomír Ševela. Všech dvanáct družstev srdečně přivítal, vysvětlil pravidla turnaje
a předal slovo zástupci starosty města
Fryštáku Mgr. Liboru Sovadinovi, který
přivítal všechny účastníky sportovního
klání, vyslovil poděkování za přijetí pozvání do Fryštáku a popřál všem hodně
úspěchů v tomto náročném turnaji.
Rozlosování proběhlo za přítomnosti kapitánů. Nasazeny byly týmy, které
se nejlépe umístily vloni – SURIKATY,
HULHO a TUČŇÁCI (ti se vloni jmenovali
Chrchlíci). Hrálo se ve třech základních
skupinách po čtyřech týmech na všech
třech krásných kurtech. Kvůli velkému
počtu týmů se hrálo sice systémem každý s každým, ale jen na dva sety do 21
– „natvrdo“ – bez rozdílu dvou míčů.
Volejbalisté byli upozorněni, že postupují do semiﬁnále automaticky vítězové
třech základních skupin, ale také jeden
nejlepší na druhém místě. Takže se musí
hrát naplno – rozhoduje každý míč! Odbíjenkáři předváděli vynikající výkony. Letos nebylo outsidera – zápasy byly velmi
vyrovnané. Domácí hráče povzbuzovali
i četní diváci z řad příbuzných i veřejnosti. Skvělé občerstvení z udírny hráčům
i divákům připravoval Zdeněk Poledňák,
v bufetu je rádi obsloužili Marcela Ševelová, rodina Fryšova a Franta Páleníček.
O zdárný průběh zápasů se staral Luba
Ševela, Dana Konečná, Broňa Konečný
pískal většinu zápasů, rozhodčí pomohl
dělat i matador fryštáckého volejbalu
Mirek Urbánek. A také letos pomohli
i ti nejmladší - zapisovali výsledky jed-
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notlivých zápasů (jmenovitě Natálka Konečná, Honzík Prusenovský, Jiřík Nášel,
Míša a Barborka Fryšovy). Malá Hanička
Fryšová pomáhala dědečkovi u udírny.
Náročné a vyrovnané boje se vedly již
v základních skupinách. Z nich nakonec
do semiﬁnále postoupily přímo tři nejlepší týmy – BŘEZOLUPY, ZOUFALCI, RYBANA. Ze druhého místa jen o lepší jeden
míč postoupily SURIKATY. Loňský vítěz
HULHO Libora Gálíka s extraligovým
hráčem Přemou Obdržálkem i TUČŇÁCI
s dalším extraligovým hráčem Michalem
Čechmánkem letos zůstali před branami
semiﬁnále!
A jak to dopadlo?
1. SURIKATY (tým Davida Zvonka)
2. RYBANA (družstvo pod vedením
Fryštačanů Tomáše Prusenovského
a Pavla Hrabíka)
3. ZOUFALCI
4. BŘEZOLUPY
5. – 9. místo bez rozlišení – PŘÁTELÉ
TRNEK (Fryšták), FRYŠTÁČEK, GUMÍDCI
(Kroměříž), HOŠŤÁLKOVÁ (pod vedením
bývalého Fryštačana Dušana Gálíka),
PARŤÁCI, GMG ZLÍN, HULHO, TUČŇÁCI.
Slavnostního vyhlášení výsledků se
ujali organizátoři. Bohužel některé nepoustoupivší týmy nevydržely – vždyť se

hrálo semiﬁnále mistrovství světa v ledním hokeji – USA – Česko, takže – budiž
jim odpuštěno… Závěru turnaje již byl
přítomen i pan starosta města Fryštáku
Mgr. Lubomír Doležel, který mohl předat
poháry, diplomy i ceny pro nejlepší týmy
i zvolené hráče (nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Antonín Nášel z družstva
RYBANA a nejlepší hráčkou Lucie Prášková z týmu SURIKATY). A pan starosta
nejlepšímu družstvu předal nejen hodné
ceny, ale i osobní dar. I touto formou
oddíl volejbalu děkuje městu Fryšták
za podporu odbíjené a za věnované ceny.
Příjemné posezení venku i v „Pekle sokolovny“ po náročném turnaji bylo
krásným zakončením sportovní soboty.
Samozřejmě jsem stihli pokradmu sledovat i neúspěšné semiﬁnále českých
hokejistů. Ale i za čtvrté místo našim
hráčům děkujeme a děkujeme i nejlepšímu hráči celého mistrovství Jardovi Jágrovi. Škoda, že hrající legenda českého
hokeje s reprezentací skončila!
I tohle jsme stihli sledovat! Prostě
fryštáčtí volejbalisté jsou všestranní…
Tak za rok zase na shledanou
ve Fryštáku!
Za oddíl volejbalu
Dana Konečná
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Oslava svátku matek ve Fryštáku

V měsíci ČERVNU 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Téměř stovka maminek a babiček zaplnila v pondělí 11. května fryštácký kinosál, aby si připomněly svůj svátek, který se slaví pravidelně druhou květnovou
neděli. Také tentokrát jim přišel úvodem poblahopřát starosta města Mgr. Lubomír
Doležel.
V kulturním programu se představil se svým vyprávěním (tématem byly ženy
a matky) herec zlínského divadla Rostislav Marek, kterého s kytičkou lidových písniček doprovázela Cimbálová muzika Paléska. Závěrem si spokojené oslavenkyně
společně s nimi zazpívaly. Upřímným poděkováním byla také tradiční žlutá růže,
kterou všechny odcházející oslavenkyně obdržely společně s blahopřáním.
Ještě jednou Vám milé maminky moc děkujeme za vaši stálou péči a věříme,
že tímto dárkem v podobě hudebního vystoupení jsme Vám udělali alespoň malou
radost.
– pn –

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Městská knihovna Fryšták Vás
srdečně zve na besedování se spisovateli Janem CIMICKÝM a Jiřím ŽÁČKEM, které se uskuteční ve čtvrtek
18. června od 17 hodin ve fryštáckém kinosále.
Součástí besedy bude také autogramiáda obou populárních českých
spisovatelů.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.

My
z Městské knihovny Fryšták
Vás
svěže zveme na
autorské čtení
slovenské spisovatelky a výtvarnice

•••
Próza Jana Cimického (*1948) čerpá převážně z lékařské praxe, mnohdy
jde o příběhy s detektivní zápletkou.
Vydal několik sbírek vlastní poezie –
Psychoterapie slov (1992), Lásko šílená (1996), Pro Tebe, má lásko (2003)
a Ty a já (2007). Překládá také díla
francouzských dramatiků (např. Jean
Anouilh) a básníků (např. Jacques Prévert).
Jiří Žáček (*1945) je rovněž překladatel, básník, sběratel a tvůrce aforismů. Jeho básně se vyznačují lehkostí a smyslem pro humor a parodii.
V roce 2011 obdržel v Bratislavě za
své básnické dílo Cenu Jána Smreka
a zařadil se tak k laureátům tohoto
prestižního slovenského ocenění.

Moniky Kompaníkové,
jejíž kniha Piata loď byla oceněna
Anasoft Literou 2011.

Jaroslava Barboříková
Věra Františková
Drahomíra Gajdůšková
Jaroslava Halenčáková
Milena Hanačíková
Zdeňka Chudárková
František Jaroš
Marie Kamenářová
Jiří Kojecký
Daniela Koutná
Stanislav Kovář
Marie Marková
Vlastimil Mikel
Margita Pavlenková
Blažena Petříková
Ján Polák
Vítězslav Ševeček
Ladislav Šlancar
Miroslav Šlechta
Hana Zbořilová

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

Pozvánka do Lukovečka

Dny
umění nevidomých
na Moravě
Foto: Petr Žákovič, art.ihned.cz

Autorka se zároveň stane kmotrou
projektu Vo dverách Slovensko,
jehož prostřednictvím
Vám hodláme přibližovat
současnou slovenskou kulturu.
Kdy: 12. června 2015, od 18 hodin
Kde: někdejší fryštácké kino
Je nám radostí.

Letos jsme se připojili k akci Dny
umění nevidomých na Moravě, který
probíhá na Zlínsku od dubna do června.
V rámci projektu jsme pozvali
z řad zrakově postižených umělců
dne 13. června Petra Bazalu, který
nás provede Orientem a ochutnávkou
čajů s podbarvením klavírním doprovodem. (www.Petr Bazala.cz)
Akce začíná od 18 hodin
v Obecním domě v Lukovečku.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME.
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SKAUTI
Myšlenka takové soboty je výborná.
Strávit den venku v přírodě, odvést kus
dobré práce a alespoň trochu ulevit
okolí města, ve kterém všichni žijeme,
má dozajista obrovský význam. Možná
jen škoda, že se do akce nezapojilo více
Fryštačanů.
Počasí nám přálo, a tak po vydatném obědě následovala ještě část odpoledne plná her a zábavy zpět na chatě. Trocha úklidu a pro letošek prvních
24 hodin strávených v přírodě bylo
za námi. Už teď se těšíme na jarní minitábor, který nás čeká druhý květnový víkend a kam jsou zváni všichni zájemci,
kteří by s námi chtěli jet na velký tábor.
Adam Bělák

První jarní víkend venku je za námi!
V dubnu jsme zahájili letošní sezónu víkendových výletů. Tradiční místo, chatová základna Eliška, možná trochu netradiční program.
V pátečním odpoledni jsme se všichni sešli a připravili chatu na náš pobyt.
Dubnové večery byly stále chladné a tak
jednou ze základních potřeb byla dostatečná zásoba dříví na celou noc a teplý čaj. Po zajištění těchto nezbytností
jsme vyrazili na krátký pochod, kterým
nás provázely nejrůznější šifry. Ty nakonec skončily u teplé večeře a promítání
příběhu Cesta kolem světa, který nás
provede letošním velkým táborem.

Sobotní plán byl jasný. Na tento den
totiž připadl první ročník akce „Čistý
Fryšták“, kterou jsme, za spolupráce roverského oddílu, samozřejmě podpořili.
Po ránu jsme na náměstí vyzvedli pytle
na odpad a pracovní rukavice a v devět hodin se pustili do díla na Skalce
v Horní vsi. Za pár hodin práce Skalka
a její přilehlé okolí přece jen trochu prohlédlo. Výsledkem bylo 35 pytlů nejrůznějšího odpadu a hromada kovošrotu.

Jarní minitábor
Začátek května je za námi, stejně tak jako tradiční minitábor, který pořádáme
společně s dívčím oddílem. Předpověď počasí hlásila příznivý stav, a tak jsme se
v páteční pozdní odpoledne sešli na Elišce a zahájili tuto jarní akci.
Hned odpoledne jsme vyrazili na krátkou procházku po okolních lesích, abychom zjistili, co je směrem k Ondřejovsku nového. Kus lesa ubyl, kus zase přibyl,
ale jinak je tahle krajina stejně krásná, jako před zimou. Večerní program už jen
doplnil krásné odpoledne a začátek byl za námi. Ráno nás po rozcvičce čekala
spousta práce okolo chaty, které se kluci i holky zhostili na výbornou a dokonce se
na Elišce objevila čtyři krásná koťátka. Táborová sobota by se neobešla bez vaření
na ohni, které mělo za výsledek vydatný guláš v několika variacích.
Celé odpoledne, protkáno směsí her a zábavy, směřovalo k večernímu slavnostnímu táboráku.
Při příležitosti 25. výročí obnovení skautingu ve Fryštáku se sešla i početná
část oldskautů. Některým byly předány děkovné listy za přínos pro skauting v našem městě, jiní zase zavzpomínali, jak to bylo při obnovování činnosti skautských
oddílů. Nechyběly veselé i vážné vzpomínky na akce a tábory, vše protkáno starými skautskými písněmi u velkého táborového ohně. Příjemný večer jsme zakončili
noční hrou a ti starší z nás si poseděli a zazpívali u dohořívajícího ohně.
Nedělní ráno proběhlo, díky rychlému přesunu na mši svatou, trochu hekticky.
Po návratu se však program opět ustálil a netradiční závody s vlastnoručně vyrobenými nosítky nás dovedli až k langošům, které už po několik let tvoří neodmyslitelnou součást konce minitábora.
Dva dny utekly jako voda. Pravděpodobně proto, že si je dokážeme řádně užít.
I když s sebou neneseme počítače a telefony, dokážeme se bavit, hrát si a budovat přátelství. A to bychom přáli zažít i všem ostatním.
Adam Bělák
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Bližší info:
www.skautfrystak.cz
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2015

Festival Fair Play na Žabě
oplocený nebude

Naučná stezka nivou Fryštáckého potoka
Již několik let jsme svědky obrovské práce a píle pana Libora Reicha ve zvelebování Fryštáckého potoka na trase z Lukovečka do Fryštáku. Zpočátku vytvořil
nenápadný chodníček s lávkami, následovala výsadba původních dřevin a v části
též arboreta. No a následovala myšlenka vytvoření Naučné stezky.Velmi se nám to
zalíbilo a rozhodli se projekt pana Reicha podpořit. Během dvou let jsme postupně
nainstalovali tabule a pak následovalo pověšení tištěného slova a fotograﬁí k této
lokalitě. Práce pana Reicha na údržbě a postupném budování mostků a chodníčků
je neúnavná a hluboce před ní smekám. Chtěl bych též poděkovat mistrům stolářům za pěknou práci a hlavně našim partnerům projektu Obci Lukoveček, Městu
Fryšták, společnosti Dorbas s.r.o a Graﬁckému studiu paní Radky Trojanové.
Alois Řezníček

Už se to blíží, přípravy vrcholí. Ne vše
však bude na sobotu 13. června připraveno. Až v den konání dopoledne jste
zváni na workshop „výroba nábytku z palet“. Těch máme letos opravdu hodně,
takže bude z čeho vyrábět. V ideálním
případě bychom chtěli vyrobené věci použít pro návštěvníky festivalu a pak rozdat zájemcům. Ať už to bude posezení,
stoly, skříňky, poličky či kdovícoještě…
Palety nám navíc po festivalu určitě
zbudou, a proto je také nabízíme – v neděli 14. června – pouze za odvoz. Lepší,
než je na místě přímo spálit. Program
jsme sestavili tak, abychom vše hlasité
stihli do 22 hodin a nerušili noční klid.
Věříme, že nám k tomu pomůže i skutečnost, že se na festivalu nebude nabízet
alkohol.
Uvidíme, kolik zvládneme vyrobit plovoucích vorů (svázané palety na nafouknutých duších). Možná jich pár necháme
pro následné letní radovánky, možná je
rozebereme, aby po festivalu zůstalo
„čisto a uklizeno“.
Dopředu se ještě – hlavně místním
– omlouváme za omezení dopravního
provozu, z důvodu bezpečnosti sportovců opět chystáme uzavírku okolních ulic.
Více o festivalu na plakátu, www.
fairplayfestival.cz, Facebooku nebo Youtube.
Organizátoři Fair Play teamu
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Nabízíme

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
cca 47 m² v centru města Fryštáku.
VOLNÉ IHNED.
Možnosti využití – garáž, příp. komerční prostory.

Bližší informace na tel. 604 415 339

placená inzerce

HLEDÁM KE KOUPI
dům se zahradou ve Fryštáku,
tel.: 723 087 466
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Sklenářství Černý Fryšták
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NOVINKA!

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.

POLYKARBONÁTOVÉ
KRYTINY
různých druhů.

placená inzerce

Nejkvalitnější pokrytí skleníků,
pergol atd.
Oboustranný ﬁltr, který chrání
před slunečním zářením.
Velmi odolný materiál vůči mrazu
a krupobití s dlouhou životností.
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Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

Sklenářství Fryšták
Tel: 607 765 134

tel. 732 766 518
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