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Výstava veteránů
5. a 6. července proběhla v budově nové hasičské zbrojnice výstava historických motocyklů, kterou pořádal První fryštácký spolek motocyklistický.
Jednalo se o první akci tohoto, nedávno vzniklého, spolku a bez obav
si dovoluji tvrdit, že šlo o akci velmi
vydařenou. Více jak 600 návštěvníků
mělo možnost shlédnout 46 vystavených motocyklů. Výstava obsahovala
všechny základní typy motocyklů značky JAWA od prvního „Rumpálu“, až po
Jawu 350/634, na které se proháněl
Venca Konopník ve ﬁlmu Slunce, seno,
jahody. Nestarším strojem byl řemenový motocykl Torpedo z roku 1903. Dále
bylo možno shlédnout motocykly ČZ,
závodní speciály Jawa, na kterých sbírali věnce závodníci jako Antonín Vitvar,
Bohumil Staša nebo František Šťastný.
Nechyběly ani zahraniční stroje jako
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motocyklů do Karolínky. Velké poděkování patří všem členům spolku, kteří se
aktivně zapojili do přípravy a průběhu
výstavy, jejich manželkám a přítelkyním
za pomoc a pochopení pro tuto vášeň,
panu Ladislavu Samohýlovi za zapůjčení motocyklů pro výstavu z jeho rozsáhlé sbírky, Městu Fryšták za zápůjčku
hasičárny, SDH Fryšták za přípravu hasičárny, panu starostovi Mgr. Lubomíru
Doleželovi za záštitu celé akce, dámám
Ivoně Dřevojánkové, Daniele Hanačíkové a Michaele Sovadinové za dokreslení
atmosféry ukázkou módy 30. let, všem
sponzorům, kteří nás podpořili a samozřejmě všem návštěvníkům. Celá akce
byla velmi zdařilá, věřím že přinesla
mnohým krásnou vzpomínku na doby
dávno minulé, kdy čas běžel pomaleji
a oživila zapomenuté okamžiky z mládí
spojené s vůní benzínu.
Libor Sovadina a Oldřich Petřík
předsednictvo spolku

PODĚKOVÁNÍ
Římskokatolická farnost Fryšták
děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z Fondu kultury Zlínského kraje ve
výši 250.000 Kč, která byla využita
na stavební obnovu krovu kostela sv.
Mikuláše ve Fryštáku.
Harley – Davidson, Indian, FN, BMW,
Norton, BSA. Celá výstava byla doplněna promítáním historických fotograﬁí
s motoristickou tématikou z Fryštáku
a okolí. V pátek poctila návštěvou výstavu i spřátelená skupina asi 50 jezdců
na motoveteránech směřujících na sraz
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Poděkování vyslovujeme také za
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 250.000 Kč z rozpočtu
Zlínského kraje z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón v roce
2012.
Tyto ﬁnanční prostředky byly využity na I. etapu stavební obnovy krovové konstrukce a střešního pláště,
včetně opravy klempířských prvků
kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 08/2012/VI ze dne 14. června 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku ke
dni 14. 6. 2012 vč. dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí komentář k hospodaření základní školy – dokument
„Ztráta hospodaření ZŠ Fryšták za období
1. 1. 2011 – 31. 12. 2011“, ukládá Mgr.
L. Sovadinovi, řediteli školy, zajistit oddělení vedení dotačních prostředků a prostředků od zřizovatele na samostatných
účtech a ukládá mu zajistit realizaci opatření vedoucích k odstranění ztráty.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace za účelem částečného krytí výdajů spojených se zajištěním 9. ročníku
beneﬁční akce „Pod Hvězdami 2012“
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi MF, a o. s. Pod
Hvězdami, Lukoveček, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje návrh Dohody o narovnání mezi MF, a Českou republikou – Ministerstvem ﬁnancí ČR, Praha ve věci investiční akce Domov – penzion pro důchodce
Fryšták v předloženém znění a ukládá
starostovi ji v tomto znění zaslat ministru
ﬁnancí k podpisu.
• ZMF bere na vědomí sdělení předsedy
výběrové komise V. Filáka o průběhu veřejné zakázky na zajištění dodavatele akce
„Stavební úpravy objektu MŠ Fryšták,
p. o.,“ s tím, že není předloženo vyhodnocení soutěže z důvodu realizované výzvy
uchazečům k doplnění nabídek.
• ZMF bere na vědomí předložený seznam
investičních akcí města na další období.
• ZMF bere na vědomí sdělení administrátora dotačního programu EFEKT 2012
o vybrání žádosti k podpoře na projekt
„Obnova veřejného osvětlení Fryšták“
a souhlasí s realizací tohoto projektu.
• ZMF bere na vědomí dokument „Odhad
výše dalšího zadlužení města Fryštáku“
a předp. rozsah invest. činnosti města.
• ZMF schvaluje podání žádosti o poskyt-

nutí dotace na projekt „Rekultivace skládky TKO Fryšták – Žabárna“ z dotačního
titulu Operační program Životní prostředí.
• ZMF schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku“ z programu Regionálního operačního programu Střední
Morava.
• ZMF schvaluje nákup silové elektrické
energie včetně sdružených služeb dodávek elektřiny pro město Fryšták a jím
zřízené příspěvkové včetně organizačních
složek pro r. 2013, a to u Českomoravské
komoditní burzy Kladno, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, prostřednictvím dohodce, který bude vybrán v rámci zakázky
malého rozsahu dle platného postupu dle
Směrnice č. 02/2012 – Postup zaměstnanců MF při organizaci veřejných zakázek města Fryštáku, přičemž osobou pověřenou realizací zakázky malého rozsahu
dle bodu 1 se stanovuje Ing. M. Jašek.
• ZMF schvaluje nákup zemního plynu
včetně sdružených služeb dodávek zemního plynu pro město Fryšták a jím zřízené příspěvkové, popř. organizační složky
pro r. 2013 u Českomoravské komoditní
burzy Kladno, nám. Sítná 31-05, 272 01
Kladno, prostřednictvím dohodce, který
bude vybrán v rámci zakázky malého rozsahu dle platného postupu dle Směrnice
č. 02/2012 – Postup zaměstnanců města
Fryštáku při organizaci veřejných zakázek
města Fryštáku, přičemž osobou pověřenou realizací zakázky malého rozsahu dle
bodu 1 se stanovuje Ing. M. Jašek.
• ZMF bere na vědomí možnost zařazení
území města Fryštáku do územní působnosti MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.,
s tím, že rozhodnutí v této záležitosti bude
vázáno na konkretizovanou nabídku pro
město Fryšták.
• ZMF bere na vědomí vyjádření manželů
P. a D. Šenkeříkových o snížení navrhované prodejní a trvá na své původní ceně.
• ZMF bere na vědomí informace o pří-

pravě podkladů pro prodej části pozemku p. č. 2/3, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
manželům Zelinkovým (vyhotovení GP
a znaleckého posudku) a odkládá své rozhodnutí na další jednání ZMF.
• ZMF neschvaluje prodej části pozemku
p. č. 201 – ostatní plocha, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, žadateli V. Zezulkovi, Vítová a to z důvodu využitelnosti v rámci dopravní obslužnosti místní části.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 6. 2012 zveřejnění záměru prodeje části městského
poz. p. č. 395/5 – ostatní plocha, o vým.
40 m², a pozemku p. č. 393/2 – ostatní
plocha, o vým. 6 m², oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelce D. Učnové, Zlín, za cenu ne nižší, než je cena
stanovená znal. posudkem s podmínkou
úhrady znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelem,
a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 15. 6. 2012 zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi městem Fryšták,
a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
„Dolní Ves, TS T7 Vilan., obnova“, umístěného na pozemku p. č. 205/3, v k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene dle platných právních předpisů.
• ZMF bere na vědomí žádost Ing. M.
Petráše, Kostelec n. Černými Lesy, o přehodnocení původní žádosti o začlenění
pozemku p. č. 200, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, do zastavěné části obce – intravilánu – při zpracování nového ÚP SÚ MF
vč. odpovědi starosty bez připomínek.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit objednávku bezplatného měření koncentrace radonu v předškolních
a školních zařízeních.
• ZMF bere na vědomí Informace o průběhu soudního řízení ve věci vyslovení
neplatnosti usnesení VH spol. VaK ZL ze
dne 30. 4. 2012 bez připomínek.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 09/2012/VI ze dne 21. června 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku ke
dni 21. 6. 2012 vč. dlouhodobých závazků města Fryštáku bez připom.
• Zastupitelstvo města Fryšták v souladu
s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o vyloučení z další účasti v zadávacím
řízení uchazeče Navláčil stavební ﬁrma, s.
r. o., Zlín.
Odůvodnění: Zadavatel požadoval prokázání splnění základních kvaliﬁkačních
předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006
Sb., v platném znění. Čestné prohlášení
předložené v nabídce nebylo v písmenech
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a) a b) v platném znění a neobsahovalo
písm. k). Dopisem ze dne 8. 6. 2012 byl
uchazeč vyzván k doplnění, a to ve lhůtě
do 12. 6. 2012 do 12.00. V daném termínu však požadované nebylo doručeno.
• ZMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, ROZHODLO o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídkové ceny zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení § 38 zákona č.
137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku na stavební

práce „Stavební úpravy Mateřské školy
Fryšták, p. o.“ takto Pořadí č. 1 - STAVYMA spol. s r.o., Otrokovice.
• ZMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořadí
uchazečů na dalších místech: Pořadí č. 2
- SMO a.s., Otrokovice; č. 3 - BS Vsetín,
s.r.o., Vsetín; č. 4 - TM Stav, spol. s r.o.
, Vsetín; č. 5 - POZIMOS, a.s., Zlín; č. 6
- Zlínské stavby, a.s., Zlín; č. 7 - RAPOS,
spol. s r.o., Holešov; č. 8 - Pozemní stavitelství Zlín a.s., Zlín
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
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mezi městem Fryšták, a spol. STAVYMA,
spol. s r. o., Otrokovice, za účelem zajištění – realizace stavby „Stavební úpravy
objektu MŠF, p. o.“, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem ve smyslu
vítězné předložené nabídky.
• ZMF schvaluje doﬁnancování projektu
„Obnova veřejného osvětlení Fryšták“
z vlastních zdrojů jako mandatorního výdaje města Fryšták nad rámec poskytnuté dotace, a to ve výši v návaznosti na
výsledky veřejné zakázky (podíl z celkových nákladů ve výši 2 mil Kč bez DPH dle
uplatněné žádosti).
• ZMF schvaluje zahájení výběrového řízení na stavební práce – veřejná zakázka
malého rozsahu, a to ve variantách ocenění: s jednorázovou spoluúčastí města
nebo ve splátkách z realizovaných úspor
pro období 6 ti let.
• ZMF bere na vědomí návrh projektu
o. s. Fair Play Fryšták na realizaci stavebních úprav bývalé kotelny u Základní
školy Fryšták za účelem realizace projektu „Kotelna“ (Místo pro smysluplné tvůrčí
trávení volného času dětí a mladých lidí
z Fryštáku a blízkého okolí).
• ZMF souhlasí s využitím objektu bývalé
školní kotelny pro zajištění jednorázových
akcí – kulturně společenských – pořádaných o. s. Fair Play Fryšták, a to s tím,
že konkrétní podmínky budou dojednány
radou města.
• ZMF ukládá Ing. J. Košákovi projednat
ve stav. komisi návrh stavebně-technických úprav objektu kotelny vč. prověření
ﬁnanční náročnosti tohoto projektu.
• ZMF ukládá všem členům zastupitelstva
stanovit návrh dalšího využití objektů: kotelna u ZŠF, objekt občanské vybavenosti na ul. P. I. Stuchlého č. p. 16, kinosál
a sokolovna.

• ZMF schvaluje prodej nově oddělené
části „a“ městského pozemku p. č. 2/3,
o celkové výměře 4 m², k. ú. Fryšták,
manželům M. a L. Zelinkovým, Fryšták, za
cenu znaleckého posudku s podmínkou
úhrady nákladů spojených s prodejem
(zpracování znaleckého posudku, zpracování GP a poplatek za vklad smlouvy do
KN) žadatelem a schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi MF, a manželi L. a M. Zelinkovými, Fryšták, na prodej nově oddělené
části „a“ pozemku p. č. 2/3, o celkové
výměře 4 m², k. ú. Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje vydání publikace „Zázračné světlo“ včetně autorských honorářů, a to pro PhDr. Č. Zapletala (texty) a pro
M. Ševčíka (ilustrace).
• ZMF neschvaluje zřízení další třídy jako
detašovaného pracoviště MŠ Fryšták,
p. o., pro školní rok 2012/2013.
• ZMF neschvaluje výstavbu vestibulu
s krytým vstupem jako součást stavebně
technických úprav objektu Mateřské školy
Fryšták, p. o.
• ZMF neschvaluje výstavbu dětské hrací
plochy (hřiště) v prostorách mezi zdravotním střediskem a MŠ.
• ZMF bere na vědomí žádost P. Metely,
Vítová, o změnu Územního plánu města
Fryštáku s tím, zastupitelstvo nedává
souhlas k pořízení požadované změny
Územního plánu města Fryštáku, neboť v
současné době je pořizován nový Územní
plán města Fryštáku, a schvaluje zapracování uvedeného požadavku do této připravované územně plánovací dokumentace.
• ZMF bere na vědomí sdělení Magistrátu statutárního města Zlína ze dne 20.
06. 2012, čj. 1199/2012, ve věci odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o dodatečné povolení stavby „Zatrubnění
koryta místního toku na pozemcích p. č.

236 a 237, k. ú. Vítová“, realizované bez
stavebního povolení - bez připomínek.
• ZMF schvaluje pověření výkonem funkce technického (stavebního) dozoru investora u akce „Stavební úpravy objektu MŠ
Fryšták, p. o.,“ i externího dodavatele,
a to Ing. K. Miču, a doporučuje RM schválit uzavření smlouvy.
• ZMF schvaluje pořízení bezúčelového investičního úvěru ve výši 8 mil. Kč
a ukládá Ing. M. Jaškovi neprodleně zajistit organizaci příslušné veřejné zakázky
s těmito základními parametry: doba
splatnosti úvěru deset let, stejná výše
splátek jistiny, pohyblivá sazba úročení,
možnost předčasného splacení bez poplatku, možnost změny výše splátek bez
poplatku, jištění pouze vlast. příjmy města (nikoliv nemovitým majetkem města).
• ZMF schvaluje ﬁnancování akce „Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku z
vlastních zdrojů ve výši 8,5 mil bez DPH,
jako mandatorního výdaje rozpočtu města
Fryštáku na léta 2014 až 2015 za podmínky přidělení dotace, schvaluje předﬁ nancování této akce při průběžném ﬁnancování projektu v letech 2014 až 2015
ve výši 18,5 mil Kč bez DPH a schvaluje
zajištění následné udržitelnosti projektu,
a to po dobu pěti let od jeho ukončení, přičemž položka DPH bude uplatněna jako
odpočet na vstupu.
• ZMF Fryšták souhlasí se zařazením
města Fryšták do územní působnosti
MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.;
• ZMF bylo seznámeno s integrovanou
strategií rozvoje „My a svět“ a se strategickým plánem Leader „Sedm statečných
ﬁší pro Moštěnku“ pro období 2008–
2013;
• ZMF zmocňuje starostu Mgr. L. Doležela
se zastupováním města Fryšták v MAS –
Partnerství Moštěnka, o. s.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 12/2012/VI ze dne 27. 6. 2012 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
k pojistné smlouvě č. 7720450685
s účinností od 1. 6. 2012 – úsek pojištění
hospodářských rizik – mezi spol. Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance
Group, Praha, a městem Fryšták, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke
Smlouvě o převodu licencí programového
vybavení Radnice VERAR č. SWR/08/174
ze dne 27. 5. 2008 za účelem udělení
licence k užití agendy programového vybavení Radnice VERAR, a to agendy VERAeGON Viewer (dvě licence) a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 3
ke Smlouvě o podpoře provozu a užití IS
Radnice VERAR č. STP/08/09 ze dne 27.
5. 2008 za účelem rozšíření předmětu
Smlouvy o poskytování služby technické
podpory na agendu programového vybavení Radnice VERAR: VERAeGON Viewer a

pov. starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje převzetí záštity města,
zastoupeného starostou města Mgr. L.
Doleželem, nad sportovní akcí Sjezd horských kol SBT Fryšták, konanou dne 30.
6. 2012 ve sportovním areálu lyžařského
svahu v Trnavě, a schvaluje poskytnutí
peněžitého daru o. s. Speedbike Team
Fryšták, za účelem částečného krytí nákladů spojených s pořádáním závodů ve
sjezdu horských kol dne 30. 6. 2012.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Nemocnici Milosrdných bratří, Vizovice, za účelem částečného krytí nákladů
spojených s opravami – rekonstrukcí fasády a sanací zdiva a schvaluje uzavření
darovací smlouvy mezi městem Fryšták,
a Nemocnicí Milosrdných bratří, Vizovice,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF stanovuje příspěvek na neinvestiční výdaje na žáka pro žáky dojíždějící
z vybraných obcí, avšak nesplňujících vý-

jimku danou § 178 odst. 7 školského zákona, s trvalým pobytem v těchto obcích
a plnících povinnou školní docházku v Základní škole Fryšták, okres Zlín, p. o., za
rok 2011 ve výši 5.500,- Kč na žáka/rok
a ukládá Ing. Jaškovi, vedoucímu ESO,
připravit návrh příslušných dohod o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů
na žáka.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Fryšták a zájmové organizace
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
a to L. Richtrovi, M. Hrdličkovi, M. Koblihové, R. Matelovi, P. Kolajíkovi, R. Šopíkovi, K. Bačůvkovi a M. Billovi.
• RMF schvaluje vítěze výběrového řízení malého rozsahu na zajištění dohodce
pro účely zastupování města Fryštáku
jako centrálního zadavatele při nákupu
komodity: elektřina na Českomoravské
komoditní burze Kladno, a to spol. FIN-
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servis, a. s., Kladno, a schvaluje uzavření
Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi městem Fryšták,
a společností FIN-servis, a. s., Kladno,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje vítěze výběrového řízení
malého rozsahu na zajištění dohodce pro
účely zastupování města Fryštáku jako
centrálního zadavatele při nákupu komodity: plyn na Českomoravské komoditní
burze Kladno, Kladno, a to spol. PROSPEKSA, a. s., Praha , a schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi městem
Fryšták, a společností PROSPEKSA, a. s.,
Praha a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí výsledky veřejné
zakázky malého rozsahu ve věci zajištění vydání publikace „Zázračné světlo“,
a vyhlašuje vítěze soutěže spol. RENO
Zlín – Petr Březík, Zlín, a schvaluje uzavření smlouvy smlouvy o dílo za účelem
zajištění výroby – dodávky publikace
„Zázračné světlo“ mezi městem Fryšták,
a spol. RENO Zlín – Petr Březík, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi městem Fryšták, a PhDr.
Č. Zapletalem, Fryšták, za účelem zpracování textové části publikace „Zázračné
světlo, a pověřuje starostu podpisem této
dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi městem Fryšták a M.
Ševčíkem, Fryšták, za účelem zpracování
obrazové části publikace „Zázračné světlo“, a a pověřuje starostu podpisem této
dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi městem Fryšták, a M.
Krajčou, Žabárna, za účelem výkonu pomocných obslužných prací v úseku technických služeb v době od 2. 7. 2012 do
31. 8. 2012, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti mezi městem Fryšták, a L.
Chovancem, Vítová, za účelem výkonu pomocných obslužných prací v úseku technických služeb v době od 28. 6. 2012 do
31. 12. 2012, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí Směrnici o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Fryšták, p. o.
• RMF bere na vědomí informace ČÚZK
o situaci v doplňování a čištění dat Registru územní identiﬁkace, adres a nemovitostí ČR včetně zajištění fungování tohoto
systému v návaznosti na příslušný příkaz
starosty č. 01/2012 – Organizační zabezpečení spuštění základních registrů na
Městském úřadě ve Fryštáku.
• RMF schvaluje podání žádosti o změnu
zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – zvýšení nejvyššího povoleného počtu
žáků ve školní družině z 63 žáků na 90,
a to s účinností od 1. 9. 2012 u právnické
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osoby Základní škola Fryšták, okres Zlín,
příspěvková organizace.
• RMF bere na vědomí opravu havarijního
stavu části ulice Potoky na pozemcích p.
č. 864 a 883 k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o výměře 100 m² bez připomínek.
• RMF schvaluje výpůjčku Víceúčelového
zařízení na Vítové, N. Dorazínové, vedoucí sdružení Fryštácké mažoretky, Fryšták,
v termínu od 15. 8. 2012 do 17. 8. 2012,
v době vždy od 7.00 hod do 22.00 hod,
a to pro účely soustředění sdružení Fryštáckých mažoretek, schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce Víceúčelového zařízení Vítová, mezi městem Fryšták, a N.
Dorazínovou, Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na čl. č. V Smlouvy
o nájmu bytu č. 1 v objektu č. p. Souhrady
386 ve Fryštáku ze dne 1. 12. 2009, uzavřené mezi městem Fryšták a M. Barboříkovou, souhlasí s předčasným ukončením
nájmu ke dni 30. 6. 2012 dohodou a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF v návaznosti na usn. č. U R 11/
2012/VI/5b) ze dne 4. 6. 2012 schvaluje
výpůjčku části městského pozemku p. č.
2/1 – ostatní komunikace, o výměře 14
m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli
MUDr. D. Klácelové, Fryšták, za účelem
zřízení stálého vyhrazeného parkovacího
místa na konkrétní registrační značku 3Z5
- 4387 ve prospěch žadatelky a schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem
Fryšták, a MUDr. D. Klácelovou, Fryšták,
na výpůjčku části městského pozemku p.
č. 2/1 – ostatní komunikace, o výměře 14
m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem zřízení stálého vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil se SPZ
3Z5-4387, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu, pověřuje starostu podpisem této smlouvy
a ukládá vedoucímu OSMM Ing. Kasalovi
zajistit označení místa příslušnými dopravními značkami.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 89/1 – ostatní komunikace, o výměře 33 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, žadateli p. M. Sedláři,
Fryšták, za účelem zřízení příjezdu k pozemku p. č. 183/3, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy o
výpůjčce mezi městem Fryšták, a M. Sedlářem, Fryšták, za účelem výpůjčky části
městského pozemku p. č. 89/1 – ostatní
komunikace, o výměře 33 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za účelem zřízení příjezdu k pozemku p. č. 183/3, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, a to na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF zveřejňuje ke dni 28. 6. 2012 záměr výpůjčky části městského pozemku
p. č. 255/1 – ostatní komunikace, o výměře 66 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,
žadateli p. Z. Jurčíkovi, Zlín, za účelem
uložení kanalizační přípojky pro připojení

stavby č. e. 101 na Vítové, a to s podmínkou provedení přípojky o velikosti DN
250 mezi šachtou č. Š2 a Š3, a uzavření
smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje zapůjčení 3 ks sloupů veřejného osvětlení žadateli fy Ofﬁcial elektronic, s. r. o., Zlín – Lužkovice, za účelem
interního měření LED osvětlení 80, 120
a 100 W veřejného osvětlení (širokopásmové lampy na bodech č. 12.01.11 –
točny v Dolní Vsi, 13.01.04 a 13.01.07
– obě Vylanta) s možností zkoušení barev
a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi městem Fryšták, a fy Ofﬁcial elektronic, s. r. o., Zlín – Lužkovice, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Nařízení Zlínského
kraje č. 6/2012 ze dne 30. 4. 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení
zdrojů vody k hašení požárů, a ukládá L.
Richtrovi, veliteli JSDH města Fryštáku,
a Ing. M. Kasalovi, vedoucímu OSMM, neprodleně zajistit opatření ke splnění daných povinností města.
• RMF doporučuje ZMF zveřejnění návrhu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení „Fryšták,
p. Halaška, přípojka NN“, umístěného na
pozemku p. č. 805/4, v k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene a podle plat. práv. předpisů.
• RMF bere na vědomí aktuální seznam
uchazečů o byt ve Sdruženém objektu č.
p. 386 na ul. Souhrady ve Fryštáku bez
připomínek a schvaluje bodové ohodnocení žádostí jedn. uchazečů o poskytnutí
bydlení v nájemních bytech ve vlastnictví
města (tzv. startovací byty) a do doby rozhodnutí zastupitelstva o statutu těchto
bytů v souladu neschvaluje přidělení bytu
žádnému ze stávajících uchazečů.
• RMF ukládá starostovi Mgr. L. Doleželovi zajistit projednání záležitosti tzv. startovacích bytů ve Sdruženém objektu 386 na
ul. Souhrady, a to ve smyslu:
a) zachování stávajícího statutu; b) stanovení nového statutu – nájemní bydlení;
c) prodej bytů.
• RMF bere na vědomí sdělení předsedy
stavební komise Ing. J. Košáka ve věci žádosti o. s. Fair play o realizaci nezbytných
stavebně technických úprav objektu bývalé školní kotelny včetně cenové kalkulace a doporučuje zastupitelstvu schválit
realizaci nezbytných opatření vedoucích
k okamžitému zastavení chátrání objektu
(zejména oprava střechy, okapů, zasklení
a odvedení povrchové vody ze strany od
hřiště) a ukládá Ing. M. Kasalovi vyčíslit
předpokládané náklady na tato opatření.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy mezi městem Fryšták, a Ing. K.
Mičou, Lukov, za účelem výkonu technického dozoru při realizaci stavby „Stavební
úpravy MŠ Fryšták, p. o.“, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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RADNICE
ní vlivu sběru a recyklace využitelných
komunálních odpadů včetně obalové
složky na životní prostředí“. Výsledky
tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění
a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.
V roce 2011 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 25,03 GJ energie, tedy zhruba tolik,
kolik v průměru spotřebuje za rok 280
000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí
o 1,031 mil. tun C0² ekvivalentu, což
představuje zhruba 1 % celkových emisí
skleníkových plynů ČR.
Na přiloženém Osvědčení jsou tak
uvedeny výsledky za rok 2011, kterých
jste dosáhli ve vašem městě a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí
a snížení uhlíkové stopy.

Vážený pane starosto,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s výsledky v systému EKO-KOM za rok
2011. Obdobně jako v předchozích letech vám zasíláme samostatný přehled
o množství odpadu, který vaše město
vytřídilo v roce 2011 a předalo k využití.
V přehledu je uveden také objem ﬁnančních prostředků, které Vaše město za
loňský rok vyfakturovalo a obdrželo od
společnosti EKO-KOM, a.s.

Přehled by vám měl posloužit ke
kontrole, zda uvedené údaje souhlasí
s údaji a doklady v účetnictví města,
případně údaji, které vám poskytuje odpadářská ﬁrma zajišťující sběr využitelných složek odpadů ve vašem městě.

Děkujeme Vám i vašim občanům za
dlouholetou spolupráci a přejeme Vám
hezké léto.
V Praze 20. 6. 2012
S pozdravem

Osvědčení o úspoře emisí:
V roce 2010 byla společností EKOKOM, a.s. zpracována studie „Posouze-

RNDr. Martina Vrbová, PhD.
Ředitelka oddělení využití odpadů
EKO-KOM, a.s.

Mateřská školka podruhé!
Pohled očima místopředsedy MO–ČSSD ve Fryštáku
Vážení spoluobčané,problém z azbestem v MŠ ve Fryštáku, je deﬁnitivně vyřešen a MŠ je čistá, a to je pro rodiče,kteří využívají služeb MŠ ve Fryštáku dobrá zpráva. Velké díky
všem, kteří se na této akci dekontaminace MŠ podíleli.
Nyní však vyvstává problém č. 2, a to zvýšení kapacity MŠ
o 1–2 třídy.
Starosta města v této souvislosti upozornil zastupitelstvo
města na požadavek rodičovské veřejnosti ve věci zřízení 1.
třídy MŠ a současně upozornil, že požaduje od zastupitelů
jasné vyjádření, zda zastupitelstvo tomuto požadavku rodičů
na MD vyhoví. Zároveň nechal předběžně prověřit možnosti
zřídit 1. třídu MŠ v objektu kulturního domu v Lukovečku, společenské místnosti na nové hasičské zbrojnici či v objektu sokolovny.To vše, za účasti ing. Kasaly, Mgr. Lukašíkové z KHS
Zlín a Bc. I. Staňkové, ředitelky školky.
Vážení spoluobčané, nestačím se divit, kolik geniálních nápadů lze nalézt. Co nápad to perla! Mám vážné obavy, že vedení města je schopno po menších úpravách z hasičské zbrojnice vybudovat druhé Národní divadlo. Já osobně zastávám
názor zřídit 1–2 třídy pod jednou střechou, a to ve stávající
MŠ. Již několikrát jsem toto navrhoval, nicméně bezúspěšně.
Ze stávající kuchyně v rámci stavebních úprav, dle stávajícího
rozpočtu, by to nestálo nic a posléze novou kuchyň přistavit
dle evropských norem a parametrů. Zřízení nové třídy v prostorách sokolovny, by mělo stát město cca 1,500.000 bez

DPH, a to prosím není částka konečná. Ptáte se proč pod
jednou střechou a napořád? Statik, který byl v rámci sanace
azbestu přizván na kotrolu stávající nosné ocelové konstrukce MŠ se vyjádřil následovně: budova je v takovém stavu, že
ji lze provozovat ještě nejméně 50 let. Tak proto pod jednou
střechou.
Vážení rodiče,nyní několik vyjádření zastupitelů, aby jste si
vytvořili nějaký názor.
1) Zřízení nové třídy, je naprosto nepřijatelné pro děti matek, které jsou na MD s jedním dítětem a druhé chtějí umístnit
ve školce jenom proto, aby si odpočinuly.
2) Pokud je matka na MD, měla by se věnovat výchově
dětí.
3) V případě maminek, které jsou doma s jedním dítětem
a druhé posílají do školky – jsou dospělé a mohou se rozhodnout, dle svého uvážení. Měly by si však uvědomit, že se
zde také jedná o ﬁnanční prostředky občanů města, které by
mohly být využity jiným způsobem.
4) Proč, by měly do naší školky jezdit děti z okolí? Ve Zlíně
je 600 neumístněných dětí a magistrát to neřeší.
Kolik moudra lze nalézt v těchto větách. Co názor, to perla. A tak bych mohl pokračovat. Mám zato, že není třeba.
Každý si určitě udělá úsudek sám. Pro matky z dětmi, však
nic podstatného. Je mi docela líto za to, že mnozí zastupitelé
nepochopili podstatu věci a funkci tržní ekonomiky a nemají
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zájem o ﬁnance, které by v rámci volné
kapacity plnily kasu MŠ. I když je MŠ
neziskovou organizací, je přeci absurdní
spoléhat stále na zřizovatele čili město
Fryšták. Kdo se neumí chovat tržně, ten
v dnešní době neobstojí.
Vážení rodiče, jak jste jistě z těchto
málo vět pochopili, máte smůlu – ani
jedna ani dvě třídy nebudou. Hlasování

dopadlo takto: pro zřízení třídy 4, proti
9, zdržel se 1. Nic mimořádného, mrzí
mě však jedna věc – kde se vytratila
ta lidskost a pokora u křesťanů zastoupených ve fryštáckém zastupitelstvu.
A kde se vzala ta averze vůči matkám
na mateřských dovolených, to mi není
známo!!!
Vlasťa Filák

POZVÁNKA
Honební společenstvo Fryšták – Dolní Ves
Vás zve NA VALNOU HROMADU
členů honebního společenstva, která se bude konat
25. 8. 2012 v areálu MS Fryšták – Dolní Ves na Lindáči.
PROGRAM:
Zahájení • Volba předsedy volební komise a jejich členů • Zpráva honebního starosty o práci HS a spolupráci s MS • Zpráva předsedy MS a hospodáře
MS • Volba starosty HS a členů výboru a členů revizní komise • Návrh usnesení valné hromady • Diskuse • Schválení usnesení • Závěr
Doležel Miroslav – starosta HS

POZVÁNKA
V sobotu 1. září 2012 od 18.15 bude ve fryš-

táckém kostele svatého Mikulá še slou žena mše svatá
za Jana Neke še z Landeku, zemřelé a živé členy
singulárních společností.

Chceme tak uctít památku šlechetného člověka,

který na šim p ředků m daroval rozsáhlé lesy.

ZÁKLADNÍ REGISTRY
Vláda ČR již počátkem roku 2007
schválila základní cíle strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“, v rámci níž bylo mj. cílem
vytvoření centrálních registrů veřejné
správy.
Prvotním praktickým krokem vedoucím k úspěšné realizaci bylo schválení
zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, a dalších prováděcích předpisů. Po dlouholeté fázi příprav jsou
úspěšně vytvořeny takřka všechny
předpoklady pro fungování základních
registrů k 1. 7. 2012.
Fungování základních registrů by
nemělo pouze usnadnit práci úřadům,
ale také občanům, kteří např. nebudou muset dokladovat referenční údaje
o něm vedené. Orgány veřejné správy
by tedy měly pracovat s přesnými, právně závaznými referenčními údaji, které
již občan – klient poskytl, byť by to bylo
na jiném místě a čase. Očekávanými
dopady jsou na straně úředníka zefektivnění jeho práce a na straně občana
by se mělo jednat o snížení objemu
jím předkládaných údajů, samozřejmě
za podmínky, že jimi již orgány veřejné
správy disponují.
Nelze sice očekávat bezproblémové
spuštění základních registrů k 1. červenci 2012, nicméně vše nasvědčuje
tomu, že systém základních registrů
pozitivně ovlivní práci úředníka i jeho
klienta.

Kéž tyto lesy rozumně obhospodařujeme a v dobrém

stavu p ředáme dal ším generacím.

K účasti na této mši svaté Vás zvou v ýbory singu-

lárních společností.

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

POZVÁNKA

ZDARMA

DNE 4. ŘÍJNA OPĚT ZAČÍNÁME U ŽÁKŮ SE SPOLEČENSKÝM TANCEM.
Zájem o tančení roste jak u mladých, tak i u seniorů, je to přirozené. Dobrá
hudba, pohyb, příjemná společnost. Letos bude probíhat další televizní soutěž Star
dance, která zájem o tančení ještě zvýší.
Připravujeme kurz pro začátečníky a mírně pokročilé, ti budou chodit ve čtvrtek od 19 do 20,30 hodin, pro pokročilé od 19,30 do 21 hodin.
Podzimní dvouhodinové lekce končí 13. prosince, jarní v březnu… 22 tanečních
lekcí, ve kterých se naučíme rozpoznat, ale i zatančit standardní i latinskoamerické
tance – waltz, tango a quickstep, cha-cha, rumba a jive. Když nám to půjde, přidáme
slowfox a sambu. Chceme se pokusit oslovit děti, největším problémem je malý zájem kluků, proto prosím rodiče potenciálních tanečníků, aby přihlašovali vytvořené
páry. Tančí se v kalhotách, košili, ve volné sukni, halence, v lehkých botách. Mohou
se přihlásit děti od první třídy.
Každý čtvrtek od 17 do 18,30 hodin opět v sále restaurace U Žáků. U kategorie
dětí lze předpokládat, že po dvou letech budou pokračovat ve Zlíně v TK Fortuna,
který vede Ing. Radek Felcman.

včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Prosím rodiče zájemců o kontakt na adresu j.vavricka@obalprint.cz.
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Tel: 777 550 621
608 749 219
Za kompletní autovrak

vyplatíme 500 Kč
AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE
placená inzerce
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Atletické závody
Ve středu 20. 6. se na našem školním hřišti uskutečnily již tradiční atletické závody pro 1. stupeň základní
školy.
Závodilo se ve 3 kategoriích – 1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy. Každý závodník musel absolvovat disciplíny: běh
na 60 metrů, skok daleký a hod kriketovým míčkem. I v horkém počasí podali
závodníci výborné výkony, a tak si každý
zaslouží velkou pochvalu.
Za první třídy si 1. místo vybojoval Jan Javora, 2. místo Libor Pavelka
a 3. místo David Hanačík. V kategorii 2.
a 3. tříd zvítězila Sára Zmeškalová, na
2. místě se umístil Ondřej Tkadlec a na
3. místě Martin Plšek.
V nejstarší kategorii obsadil první příčku Patrik Slaměna, na 2. místě
skončil Karel Gregor a na 3. místě byl
Adam Srovnal.
Protože první místa patřila většinou
chlapcům, vyhodnotili jsme také nejlepší děvčata, a to za každý ročník. V 1.
třídách dosáhla nejlepších výsledků Michaela Nohová, ve 2. třídách Michaela
Fryšová, ve 3. třídách Sára Zmeškalová, ve 4. třídách Lucie Dočkalová a v 5.
třídách Hana Dlabajová.
Všem závodníkům děkujeme za podané výkony a těšíme se na další atletické závody v novém školním roce.

Kašavský běh
Sportovní setkání škol z regionu, které organizuje Základní škola Kašava, má už svou tradici.
Letošního, již 18. ročníku Kašavského běhu, se zúčastnilo šest základních škol (Lukov, Trnava, Štípa,
Želechovice, Kašava, Fryšták) a na startovní čáru se
postavilo celkem 96 závodníků. Soutěžilo se v pěti
věkových kategoriích rozdělených podle pohlaví, každá škola mohla přihlásit do kategorie dva žáky.
A kdo bojoval za naši školu?
Kategorie I. (1. třídy): Terezie Jasenská 4. místo,
Eliška Grulichová 7., Libor Pavelka 4.
Kategorie II. (2. a 3. třídy): Lucie Čepická 5., Eliška
Chudárková 11., Václav Matúšú 4., Ondřej Tkadlec 5.
Kategorie III. (4. a 5. třídy): Kateřina Kočendová
7., Martina Škrabánková 9., Jakub Dohnálek 2., Lukáš
Macek 10.
Kategorie IV. (6. a 7. třídy): Barbora Šlampová 6.,
Marie Vajďáková 9., Jindřich Kolář 4., Petr Bačůvka 6.
Kategorie V. (8. a 9. třídy): Iveta Cundová 3., Petra
Konečná 5., Nnamdi Okonkwo 2., Jakub Maček 5.
Děkujeme všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu.
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Výsledky:
1. ZŠ Fryšták; 2. ZŠ s MŠ Muráň;
3. ZŠ Zlín – Štípa; 4. ZŠ Kašava;
5. ZŠ Trnava; 6. ZŠ Želechovice nad
Dřevnicí
MŠ

Simcar
Simcar Cup
Cup 2012
2012
V pátek 22. 6. 2012 se na fotbalovém hřišti ve Fryštáku uskutečnil další
ročník fotbalového turnaje žáků Simcar Cup s mezinárodní účastí naší družební
školy z Muráně.
Celkem 6 družstev se postaralo
Celý turnaj proběhl v přátelské ato krásné fotbalové momenty. Hrálo se
mosféře, bez zranění, za hojné účasti
ve dvou skupinách a první dva nejlepdiváků. Potěšující byla i účast rodičů
ší týmy bojovaly o stupínky nejvyšší.
a zástupců našeho města. Velké poděFinálový boj sehráli naši žáci s chlapci
kování patří našim tradičním sponzorům
z Muráně, kteří po únavné dlouhé cestě
turnaje – společnosti Simcar v.o.s., a to
ze Slovenska a za účasti 8 hráčů podali
především paní Ing. Haně Černé, která
vynikající výkon. Ani naši žáci nezklamapřišla účastníky turnaje povzbudit a na
li a zaslouženě zvítězili.
závěr jim předala poháry a ceny.

ÚPAL a ÚŽEH
ROZDÍL MEZI ÚPALEM A ÚŽEHEM:
Úpal: Nastává při dlouhodobém
pobytu v prostředí s vysokou teplotou
(vyšší jak 35 stupňů). Je to selhávání
vlastní termoregulace.
Příznaky: bolest hlavy, nevolnost až
zvracení, zrychlené dýchání a tep, horečka, někdy vede k bezvědomí s křečemi a to vede k šoku.
Úžeh = sluneční úpal: Je následkem
přímého působení paprsků na nekryté
části těla (nejčastěji na hlavu) - tímto
podráždí mozek a jeho blány.
Příznaky: stejné jako u úpalu, navíc
se může objevit omezení ohnutí hlavy,
(příznaky se objevují se zpožděním).
Ve většině případů se však objevují společně, tedy úpal
i úžeh.
KAZUISTIKA:
Je krásné srpnové ráno, sluníčko svítí a již v brzkých ranních hodinách ukazuje venkovní teploměr vysoké teploty.
Vzhledem k pěknému počasí se rodina Y rozhodne, že navštíví jedno z blízkých koupališť. Strávili u bazénu celý den. Kolem
páté hodiny odpoledne se rozhodli vrátit se domů. Večer, když
rodiče ukládají děti ke spánku, zjistí maminka, že obě její ratolesti bolí hlava, mají načervenalou kůži a vysokou horečku.
Dcera má ještě navíc závratě a je jí nevolno. Ani jedno z dětí
nemělo pokrývku na hlavě.
Co byste udělali Vy v roli rodiče?
a) Nechal bych je spát, však to je do rána přejde.
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b) Otevřel bych okno, větral, na hlavu
bych jim dal obklad (ne úplně ledový).
c) Dal bych jim napít něčeho horkého, teplý bylinkový čaj nemůže uškodit.
d) Podával bych studené nápoje.
e) Snažil bych se zchlazovat – zábaly, vlažnou sprchou.
správné řešení: (b); (d); (e)
PREVENCE:
Pít dostatečné množství tekutin
(2,5 l v horku i více). Mít pokrývku hlavy,
zvlhčovat si vlasy a kůži. Hlavně na tato
opatření dbejte u dětí a seniorů!!
PRVNÍ POMOC:
1. Umístěte postiženého do chladné
a dobře větratelné místnosti/prostoru nebo do stínu.
2. Nemocnému uvolněte oděv a zbavte ho nadbytečného
oděvu.
3. Podávejte postiženému studené obklady na hlavu.
4. Zvlhčujte kůži sprejováním vodou.
5. Postiženého můžete osprchovat vlažnou vodou.
6. Kontrolujte teplotu, protože ji srážíme na 38 stupňů.
7. Začněte s podáváním malého množství tekutin (není
vhodná čistá voda, vhodné jsou iontové nápoje, studený oslazený čaj s citronem nebo osolená voda).
8. Protože hrozí riziko komplikací (nap. febrilní křeče), měl
by být postižený vždy vyšetřen lékařem.
Zdroj: www.wikipedia.com
www.první-pomoc.com

Nikola Dorazínová
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Ohlédnutí za vystoupením Pramenů
Milí spoluobčané, je mi ctí, že jako
ve Fryštáku

fryštáckému přistěhovalci se mi podařilo zařadit se aktivně do kulturního dění
v našem městě. Mám nyní možnost
seznámit Vás se svým pohledem na
kulturní akce pořádané ve Fryštáku v
několika uplynulých měsících.
Dovolte mi však ještě krátký úvod:
Sám pocházím ze srdce moravského
Slovácka – Kyjova, kde jsem měl jedinečnou možnost nasáknout opravdu
ryzím a neopakovatelným folklorem.
Každá příležitost zde byla prostoupena zpíváním a tancem. Právě pocit, že
v místě, kde jsem se rozhodl usadit,
toto vyžití už pravidelně zažívat nebudu, mě trochu znepokojoval, protože
jsem srdcem milovník folkloru a zpěvák
(i když ve sboru, kde jsem dřív nepravidelně zpíval, se spousta nepřesností
ztratí). S velkým nadšením jsem uvítal
možnost postavit se po boku, dnes už
mých dobrých přátel, paní Vlasty Kunstové a Richarda Hovadíka a s úctou
vzhlížel k vytříbenému pěveckému výkonu Markéty Matulové, který mě doslova uhranul a motivoval, že bych ji snad
jednou i se svým mohl doprovodit. Markéta již mnoho let chodí na hlasovou
výuku k paní Vlastě Kunstové, která je
v tomto směru vyhledávaným odborníkem. Tyto podmínky spojené s její pílí
jsou základem toho, že má nyní takovou
úroveň. Já sám jsem se vydal po jejím
vzoru stejnou cestou a doufám, že i můj
hlas se začal ubírat správným směrem.
Poprvé v tomto roce jsme naším
autorským vystoupením 10. 5. potěšili v seniorském domě v rámci Svátku
matek všechny přítomné, kteří sice
v horkém počasí, ale přesto se zaujetím, ocenili naše výkony. Už zde naše
zdravé jádro v čele s primáškou, paní
Vlastou Kunstovou a hudebníky Richardem Hovadíkem, Markétou Matulovou,

Mgr. Pavlou Rozsypalovou (Böhmovou)
a Milanem Šebestou a zpěváky opět Markétou Matulovou, Alžbětou Peštukovou
a Ing. Janem Černekem obohatili i naši
noví zpěváci – Viktorie Nováková, Bohdan Škabraha, Dušan Kapusta a Ing.
Gustav Pazdera. Nesmíme zapomenout
však ani na naše nejmenší děti z Praménku, které nejen zpívaly, ale i zatancovaly, což byl na kluzké podlaze místní jídelny docela náročný výkon. Tanec
jsem se pokusil oživit v jednom výstupu
při verbuňku i já sám, a statečně se popral se stejným problémem.
V neděli 3. 6. jsme se zúčastnili
1. ročníku dětských folkorních slavností. Velmi oceňuji snahu organizátorů,
kteří velmi hezky propojili trhy a možnost prezentace náš všech, kdož by rádi
předávali dobrou náladu ve folklorních
písních a tancích. Jistě se mnou budou
všichni účinkující bez rozdílu souhlasit,
že folklor je dědictvím příštím generacím a kořením života místních občanů.
Trochu mě mrzí, že konkrétně ve Fryštáku nepatří folklor mezi preferované a
zakořeněné aktivity mladých jako u nás
na Slovácku, ale přesto jsem byl velmi
potěšen, kolik lidí si nenechalo ujít za

krásného počasí tento velmi vydařený
festival. Podle ohlasu bylo vystoupení
Pramenu a Praménku velmi úspěšné.
Vyvrcholením našeho snažení bylo
vystoupení všech našich souborů (CM
Prameny, Pramen i Pramének) na tradičním zábavném pořadu s názvem
„Á ešče se zpívá“, které se konalo
v místním kině. Ačkoliv jsme měli připraven bohatý program písní a autentických příběh, museli jsme nakonec
kvůli úpornému vedru část programu
vypustit. Pro naše potem orosené příznivce jsme připravili i soutěž ve zpívání
a ti nejlepší si odnesli několik cen. Tato
akce se konala pod záštitou starosty
města Fryštáku, pana Mgr. Lubomíra
Doležela.
Sérii našich vystoupení jsme před
prázdninami zakončili pořadem našich
nových autorských fryštáckých písní v
Kolibě na Březůvkách, dne 23.6. Děti
z Praménku zde vystupovaly se svým
pásmem v odpoledních hodinách a po
skončení byl pro ně připraven táborák.
Ve večerním programu vystoupila CM
Prameny a Pramen se svými sólisty. Vystoupení bylo velmi úspěšné a sklízeli
jsme ovace od posluchačů, které jsme
dostali do správného varu. Každý si
dovede představit, jak se nám zpívalo
před takovým publikem. Tímto vystoupením jsme získali také nové kontakty
a přátele a utvrdilo nás to v myšlence,
že i do budoucna bychom měli častěji
vystupovat a potěšit tak i jiné obecenstvo.
Chci pevně doufat, že nejenom my,
ale i ostatní, kteří se této ušlechtilé činnosti věnují, najdou dost příznivců, kteří
by nás na pořádaných akcích podpořili
a naše město se mohlo pyšnit tím, že
zde máme a předáváme i hudebně-kulturní odkaz.
Přeji nám všem, občanům Fryštáku,
ještě hodně příjemných zážitků, které
mě osobně velmi oslovily. Těšíme se
s Vámi všemi na shledanou při dalších
vystoupeních.
Ing. Jan Černek
zast. FoS Prameny, Fryšták
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LUKOVEČ K A

Přeshraniční spolupráce LUKOVEČEK – KOCURANY
Již několikátý rok navštívili občané naší obce slovenskou spřátelenou
obec Kocurany.
Letos se nesla akce v duchu oslav
85. výročí založení Hasičského sboru
v Kocuranech. Při této příležitosti byly
také uspořádány závody v požárním útoku, kterých se zúčastnilo i družstvo našich mužů. I při ztížených podmínkách,
kdy jsme si museli půjčit cizí hasičskou
stříkačku a dráha, kvůli nedostatku
místa vedla za roh, zhostili se muži svého úkolu velmi zodpovědně, napřeli síly
a vybojovali si krásné druhé místo. Z ra-

dosti nad získaným pohárem celé družstvo bezprostředně po soutěži zchladilo
svá těla v požární nádrži. Při slavnostním nástupu soutěžních družstev předal
velitel jednotky, Miroslav Drábek, sošku
svatého Floriánka veliteli družstva SDH
Kocurany, jako dárek k jejich výročí
a jako poděkování za pozvání.
Poté následovaly dětské soutěže,
taktéž se zaměřením na hasičskou té-

matiku. Přestože panovalo nesnesitelné vedro, všichni mladí hasiči soutěžili
s velkým nasazením.
Po soutěžích naši hasiči řádně oslavili svůj mezinárodní úspěch mimo jiné
doprovodným zpěvem a tancem při vystoupení nadějné kocuranské zpěvačky
Zuzky Hepnerové, kterou snad budeme
moci již brzy přivítat i u nás.
L.J.

HRÁDEK

Letní dny na Hrádku
Poslední měsíc před prázdninami byl
ve znamení hezkého počasí. Léto přivítali
naši klienti s nadšením a všichni si užívali teplé dny. Už 22. června odjeli někteří
naši uživatelé na beneﬁční koncert Lucie
Bílé do zlínského Kongresového centra,
kde „Zlatá slavice“ zpívala pro Handicap. Tato zpěvačka je známá svým pozitivním přístupem k lidem se zdravotním
postižením, kterých se sešlo na koncertě
spousta i z jiných organizací, a koncert si
náležitě vychutnali. Jedna z našich nejoblíbenějších zpěvaček zpívala úžasně
a strhla celý sál. Klienti znali její písničky
a úžasně se odvázali. Užívali si i přestávku se skleničkou vinného střiku.
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Dne 27. 6. se nám podařilo zorganizovat a uskutečnit i tradiční každoroční
Zahradní slavnost. Měli jsme pozvané
hosty (i zvučných jmen). Jako každý rok
nás podpořili i ti, se kterými spolupracujeme v průběhu roku jako např. muzikoterapeut Radek Štětkář, který rozdal nástroje
a ovládl celou zahradu. Představením
pobavil frontman alternativního divadla
Hvizd, který prezentoval svou verzi pohádky „O tom jak vypadá kapitánské vedení
uprostřed širého moře“. Z Domova pro
osoby se zdravotním postižením z Kvasic
k nám přijely zazpívat i účastnice známé
soutěže Nad Oblaky, a také z podobného
zařízení z Velehradu k nám dorazily dvě
další zpěvačky. Za nás se zpěvu ujal nejznámější hrádkovský fanoušek Titaniku
Honza Šabršula. Pěkné vystoupení v podání kláves a doprovodu ﬂétny přichystal
učitel hudební výchovy p. Hnátek z Lukovečka. Celé odpoledne zakončila p. Šuranská ze Zlínské ﬁlharmonie svojí hrou
na housle. Příjemné bylo setkání s býva-

lými zaměstnanci a rodiči, kteří přijíždějí
jen tak strávit čas se svými dětmi, ale užít
si společenství ostatních. A co víc si přát,
když i počasí se nám vydařilo…
Někteří uživatelé se 12. 7. vypravili
na celodenní výlet do Luhačovic. Nasáli
atmosféru lázeňských hostů a k vídeňské
kávě si beze spěchu vychutnali i zákusek.
V kavárně pak potkali skutečnou osobnost, Josefa Fouska, což je známý český
humorista, spisovatel i fotograf. Často
ho možná veřejnost vnímá z vyprávění
v pořadech herce Jiřího Krampola. A před
cestou zpátky ještě nezapomněli navštívit
léčebné prameny a koupit si známé oplatky.
Prázdniny se blíží do své poloviny,
a naše klienty čekají další akce, takže pokud nám počasí bude přát, máme v plánu
další letní zážitky. Přejeme všem, kteří
to mají podobně, příjemnou dovolenou
a těšíme se na setkání buď ve Fryštáku,
nebo u nás na Hrádku, nebo někde úplně
-šajinde…
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S T U C H L ÉH O,

Žádná materiální výhoda nemůže vyvážit
byť jen jedinou morální škodu.
20. srpna přišla radostná zpráva. Inspektorem pro československou republiku byl jmenován P. Ignác Stuchlý. Don
J. Coggiola jeho sekretářem. Ředitelem
ústavu v Moravské Ostravě místo p. ředitele bývalého P. Josef Lepařík. Ředitelem fryštackého ústavu P. Václav Mrtvý.
Také byl pozměněn personál ústavu:
koadjutor Šuta odjel do Portugalska,
prefektem byl jmenován P. Ernest Horniak, zpovědníkem P. František Lepařík.
Důstojný pán P. Václav Šebek určen
z Fryštáku do Podmokel. Pan Zmrzlík určen za asistenta noviců ve sv. Beňadiku, p. Škurka Emil asistentem studentů
ﬁlosoﬁe v Moravské Ostravě. Do Ostravy jsou rovněž určeni klerici František
Míša a František Kostka.
Koncem srpna jsme se rozloučili
s dp. P. Václavem Šebkem, který čtyři
léta pracoval obětavě pro dobro našeho
ústavu. Jmenovaný krátce předtím vedl
poutní výpravu z Moravské Ostravy do
Czenstochové a jiných míst v Polsku.
16. srpna se sjížděli odevšad naši
terciáni až kvintáni, aby 17. začali nový
školní rok. Většina jich byla v ústavu již
minulého roku.
V pondělí 19. srpna vypukl v ústavě požár. Od komína v kůlně chytil trám
a na to shořelo něco slámy a polovic
trámoví z kůlny. Též polovice cementové střechy padla za oběť. Požár zpozorovali chovanci při odpolední přestávce.
Přispěchavší hasiči z Fryštáku během
dvou hodin oheň uhasili. Škoda odhadnuta na 1500 Kč.

Kronika ústavu (3.)
školní rok 1935–36
31. srpna přijel do ústavu ostatní
zbývající hlouček chovanců primánů
a sekundánů. Většina z nich byli nováčci. Těchto se ochotně ujali starší
chovanci a pomáhali jim obětavě ve
stěhování. Večer téhož dne bylo slavné
požehnání a večer po večeři koncertovala k všeobecné radosti a uspokojení
naše kapela.
1. září nám odjel náš dosavadní ředitel P. Josef Lepařík, aby se ujal vedení ústavu v Moravské Ostravě. Odcházel
tiše a téměř by nás nepozorovaně opustil. Jeden z kvintánů se s ním rozloučil
jménem chovanců. Ač jen jeden rok
vedl ústav, získal si srdce všech svou
skromností a klidem plynoucím z hluboké zbožnosti. Následující den jsme přivítali našeho nového ředitele P. Václava
Mrtvého. Přivezl nám ho náš nový pan

F RYŠ T ÁK

Don Bosco

inspektor P. Ignác Stuchlý. Na uvítanou
zahrála kapela, uvítací proslov pronesl
P. Ernest Horniak a jménem chovanců
jeden z kvintánů. Na to poděkoval pan
ředitel za uvítání a slíbil, že bude pečovati o nás všechny. Večer téhož dne
nám udělil slavné požehnání.
4. září odjel Don J. Coggiola, jenž
strávil v našem ústavu 8 roků. Byl též
prvním ředitelem zdejšího ústavu. Velmi se zasloužil o náš ústav svou pracovitostí. Bůh mu odplať za vše, co pro
nás vykonal.
Na první pátek v měsíci jsme se zúčastnili bohoslužeb a společného sv.
přijímání ve farním kostele. O víkendu
vypomáhali naši kněží se zpovídáním
ve štípském poutním chrámu, kde toho
roku bylo zvlášť mnoho poutníků. V neděli měl P. Horniak kázání ke slovenským poutníkům ve Štípě a pan ředitel
slavnou mši svatou. Téhož dne nás navštívil veledůstojný p.monsgre Štancl
a strávil u nás několik hodin. Poslechl si
kapelu a prohlédl ústav.
V pondělí 9. září byl budíček již
o půl šesté. Téhož dne přijel na návštěvu náš bohoslovec p. Veselý. Odjel druhého dne do Jugoslávie, aby pokračoval
ve studiích bohosloví. V úterý byl pan
ředitel na žádost slušovického faráře
zpovídat školní mládež ve Slušovicích.
Ve středu a ve čtvrtek bývalý chovanec
Václav Dvořák laskavě a ochotně opravil shořelou kůlnu. Pomáhal mu Stanislav Dvořák.
V pátek 13. září odešel chovanec
Rudolf Červenka do úrazové nemocnice
ve Zlíně na léčení s prstem, jež si zranil
o prázdninách na poli. Dnes se šťastně
vrátil z vojenské služby spolubratr Antonín Zajíc.

NEZAPOMEŇTE
Na zakončení English Campu se
uskuteční koncert folk-rockových
kapel v pátek 3. srpna od 18 do 22
hodin na náměstí Míru. V případě
špatného počasí v prostorách farní
stodoly na farním dvoře.
Vstup je zdarma. Vystoupí skupiny Sýkorky (Zlín), Elementum (Vsetín)
a 180° (Zlín).

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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K oslavám stoletého výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně
Fryštáčtí kněží v delegaci, která v roce 1912 vezla hostýnské korunky k papeži do Říma
Nejnavštěvovanější poutní místo na
Moravě Svatý Hostýn o letošních prázdninách oslaví velké jubileum: 15. srpna
totiž uplyne přesně sto let od jedné z nejvýznamnějších událostí v jeho dějinách
– korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Korunovaci vykonal tehdejší
olomoucký arcibiskup kardinál František
Saleský Bauer za účasti mnoha církevních hodnostářů, zástupců politického
a kulturního života a přibližně 100 000
poutníků. Této mimořádné slavnosti však
předcházela ještě jedna neméně významná událost, kterou bylo žehnání nových
hostýnských korunek v Římě, které vykonal papež Pius X. Pro naše město byla
tato událost o to významnější, že v třináctičlenné delegaci, která do Říma korunky
vezla, byli také tři kněží z Fryštáku.
Na začátku však můžeme zmínit alespoň něco málo k historii korunovací
mariánských obrazů a soch, která sahá
až do období raného středověku. Vůbec
první korunovaci obrazu Panny Marie
uskutečnil v roce 732 papež Řehoř III.
jako veřejné gesto odporu vůči šířícímu
se ikonoklasmu – hnutí propagující ničení
náboženských obrazů. V roce 848 zase
věnoval papež Řehoř IV. stříbrné koruny
obrazu Panny Marie v kostele sv. Kalista
a Kornelia v Římě, aby Panna Maria vyprosila lidem odpuštění hříchů. V dalších
staletích se tyto korunovace překvapivě
neobjevují a znovu se s nimi v Evropě setkáváme až kolem roku 1500. Tehdy korunovali obyvatelé italského města Recanati sochu Panny Marie na známém poutním
místě Loreto jako projev díků za odvrácení
nákazy moru v jejich městě. V roce 1630
zřídil hrabě Alessandro Sforza Pallavicini
z Piacenzy svým nákladem nadaci, z jejichž prostředků měly být pořizovány korunky pro zázračné a mimořádně uctívané
obrazy Panny Marie. Svatý stolec zároveň
ustanovil předpisy, na základě nichž měly
být do budoucna tyto korunovace schvalovány a uskutečňovány. Korunovace mariánských obrazů a soch se samozřejmě
nekonaly pouze v Itálii. Např. v Polsku
byla do dnešní doby korunována celá řada
obrazů a soch – prvním z nich byl slavný
obraz tzv. Černé Madony v Čenstochové.
Do roku 1912, kdy se konala korunovace
sochy Panny Marie Svatohostýnské, bylo
po celém světě korunováno asi 238 mariánských obrazů a soch.
S myšlenkou uskutečnit korunovaci také na Svatém Hostýně přišel již na
přelomu 19. a 20. století tamní jezuitský
superior (představený) P. Jan Cibulka, který pro tento záměr začal podnikat potřebné kroky. Kvůli jeho předčasnému úmrtí
v roce 1902 se však přípravy dočasně zastavily. S dalšími přípravami se naplno začalo až v roce 1909, kdy byl hostýnským
superiorem P. Antonín Rejzek. Po něm
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v započatém díle pokračovali i jeho nástupci P. Rudolf Stejskal a P. Antonín
Ostrčilík, kterému se podařilo shromáždit
všechny potřebné podklady, takže v červnu 1912 mohl být do Říma zaslán dopis
papeži Piu X. s prosbou o schválení korunovace. Papež tuto žádost skutečně
schválil, a tak už nic nebránilo uskutečnění této mimořádné slavnosti. Nové korunky pro hostýnskou sochu Panny Marie,
jejichž autorem byl architekt a profesor na
české technice v Praze Josef Franta, byly
hotovy do konce června 1912 a mohly být
odvezeny k požehnání do Říma.
Do delegace, která korunky do Říma
vezla, se poštěstilo dostat také tehdejšímu fryštáckému faráři a děkanovi P. Janu
Drábkovi (1857-1926) i jeho synovci P.
Rudolfu Drábkovi (1881-1948), který v té
době působil ve Fryštáku jako katecheta.
Bylo to především díky iniciativě fryštáckého rodáka a vedle Dr. Antonína Cyrila
Stojana také jednoho z hlavních organizátorů hostýnské korunovace – již zmiňovaného jezuity P. Antonína Ostrčilíka
(1865-1930), který v té době působil jako

superior (představený) na Svatém Hostýně, a římské deputace se také zúčastnil.
Právě superior Ostrčilík fryštáckému faráři P. Drábkovi účast v delegaci nabídl. P.
Drábek později o celé cestě učinil zápis
nejenom do místní farní kroniky, ale spolu s dalším členem deputace, kroměřížským vikářem P. Aloisem Šebelou, popsal
tuto cestu v knize s názvem Papežská
korunovace Matky Boží Svatohostýnské
vydané v roce 1913, a kromě toho o ní
psal i do Hlasů Svatohotýnských. Na toto
téma přednesl také několik přednášek při
schůzkách pěvecko-čtenářského spolku
Svornost ve Fryštáku. Díky uvedeným písemným svědectvím tohoto fryštáckého
faráře máme dnes možnost dozvědět se
o tehdejší římské cestě řadu zajímavých
podrobností.
Delegace vyjela vlakem z Vídně 14.
července 1912. Včetně zmiňovaného kroměřížského probošta Mons. A. C. Stojana, který ji vedl, měla skupina 13 členů
– jedenáct kněží a dva laiky. První velkou
zastávkou byly Benátky, kde výprava strávila jeden den a noc. Odtud pokračovala
přes Padovu a Florencii
až do Říma. V Římě se
skupina ubytovala v hotelu Fischer na Via Sal-

Fotograﬁe z audience u papeže Pia X.
v Římě – 21. 7. 1912.
Papež (v bílém) je uprostřed snímku, po jeho
levici stojí Dr. Antonín
Cyril Stojan a vedle
něj fryštácký rodák P.
Antonín Ostrčilík (drží
podušku s korunkami).
Fryštácký farář P. Jan
Drábek stojí na snímku pátý zleva.

Společná fotograﬁe římské delegace s korunkami pro sochu Panny Marie Svatohostýnské na svatopetrském náměstí v Římě. Stojící druhý zprava je P. Jan Drábek,
po jeho pravici P. Rudolf Drábek a šestý stojící zprava je P. Antonín Ostrčilík.
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lustiana. Mons. Stojan s P. Ostrčilíkem
ve Vatikánu zjistili, že ještě není stanoven
den audience u papeže, takže delegace
bude muset několik dnů počkat. Členové
skupiny využili dobu čekání k prohlídce
římských památek, mj. navštívili baziliku
sv. Petra, na jejíž kupoli vystoupili, a také
kostel sv. Klimenta s ostatky sv. Cyrila.
Průvodce jim dělal dominikán P. Alois Matouš Kotačka, rodák z Ostrožské Lhoty,
který v té době působil v Římě.
Třetí den pobytu, v sobotu 20. července, zajeli členové delegace na prohlídku
Neapole a Pompejí. V Pompejích navštívili
kostel Panny Marie Růžencové se zázračnou soškou a poté se vydali do tzv. města
mrtvých (archeologické vykopávky antického města zničeného výbuchem sopky
Vesuv v roce 79 po Kristu). Jak ale píše P.
Drábek, museli pro hrozné vedro prohlídku zkrátit a úplně zrušit plánovaný výstup
na sopku Vesuv, která byla v té době vulkanicky klidná.
Audience u papeže Pia X. byla stanovena na neděli 21. července 1912 na 11
hodin dopoledne. P. Drábek o průběhu
audience píše: „Sv. Otec přijal nás velmi
laskavě, podal každému prsten ku políbení a uslyšev, odkud jsme, se zvláštním výrazem radosti pravil: „Ergo Moravi – Slavi!
Blahopřeji vám k takovému významnému
výkonu, kterého jste se podjali ku oslavě
Matky Boží.“ Poté ředitel papežského biblického ústavu jezuita Dr. Ladislav Fonck
přednesl papeži krátkou historii mariánské úcty na Svatém Hostýně a přeložil mu
také nápis vyrytý uvnitř mariánské koruny: „Pořízena jsem vděčností lidu cyrillomethodějského na oslavu Panny Marie
v touze větší slávy Boží. Praha jest mé
rodiště, posvěcena jsem v Římě Piem X.
l. P. 1912. P. Drábek pak ještě dodává, že
papež „posvětil korunky i památky naše,
požehnal farnostem, příbuzným a dal nám
pravomoc jménem jeho svým farníkům
apoštolské požehnání uděliti“. Na závěr
audience se celá výprava i s papežem vyfotografovala.
Následujícího dne, pondělí 22. července, vyrazili členové delegace na zpáteční
cestu. Nejprve jeli do Assisi a dále pak
do přístavního města Ankony, kde přenocovali. Odkud si zajeli do Loreta, kde
P. Jan Drábek sloužil mši svatou v kapli
nazaretského domku. Po návratu do Ankony se všichni večer oﬁciálně rozloučili.
Jak poznamenává P. Drábek s P. Šebelou:
„Při loučení, které bylo upřímné, proneseno více přípitků, poděkováno zvláště vůdci pouti dru Stojanovi, cestmistru Hřívovi
a P. Ostrčilíkovi. P. Josef Hanáček přál ve
své pronikavé řeči dru Stojanovi, aby brzo
korunoval také sv. Cyrilla a Methoděje!“
Ještě téhož večera se celá delegace hodlala nalodit na parník Ungaro-Croatica, odkud se přes noc měla přeplavit parníkem
do chorvatské Rijeky. Kvůli omylu, který
způsobila kancelář společnosti při prodeji lístků, ale nechtěl kapitán lodi nikoho

z celé skupiny pustit na palubu. Nakonec
svou poslaneckou autoritou zakročil Dr.
Stojan, takže se vše vysvětlilo a výprava
mohla nastoupit na loď.
V Rijece delegace ukončila společnou
cestu. Kromě Mons. Stojana a P. Ostrčilíka, kteří pokračovali s korunkami dále
ve zpáteční cestě, se ostatní členové výpravy ještě nějakou dobu rekreovali na
místní Rakouské riviéře. Také P. Jan Drábek i jeho synovec Rudolf odjeli z Rijeky
do blízké Iky, kde se ubytovali v útulně
pro kněze „Priester heim“. Zde se nějakou dobu u moře zotavovali a jak sám P.
Drábek píše: „Denní koupele v moři a vyhřívání na horkém slunku znamenitě nám
prospělo.“ Z Iky se pak oba fryštáčtí kněží
vrátili přes Štýrský Hradec a Vídeň šťastně zpět domů. Oba vedoucí celé delegace
– Mons. Stojan s P. Ostrčilíkem dorazili již
26. července 1912 do moravské Skaličky, kde podali olomouckému arcibiskupovi Františkovi Bauerovi zprávu o úspěšné
cestě a odevzdali mu korunovační dekret
a listinu s milostmi a výsadami propůjčenými od papeže pro korunovační slavnost.
Ještě téhož dne večer pak oba kněží přije-

li i s korunkami na Svatý Hostýn, kde se
jim dostalo bouřlivého přivítání.
P. Drábek nakonec ještě uvádí, že tuto
římskou pouť posléze završil účastí na
slavné korunovaci sochy Panny Marie na
Svatém Hostýně 15. srpna 1912. Této korunovace se zúčastnil také další významný fryštácký rodák P. Jan Daněk (18551929), tehdy děkan v Jevíčku, který byl
jedním z asistentů brněnského biskupa
Pavla hraběte Huyna při ranní mši svaté
v den korunovace, a odpoledne pak také
pronesl k poutníkům promluvu, jíž byla
celá slavnost ukončena.
Tolik z historie korunovačních oslav
na Svatém Hostýně před 100 lety. Pokud
byste se rádi zúčastnili programu letošních jubilejních hostýnských oslav, najdete jej na např. na webových stránkách
www.hostyn.cz/_jubileum_2012.htm.
Je skutečně pestrý.
Vít Němec
(Použité materiály: JANDA, Antonín
(ed.): Papežská korunovace Matky Boží
Svatohostýnské. Brno 1913; Pamětní kniha farnosti Fryšták)

Fryštáčtí turisté
v Tatrách
Ve dnech 5. – 8. července se fryštáčtí turisté vydali na čtyřdenní putování
po Vysokých Tatrách a také tentokrát se této vysokohorské turistiky zúčastnilo
i několik členů klubu důchodců. Ve čtvrtek již během dopoledne jsme dorazili na
Štrbské Pleso, kde jsme lanovkou vyjeli na Solisko a odtud šli pěšky Furkotskou
dolinou do výchozího místa – Štrbského Plesa. Tady na nás čekal autobus a odvezl nás ubytovat se ve Staré Lesné. Druhý den jsme odjeli do Tatranské Lomnice
a odtud kabinkovou lanovkou na Skalnaté pleso. Ti nejzdatnější se vydali pěší
túrou na Velkou Svištovku. Strmými serpentinami jsme sestoupili k Zelenému plesu
a údolím Bílé vody do Tatranské Lomnice k autobusu. Druhá skupina se odtud
vydala pěší túrou na Zámkovského chatu a přes Hrebienok do Starého Smokovce.
Třetí den jsme odjeli do Starého Smokovce, odtud pozemní lanovkou na Hrebienok
a pokračovali pěší túrou po magistrále až na Sliezský dom. Po malém občerstvení
nás čekala ještě dvouhodinová túra zpět do Starého Smokovce. Celé tři dny nás na
naších túrách provázelo krásné počasí a při těch neuvěřitelných třicítkách to bylo
opravdu fyzicky velmi náročné. A tak poslední, čtvrtý den našeho putování Tatrami
všichni přivítali možnost vykoupat se v termálních lázních v Bešeňové, které bylo
příjemným ochlazením po tak horkých dnech. Po obědě už nezbývalo nic jiného, než
se vydat se spoustou pěkných turistických zážitků na dlouhou cestu zpět.
M.J.
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Fryštácký
den požárního sportu

Viaje a México neboli výlet do Mexika
Folklórní soubor Vonica Zlín se na přelomu června a července tohoto roku vydal
na zájezd do Mexika, a to na základě pozvání spřáteleného souboru z Tulancinga.
Po dlouhém, náročném letu a přistání v hlavním městě Mexico City nás
čekalo velmi vřelé přivítání. To pokračovalo i po přesunu do hostitelského
města Tulancinga, které je vzdálené
necelé dvě hodiny jízdy od letiště a je
sídlem souboru. Od okamžiku přistání
jsme se po následujících 14 dní ocitli
v nepřetržité péči všech členů souboru a jejich rodin. A také od této chvíle
nastal kolotoč vystoupení, díky kterým
jsme měli možnost poznat více tváří
krajin této krásné země. Každodenně
jsme cestovali do blízkého i vzdáleného
okolí, kde jsme vystupovali a zároveň
poznávali místní kulturu, přírodu a hlavně kuchyni. Stihli jsme navštívit tato
města: Pachuca, Tepeji, Santa Ana de
Tzucuala, Acaxochitlan či Real del Monte. Každé z těchto míst nás učarovalo
něčím jiným. Co však bylo pro všechny
společné? Příjemná atmosféra publika,
velmi vřelé přivítání a příjemné chování
místních obyvatel. Jejich pohostinnost
a ochota byla mnohdy neuvěřitelná, za
zmínku tedy jistě stojí historka, kdy byl
kvůli nám napuštěn i místní aquapark,
který bývá v tuto dobu obvykle zavřen.
Po všech vystoupeních se nakonec
našel čas i na výlety. Navštívili jsme
toltécké pyramidy v Tule a také aztécké
pyramidy v Teotihuacánu, které všechny naprosto okouzlily svou zachovalostí
a zároveň velkolepostí, a proto nás ani
nepřekvapilo, že je tento areál jednou ze
světových památek UNESCO. Po tomto
výletu nám již zbývaly pouhé dva dny pobytu a ty jsme rozhodli strávit v hlavním
městě. Poznali jsme zejména historické
centrum, neboť Mexico City patří k největším městům na světě (20 mil. obyvatel). Naši pouť jsme zakončili výstupem
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na mrakodrap „Latinské Ameriky“, který
skýtal pohled do daleka, a tak posloužil jako rozloučení s touto rozmanitou
a nádhernou zemí plnou kontrastů…
a také tortill, kaktusů, hudby, kukuřice
a samozřejmě tequily. Již teď se těšíme
na naše Mexičany, které budeme moci
přivítat a snad částečně oplatit jejich
pohostinnost v příštím roce při konání
Zlínského besedování.
Tímto chce také soubor Vonica poděkovat všem sponzorům mj. i Zemědělskému družstvu vlastníků Fryšták,
bez kterých bychom tuto cestu mohli
jen stěží podniknout. Zároveň zveme
všechny příznivce hudby a tance na
naše nácviky, které se konají každé úterý a pátek vždy od 19 hod. v 32. budově
areálu Svit.
Přijďte si zkusit něco nového nebo
si jen tak zacvičit.
Tereza Kramarovičová

První červencová neděle se již tradičně stává ve Fryštáku dnem požárního
sportu. Ani letos tomu nebylo jinak, když
přijely soutěžit sbory z celého Zlínského
kraje již po jedenácté v disciplíně požární útok o cennou trofej, putovní pohár
starosty města Fryštáku. Zárukou kvalitního zápolení je příslušnost naší pohárové soutěže mezi ty nejlepší v kraji,
které jsou sdruženy do Zlínské ligy požárního sportu.
V neděli nám počasí vyšlo na výbornou, i když bylo horko, přesto přišlo
mnoho sportuchtivých diváků a přijelo si
to rozdat několik velmi kvalitních sborů,
jmenovitě Vrbětice, Částkov, Lukov, Hřívínův Újezd, Mladcová a řada dalších…
Soutěž měla také jednu raritu. Z jiné
soutěže v okolí se vraceli kluci z Luboměře, kteří mají svou územní příslušnost
k okresu Nový Jičín. Nic to ale nezměnilo
na jejich kvalitním provedení požárního
útoku, když jej dokončili s časem 19:40.
Děkujeme za návštěvu.
Jak už to bývá, nasazení bylo vysoké a vyhrát chtěl každý. Není tedy divu,
že někteří favorité své úsilí přehnali a z
různých důvodů svůj útok nedokončili.
Smolaři v kategorii mužů se stali kluci
z Částkova, Lukova, Vések. Ani u žen
tomu nebylo jinak a útok nesplnila děvčata z Malenovic a Lukovečka.
Vítězi kategorie mužů a zaslouženými držiteli putovního poháru se stali kluci z SDH Mladcová, když terče sestřelili
v čase 17:02. Kategorii žen zaslouženě
ovládly holky z SDH Bratřejov. Jejich
časomíra se zastavila na čase 18:55.
Nesmíme zapomenout ani na kategorii
dorostenců a dorostenek. Vítězi mezi
dorostenci se stali kluci z SDH Sazovice s časem 17:14 a mezi dorostenkami zvítězilo uskupení SDH HUK, neboli
SDH Hřívínův Újezd a Kaňovice, s časem
19:88. Všem vítězům GRATULUJEME a
nejen na ně, ale i ostatní se těšíme v
nadcházejícím ročníku.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na ty, bez nichž by se soutěž
jen těžko uspořádala na takové úrovni.
Jsou jimi sponzoři a partneři naší soutěže, jmenovitě: Město Fryšták v čele se
starostou Mgr. Lubomírem Doleželem,
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
ČR, Dorbas s.r.o., Nářadí Hanák, Správa
informačních technologií Jaroslav Faksa,
Januška kompresory, Simcar Fryšták,
Solar Technik a také Ramirest s.r.o, který se celé odpoledne staral, aby všichni
byli svěží a připravil speciality na grilu.
Všem sponzorům děkujeme a doufáme
ve spolupráci v dalším ročníku.
Přehled nejlepších v jednotlivých kategoriích, fotogalerie a videa ze soutěže
najdete na webu www.sdh-frystak.cz.
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Klub maminek

– SRPEN

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

OHLÉDNUTÍ ZA ROČNÍ ČINNOSTÍ
Uběhl další rok a já bych Vám ráda
sdělila, co se za tu dobu v Klubu maminek Fryšták událo.
V září 2011 jsme rovnýma nohama
skočily do víru farmářských trhů. Bylo to
něco nového, co nás přitahovalo, zaujalo a bavilo. Spousta maminek ochotně
tvořila dílka a pekla buchty na prodej,
aby stánek klubu měl co nabídnout. Důkladná příprava, která probíhala v plném
proudu již o letních prázdninách, se vyplatila. Klub si vydělal 3. 905 korun. Rozhodly jsme se, že veškerý ﬁnanční obnos
z trhů od září až po prosinec investujeme
do didaktických hraček a montessori pomůcek (FL 2/12). Jak farmářských trhů
přibývalo, sil, ochoty a času ubývalo. Lze
to poznat i na postupném poklesu zisku.
Říjen…4. 048 korun, listopad…1. 532
korun, prosinec…295 korun, duben…
2. 988 korun, červen…280 korun.
Děkuji všem maminkám a babičkám,
které se podílely na dubnových a červnových trzích, jmenovitě jsou to: Ivona
Dřevojánková, Jana Ševčíková, Magda
Plšková, Jana Skaličková, Martina Dvořáková, Marta Končáková, Kamila Lutonská, Jana Komínová, paní Božena Plšková, paní Eliška Topičová a paní Ivana
Dvořáková. Velké díky patří i laskavým
manželům, kteří nám nejvíce pomáhali
s péčí o naše děti.
Na začátku školního roku jsme nabízely v prostorách klubu zájmové kroužky. Jednalo se o výuku anglického jazyka, kroužek pro rodiče s dětmi s prvky
montessori pedagogiky, cvičení pro děti
s prvky jógy a metoda dobrého startu pro
předškoláky. Poslední dvě jmenované aktivity se pro malý zájem neuskutečnily.
V pravidelných úterních dopolednech
jsme se věnovaly smaltování, výrobě zápisníků a lampionů, aranžmá, korálkům,
pletení šál, quillingu, batikování. Kosmetička nám poradila, jak pečovat o pleť
a zdravotní poradce nás informoval
o zdravém životním stylu. Na základě
těchto besed došlo k absolvování dvouměsíčního intenzivního cvičení na stabilizaci a mobilizaci páteře. Připomněly jsme
si význam všech ročních svátků, které
byly dětmi velmi oblíbené, jelikož na ně
vždy čekalo s tématem spojené tvoření
a překvapení ve formě dárečků či pohádek od maminek. Během roku nás po
duši pohladilo mnoho přednášek a besed, které se dotýkaly tématu duchovního, duševního i fyzického zdraví a krásy,
naší Země, ekologie, výchovy a péče

o dítě, sebevzdělávání, cestování a čtyřnohých mazlíčků. Podnikly jsme výlety
na výstavu dýní v Holešově, na letiště
do Štípy, do Zlínského zámku na výstavu hraček, na hrad Lukov, do Zoo Lešná nebo „jen“ na procházku po Fryštáku
a příjemně jsme pobesedovaly ve fryštácké knihovně. Cvičily jsme s dětmi na
balonech, zpívaly s nimi a radovaly se
spolu při různých tvůrčích aktivitách, při
kterých dítka zdokonalovala své schopnosti a maminky především svoji trpělivost, bystrost a ﬂexibilitu.
Radost z tvorby si mohla užít i široká
veřejnost, pro kterou byla organizována pravidelná tvoření: oblíbené pletení
z pedigu, podzimní, vánoční a velikonoční
aranžmá, výroba šperků, dekorací z překližky, dětské dřevěné hry, postaviček

z květináčů, decoupage, malování na
sklo i malování horkým voskem tzv. encaustika, patchwork.
V říjnu nám bylo ctí se spolu účastnit akce Městské knihovny Fryšták Velké
a malé sázení. Všichni přítomní si mohli vychutnat výtvarný podvečer na téma
stromy.
V březnu jsme organizovaly druhý ročník Výměny hraček, která si již našla své
příznivce (FL 5/12).
Klub maminek pomáhá maminkám
s malými dětmi na mateřské či rodičovské dovolené vyjít ze sociální izolace,
dává možnost navázat nová přátelství,
načerpat nové síly a nápady. Předávají
se zde osobní zkušenosti a každá maminka se může podělit o své každodenní
radosti i starosti.
Děti se setkávají s jinými dětmi, připravují se na vstup do kolektivu v mateřských školách, získávají první zkušenosti
s výtvarnými technikami, s hudební nebo
tělesnou výchovou.
Upřímné poděkování patří organizacím a ﬁrmám, které naši činnost ve školním roce 2011/2012 podpořily: Město
Fryšták, CPR Zlín o. s. (podpora do konce
roku 2011), FACH Střechy – Petr Chlud
Fryšták, MARE trend s. r. o. Fryšták,
ASEP s. r. o. Fryšták, GERES GROUP
s. r. o. Fryšták, AVEX COMPUTER SYSTEMS spol. s r. o. Zlín.
Moc děkuji všem za příjemně strávené společné chvíle.
Lenka Plšková

15

Překvapení v knihovně
Nedávno nám přišla zásilka z nakladatelství Kniha Zlín. Jde o nakladatelství
se sympaticky nepodbízivou produkcí
a zajímavou nabídkou určenou knihovnám, které mohou u nich nakupovat tituly
s 35% slevou. Tuto skutečnost jsme samozřejmě nemohli nechat jen tak, ostatně jsme navíc věděli o velkém zájmu, se
kterým se setkala Nemesis, jediná kniha,
již jsme Vám dosud mohli nabídnout od
v současnosti velmi oblíbeného norského spisovatele Jø Nesba. Objednali jsme
k ní tedy tři další, jež mezitím Kniha Zlín
vydala, tedy Lovce hlav, Pentagram
a Spasitele.
Otvírám balíček, beru do rukou jednu
knihu po druhé, pouštím se do evidence,
když tu... Lovci hlav skrývají velepřekvapení! Po předsádce se bez jakýchkoliv
cirátů před nějakým časem rozběhlo pero
držené rukou a vůlí Jø Nesba. Máme autogram! Níže Vám jeho sken k potěše oka
nabízíme ;-)

P. S. Víte, že překvapení se konalo
hned dvojí? Hned téhož dne, kdy byly
všechny tři knihy připraveny, našly si své
čtenáře. Dámy a pánové, tomu se, myslím, říká rekord!
Přibylo…
…nám opět něco knih. Nejnovější
příbytek zahrnuje nemálo aktuálních či
zájmuhodných titulů. Pročpak pár z nich
kromě Nesba nezmínit? Tentokrát hodláme poukázat především na široširé pole
literatury naučné.
DĚTEM A MLÁDEŽI Z BELETRIE
Hergé – Tintin v Americe
Tintin je odvážný reportér, který se
svým psem Filutou zažívá ta nejbláznivější a nejneuvěřitelnější dobrodružství na
všech světadílech. V příběhu z Ameriky
Tintin během prohibice ve 30. letech minulého století sám zatočí s bandou gangsterů a bojuje s nepřátelsky naladěnými
indiány.
Klimáček Viliam – Noha k noze
Hrací a naučná knížka pro úplně malé
čtenáře. O tom, jak stopy kolem nás mohou obživnout. Půvabná knížka známého
slovenského divadelního dramatika rozvíjí fantazii dětí i rodičů.
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Krolupperová Daniela – Zákeřné
keře
Cílem knížky je formou jednoduchého pohádkového příběhu seznámit děti
s nejběžnějšími jedovatými rostlinami
v jejich okolí.
Malá víla Vincencie je zakleta zlým
čarodějem Rulíkem Zlomocným. Kouzlo může zlomit pouze ten, kdo rozpozná
všechny rostliny použité v čarovném věnci, pomocí kterého Rulík Vincencii zaklel.
Usušené listy a bobule z věnce se musí
vrátit keři, ze kterého pocházejí. Ostatní
víly nakonec postupně všechny keře najdou, úkol splní a Vincencie šťastně vyvázne ze spárů zlého čaroděje. Kniha je
určena dětem mladšího školního věku,
předškolákům a jejich rodičům. Poslouží
také učitelkám v mateřských školách.
DOSPĚLÝM Z NAUČNÉ LITERATURY
FLOWERDEW BOB – Jak na choroby a škůdce ekologicky
Bob Flowerdew, expert s třicetiletou
praxí, je proslulý svým ekologickým přístupem a právě tak se staví i k vyčištění zahrádky od nežádoucích nájezdníků. Jako
vždy ochotně poradí, jak se zbavit škůdců
čistě a bez chemie, nebo – což je ještě
lepší - zařídit, aby se k vám vůbec nenastěhovali. Některé postupy jsou důmyslné a nápadité, většina jich vyjde levně
a úplně všechny jsou účinné a vyzkoušené. Výsledkem bude krásná zdravá zahrada a bohatá úroda jenom pro vás.
Leschinger Martin – Cyklovýlety
po Česku
Krásně graﬁcky zpracovaná kniha pro
všechny, kteří se rádi nechají inspirovat
náměty, kam vyrazit na kole po České
republice. 45 různě náročných výletů známými, ale i méně známými atraktivními
kouty Čech, Moravy i Slezska seznamuje
s historií, přírodou a kulturou příslušných
oblastí. Trasy vedou podél řek, k hradům
a rozhlednám, k romantickým vodopádům
i na hřebeny hor. S výlety poznáme i kus
literárního odkazu význačných autorů, kteří
v jednotlivých krajích působili, například K.
Klostermanna (Šumava), O. Pavla (Berounka) nebo J. Karaﬁáta (Valašsko).
Liedloff Jean – Koncept kontinua
Autorka ve své světově proslulé knize
odhaluje, proč jsou lidé žijící na Západě
tak nespokojení a často nešťastní. Po několika expedicích mezi jihoamerické indiány rozpoznala, že tyto pocity mohou pramenit z neuspokojených potřeb miminek
a malých dětí, které se na Západě snažíme
vychovávat podle všemožných teorií, jen
ne podle vlastní intuice a evolucí vytvořených jednoduchých pravidel a očekávání.
V knize, kterou napsala již v r. 1975, velmi
jasně a přesvědčivě vysvětluje, jak je po-

třeba zacházet s našimi nejmenšími, aby
z nich vyrostly spokojené a samostatné děti
a posléze dospělí lidé, kteří si nepotřebují
„léčit“ své deprivace z dětství všemi možnými způsoby, počínaje drogovou závislostí
a konče nezdravými partnerskými vztahy,
a jsou schopni vést plnohodnotný život, jenž
nebude naplněn věčnou nespokojeností
a hledáním „něčeho“, co nalézt nelze. Našemu vlastnímu životu tak dává úplně nový
rozměr a pomáhá lidem najít jednoduchou,
a přitom málo předvídatelnou odpověď
na často kladenou otázku – proč nejsme
šťastní.
Matragi Blanka – Jedu dál
Proslulá oděvní výtvarnice je známá
především svým haute couture pro manželky, sestry a dcery králů, emírů, šejchů
a magnátů v zemích Perského zálivu. Její
již druhá kniha přináší kromě vzpomínek
na napínavou a dramatickou třicetiletou
cestu z Českomoravské vrchoviny až na
nejvyšší světovou úroveň módy také otevřenou výpověď o událostech při jejích
návratech do vlasti a přibližuje nejnovější
oblasti její tvorby.
Regnault Mathilde – Alzheimerova
choroba
Alzheimerovou chorobou trpí v České republice asi 120 000 lidí. Počet nemocných se během let zvyšuje. Tato přehledná příručka nabízí pomoc příbuzným
a blízkým těch, kteří touto nemocí trpí.
Poskytuje podrobné a všestranné rady
týkající se každodenní péče, dává návod,
jak jednat v různých situacích v kontaktu
s nemocným, jak s ním komunikovat, co
zajistit, kam se obrátit o pomoc, jak se
starat o lékařskou péči. Zároveň radí, jak
zůstat přítomen i ve své rodině a nepřestupovat hranice možností svých sil.
Voda ve vesmíru, na Zemi, v životě
a v kultuře
Téměř sedmisetstránková publikace
představuje vodu, základní podmínku
života na naší planetě, z nejrůznějších
úhlů pohledu. Členy autorského kolektivu
vedeného editorem Josipem Kleczekem
jsou známí čeští vědci a tvůrci - například
Jan Sokol, Rudolf Zahradník, Václav Cílek,
Ján Zákopčaník, Jan Petránek, Ilja Hurník. V pětašedesáti kapitolách seznamují
čtenáře přístupným a čtivým způsobem
s chemickými a fyzikálními vlastnostmi
vody, s její úlohou v národním hospodářství, s její léčivou i ničivou silou, vyprávějí
příběhy jednotlivých uměleckých disciplin
ve vztahu k tomuto tématu, zamýšlejí se
nad mýty a náboženskými představami
spjatými s vodním živlem, nad právními
vztahy kolem vodních ploch a toků i nad
jmény spjatými s vodním prostředím. Texty jsou provázeny množstvím barevných
ilustrací.
Mgr. Jan Krčma
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Festival Malý svět
24. – 25. 8. 2012

MISTR SVĚTA! Adresa: Fryšták – Dolnoveská
Orientační běžec Tomáš Dlabaja se stal 21. července ve švýcarském Lausanne mistrem světa ve štafetách. Trio českých mužů doslova přepsalo historii.
Od roku 1966, kdy se běhá mistrovství světa v orientačním běhu, se totiž nepodařilo Československu ani samostatné České republice zvítězit, a tak je tento
výsledek jedním z nejvýznamnějších v dějinách tohoto sportu.
Výsledek, který se tisícovkám diváků v centru závodu a dalším u televizních
obrazovek jevil překvapivý jako blesk z modrého nebe, se ale budoval dlouhých
5 let. Vše začalo v roce 2008 na mistrovství světa pořádaném v Olomouci, kde
český tým před zraky domácích fanoušků smutně podlehl v boji o bronz silným
Švýcarům. Další rok pak kluci závod předčasně ukončili z jasně medailové pozice, aby pomohli vážně zraněnému soupeři (odměnou bylo mezinárodní ocenění
Fair-play). Další dva roky pak znovu sklízeli „brambory“. Opět byli blízko, ale přeci
daleko.
Letošní mistrovství světa se pro české běžce od začátku vyvíjelo vcelku slibně, ale stále chybělo libozvučné cinknutí medaile. Individuální výsledky mezi
10. až 20. místem sice byly v silné konkurenci hodnoceny pozitivně, ale splněných snů nedosahovaly.
Popáté v řadě byl do české štafety nominován také Tomáš Dlabaja. Měl na
starosti 1. úsek tříčlenné štafety. Předchozí mezinárodní neúspěchy celý tým hodně posílily. V den závodu jsme stáli na startu s tím, že musíme být lepší než kdykoliv dříve. Být aktivní, soustředění a nepolevit ani na vteřinu, která by nám mohla chybět v závěru. Nechtěli jsme čekat znovu další rok. Věřili jsme jeden druhému
a každý z nás dostal na práci přesně to, co umí nejlépe. Úkolem Tomáše Dlabaji
na prvním úseku o délce 7 kilometrů bylo roztrhat skupinu 35 mužů a přiběhnout
na čele. Tratě všech závodníků se nepatrně liší, nikdo neví, kterou variantu má
na mapě soupeř. Až v součtu všech tří štafetových úseků jsou si uběhnuté tratě
zcela rovny. Tomáš má na úvod delší trať než soupeři, ale svůj úkol zvládá výborně a do cíle dobíhá čtvrtý, pouhých 24 vteřin za vedoucím Švýcarskem. Výkřikem
předal jasnou instrukci druhému členu štafety Janu Šedivému. Sdělení bylo strohé ale jasné. Ač jsou dnes doma Švýcaři, tak naservírovali Čechům právě takový
terén, ve kterém umí běhat nejlépe.
Honza Šedivý běží velmi sebevědomě a bezchybně. Dobíhá první s náskokem
20 vteřin před silným Švédskem a Norskem. Posledním mužem českého tria
je Jan Procházka. Závodník, kterému se v takové situaci neroztřesou kolena,
ale naopak narostou křídla. Prvních 6 kilometrů mu soupeři pouze dýchají na
záda. Poté ale zaútočí Nor, již dvojnásobný mistr světa. Procházka se ho drží
a půl kilometru před cílem nachází sílu zrychlit. Sen se stává skutečností. Přesně
v čase 100 minut a 0 sekund. Nevídané sebevědomé vítězství české štafety pak
oceňuje i většina soupeřů. Brambora tentokráte zůstala na největší favority - domácí Švýcary, kteří tenkrát v roce 2008 porazili u Olomouce české kluky v boji
o bronz. Ale nebýt oné prohry, která Čechy posílila, možná by toto historické zlato
nikdy nezískali.
td

Festival Malý svět se na vás opět
těší. Letos slaví 13. narozeniny a při
této příležitosti si vás dovoluje pozvat
do nových prostor. Mnozí z vás jistě
zaregistrovali, že od nového roku prostor čajovny a přilehlého dvora využívá město pro Policii ČR. Malý svět se
proto vypravil na zkušenou a čeká vás
ve dnech 24.–25. 8. na farním dvoře.
Připraven je pro vás bohatý hudební
program. Těšit se můžete na kapely
Tlupa Tlap, Japka, naše slovenské
hosty Kapre zo Šaly, ostravské Café
Industrial, místní Hudbu Fryšták,
zlínské Pass, Jitku Šuranskou, Ženy
a další. Chybět nebude také autorské
čtení Báry Baronové z knihy Slečny,
divadelní představení, odpolední program pro děti, žonglérská show fryštácké skupiny Žonglodisk a ve večerních hodinách efektní ohňová show.
Více se dozvíte na našich webových
stránkách www.malysvet.zde.cz, kde
jsou aktuální a podrobné informace.
Za ﬁnanční podporu děkujeme
Městu Fryšták, za poskytnutí prostor
a zázemí panu faráři Miroslavu Dibelkovi a fryštáckému skautskému oddílu, za propagaci Městské knihovně
Fryšták a webovému portálu Zlínský
nočník.
Našim stálým návštěvníkům děkujeme za přízeň a těšíme se na fryštácké publikum. Přijďte si užít víkend
s kvalitní kulturou a dobrými lidmi
v příjemném prostředí.
Těšíme se na vás!
Za o.s. Z kola ven
Hanka Šimková
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V měsíci SRPNU 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Miroslav Bednařík
Julie Běhůnková
Marie Dohnalová
Zdenka Dorňáková
Zdeněk Juřík
Blanka Kopřivová
Zdeněk Metela
Emilie Paráková
Stanislav Slováček
Eva Svačinová
Milada Šafářová
Jindřiška Šindlerová
Karla Štětkářová
Zdenka Tkadlečková
Marie Zuzaníková

Blahopřejeme!
Památce

Aleše Romana
Jako blesk z čistého nebe zasáhla
nás na prahu prázdnin a letních dovolených nečekaná zpráva, že uprostřed
tvůrčí práce, rodiny a svých snů zesnul
v Pánu kronikář obce Lukov, graﬁk,
fotograf, malíř, knihař, ilustrátor, spoluautor řady publikací z Lukovského
hradu i podhradí – dobrý člověk a kamarád pan A l e š R o m a n z Lukova
(54 let).
Podílel se na digitalizaci části fryštáckých kronik (včetně vzácné kroniky
farní), cechů, s jeho fryštáckými motivy se setkáte v prostorách fryštácké
radnice, ilustroval a graﬁcky ztvárnil
knihu Česlava Zapletala Fryštácká
brázda vypráví (2004) a publikaci Č.
Zapletala a R. Slováčka Vítová (2008).
Spolu se Slávkem (Č.) Zapletalem jr.
připravil seriál pověstí z hradu a obce
Lukov Blíž, blíž ku hradu blíže, zveřejněný v Lukovském zpravodaji.
Jeho rozsáhlé dílo, památka i kamarádský vztah zůstavá trvale v našich srdcích.
-Čz-
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Sjezd horských kol
EMSEKO Bikerally Trnava
Pátým zastavením série WBS bylo
Emseko bikerally Trnava. Závod pořádaný už tradičně naším Speedbike teamem Fryšták, využívající vleku a zázemí
SKI areálu Trnava. Hned na úvod musím
vyseknout velkou poklonu celému týmu,
všem našim jezdcům, kteří se nemalou
měrou podíleli na přípravě tratí, ale hlavně pak na jejich okamžitém úklidu. Zatímco probíhal dojezd poslední RZ a poté
vyřazovací boje v dualu, vrhli se všichni,
co právě nezávodili, na úklid obou tratí.
Vedro bylo šílené, díky všem, jak jste to
zvládli. Speciální Thanks patří A. Žůrkovi, který se na víkend stal „holkou pro
všechno“ a se čtyřkolkou hasil, co kde
bylo potřeba. A taky pětici fryštáckých
hasičů i se svým velitelem Lubou Richterem, na které je prostě spolehnutí.
Závodu předcházel již tradičně shakedown, tentokráte v pátek, protože závodním dnem byla sobota. Počasí a dobré
místní zázemí přímo vybízelo ke kempování a strávení předzávodního večera třeba u grilu. V osm večer zahájila prázdniny
(pro většinu zúčastněných) kapela N.I.C.,
která zpříjemnila zbytek večera.
V sobotu, úderem jedenácté, bylo
odstartováno. Na trať vyrazil jako první
předjezdec, soutěžní jezdec Pavel Valoušek. Oba průjezdy úvodním testem ovládl
suverénní Martin Kolajík z SBT Fryšták,
na třetí a čtvrté RZ byl zase nejrychlejší Martin Slovák (M.S. Cyklogat racing).
Přesto se nakonec smál ten třetí vzadu,
Tomáš Huňa z SK Grafobal, který sice
nevyhrál ani jednu RZ, ale zato nejméně
chyboval. Dosáhl stejného součtu časů
jako Martin Slovák, rozhodovala tedy
první vložka, která vyšla Huňovi o něco
lépe. Martin Kolajík se totiž nevešel na
závěrečný North shore před cílem posledního testu a byl z toho hrozivý pád
ve velké rychlosti. Naštěstí bez zdravotních následků, pouze propad pořadím s
velkou časovou ztrátou. A tak byl z naší
„domácí“ formace nejrychlejší Lukáš Nášel – až na dvanáctém místě absolutně
– stačilo to na třetí místo v kategorii pevných rámů. V Juniorech se nedařilo Adamu Březíkovi (6. místo v J) o fous před
Rosťou Ovesným. Spokojenost je určitě

se všemi našimi nadějnými mlaďochy do
15 let. Dan Kroupa si připsal další plný
bodový příděl za vítězství, Pavel Kania
mu tradičně kryl záda a pěkný 4. ﬂek
zajel mladý Erik Cais. No a samozřejmě
v Masters nad 35 let dominoval náš Libor Baďura. Závodem se protrápila i Nikola Zahnašová, která po hrozivém pádu
ještě v týdnu dokončila celý závod jen se
zaťatými zuby a slzičkami v očích. Zápěstí hodně bolelo. Body za páté místo jí nakonec byly velkou odměnou.

A samozřejmě na závěr přišel tradiční
bonusový závod v Dualu. Dva závodníci
startující na jedné trati zároveň, na speciální trati přímo na sjezdovce. Martin
Slovák svůj vydařený víkend podtrhl vítězstvím a hlavně cenným skalpem Martina Hoferka, který se letos specializuje
na fourcross. Ceny za tyto divácky atraktivní souboje předával starosta Fryštáku,
Mgr. Lubomír Doležel.
Suma sumárum – povedlo se. Vlek
šlapal a nijak se neloudal, zásahy přítomných zdravotníků byly v normálu,
organizace klapala. Díky vedru to byl
extrém pro všechny. A tak ještě jednou
- díky všem.
Zdeněk Bělák st.
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POZVÁNKA
PROJEKTOVÝ TÝDEN NA TÉMA:

PRŮZKUM PLANETY ZEMĚ
KDE: Klub maminek Fryšták
TERMÍN: 13.–17. 8. 2012
ČAS: 8.00-15.00 hod
(možnost 15.00 – 16.00 hod ANGLIČTINA)
PRO DĚTI: od 5–10 let
PROGRAM:
Během týdne s dětmi procestujeme všechny kontinenty. Seznámí se s jejich státy, mohou si tvořit vlajky.
Zjistíme, která zvířata žijí na kterém kontinentě. Budeme pracovat s mapou… Je na každém, který kontinent
si vybere a jak podrobně jej bude chtít prozkoumat a co
vše si bude chtít vyrobit. Během týdne bude přichystáno
tvoření, pokusy, experimenty, ale i spousta her. Formou
hry, pokusů a tvoření si mohou upevnit znalosti zeměpisu, biologie... Na programu dne jsou i procházky po okolí
– venkovní aktivity, příprava typického jídla vybrané země
či kontinentu. Tvorba vlastních triček...
Během týdne proběhne i přednáška o minerálních kamenech.
Děti, pokud budou chtít, si mohou připravit svoji krátkou prezentaci o místě, které např. o prázdninách navštívily nebo kde nejdále byly (jaký kontinent, stát, kde leží,
fotograﬁe, vlajka, typické jídlo, ukázat na mapě…).

11 % p.a.
Délka vkladu 6/12 měsíců,
výpovědní lhůta 1 měsíc bez sankcí.
Výplata úroků měsíčně nebo při ukončení smlouvy.
Nejvyšší právní ochrana. Počet vkladů je omezený.
INFORMACE:

tel. 577 434 429 nebo 602 258 416

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
■
■
■
■
■
■

placená inzerce

ZÚROČÍME VÁŠ VKLAD

placená inzerce

Máme ještě volná místa, zájemci nás mohou
kontaktovat na tel.: tel.: 604 253 875, 603 889 386,
Richterová Renata, e-mail: richterova.rr@seznam.cz

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.

Kvítková 248, 760 01 Zlín (roh Kvítkové a Lorencové 1. patro)
tel. 577 434 534 / mob. 723 490 883 – NON STOP

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

placená inzerce

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
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placená inzerce
Sdružení Václava Hudečka
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka
a finanční podpory Zlínského kraje
mají tu čest vás pozvat na

SLAVNOSTNÍ KONCERT

VÁCLAVA

HUDEČKA
ke 100. výročí

korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské
v neděli 19. srpna 2012 od 19.00 hodin
v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně.

Sólisté:
Václav HUDEČEK – housle
Petra ALVAREZ ŠIMKOVÁ – soprán
Rafael ALVAREZ – tenor
Janáčkův komorní orchestr Ostrava
– umělecký vedoucí Jakub Černohorský
placená inzerce
Předprodej vstupenek: Informační centrum Bystřice p. Hostýnem, tel. 573 501 911,
v den koncertu od 16 hodin před bazilikou na Hostýně.
Cena vstupenky: 150 Kč
Doprava: Po trati Bystřice p. H.–vlakové nádraží–autobusové nádraží
–náměstí–parkoviště–Lázně–Hostýn pojedou autobusové spoje
v 17.45, 17.55 a 18.10 hod. Zpět 15 min. po skončení koncertu.
Jízdné je součástí ceny vstupenky.

www.opop.cz
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