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Oprava mostu a komunikace
ve Fryštáku ﬁnišuje

Vážení spoluobčané,
na kontrolním dnu, který se konal
23. 7. 2015, jsme byli ze strany dodavatele stavby, společnosti PORR,
a.s., ujištěni, že dodrží termíny podle
rozhodnutí o uzavírkách komunikace.
Práce na ulici Zlínská ﬁnišují, v týdnu od 27. 7. 2015 zde provedou pokládku živičných vrstev a dodláždění
chodníků, zásypy kolem mostu. Vše je
směřováno k tomu, aby od 2. 8. 2015
byly zprůjezdněny mosty v Kostelci
a ve Fryštáku, byť na čas bude provoz
na nich omezen světelnou signalizací
z důvodu dokončovacích prací na nich.
Od 2. 8. 2015 začnou práce na tzv. 3.
etapě úpravy komunikací a chodníků
na ulici 6. května ve Fryštáku. Práce
budou probíhat za částečné uzavírky
komunikace. Provoz zde bude řízen
světelnou signalizací. Křižovatka bude
dočasně třístranná, řízen bude provoz
od Lukova, od Zlína a od Holešova (už
od náměstí Míru), odbočení a výjezd
na Dolní Ves nebude umožněn. Vjezd
a výjezd na Dolní Ves bude možný přes
ulice Přehradní a Dr. Absolona.
Těžká tranzitní doprava nad 7,5 t
bude odkloněna shodně s první částí
prací.
Děkujeme Vám za pochopení.
Ing. Miloslav Kasala,
vedoucí OSM
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 05/2015/VII ze dne 29. 6. 2015 (Výběr)
• ZMF schvaluje Závěrečný účet města Fryštáku za r. 2014 včetně Zprávy č.
155/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryštáku za rok
2014 (viz příloha č. 01 tohoto zápisu),
a to bez výhrad.
• ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 761 – zahrada, o výměře
141 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadatelce M. Němcové, Fryšták, za cenu
znaleckého posudku, s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad žadatelkou
a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi
městem Fryšták, a M. Němcovou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodej městských pozemků p. č. 275/20 – ostatní plocha,
o výměře 169 m² a p. č. 323/80 –
ostatní plocha, o výměře 3 m², oba k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli ﬁrmě
PADOZA s. r. o., Fryšták, za cenu znaleckého posudku s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku
a návrhu na vklad žadatelem a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou PADOZA s. r. o., a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1040003464/015 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták,
TS T1 Obec, obnova“, umístěné na části
městských pozemků p. č. 474/1 – ostatní plocha a p. č. 516 – ostatní plocha,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zaměření skutečného stavu chodníku a předzahrádek u části pozemku p. č. 933/3 – orná
půda, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, a neschvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 933/3, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,

od vlastníka R. Ostrčilíka, Fryšták, jelikož nebyly zasaženy městské pozemky.
• ZMF uzavření Smlouvy o nabytí služebností inženýrských sítí mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s., ke stavbě vodovodního zařízení s názvem „Přípojka vodovodu pro kanalizační čerpací stanici Fryšták“, umístěné na části městských pozemků p. č.
303/2 – zahrada, p. č. 308 – ostatní
plocha a p. č. 181 – ostatní plocha, vše
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvu
o zřízení věcného práva č. j. UZSVM/
BZL/2745/2015-BZLM, mezi městem
Fryšták, a Česká republika – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Praha na bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku p. č. 754/3, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, zapsaném na listu vlastnictví č. 60000 pro kat. území
Fryšták, obec Fryšták, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín, do vlastnictví MF, včetně souhlasu města s podmínkami uvedenými
v Čl. IV smlouvy a se zřízením věcného
práva dle Čl. V. smlouvy, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informace z jednání Stavební komise při Radě města
Fryštáku a Odboru správy majetku Městského úřadu Fryšták ve věci žádosti
Ing. J. Surého, Fryšták, na směnu části
městského pozemku p.č. 907/5 – trvalý travní porost, a 902/68 – orná půda,
oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták za část pozemku p.č. 907/3
– trvalý travní porost, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták a odkládá své
rozhodnutí do doby předložení požadovaných podkladů.

• ZMF schvaluje uzavření Dodatku č.
10 ke smlouvě o dílo č. 50/713/03/4O,
mezi Technickými službami Zlínsko,
s.r.o., a městem Fryšták, kterým se
doplňuje bod D. - Ceník poskytovaných
služeb ve smyslu předloženého návrhu –
viz příloha č. 02 tohoto zápisu (pouze se
doplňuje o položku objemného odpadu
č. 20 03 07) a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 10
• ZMF bereme na vědomí přípravu
smluvní dokumentace na poskytnutí ﬁn.
daru ČR – HZS ZK a odkládá své rozhodnutí.
• ZMF bere na vědomí Rozhodnutí o přidělení příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok
2015 na akci „1) Úpravy chodníku na ulici Zlínská 2) Fryšták – Průjezdní úsek 3.
etapa chodník“ z 22. 4. 2015.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
387/2015 o poskytnutí ﬁnančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 ve výši
1.517 000,- Kč pro akci „1) Úpravy chodníku na ulici Zlínská 2) Fryšták – Průjezdní úsek 3. etapa chodník“, mezi městem
Fryšták, a Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje pořízení elektrické energie a zemního plynu pro město Fryšták
a jeho zřízené příspěvkové organizace
pro rok 2016 včetně FC Fryšták a TJ
Fryšták na Českomoravské komoditní
burze Kladno, a pověřuje dalšími administrativními úkony Radu města Fryštáku.
• ZMF schvaluje záměr převodu silnice
z vlastnictví ZK do vlastnictví města
za účelem zřízení cyklostezky a pověřuje
starostu jednáním.
• ZMF bere na vědomí jednání neziskového sektoru a ukládá zastupitelům připomínkovat do 15. 7. 2015
• ZMF bere na vědomí a ukládá neziskovému sektoru konktrétně se vyjádřit
ke konkrétním návrhům využití jednotlivých objektů a zázemí.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 12/2015/VII ze dne 22. 6. 2015 (Výběr)
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
47 – ostatní plocha, o výměře 2,5 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadatelům,
manželům Rudolfovým, Zlín - Kostelec,
a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu BD čp. 106 umístěného na poz. p. č.
48, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
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• RMF bere na vědomí doporučení Stavební komise při RMF ve věci vybudování
vodovodní přípojky k byt. domu čp. 266
z hlavního řadu na ul. Komenského, požádané Společenstvím vlastníků bytového domu čp. 266, ul. Komenského,
a neschvaluje vybudování této přípojky
vodovodu na náklady města.
• RMF schvaluje předložený návrh
smlouvy o právu provést stavbu „Fryšták

Regenerace hřbitova“ bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu ke stavbě
„Fryšták - Regenerace hřbitova“, kterou
budou dotčeny i části pozemku p. č.
109 – ost. plocha, ost. komunikace,
a p. č. 110 - zahrada, oba v k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, zapsaném na LV č.
495, uzavíranou mezi Městem Fryšták,
a majitelkou tohoto pozemku paní V. KoFRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2015

márkovou, Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje předložený návrh
smlouvy o právu provést stavbu „Fryšták
- Regenerace hřbitova“- bez připomínek
a schvaluje uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu ke stavbě „Fryšták - Regenerace hřbitova“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o provedení práce v rozsahu mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a následujícími uchazeči:
J. Jamný, Fryšták, V. a J. Vajďákovi,
Fryšták, O. Hrabal, Fryšták, V. Dorazín,
Fryšták, za účelem výkonu pomocných
obslužných prací v úseku technických
služeb v době od 1. 7. 2015 do 31. 8.
2015, při celkovém rozsahu brigádnických hodin ve výši do 400 hod., a pověřuje starostu podpisem těchto dohod.
• RMF určuje osobu odpovědnou za administraci zakázek malého rozsahu
– Oprava účelové komunikace Vítová-Skalka ve Fryštáku, Úpravy vodovodu
Dolnoveská Vylanta, Oprava havarijního
stavu sociálního zařízení – přístavba ZŠ
Fryšták Ing. M.Kasalu a jmenuje členy
komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek pro realizaci těchto zakázek malého rozsahu ve složení (jedna společná
komise): Ing. M. Kasala, Fryšták;
Náhradník: Ing. P. Dohnal, Fryšták
Ing. P. Gálík, Fryšták; Náhradník:
Ing. arch. J. Kudělka, Zlín; Ing. T. Černý, Fryšták; Náhradník: Ing. J. Košák,
Fryšták; Ing. R. Ševčík, Fryšták, Náhradník: Mgr. L. Sovadina, Fryšták; L. Hanák,
Fryšták; Náhradník: P. Ševčík, Fryšták.
• RMF bere na vědomí návrh na zřízení
peněžního fondu pro účely ﬁnancování
modernizací a rekonstrukcí DBD, a nedoporučuje ZMF schválit zřízení tohoto
peněžního účelového fondu a doporučuje ZMF vyčlenění ﬁn. prostředků v rozmezí 0,5 - 1 mil. Kč ročně v rozpočtu města
na opravy a rekonstrukce DBD.
• RMF schvaluje přijetí účelového ﬁnančního daru ve výši 16.327 Kč Základní
školou Fryšták, okres Zlín, p. o.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru občanskému sdružení V Lukovečku
na kopečku z. s., za účelem částečné
úhrady nákladů spojených s organizací
festivalu Festiválek na Kopečku 2015
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi MF, V Lukovečku na kopečku o. s., a pov. starostu
podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 89/1 – ostatní plocha,
o výměře 22 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadateli CLIM CZ, s. r. o., Zlín
za účelem úprav vstupu a vjezdu k RD
čp. 195 a vybudování stání pro osobní

automobil a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem úprav vstupu
a vjezdu k RD čp. 195 a vybudování
stání pro osobní automobil, na dobu určitou 20 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí zaměření skutečného stavu chodníku a předzahrádek
u části pozemku p. č. 933/3 – orná půda,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a nedoporučuje ZMF schválit bezúplatný
převod části pozemku p. č. 933/3, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
od vlastníka R. Ostrčilíka, Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městských pozemků p. č.
235/2 – ostatní plocha, p. č. 317/6 –
ostatní plocha, p. č. 922/2 – vodní plocha a p. č. 933/80 – orná půda, vše k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a části pozemků p. č. 205/1 – ostatní
plocha, p. č. 205/11 – ostatní plocha
a p. č. 205/14 – ostatní plocha, vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli p. Pavlu Doležalovi, bytem J. Kvapila
329, 763 16 Fryšták, a uzavřít Smlouvu
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu kanalizační, vodovodní a NN přípojky pro novostavbu RD
umístěnou na poz. p. č. 933/158, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu č.
133/22/15 – 213 pro stavbu „Autobusové zastávky - křižovatka II/489 a ul.
Vítovská, Fryšták - Vítová“ prováděnou
i na silničním tělese silnice II/489, které
se nachází na pozemku p. č. 721/1, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
zapsaný na LV č. 10001 pro město Fryšták, uzavíranou mezi městem
Fryšták a Zlínským krajem, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí č. 9550610065
mezi městem Fryšták, a dodavatelem fy
E.ON Energie, a. s., České Budějovice,
na dodávku elektřiny k odběrnému místu: Horní Ves K/384/2, 763 16 Fryšták,
a pověřuje místostarostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku částí městských pozemku p. č. 841 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 842 – zahrada a p. č.
474/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták
o celkové výměře 17 m², žadateli A.
Staňkové, Fryšták, Ing. J. Kozákové,
Praha 4 – Podolí a E. Connelly, USA pro
stavbu vodovodní přípojky pro stavbu RD
čp. 35 umístěné na poz. p. č. 838, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták a schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení
stavby a o výpůjčce a pověřuje místostarostu podpisem této smlouvy.

• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
937/1 – ostatní plocha, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli V. Zbrankovi,
Fryšták, a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro
stavbu vodovodní přípojky pro stavbu RD
čp. 286 umístěnou na poz. p. č. 946, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták.
• RMF schvaluje výpůjčku části městských pozemků p. č. 113/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 113/8
– ostatní plocha, jiná plocha, oba k. ú.
Vítová, obec Fryšták o celkové výměře 3
m², žadatelům manželům Gajduškovým,
Vítová pro stavbu kanalizační přípojky
pro stavbu RD čp. 111 umístěné na poz.
p. č. 151/10, k. ú. Vítová a schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a a pov. místostarostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí právní stanovisko
AK Mgr. Pavlíny Řehové ve věci pronájmu
nebytových prostor ve Zdravotním středisku Fryšták a předložený cenový návrh
na úpravy prostor ze strany žadatelky,
a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
prostor sloužících k podnikání ve Zdravotním středisku ve Fryštáku, II. NP,
místnost č. 212, o výměře 17,10 m², žadatelce T. Svačinové, Fryšták, na dobu
neurčitou, v ceně nájmu ne nižší než je
cena stanovená znaleckým posudkem,
se záměrem provést úpravy těchto prostor s návratností 4 roky, oproti nájemnému sníženému na 50 % jeho běžné
výše po dobu 4 let, a uzavření příslušné
smlouvy.
• RMF v návaznosti na „Protokol o jednání hodnotící komise“ a „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne
19. 6. 2015 na akci „Město Fryšták oprava komunikace ul. Korábová“ bere
na vědomí výsledky VŘ malého rozsahu
bez připomínek
• RMF schvaluje nejvhodnější nabídku výběrového řízení na akci „Město
Fryšták - oprava komunikace ul. Korábová“ obchodní ﬁrmy EUROVIA CS, a.s.,
Praha a schvaluje pořadí na dalších místech: 2. PORR a.s., Praha, 3. DIPS Zlín,
spol. s r.o., Zlín, 4. KKS, s.r.o., Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták, a společností EUROVIA
CS, a.s., Praha, za účelem realizace akce
„Město Fryšták - oprava komunikace ul.
Korábová“, za cenu 1 885 031,- Kč bez
DPH, celkem 2 282 888,- Kč vč. DPH
a pověřuje starostu města, Mgr. Lubomíra Doležela, jednáním o podmínkách
smlouvy a podpisem smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 08/2015
ze dne 5. 6. 2015.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. C/423 v Domě s byty pro dů-
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chodce Fryšták žadateli J. Gogelovi,
Slušovice a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 12.
2015, v ceně nájmu 70,- Kč/m², a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro občanské záležitosti ze dne
4. 6. 2015
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Speed Bike Teamu Fryšták, na nákup pohárů pro vítěze, a to za účelem
podpory závodů ve sjezdu horských kol
ve SKI areálu Trnava ve dnech 4. - 5.
července 2015, a to oproti předloženým
dokladům.
• RMF schvaluje uzavření licenční
smlouvy ohledně bezúplatného oprávnění k výkonu práva autorské dílo (fotograﬁe) užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to mezi městem
Fryšták, a J. Chudárkem, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření licenční
smlouvy ohledně bezúplatného oprávnění k výkonu práva autorské dílo (fotograﬁe) užít v původní nebo zpracované či
jinak změněné podobě, a to mezi městem Fryšták, a J. Řezníčkem, Zlín, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje účetní závěrku Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok
2014.
• RMF schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
za rok 2014.
• RMF schvaluje zlepšený výsledek
hospodaření ve výši 25.953,98 Kč (výsledek hospodaření hlavní činnosti :
- 41.928,52 Kč; výsledek hospodaření
hospodářské činnosti: 67.882,50 Kč)
a současně schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Základní
školy Fryšták, do rezervního fondu, a to
k úhradě své ztráty za předchozí léta.
• RMF schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ve výši 201,00 Kč a současně
schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Fryšták,
do rezervního fondu, a to k úhradě své
ztráty za předchozí léta.
• RMF schvaluje Protokol o schvalování
účetní závěrky Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., za rok 2014.
• RMF schvaluje Protokol o schvalování
účetní závěrky Mateřské školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., za rok 2014.
• RMF schvaluje odpisový plán Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., v platném znění.
• RMF schvaluje odpisový plán Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
v platném znění.
• RMF doporučuje ZMF schválit návrh
na vyřazení silnice II/491 a pověřuje starostu města Fryštáku dalším jednáním
v této záležitosti.
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Zápis ze zasedání RMF
č. R 13/2015/VII ze dne 8. 7. 2015
(Výběr)
• RMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLA o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny zadané na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Oprava havarijního
stavu sociálního zařízení Přístavy ZŠ
Fryšták“ takto: č. 1 PETAS Petřík, s.r.o.
Zlín, č. 2 Richard Vařák, Lukov, č. 3 SMO
a.s. Otrokovice.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a obchodní společností PETAS Petřík, s.r.o., Zlín,
za účelem realizace stavby „Oprava havarijního stavu sociálního zařízení Přístavy ZŠ Fryšták“ v ceně 1.767.125,- Kč
bez DPH, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo mezi město Fryšták
a spol. ERIC s.r.o., Zlín, kterým se mění
bod č. III Termín plnění a fakturace tak,
že termín pro zhotovení konceptu strategického plánu se stanovuje do 30.
9. 2015 a termín pro ﬁnální projednání
v orgánech města a zapracování připomínek se stanovuje do 30. 11. 2015
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje ředitelce Mateřské
školy Fryšták, p. o., Bc. Iloně Staňkové
udělení mimořádné odměny ve smyslu
přílohy č. 1 tohoto zápisu, a to ze závazných ukazatelů rozpočtu školy (státní
prostředky).
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit městský pozemek p. č. 910/5
– trvalý travní porost, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, k sečení trávy a sušení sena, žadateli V. Jurčíkovi,
Fryšták, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
a schvaluje záměr uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce pozemku.
• RMF schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 10. 1. 2000 mezi
městem Fryšták, a Římskokatolickou
farností Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Římskokatolickou farností Fryšták, na výpůjčku
pozemků p. č. 111 – zastavěná plocha
a nádvoří, a p. č. 112/1 – ostatní plocha,
hřbitov, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za účelem užívání jako pohřebiště, a to
na dobu určitou 99 let, počínaje dnem 9.
7. 2015, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej části městského pozemku p. č. 47
– ostatní plocha, k. ú. Dolní Ves, obec

Fryšták, o výměře cca 60 m², za účelem
připlocení k RD čp. 111, žadatelce J. Juřinové, Fryšták, a to z důvodu umístění
inženýrských sítí v předm. pozemku.
• RMF bere na vědomí žádost o. s.
Věneček o umístění sídla spolku Věneček, v budově Mateřské školy Fryšták,
za účelem zápisu spolku do veřejného
rejstříku, a neuděluje souhlas s umístěním sídla spolku v budově a na adrese
MŠ Fryšták, p. o.
• RMF schvaluje podání výpovědi účastnické smlouvy a rámcové dohody ze dne
15. 10. 2013 společnosti O2 Czech Republic, a.s., Praha a pověřuje starostu
podpisem výpovědi.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, neprodleně zajistit poptávkové
řízení na zajištění telekomunikačních
služeb města.
• RMF bere na vědomí zajištění výkonu
zákonné revize knižního fondu v Městské knihovně ve Fryštáku kmenovými
a stávajícími externími zaměstnanci
města, a to v rámci měsíců červenec
a srpen.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi městem Fryšták, a J.
Košákem, Fryšták, za účelem realizace
oprav sítí na Sportovním areálu při ZŠF
a pov. starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí návrh obecně
závazné vyhlášky Města Fryštáku č.
03/2015 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství a ukládá Ing. T.
Černému a Ing. M. Jaškovi zapracování
připomínek vznesených členy Rady města Fryštáku (v čl. č. 8 Osvobození zakotvit
možnost zavedení třicetidenní bezplatné
lhůty záboru veřejného prostranství při
nehavarijních opravách objektů nemovitostí a v bodě č. 2 téhož článku v písm.
a/ zakotvit i „opravu havarijního stavu
objektu či jeho částí“) a následně pověřuje Ing. M. Jaška předložením návrhu
OZV MF č. 03/2015 na nejbližším jednání Zastupitelstva města Fryštáku.
• RMF schvaluje doplnění programu
zasedání Rady města Fryštáku č. R 14
/2015/VII dne 8. 7. 2015 o projednání
bodu č. 14 Návrh na zrušení uděleného
souhlasu s konáním tanečních zábav pořádaných organizovaných R. Svačinou.
• RMF ruší své usnesení č. U R
10/2015/VII/04 ze dne 25. 5. 2015
ve věci konání tanečních zábav v areálu
městského zařízení Šenk, Fryšták, čímž
současně ruší původně vydaný souhlas
s využitím uvedeného městského zařízení i pozemků p. č. 383/1, p. č. 384/2
a p. č. 913/1 (propachtovaný pozemek
od Státního pozemkového úřadu), vše k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
pro potřeby konání těchto tanečních zábav.
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Jak hodnotíte web města Fryštáku?

Od ledna sledujeme díky Google Analytics návštěvnost městského webu. Denní
statistika se pohybuje mezi 100 až 200 návštěvami. Známe nejnavštěvovanější
stránky. Rádi bychom však věděli, zda jednoduše nacházíte to, co hledáte i to, jak
jste s webem spokojeni. Vyplnění jednoduchého dotazníku vám zabere několik málo
minut a nám přinese cenné informace.
(IT komise)
Jak často navštěvujete městský web?
a) Denně
b) 1x týdně
c) 1x za měsíc
d) Vůbec

Nacházíte zde všechny hledané
informace?
a) Ano
b) Ne
c) Ano i Ne

Jak hodnotíte?
- graﬁckou podobu webu
- přehlednost webu?
- strukturu webu?
- aktuálnost webu?

Anketu naleznete na webu města
Fryštáku nebo na jeho Facebooku.

Odkaz na anketu:
https://docs.google.com/forms/d/1mlmEe9e2EUr_LePyljh3QDjUyzSug-seC1-ungUmkNw

Výsledky ankety s jedinou otázkou
Během měsíce června jsme se vás ptali, která místa/akce ve Fryštáku by měla
být zdokumentována a prezentována v galerii na městských webových stránkách.
Téma ankety pomůže zároveň zjistit, kde se cítíte dobře. Do úvodní ankety se zapojilo 17 lidí. Z odpovědí vybíráme nejzajímavější příspěvky. Děkujeme všem, kteří
odpověděli.
Které historické objekty?
Dům Ignáce Stuchlého, městský
hřbitov, Jadrníčkova vila, fryštácké mlýny, Jadrníčkova továrna, statek pana
Lamoše, stará hasičská zbrojnice, Sv.
Anna - mezi Lukovským a Suchým
Které nové nebo zrekonstruované
objekty?
Zdravotní
středisko,
sousoší
Fryštácké návraty, Sv. Kateřina v Horní vsi u Parku, nová hasičská zbrojnice,
mateřská škola, sokolovna a hřiště,
fryštácké chodníky
Která přírodní místa?
Žaba, rybník Vylanta, výhled na
Fryšták z lavičky na Vylantech, jezírko
mezi Horní Vsí a Lukovečkem (Fryštácká
skala – zatopený lom), Skalka, památné stromy, Čertovy Skály, Ondřejovsko,
studánky, U tří kamenů, kříž na hřebenu
Ondřejovska, Velá, Fryštácká přehrada

Nekončí platnost Vašeho
občanského průkazu?
V letošním roce končí desetileté
období hromadné výměny občanských
průkazů, prováděné v roce 2005.
Doporučujeme Vám ověřit si, zda
nekončí platnost i Vašeho občanského
průkazu.
O výměnu OP si můžete požádat
u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností. Doporučená
lhůta k podání žádosti je 30–60 dnů
před koncem platnosti stávajícího dokladu, nejpozději však do 15 pracovních
dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu.
Pro občany Fryštáku je obcí s rozšířenou působností Magistrát města
Zlína, pracoviště v Prštném na ulici
L. Váchy – naproti bývalého Intersparu
(nyní Albert).

Léto - čas odpočinku
a také inspirací

Které místo by se fotografovat rozhodně nemělo?
Zde nebudeme uvádět konkrétní odpovědi, z nichž vyplynulo, že by se neměly fotit zanedbané a hyzdící objekty,
kterých tu také několik máme.

…třeba z cest po vlastech českých nebo i do zahraničí. Máte nějaké zajímavé nápady, možnosti či
řešení, která vám zatím ve Fryštáku
scházejí? Pošlete nám vaše postřehy,
rádi se jimi na zasedáních zastupitelstva budeme inspirovat. Škoda že
FL nevycházejí barevně, pak byste na
prostředním obrázku viděli červenou
řepu v záhoně kytek. Pošlete mi pointu tohoto vtipu na tomas@simcar.cz.
Věřím, že přijde sto odpovědí a ani
jediná nebude stejná.
(PRKNO)

Které průmyslové objekty?
TON, nové haly Solar, Arles, Sefo,
Družstvo dřevopodniku, ZDV areál
Které kulturně/sportovní akce?
Je vidět, že se toho ve Fryštáku děje
hodně. V této kategorii byly vypsány téměř všechny akce, které v našem městě probíhají.
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Přijmou zastupitelé svým schválením aktualizovaných
Grantových zásad města Fryštáku potřeby neziskovek?
Dne 25. srpna bude zastupitelstvo města Fryštáku jednat o schválení dokumentu aktualizovaných ZÁSAD GRANTOVÉ PODPORY MĚSTA FRYŠTÁKU. Aktualizovaná
podoba vychází ze současného dokumentu, avšak je doplněna o výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 62 respondentů z řad zastupitelů, zástupců
neziskových organizací a veřejnosti. Další úpravy vycházejí z novelizace zákona č.
320/2001 Sb. o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě. Inspirací nám byla i města
Zlín, Semily nebo Bystřice pod Hostýnem.
Proces aktualizace probíhal tak, že v průběhu března byly vyplněny dotazníky
a dne 25. 3. na druhém setkání NNO prodiskutovány výsledky. Výsledky i s připomínkami byly zapracovány do aktualizované verze dokumentu, který byl následně
doladěn městským ekonomem a představen dne 29. 6 zastupitelům. Zastupitelé
i zástupci NNO připomínkovali předloženou verzi do 15. 7. Nyní téměř ﬁnální podoba
poputuje k právní kontrole, aby o ní mohlo být znovu jednáno na zastupitelstvu dne
25. 8.
Uvažované změny
Stanovení priorit, které vyšly z dotazníkového šetření a ze společné debaty
Transparentnost – zveřejnění smluv na internetu, upřesnění kritérií a hodnocení
žádostí, závěrečná zpráva
Možnost vyplacení poloviny dotace zálohově (u dotací nad 40 tis Kč)
Možnost čerpání dotace i na akce konané v prosinci
Zkrácení doby zpracování žádostí

Úvaha
Čím to je? Žehrali jsme na dobu
fašismu, nadávali na totalitu. Brbleme na dnešní dobu. V minulosti jsme
museli pracovat a učit se musel každý
tam, kde ho společnost postavila. Dnes
máme svobodu. Někteří si však myslí,
že tím pádem nemusí dodržovat určené
povinnosti, slušnost, společenský řád.
Že to tak není, že to není pravda?
Příklad. Rodič je pozván na pohovor
do školy. Některý se ani neomluví a nepřijde, některý ani nepozdraví, nepoděkuje, nevhodně se vyjadřuje o učitelích
(před dítětem), některý hrubě o svých
dětech (pro změnu před učitelem). Při
debatě se někdy shovívavě usmívá a je
vidět, že si myslí své, rozčiluje, uráží se,
když slyší něco záporného, nelibozvučného. Vždyť učitel chce pomoci! Záleží
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mu na každém svěřenci i na spolupráci
s rodiči. (Dříve by se rodič za svého nezdárného potomka styděl a doma by si
to spolu vyříkali. Dnes je ve vině škola,
učitel.)
A děti? Ty mají vynikající znalosti
o svých právech, ale své povinnosti neznají, neuznávají. Dokonce je pro mnohé hulvátství zaměňováno jako svoboda
projevu. Pýcha jako zdravé sebevědomí.
Nesprávná rodinná výchova pro ně znamená tzv. tvoření vlastního názoru. (Vy
to doma nepozorujete?)
Prostě – vytrácí se zdravý rozum.
Společnost ovládají peníze a zákony,
které jim vyhovují. Začínáme být povrchní, protože je to pohodlné. Staré a dobré návyky odhazujeme. Zapomínáme
na slušnost, správné veřejné mínění.
Pro dnešní děti není nic tabu, je jim vše
dovoleno. Mají všechno, nač si vzpomenou. (A přiznejme si, mají se dobře!)
Poukazujeme, že je špatná morálka?
Proč tedy neplníme přesně stanovené
normy chování, cíle, řády, proč někde
schází rodičovská láska a péče? Proč
přibývá v naší společnosti nefunkčních
rodin? Už Masaryk tvrdil, že rodina je
základ státu. No řekněte, jak tedy funguje stát, společnost, když pevná rodina by měla být jeho základem?
A se svými úvahami jsem zase
na začátku. Pro peníze nemáme čas
na výchovu sebe samých, na výchovu
svých potomků, na hezký společný život. A máme se tak špatně, že musíme
porušovat morální, lidské povinnosti?
Zamysleme se!
SK

Test záznamu jednání
zastupitelstva MF
29. června 2015
IT komise dostala pověření zastupitelstvem k pořízení audio-video
záznamu jeho zasedání. Důvodem je
zvyšování transparentnosti jednání
zástupců obyvatel města. Úkolu se
svědomitě zhostila celá komise pod
vedením Jana Göriga. Externisté Viktor Slezák dodal svůj mixpult a harddisk, Michal Krajča zapůjčil stativ
a místostarosta Libor Sovadina propůjčil svoji kameru.
Záznam byl proveden pomocí dvou
konferenčních mikrofonů připojených
do mixážního pultu. Výstup byl připojen společně s web kamerou do notebooku. Zvukový záznam byl proveden
přímo v mixážním pultu. Přímý video
přenos byl realizován webovou aplikací YouTube přes Wi-Fi síť dostupnou
v obřadní síni radnice. I přes technické komplikace jsme získali potřebné
zkušenosti z praxe.
Aktuálně nás čeká anonimizace
zvukového záznamu tak, aby mohl být
nasdílený zastupitelům k posouzení
kvality.
Víme tedy, že audio-video záznamy si umíme pořídit s minimálními
ﬁnančními náklady sami bez investic
v řádu desítek až stovek tisíc korun
tak, jak byly nabízeny externími ﬁrmami.
Jan Görig, člen IT komise
a Tomáš Černý,
radní s gescí pro transparentní úřad

Adopce na dálku
Vážení fryštáčtí příznivci adopce
na dálku, zveřejňujeme část dopisu,
který přišel z Indie začátkem července
a seznam čtyř dětí které doplní rodinu
našich adoptovaných dětí. Jsou to dvě
děvčata a dva chlapci: Achari Bhoomika 7 let, Swathi J. 10 let, Davudulla
Hakim 7 let, Fernandes Sohan 10 let.
Drazí sponzorští rodiče, posílám
Vám mnoho pozdravů a vše dobré.
„Dítě bez vzdělání je jako pták bez křídel.“ Vzdělání je vskutku důležité pro budoucnost dětí. Prema Naik má opravdu
velké štěstí, že jste v jejím životě. Vaše
pravidelná ﬁnanční podpora jí umožňuje navštěvovat školu, učit se a rozvíjet
její talent. Velmi si vážíme Vaší dobroty a vzpomínáme na Vás v modlitbách.
Přeji Vám vše dobré
Sestra Maria Goretti
Ředitelka projektu
Adopce na dálku, Karnataka, Indie
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ad: Fryšták – město či vesnice?
Vážená redakce Fryštáckých listů.
Oslovil mě obsah rubriky „Z vašich
dopisů“ ve FL 6/2015 a 7/2015. Rád
bych k danému tématu také přispěl,
proto chci požádat o otištění následujícího textu.
Ad Fryšták – město či vesnice
Jakožto „náplava“ (nejsem, stejně
jako paní Holíková, starousedlík) jsem
se rozhodl také reagovat na toto téma.
„Veřejnou žalobu“ paní Holíkové,
stejně tak jako reakce dalších pisatelů, vnímám jako způsob sdělení jejich
osobního názoru Fryštácké veřejnosti.
To je právo každého, a dík patří Fryštáckým listům, že takovou příležitost lidem
nabízejí.
Téma sousedských vztahů je citlivé
a vydalo by na debatu, přesahující možnosti této rubriky. Přesto je dobře, že
se najdou jedinci ochotní svým (třeba
i nekonformním) názorem vyvolat veřejnou diskusi.
Pochopitelně bych taky mohl zahrát
na notu „ohleduplnosti“ některých obyvatel Fryštáku (projevující se tu obtěžujícím hlukem, jindy zase zápachem
z komína, nesprávným parkováním
na komunikacích či dokonce na chodnících, atd.), kvůli tomu ale do FL nepíšu.
Některé výroky v reakcích na dopis paní
Holíkové u mě vyvolaly smíšené dojmy.
Předně nemůžu uvěřit tomu, že svou
nespokojenost projevují jen „náplavy“.
Určitě se i mezi starousedlíky najdou
tací, kterým určité projevy a chování
svých sousedů nevyhovují. Jen se možná už smířili s tím, že starého psa novým kouskům nenaučíš, případně se
revanšují ve stejném stylu.
Rád bych „dal do placu“ tyto otázky,
ať si na ně každý čtenář upřímně odpoví sám, pochopitelně si rád odpovědi
přečtu v některém budoucím vydání FL.
Je ve Fryštáku vzájemný respekt
a ohleduplnost normální součástí našeho života, a když už se někdo odhodlá vyjádřit veřejně svoji nespokojenost s nějakým nešvarem, je to člověk
s odlišným názorem a ne heretik určený málem k exkomunikaci? Nebo mezi
obyvateli Fryštáku převládá názor, že
ať už jsou stávající zvyklosti jakékoliv,
přizpůsob se a nechtěj to měnit, a když
ti to nevyhovuje, z Fryštáku se raději
odstěhuj?
Jsou obyvatelé Fryštáku připraveni
přijmout mezi sebe ty, kteří se tu nenarodili, ale rádi by tu strávili kus (případně zbytek) svého života, a třeba Fryštáku a jeho obyvatelům něco pozitivního

přinesli, i když přišli s odlišnou představou o životních podmínkách a od svých
sousedů oprávněně očekávají vzájemný
respekt a ohleduplnost?
Ještě jedna myšlenka na závěr.
John Stuart Mill v devatenáctém století
prohlásil, že svoboda jednotlivce končí
tam, kde začíná svoboda druhého. Život
v komunitě neustále přináší situace,
kdy hranice svobody různých lidí se překrývají. Žijeme ve společnosti rovných
příležitostí, nebo jsou mezi námi privilegovaní, jejichž svoboda má přednost?
Děkuji.
Jaroslav Heinz
Ad Fryšták – město či vesnice
Rád bych zareagoval na článek paní
Heleny Holíkové uveřejněný v červnovém čísle FL. Neinspiroval mne k tomu
ani tak uvedený výčet nejrůznějších nešvarů, které se v našem městě (nezřídka) vyskytují – nad nimi nechť se zamyslí každý, koho se týkají, sám. K úvaze
mne vedl spíš samotný nadpis tohoto
článku a snaha autorky na položenou
otázku nějakým způsobem odpovědět.
Co je tedy Fryšták? Město nebo vesnice? Každý místní rodák jistě hrdě odpoví, že město. Ovšem podle čeho se
pozná město? Podle toho, že je to uvedeno na webu, nebo podle praporu, či
náměstí s radnicí? Osobně mám za to,
že to všechno jsou jen určité indicie,
které by měly odkazovat na „město
v nás“, tedy na to, že my sami žijeme,
myslíme a chováme se jako ve městě.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsem proto dospěl k vlastní deﬁnici
Fryštáku, který je podle mne spíše městečkem vesnického charakteru. Tento
terminus technicus neodvozuji na prvním místě z toho, že v centru Zlína nebo
Olomouce byste kokrhání kohouta nebo
cirkulárku neuslyšeli, ale jak už bylo
uvedeno v minulém čísle, podle mentality místních obyvatel. Tím však nemá
být řečeno, že by byl Fryšták méněcenný. Naopak, místní klima a způsob života s sebou přináší i mnohé pozitivní
jevy, které byste v klasickém městě jen
těžko hledali: udržování nebo obnova lidových zvyků, snaha o rozvíjení místní
sounáležitosti a pospolitosti, bližší sociální kontakt mezi obyvatelstvem (jehož
opakem je příznačná městská anonymita) atd. Pokud by byl však některý
místní patriot uvedenou „nálepkou“
Fryštáku přece jen dotčen, je třeba mu
připomenout, že by se měl zlobit především na naše zdejší předky, protože právě oni svým přílišným konzervatismem

a maloměšťáctvím do značné míry
předurčili výslednou podobu a kulturní
klima dnešního Fryštáku.
Fryšták v takové podobě, jakou má
dnes, se podle mého názoru začal utvářet již v průběhu 19. století. V té době
měl ještě slušně „našlápnuto“ k tomu,
aby se stal významným hospodářským
a především politickým městským centrem místního regionu. Vlivem některých
okolností k tomu ale nakonec nedošlo.
Abychom zjistili, které byly ony rozhodující milníky pro utváření moderní podoby
Fryštáku, není potřeba bádat v archivech. Stačí si otevřít práce nejznámějších místních historiografů prof. Ludvíka Jadrníčka (Městečko Fryšták, 1947)
a P. Jana Drábka (Dějiny městečka
Fryštáku, 1915).
První z nich zaznamenává k roku
1849 ne příliš často citovanou zprávu o pokusu zřídit ve Fryštáku okresní
soud nebo hejtmanství. Za tím účelem sem byl prý vyslán nějaký úředník z Uherského Hradiště, který měl
pronajmout dům č. p. 21/23, jehož
majitelem byl tehdejší (první) starosta
František Fiala. L. Jadrníček dále pokračuje: „Avšak opatrní občané fryštačtí
se obávali, že by přišli mezi ně páni,
kteří by se tam usadili. Tím by všechno
podražilo a i kvetoucí řemeslo tkalcovské by mohlo přijít nazmar. Proto činili
všecky možné překážky, aby jen žádný
úřad ve Fryštáku zřízen nebyl. Stalo se
jim konečně po vůli a hejtmanství i okr.
soud byly zřízeny v Holešově, ač by byl
Fryšták svou polohou pro úřad místem
o mnoho výhodnějším. Tím způsobem
se stal hanácký Holešov též důležitým
městem pro velkou oblast Valašska.
Holešov rostl a vzkvétal, kdežto Fryšták
se zastavil ve vývoji po několik desetiletí, ba úpadkem tkalcovství klesl
na obec bezvýznamnou. Až v poslední
době se teprve vzmáhá, ale nenapraví
již to, co se tenkráte zmeškalo.“
Fryšták však zhruba o 50 let později
dostal ještě jednu šanci na to, aby se
mohl zařadit mezi významná městská
centra místního regionu. V roce 1901
byla totiž už „na spadnutí“ realizace
projektu železnice Zlín – Fryšták – Holešov. Jak je známo, kam v té době dosáhla železnice, tam s sebou přinesla
rozvoj industrializace, vznik průmyslových center a s ním ruku v ruce i pronikání městské kultury. L. Jadrníček
k plánům na stavbu železniční dráhy
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uvádí, že se ve Fryštáku ustanovilo
jisté družstvo, které o vybudování této
dráhy usilovalo, a že v roce 1901 vyjednávání dospělo již tak daleko, že
holešovský hrabě přislíbil darovat potřebné pozemky, projekt ekonomicky
podpořil i továrník Kohn, dráha byla již
zaměřena a byla také povolena státní
i zemská subvence (ﬁnanční podpora).
Dále citujeme P. Drábka: „...k vyplnění
tohoto přání chybil však nervus rerum,
základ všech průmyslových podniků,
totiž peníze. Ano, sami občané, místo
aby podnik ten podporovali, při vyměřování dráhy přemrštěnými podmínkami
podniku tomu pro ně tak užitečnému,

kladli v cestu rozličné překážky. Také
sousední města Holešov a Zlín (která
už tehdy železnici měla – pozn. aut.),
obávajíce se, by nebyla novou drahou
poškozena, podnik tento dostatečně
nepodporovala, a proto stavba dráhy se
do nekonečna protahuje a my po ní asi
sotva budeme jezditi.“
Odpověď na otázku, jestli to tak nakonec bylo dobře, nebo jestli není škoda, že dnes Fryšták není městem např.
na úrovni Holešova, nechám na názoru
každého čtenáře. Koneckonců, je to určitá historická danost a nabízí se spíše
úvaha, jestli bychom se místo zaobírání
problémem Čím je Fryšták, neměli sna-

Klub maminek Č E RVE N E C/S R PE N
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

V Klub maminek máme i přes prázdniny spoustu akcí...
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žit odpovědět na otázku Jaký je Fryšták?
Odpověď nám částečně naznačila
už pisatelka minulého článku. Pokud
bych ji měl parafrázovat, napsal bych,
že Fryšták je takový, jakými jsme my,
Fryštáčané. A doplnil bych, že k tomu,
aby byl Fryšták lepší, může přispět
opravdu každý z nás: Ne snad velkými
slovy, nebo dokonce sebechválou, ale
především skromným postojem, milým,
laskavým a vstřícným přístupem nejen
k těm, kteří k nám do Fryštáku přijíždějí
na návštěvu, ale především k těm, kteří
zde trvale žijí okolo nás.
Vít Němec

Není krásnějšího okamžiku
v životě rodiny,
než narození
jejího nového člena...
Několikrát do roka se děti z mateřské školy účastní slavnostního obřadu Vítání dětí do života, aby svými
krásnými písněmi a básněmi přivítaly
narozená děťátka – mezi nejmladší občánky našeho města. Úsměvy
na tvářích maminek a nebrečící miminka nás přesvědčují o tom, že tato
slavnostní akce je úspěšná a mezi
rodiči oblíbená. Chtěla bych všechny
děti pochválit, jak velmi pěkně zvládly
přednes, zpěv i vystupování na veřejnosti. Jejich rodičům děkuji za pomoc
s organizací.
Přejeme všem malým občánkům,
aby vyrůstali v láskyplné náruči svých
rodičů v hřejivém prostředí domova.
Alexandra Hochmajerová
Děti na fotograﬁi zleva – Anička
Miklová, Ema Dřevojánková, Hugošek
Mikl, Barborka Čechmánková, Jiřík
Venený, Amálka Komínová, Honzík
Prusenovský, Ella Dřevojánková.
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Hasiči

Výlet do Držkové

Byl parný den. Tři týdny už nepršelo.
Země byla vyprahlá a na mnoha místech
popraskaná. Lidé si chodili po práci
odpočinout k vodě. Zmrzlináři skákali
radostí a prodavači ledových nápojů se
měli také dobře. Krušné chvíle zažívali
záchranáři, kteří dennodenně vyjížděli
za lidmi postiženými mdlobami, infarkty
nebo dehydratací. Zvířata se ukrývala
před žhavým sluncem v lesích či v korunách stromů. Byl vydán zákaz rozdělávání ohně v přírodě.
Na louce nedaleko lesa leželo pár
pohozených věcí. Byla tam panenka
s červenou mašlí, dále pak plyšový koník, autíčko, zmuchlaný papír a brýle.
Najednou se kousek od brýlí objevil žlutavý paprsek, který prosvitl skrz sklíčko.
Chvíli se nic nedělo. Pak se z místa, kde
svítil paprsek, začal vinout slabý kouř.
Rozezněla se siréna. Po třech minutách se do místní zbrojnice začínají sjíždět auta. Je tu Pepa, Kuba, Matěj, Jirka,
Zdeněk a Franta. Všichni se rychle oblékají, nasedají do auta vyjíždějí.
„Tak co se vlastně stalo?“ ptá se
Pepa, velitel této jednotky dobrovolných
hasičů. „Nikdo pořádně neví,“ odpovídá
Franta. „Hasiče přivolal starej Vávra. Šel
na procházku a uviděl, jak louka hoří.
Už není nejmladší, a tak stěží utekl.
Měl štěstí, že ho z toho nekleplo.“ „Myslel jsem, že má Vávra pochroumanou
nohu,“ říká Pepa. „To on si až do dneška
myslel taky, ale změnil názor, když mu
hořelo za zadkem.“ Potom nastalo v kabině požárního vozu ticho. Dojeli k místu
požáru. Před nimi se rozprostíralo peklo.
Po příjezdu jednotka zjistila, že oheň
už je téměř na 10 ha půdy. Na jedné
straně byl oheň zastaven potokem.
Na ostatních se však rychle šířil. Oheň
zachvátil vše, co mu přišlo do cesty.
Spaloval stromy, trávu, keře, neunikly
ani příbytky mnohých zvířat, která musela pro záchranu vlastních životů urychleně utéct pryč. Hasiči se rozdělili do rojnice a s hadicemi v rukou se pokoušeli
oheň uhasit. Nicméně se jim to nedařilo. Bylo jich málo. Profesionálové už byli
na cestě. Hasičům se zatím dařilo držet
oheň, aby se nerozšířil za jejich záda,
ale bylo jen otázkou času, kdy se mu to
podaří. Za chvilku jim dojde voda z auta,
a proto dává Pepa rozkaz, aby odsávali
vodu z jezírka. „Začněte brát vodu z jezírka!“ zakřičel Pepa. Zdeněk popadl hadici a běží k vodě, hodil ji do vody a Jirka
spouští čerpadlo.
„Kde jsou ti profesionálové? Už tu
dávno měli být,“ posteskne si netrpělivě

A je to tady. Ve čtvrtek 11. 6.
2015 se naše třída postupně scházela ve vestibulu školy. Batohy a spacáky jsme naložili do aut a natěšení
na dvoudenní výlet jsme vyrazili směr
Lešná. Poklidná procházka se změnila
ve chvíli, když jsme zjistili, že autobus
z Lešné do Držkové asi nestihneme.
Utíkali jsme tak rychle, až Maťka Vaškovič ztratil mobil. Mobil nenalezen, ale
autobus jsme stihli. Sláva, jsme na místě KEMP. Trošku jsem znervózněla při
pohledu na chatky, kde jsme měli trávit
noc. Oprýskaná minichaloupka na kuří
nožce alá kurník opravdu není můj šálek kávy. Obdobné pocity měli i ostatní,
proto byla zahájena protestní stávka
a přesvědčování učitelek k ubytování
v protějších chatkách. HURÁ, SUPER!
Požadavky splněny.
Ještě před obědem byla vycházka
ke skalám. Pak chutný obídek v hospůdce, která je součástí kempu. Odpoledne bylo plné her a zábavy s panem Miklášem. Nejzábavnější byla hra
na vojáky a krále. Tu jsme si opravdu
užili. Následovala příprava na večerní
táborák s rodiči. Špekáčky, zpěv s paní
Dračkovou, velký narozeninový dort
spolužáka Radka vytvořily pohodovou
večerní náladičku.
A co mě nejvíce pobavilo? Hra s rodiči. Pohled na mého tatínka, který
měl šátek přes oči, našlapoval jako
čáp a snažil se zasáhnout molitanovou housenkou cíl, mě opravdu moc
bavil. Večerka byla oﬁciálně vyhlášena
ve 22.00. Musím se přiznat, že po takových zážitcích se mi vůbec spát nechtělo. Pozně-večerní skákání z oken
a scházení se za chatkami bylo super.
Už ale míň pro paní učitelky.
Ráno náročné! Rozcvička na sluníčku a bolest hlavy způsobila můj předčasný odjez domů.
I tak jsem si to na Držkové užila!
Nikola Daniela Mišurcová

Pepa. „Volali z centrály, že prý se zapletli
do hromadné nehody,“ odpovídá Franta.
„Takže nepřijedou,“ujišťuje se sklesle
Pepa. „Říkali, že shánějí vrtulník, ale
neví, kdy tu bude,“ říká Franta.
„V jezeře je málo vody. Je sucho. Už
dlouho nepršelo. Nemůžeme odtamtud donekonečna odsávat vodu. Jestli
do půl hodiny nepřijedou nebo jestli zázrakem nezačne pršet, budeme v pěkný
bryndě,“ říká Pepa. Podívá se na temnou oblohu. „Mohlo by začít pršet,“ pomyslí si.
Zadívá se na les a zdá se mu, že
vidí slabé mrholení. Už cítí na kůži kapky vody. Z nebe se spouští liják a kropí
žhavé ohnisko přívaly vod. Za deset minut přilétá vrtulník a pomáhá dešti i hasičům vypořádat se s ohněm. Za dalších
pět minut z lesa vyjíždí terénní hasičské
vozy s cisternami. Hasiči tlačí oheň k potoku. Po dvou hodinách zbude už jen velká černá plocha. Někde ještě vyskakují
plamínky, vzápětí jsou však uhašeny.
Hasiči s pomocí přírody situaci zvládli.
Ať jim pomáhá napořád!
Václav Kučera

Soutěž
Každoroční soutěž Požární ochrana očima dětí organizovaná Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
má část výtvarnou a část literární, do
které jsme letos zaslali 3 práce žáků
8 a 9. tříd. Osmáky reprezentovala
Markéta Hrbáčková a deváťáky Jakub
Diežka a Václav Kučera. Soutěž má
okresní, krajské a celostátní kolo a ve
všech byli naši žáci vybráni mezi nejlepšími a Václav Kučera v doprovodu
svých rodičů si jel pro ocenění nejvyšší v celostátním kole 12. 6. 2015 do
Přibyslavi. Ocenění v okresním a krajském kole si všichni tři žáci převzali
23. 6. 2015 v zasedací místnosti budovy Hasičského zachranného sboru
ve Zlíně.
Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci ZŠ ve Fryštáku.
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ZPRÁV Y

Poslední víkend v červnu již tradičně patří v Lukovečku jedné z největších
událostí roku „Vítání prázdnin“, kterou
se pomyslně otevírá letní sezóna plná
slunečních paprsků, koupání a zábavy.
I když nám zpočátku počasí moc nepřálo a přichystané posezení zkropil déšť,
vše se rázem otočilo a po zbytek dne
na nás vykukovalo jen sluníčko.
O zahájení celého dne se postarali
naši hráči dopoledním utkáním v malé
kopané se slovenskými borci z naší
družební obce Kocurany. Výsledek byl
překvapivý, našim hráčům se podařilo
zdolat silné kocuranské mužstvo 8:2.
V zápase dorostu zvítězilo rovněž lukovečské mužstvo 9:7. Oběma týmům ještě jednou moc gratulujeme za skvělou
reprezentaci naší obce.
Po fotbalových zápasech jsme volně
navázali na kulturní program, se kterým
jsme se letos vydali na „Cestu kolem
světa“.
Putování jsme zahájili v Japonsku,
kde jsme měli možnost shlédnout
vystoupení bojového umění s meči
a v rytmech tance jsme se přesunuli do Maroka a Egypta. Do jiných zemí
světa jsme nahlédli při přehlídce tradičních oděvů z Číny, Vietnamu, arabských
zemí, Mexika, Španělska, Francie, Ruska i České republiky. Právě naši zemi
reprezentovaly místní lukovečské kroje,
které představily naše děti při tanečním
vystoupení.
Cestu kolem světa jsme zakončili
na Jamajce, kam nás zavedl svými ladnými pohyby skvělý tanečník Charles.
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LUKOVEČ K A

Vítání prázdnin
V průběhu dne byla pro děti připravena spousta zábavy v podání soutěží,
atrakcí skákací hrad a sumo-ring, malování na obličej, ukázky dravců, jízdy
na koních, tvoření a bohaté tomboly.
Velkým překvapením, a to nejen pro
děti, byly přelety letounu, který dětem
shazoval sladkosti.
Pro tatínky byla připravena prohlídka nového rodinného vozu zn. Citroen či
elektromobilu zn. Nissan.

S přicházejícím večerem pódium začali obsazovat tančící, kterým k tanci
hrála country skupina Pěšáci.
Na zakončení celého dne nemohla
chybět humorná scénka v podání místních občanů.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem, kteří neváhali obětovat svůj
volný čas a podíleli se na přípravách
a na průběhu celé akce.
Velký dík rovněž patří všem sponzorům.
KV

Muzeum v Lukovečku nezahálí ani o prázdninách
Je žhavé léto, čas zrání, sklizně
a vůní rozmarných darů přírody. Louky
jsou plné včel, lučního kvítí a léčivých
bylin a právě jejich magické léčivé účinky byly hlavním důvodem, proč se ve
zcela zaplněném malém sále Obecního
domu v Lukovečku uskutečnil podvečer
s botaničkou Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Petrou Hanákovou.

Povídání o bylinkách bylo velmi zajímavé a poutavé, tu pravou babsky kořenářskou atmosféru mu však dodala
praktická část, kdy si všichni příchozí
pod vedením paní Hanákové připravovali hojivé masti a olejíčky dle léty ověřených receptur našich babiček. Z podomácku seškvařeného sádla a včelího
vosku si ve skleničkách odnášely maminky i babičky řepíkovou a řebříčkovou
mast na rány a různé jiné neduhy svých
blízkých. Třezalka byla hlavní ingrediencí pro výrobu svatojánského oleje. Paní
Hanáková také upozornila na to, jak
a kdy byliny sbírat, kdy jsou jejich účinky
nejsilnější a proč.
Byl to podvečer voňavý a plný družného hovoru, otázek a odpovědí.
Spolupráce mezi Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeem lidových řemesel a místní lidové kultury v Lukovečku již začala o něco dříve
FRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2015

v květnu letošního roku neméně úspěšným setkáním s PhDr. Karlem Pavlištíkem, CSc. a PhDr. Alenou Prudkou. Pan
Karel Pavlištík je autorem knihy „Dřevo,
proutí, sláma“, v které shromáždil informace ze svého dlouholetého výzkumu
o tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku. Jeho odborné vyprávění o výrobě
„dřevěného porculánu“ sršelo vtipem
a bylo doplněno výstavou fotograﬁí tradiční výroby a videoprojekcí. Výzkum
pana Pavlištíka byl zaměřen i na Lukoveček, kde již v roce 1965 mapoval
výrobu „draxléře“ (soustružníka dřeva)
Antonína Dlabaji, vyučeného ve Vídni.

FRYŠTÁCKÝ MALÝ SVĚT
– každoroční tečka za prázdninami

Co by to bylo za konec léta, kdyby se nekonal Fryštácký malý svět! Hudební
festival alternativních kapel se letos uskuteční tradičně v posledním prázdninovém víkendu, 28.–29. 8. 2015.

V průběhu večera si mohli návštěvníci jeho obsáhlou publikaci také zakoupit i s podpisem a věnováním autora.
Muzeum v Lukovečku tímto děkuje
Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně za
tak přínosnou spolupráci pro všechny
naše občany a těší se na její další pokračování.
Ivana Krajčová

Šestnáctý ročník bude opět bohatý na známá jména, ovšem v letošním
roce si dali pořadatelé předsevzetí, že
Fryšták představí jako líheň hudební
tvorby regionu a že dokážou platnost
pořekadla „co Fryštačan, to muzikant“.
Festival totiž poctí svou účastí hned pět
fryštáckých kapel různých hudebních
žánrů (resp. kapel, v nichž alespoň jeden člen je z Fryštáku), kromě nich se
mohou návštěvníci těšit na známá jména celorepublikové alternativní scény.
Páteční program zahájí v příjemném
odpoledním tempu fryštácko-zlínský
Suk Volok a hudební těleso fryštáckého dentisty a zlínské neuroložky Láska,
návštěvníky pak roztančí kyjovští Helemese hrající pohodový hospodský šraml a genderovou vyváženost programu
podpoří svým vystoupením Lucie Redlová. Legendu alternativní scény pak
zastoupí kultovní multižánrová kapela
OTK, hrající již od 80.
let, ale stále těžko hudebně zařaditelná. Současnou alternativu pak
představí
kladenská
kapela Zrní, jejíž sláva
začíná přesahovat hranice České republiky.
Sobotní
program
pod taktovkou osvědčeného moderátora Návratníčka přivítá další
fryštácké hudební hvězdy - v jazz- a bluesovém
rytmu zahájí odpoledne Filip Vítů Trio,
na reggae párty návštěvníky přenese
kapela Raggay a milovníky tvrdších tónů
potěší Szkrat. Akustickým vystoupením
se představí trutnovští Marta Rasputin
Band hrající world music. Po mnoha le-

tech zavítá do Fryštáku fyzický básník
Petr Váša s kapelou Ty Syčáci, jejichž
pódiový projev je naprosto neuvěřitelný
a hudba i texty originální. Stejně jako
v pátečním večeru doplní alternativní klasiku vycházející hvězda klubové
scény, těleso Planety. Závěr festivalu
bude patřit nivnicko-uherskobrodsko-pražskému bandu 12:piet, kteří velmi
svérázným způsobem těží ze slováckého folklóru.
Festival se tradičně uskuteční
na fryštáckém farním dvoře a na své si
přijdou jak dospělí návštěvníci, tak děti,
které se můžou těšit na oblíbený dětský
koutek v režii Klubu fryštáckých maminek. Festival je určen všem návštěvníkům bez rozdílu věku, profese, vyznání
či pohlaví, tradičně skvělá atmosféra
a kvalitní program dělají z posledního
prázdninového víkendu opravdu příjemnou tečku za končícím létem.

Akci pořádá spolek Z kola ven, z.s.
s laskavou podporou města Fryšták
a fryštácké fary a dalších subjektů.
Srdečně všechny zveme.
Za Z kola ven, z.s.
David Kozubík

11

D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Pracujme neustále v tomto životě pro spásu své duše i jiných.
Odpočineme si v nebi.
Don Bosco
Svátek sv. Václava jsme slavili tiše
ve farním kostele. 7. října se vrátili z vojenské služby P. Franta a P. Lepařík.
S nimi přijeli P. Novosad, který druhého
dne odjel do Ostravy. Druhý den navštívilo náš ústav 14 vojáků kněží z Podkarpatské Rusi a byli pozváni na oběd. Týden předtím několik kněží vojáků u nás
v ústavě přenocovalo a sloužilo mše
svaté.
16. října k nám přišly na tradiční
pouť katolické ženy a dívky ze Žeranovic.
V kapličce měly promluvu a sv. přijímání.
Pak uctily ostatky sv. Dona Boska a rozloučily se s ústavem. Telegram z Trnavy
nám oznámil smutnou zprávu, že zemřel
salesián P. Augustin Pozdech. Na pohřeb jel pan prefekt P. Navrátil. Ještě
téhož dne proběhla konference pana ředitele o společném životě.
V pátek 21. října přijel z Ostravy
P. Jaroslav Vrátník, prefekt, na cvičení šťastné smrti. Neděle byla misijní.
V oratoři hlouček chlapců obětoval sv.
přijímání za misie. Toho dne byla návštěva oratoře hojná. Počet členských knížek
v tomto školním roce dostoupil čísla 81.
Také knihovna oratoře dnes pěkně fungovala. Odpoledne a večer sehráli naši
chovanci pěkný kus „Nad propastí“ o 3
jednáních. Pěkná scenérie posledního
jednání byly alpské hory, ty namaloval
P. Rochla. Dnes po 9 letech začal fungovat orchestr. Byl přijat s povděkem
a uspokojením od obecenstva, neboť se
lépe hodí do uzavřené místnosti než dechová banda. Večerní návštěva pro špatné počasí byla slabá.
V pondělí za u nás zastavil cestou
z vojny inspektoriální ekonom P. Antonín
Dvořák. Odpoledne byl pohřeb místního
doktora MUDr. Josefa Kučery, našeho
domácího lékaře a zároveň dobrodince. Podle zpráv se kdysi veřejně zastal

Kronika ústavu (30.)
školní rok 1938–39
našeho ústavu. Projevili jsme vděčnost
svému dobrodinci tím, že jsme se všichni zúčastnili pohřbu i s hudbou.
27. října se vrátil z vojny náš spolubratr František Malota. Ihned se ujal
správy šatny.
30. října jsme oslavili svátek Krista
Krále akademií. Byli přítomni hosté i členové kroužku Don Bosco oratoř. Po akademii se konala schůzka tohoto kroužku.
1. listopadu se slavil svátek Všech
svatých jako obvykle. Odpoledne se
nás ústav zúčastnil dušičkové slavnosti
v kostele a na hřbitově.
5. listopadu odjel pan ředitel s P. Dvořákem do Drahotuš u Hranic kázat misie.
Oratoř měla cvičení šťastné smrti.
6. listopadu zemřel světící biskup
Msgre. Stavěl. Pohřbu se ve středu zúčastnil pan prefekt. Téhož dne jel P. Lepařík do Brna ohledně jedné závěti.
15. listopadu začalo triduum chovanců, které pro neklidné poměry nebylo
možné dříve konati. Kazatel je P. Dvořák.
18. listopadu přijeli z vojny pan Astr
a klerik Bartušek. Panu Bartuškovi byla
svěřena asistence v oratoři. Této práce
se ujal velmi obětavě.
20. listopadu sehráli velcí oratoriáni z kroužku Dona Boska pěkné drama z pronásledování křesťanů v Rusku
„Vyznavač víry“. Velmi pěkná návštěva.
Na druhý den přijel pan inspektor, aby
potvrdil pana ředitele na nové tříletí.
23. listopadu odjeli na bohosloví
do Monteortone u Padovy tito klerici: Antonín Rochla, Karel Krčmář a Jan Krhut.
Pracovali po léta své asistence pro dobro ústavu i oratoře obětavě.
4. prosince v neděli byla nadílka pro

Srpen na DISu
Největší událostí letošního roku
je oslava 200 let od narození Dona
Boska. Ta proběhne na Velehradě
o víkendu 7. – 9.srpna. V pátek večer
bude vigilie, v sobotu v 11 hodin mše
svatá, kterou celebruje biskup Karel
Herbst. Odpoledne se nabízí spousta
možností a kdo vydrží celý den, bude
se moci účastnit galavečera, na který
naváže koncert Pavla Helana a Prague Cello Quartet. K dispozici bude
speciálně uvařené pivo, speciální odrůda bílého a červeného vína a jedna
knižní novinka.
Čeká nás náročné stěhování zpět
do nových prostor a uvedení velkého
sálu do původní podoby. Na pomoc
nám opět přijedou studenti z Plzně,
kteří loni odstartovali vyklízením půdy
rekonstrukci domečku.
oratoriány školáky, večer sehrál kroužek Don Bosco drama z pronásledování
křesťanů za anglické královny Alžběty
„Zápasící mocnosti“ o 5 jednáních. Sál
byl naplněn. Ale peněžních příspěvků
bylo málo. Mnoho lidí nedalo nic, mnoho
jen po 20 hal. Podal se návrh, aby se
zavedlo nízké vstupné i proto, že je potřeba lid vychovat a naučit pořádku. Večer bylo divadlo zakončeno mikulášskou
scénou. Dnes se poprvé hrálo v nově
vymalovaném sále. Vymaloval jej velmi
vkusně pan Zajíc a při tom mu pomáhal
oratorián B. Pekař.
Na fotograﬁích můžeme shlédnout
slavnost Vzkříšení (Velikonoce) s průvodem na náměstí a ústavní dechovku
s P. Václavem Mrtvým, vpravo od něho
asistent Tibenský.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Důchodci na zájezdu v Brně

Pane Novotný, nedokážeme Vám
dost poděkovat – po všech stránkách
to byla poutavá a podnětná přednáška,
která, doufám, nebyla pro nás poslední. Za Klásek
A. Bačůvková

Turisté v Jeseníkách

Rok s rokem se sešel a už je tu červen, měsíc kdy fryštáčtí důchodci pravidelně
vyrážejí na zájezd. V úterý 16. června ujíždí autobus do moravské metropole Brna.
První kroky v Brně nás zavedly na hrad Špilberk, kde se nás ujímá mladý průvodce,
aby nám svým vyprávěním přiblížil historii tohoto hradu. Hrad byl považován za nejmohutnější vojenskou pevnost na Moravě. Součástí pevnostního systému byly
i proslulé kasematy, které patří ke stavebním kuriozitám hradu a představují jednu
z nejnavštěvovanějších turistických atraktivit v Brně. Kasematy představují temné
prostory nebo místnosti bez oken. Byly vestavěny do postranních hradních příkopů,
jde o dvoupatrové z cihel postavené klenuté chodby. Původně měly poskytovat ukryt
vojenské posádce v případě dělostřeleckého útoku, ale později zde bylo vězení pro
těžké zločince, vrahy a lupiče. Smutně proslulé vězení bylo místem hrůzy i za druhé
světové války. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout kasematy s mučírnou a mučícími nástroji, barokní lékárnu i lapidárium. Nejslavnějším vězněm byl loupežník
Václav Babinský, který si zde odpykával dvacet let těžkého žaláře. Špilberk je díky
pěkným výhledům z hradeb oblíbeným místem turistů. Na velkém nádvoří hradu je
možnost poslechu zvonkohry, která hraje každou celou hodinu a také je zde studna
hluboká 119metrů. Po vyčerpávajícím výkladu jsme se s našim milým průvodcem
rozloučili a odešli jsme na prohlídku katedrály sv.Petra a Pavla a historického centra
města - Zelný trh, Starou radnici, náměstí Svobody a pak nastal čas oběda v místních hospůdkách. Po obědě zbývala ještě poslední část našeho zájezdu a to plavba
lodí po přehradě, na kterou se všichni moc těšili. Štastně jsme připluli do stanice
Rokle, kde na nás čekal autobus a my dobře naladěni jsme se vraceli k domovu.
Zkrátka, zájezd se vydařil.
M. J.

Jak se dělá ﬁlm
Dne 23. 6. jsme u nás v Klásku přivítali pana profesora Novotného ze Zlína, odborníka a pamětníka z Filmových
ateliérů Zlín.
Původně sloužily ﬁlmové ateliéry pro
reklamní účely ﬁrmy Baťa a jako učební
pomůcka pro školní výuku. Následovala
řada významných jmen ﬁlmařů působících v aleliérech. Zapamatovala jsem si
pana Elmara Klose, natočil proslulý ﬁlm
Obchod na korze. Dále ocenění pro ﬁlmové ateliéry na světové výstavě v Paříži v r. 1937. Firma Baťa staví ve Zlíně
Velké kino, ve své době největší kino
v Evropě. Při pozdějších úpravách zmenšen počet sedadel kvůli orchestřišti pod
pódiem. Jen heslovitě vzpomenu některé zajímavosti: v době okupace v roce
1940, 1941 pořádají ﬁmové ateliéry Filmové žně - zúčastňují se téměř všichni

známí herci jako např. J. Marvan, V. Burian, O. Nový. A. Mandlová, F. Filipovský
atd... Vzniká první animovaný ﬁlm Ferda
mravenec, působí tu Hermína Týrlová,
Karel Zeman a spousta schopných režisérů. V roce 1945 jsou Zlínské ﬁlmové
ateliéry zestátněny - ze Zlínských Filmových žní se stal Festival ﬁlmů pro děti
a mládež.
Závěrem nám pan Novotný promítl ﬁlm z Filmových žní 1940, 1941
a unikátní záběry z bombardování Zlína
v roce 1945. Po celou dobu přednášky
jsme byli vtáhnuti do dějů, které nám
otvírají historii našeho blízkého, známého města, které bylo centrem kulturního dění překračujícího hranice Československa. A jak je na tom Zlín dnes?
Jakou historii zanecháme my našim
potomkům?

V sobotu 11. července se fryštáčtí
turisté spolu se Šlápotami vydali do Jeseníků. Tentokrát padla volba do Koutů
nad Desnou a Dlouhé Stráně. Autobus
nás dopravil do Skiareálu Kouty nad
Desnou. Odtud jsme vyjeli šestisedačkovou lanovkou, která je dlouhá 2000 m
na Medvědí horu do výšky 1050 m. Je
to vrchol lanovky, která usnadnuje přístup k turistické cestě. Ta vede kolem
větrných elektráren na Medvědí hoře až
k horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Na horní stanici
lanovky je postavena nová rozhledna
vysoká 20 metrů, ze které jsou za krásného počasí překrásné výhledy široko
daleko jako např. město Šumperk, údolí Desné a jiné. Po výstupu z lanovky
se tedy vydáváme po červené turistické značce okolo větrných elektráren
na Medvědí hoře nově přístupnou lesní cestou přes Mravenečník až se dostaneme k horní nádrži Dlouhé Stráně
do výšky 1353 m.n.m. Horní přehrada
je unikátní díky silničce, která obkresluje její oválný tvar v délce 1,5 km. V polovině obvodu se vystoupá na návrší
s rozhozenými balvany. Toto místo slouží k odpočinku turistů. Jsou zde umístěny i panely s panoramatickými mapami
a popisky. Vrchol je také jediným místem, odkud je krásný pohled na celou
plochu horní nádrže a také je vidět
na horu Praděd. Po kochání se krásnými výhledy se vydáváme na zpáteční
cestu stejným úsekem, protože jinou
možnost tady nemáme. Míjíme lanovku
a čeká nás ještě 4,5 km dlouhý sešup
dolů zpět do Koutů na občerstvení, které si všichni zasloužili. A pak nezbývá
nic jiného, než nasednout do autobusu
a uhánět k domovu. Všichni odjížděli
spokojeni po pěkně stráveném dni.
M. J.
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BOJOVALI ZA VLAST A NAŠI SVOBODU
(Vzpomínky účastníka odboje pana Karla Kutry z Fryštáku)

Z kronik a vzpomínek pamětníků k 70. výročí ukončení II. světové války otiskujeme tentokrát l. část memoárů pana Karla Kutry (nar. 1914) , účastníka domácího
a zahraničního odboje, který se jako jeden z prvních Fryštačanů setkal s důsledky
hanebné zrady, krutostmi uměle vyvolaného válečného běsnění. Byl povolán do Čs.
armády a účastnil se bojů až do úplného osvobození vlasti pod velením generálů
Přikryla a Španěla a hlavního velitele armádního generála Karla Klapálka.
(Text byl sepsán v červenci 1984.)
„Psal se rok 1936. Byl jsem povolán jako rekrut k odvodu. Z Fryštáku nás
bylo povoláno 32 mladých dobře vychovaných kluků. Všichni jsme byli veselí
a plni elánu. Autobus pana Barkoviče
nás odvezl do Holešova. Všichni jsme
předstoupili před odvodní komisi. Odvedeno nás bylo 28 a 4 byli pro nemoc
neschopní. Bylo po radosti. V září jsme
dostali povolávací rozkazy.
Několik nás odjelo na Slovensko
do Trebišova k hraničářům, k praporu
10. Zbytek odjížděl do Slezska. Byla
to Opava, Krnov, Bruntál, Hranice
na Moravě, Lipník. Já jsem nastoupil
do Opavy – k vojenské nemocnici sboru. Nastoupilo nás celkem 80 nováčků,
národnosti české 12, zbytek Němci,
Poláci, Slováci, Maďaři, Cikáni, Rusíni.
Výcvik byl náročný.
Po třech měsících výcviku jsem
nastoupil do školy pro poddůstojníky.
Škola byla náročná, hlavně jsme museli ovládat všechny zbraně. V dubnu
1937 bylo ukončení a zkoušky. Protože
jsem ovládal všechny zbraně, byl jsem
ze školy povýšen na svobodníka a přidělen na velitelství jako výkonný písař.
A protože jsem vlastnil řidičský průkaz,
byl mi přidělen nový osobní automobil
Tatra 57. Auto bylo k dispozici veliteli
plukovníku D. Janskému. Ten byl rodák
z Počenic u Kroměříže. Byl lékař, dobrý
člověk a voják tělem i duší. Sloužil za I.
světové války na ruské frontě jako lékař.
Léčil také T. G. Masaryka.
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V tu dobu (koncem 30. let) se budovala v pohraničí mohutná opevnění.
U Kravař se stavěla velká podzemní nemocnice. Byla pořízena moderně, operační sály, kuchyně, lůžkové oddělení,
lékárna, vodní zdroje, včetně zásoby
potravin a léků na 3 měsíce. Dozor nad
zařízením měl dr. Janský. Často jsme
zajížděli na kontrolu bunkrů ke Krnovu,
Bruntálu, Vrbnu a také na Ostravsko.
Poznal jsem všechny pevnosti. Psal se
rok 1938. Byl květen a armádě nastal
těžký úkol. Hitler začal zbrojit a okolo
našich hranic Němci posílili stráže.
V městě Opavě prováděla Hitlerova mládež provokace... Ministr národní
obrany gen. Syrový povolal na posilu
armádě záložníky. Dělily se národnosti,
velitelé dozorčí služby a u telefonu byli
pouze vojáci české národnosti a spolehliví. Ihned byly vyzbrojeny posily
a odeslány na obranu hranic. Vesnice
okolo bunkrů byly obydleny Němci a tak
často docházelo k provokacím. V Opavě se shromažďovala německá mládež,
ve večerních hodinách za zvuku bubnů
pochodovala městem, sraz byl na náměstí u divadla. S balkónu mluvil Henlein a jiní. Při zakončení proslovu zpívali
německé písně. Všichni lidé a také vojáci, kteří šli kolem, museli sundat čepici
a také zvednout paži. Kdo tak neučinil,
byl zpolíčkován. Vojáci měli přísný zákaz se bránit, třeba byli v plné výzbroji.
Mládež napadla také vrátného u brány
kasáren. Ten se však nesměl bránit.

Cvičili nás jak se máme bránit a bojovat, ale nikdo se proti budoucím fašistům nepostavil. Stačilo jen dát povel a vojáci by nastoupili, jen opavská
posádka čítala více než 3 tisíce mužů
ve zbrani. Němci prováděli provokace každý týden i dvakrát. Situace se
zhoršila natolik, že vojáci dostali zákaz
vycházek a důstojníci byli doprovázeni
ozbrojeným doprovodem čtyř vojáků
v plné zbroji. Nastala příprava válečná.
Doplněn stav mužstva, munice, zesíleny stráže v kasárnách a také v opevněném pohraničí.
V měsíci září 1938 jsem byl ve službě jako dozorčí. Ve 22 hodin jsem byl
volán telefonem z posádkového velitelství přímo velitelem posádky generálem
Satoriem. Ten hlásil: Byla vyhlášena
mobilizace, nástup celé posádky do bojové pohotovosti a podle mobilitačního
plánu provést opatření. Ihned byli povoláni důstojníci a proveden nástup na posílení obrany pohraničí. Bojová jednotka
v plné výzbroji odcházela podle plánu.
Během noci odpochodovalo z kasáren
více než 70 % vojáků. Ráno přicházeli
povolaní záložníci. Ti byli ihned vystrojeni, vyzbrojeni a odesláni na nádraží
na připravené vlaky. Město bylo plné
vojáků. Patnáctý pěší pluk měl 3 prapory a pomocnou rotu a také hudbu, která
měla 80 mužů. Z Opavy odjížděli také
dělostřelci. Chci připomenout, že vojáci
odjížděli plnit to, co přísahali: Za svobodu budem bojovat a za svobodu dáme
také svoji krev. Všichni odjeli z kasáren
a více se do kasáren nevrátili.
Po vyhlášení mobilizace došlo u Hlučína k přestřelce. Byli tam raněni naši
vojáci a také mrtví. Na posilu byli přítomni četníci. Dostal jsem příkaz dovézt
raněné vojenskou sanitkou do kasáren.
Cesta byla plná pochodujích jednotek.
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Z pohraničí odjížděly také české rodiny. Všude bylo plno lidí. Jedni šli pěšky, druzí na kolech,záložníky povolané
do zbraně odváželi na vozech. Byl to
strašný pohled na náš národ, který očekával něco strašného...“
Mobilizace změnila klidný život celého národa. V městě byly vykoupeny
obchody, hlavně textil, boty, potraviny...
Nastalo stěhování. Vojáci na hranice
a čeští občané do vnitrozemí. Za ztížených podmínek se nám podařilo dovézt zraněné do nemocnice. Cestou
zpět bylo po vesnicích plno ordnerů
a německé mládeže ozbrojené noži,
kteří sledovali přesuny naší armády.
V městě viselo pln praporů s hákovými
kříži. U německých domů stály stráže.
Čekalo se, co bude dál. Při příjezdu
do kasáren byl vydán rozkaz ihned převézt mobilizační plány, peníze, velitele
dr. Janského a hospodáře do Valašského Meziříčí. Tam byly všechny školy vyklizeny a přeměněny na kasárna. Ústav
hluchoněmých byl přebudován na nemocnici. Během dvou dnů byly tyto budovy zaplněny vojáky. Všude byla kázeń
a dobrá nálada. Vyzbrojené jednotky
byly podle plánu odesílány na státní
hranice. Na velitelství jsme dostávali
rozkazy a hlášení o provokacích Němců.

V nedalekém Novém Jičíně došlo
u tabákové továrny k přestřelce mezi
ordnery a našimi vojáky. Několik našich
vojáků bylo zastřeleno, mezi nimi i Šimík z Lukovečka.“ Položil svůj mladý
život za rodnou zemi, kterou jako tisíce
věrných tolik miloval...
„Ještě nebyly všechny jednotky vyzbrojeny a dodány na hranice, když
přišel rozkaz opustit bojová obsazení
hranic a předat všechno německým
vojákům. Nastoupila fašistická zrada.
Také Poláci zabrali Těšínsko, Maďaři
část Slovenska, nastala demobilizace
naší armády. Vojáci odcházeli domů
v plné výzbroji, hlavně ti z pohraničí,
aby zachránili rodiny. Vojáci národnosti
německé a polské brali vojenská auta
plně naložená zásobami a výzbrojí. Nastal rozvrat naší dobré armády. Tím byla
pošlapána svoboda české země, která
byla po 300 let v porobě a za první světové války těžko vybojována, za ni draze
zaplatily svými životy tisíce našich synů
a otců na všech frontách...“
Pokračování příště.
S laskavým svolením pana Milana
Kutry, syna autora pamětí pana Karla
Kutry z Fryštáku, připravil pro čtenáře
Fryštáckých listů
-Čz-

Vodník
Poprvé čtení venku. Výlantský rybník 26. června před 17. hodinou, tráva ještě
nesežehnutá pecí letního slunce. Na lávce matka a dcera, v loďce vodník. Kousek
od břehu se v rukou zadumané hudebnice probouzí violoncello. Stébla se ohýbají
pod kroky příchozích. Budou se moci narovnat, ještě chvíli počkáme.
Tóny a barvy hlasů. Pradávná hluboká tůň pojednávající o vině a trestu pohlcuje vše. Víří v ní emotivita dceřina, matčino odhodlání třeba i nehty si vytrhat
a vodníkova nechuť pustit to, co je fyzicky i duševně lapeno. Rámem je kupříkladu
kuňkání žab i občasně sem zalétající traktoření. To vše má své místo. Mýty i rurální realita vytlačované naší společností na stále stísněnější okraj zde nacházejí
dostatečný prostor.
Cellistka vyluzuje melancholické zátočiny lidových písní, které nás opřádají.
Voda se vaří...
Iva Lauterkrancová (matka), Veronika Lauterkrancová (dcera), František Odstrčil (vypravěč, vodník), Anna Jandásková (cello)
JK

Richard HOVADÍK

Ludvík Mezírka ze Sůhrad
Nar. 1933 (psáno fryštácky)
Říkali mu Ludva –
při řeči se zadrhal –
svými nápady
však nudu roztrhal
Před léty jsem ho navštívil –
kuchyň úzká – tmavá –
kocůr stál na stole –
Ludva pár metrů odstoupil
a poťapkal rameno –
takové znamení
bylo určeno
Kocůr čtyřmetrovým skokem
se zavěsil na Ludvu u dveří –
kdo to neviděl
těžko uvěří
Nebo ve škole
vytáhl svačinu –
tím přerušil
myší hostinu –
myš dojedla – vyskočila
tryskem
pryč uháněla
Také se stalo – že jel na kole
a policajt ho zastavil –
kde máš odrazová sklíčka –
blatníky – zvonek – světlo –
Ludva odvětil:
Když jsem vyjel z baráku
všecko tam bylo –
mosel sem to cestů ztratit kolo holé zbylo
Kdo má smysl pro humor
ten se zasměje
a tu svoju veselost
do pohárů naleje
Ten kdo potom usrkne
život si zpestří
pravím: zasmějme se
nebuďme ve při!
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Podvečer hudebně ilustroval holešovský všeuměl Jiří Kuhl.
U zrodu projektu nás bylo nemnoho.
Odpovídalo to současné české realitě.
Jsem si ale jistý, že do budoucna dveře
zavřené nenecháme.
Jan
Balla – V mene otca
Napínavá novela s antikoncom.

Foto: Markéta Dlouhá
Milí přátelé,
v pátek 12. června 2015 v někdejším fryštáckém kinosálu spisovatelka Monika Kompaníková mosazným
klíčem odemkla Dveře a otevřela je.
Stala se tak kmotrou projektu Vo dverách Slovensko, jehož cílem je přibližovat Vám, lidem z blízkého i vzdálenějšího okolí, současnou slovenskou
kulturu a zároveň přispět k tomu, aby
se pro Vás slovenština znovu stala
jazykem srozumitelným a blízkým. Jazykem srdce.
Fryšták je tedy od pátku předsunutou hranicí a v jeho městské
knihovně si od pondělí 15. června
můžete vypůjčit nevšední tituly – ve
slovenštině.
Jde o tituly oceněné Anasoft literou, významnou slovenskou literární
cenou:
Balla – V mene otca,
Monika Kompaníková – Piata loď,
Stanislav Rakús – Telegram,
Marek Vadas – Liečiteľ,
Pavel Vilikovský – Prvá a posledná láska,
...jako Najkrajšia a najlepšia detská kniha jari 2013 (spoluvyhlašovatelem je Slovenská sekce IBBY): Monika Kompaníková – Hlbokomorské
rozprávky,
...jako Najlepšia detská kniha leta
2013: Zvonimir Balog – Často si výmýšľam...,
a knihu o jedné výjimečné divadelní generaci: Ladislav Lajcha – Silueta
generácie.
Nebojte se a otevřete slovenštině
své osobní dveře. Je vždy připravena
vstoupit.
my z knihovny
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P.S. S kým jsme měli tu čest
a co se dělo
Monika Kompaníková se narodila
roku 1979 v Povážské Bystrici. Vystudovala Vysokou školu výtvarných umění
v Bratislavě, obor malba a graﬁka. Byly jí
vydány čtyři prozaické tituly – a všechny
byly oceněny, případně získaly nominace na prestižní literární ceny.
Ve Fryštáku jsme díky ní měli možnost nahlédnout na aktuální slovenskou
literární scénu (kupř. blíže se seznámit
s Kolomanem Kertészem Bagalou, slovenské literatuře bytostně oddanou,
leč poněkud kontroverzní osobností),
dotknout se asymetrického přijímání
jazyka a literatury sousedů v podání Čechů a Slováků (jejichž děti jsou s češtinou běžně v kontaktu, a nemají tedy
potíže s porozuměním našemu jazyku)
a také se dozvědět o slovensko-českých internetových stránkách o literatuře medziknihami.sk (dříve inforum.
artforum.sk), jejichž spoluredaktorkou
je Monika Kompaníková. Rozhovor dále
přinesl zjištění, že literární vyjádření je jí
bližší než výtvarné, a to pro svou méně
zastřenou sdělnost a srozumitelnost.
Slova zkrátka podle ní nabízejí mnohem
plastičtější vyjadřovací škálu. Následovalo autorské čtení z románu Piata loď
a projekce záběrů z připravované ﬁlmové adaptace tohoto díla režisérky Ivety
Grófové. Mezi tím vším jsme si mohli listovat jak v knihách Moniky Kompaníkové, tak i v novém časopisu věnovaném
literatuře a kvalitním knihkupectvím
s názvem Čo čítať (i na jeho vydávání
se MK v Artforu podílí).
Na závěr vybyl také čas na zakoupení knih i nějaký ten autogram.

Kompaníková Monika
– Piata loď
Piata loď je prvým románom spisovateľky
Moniky Kompaníkovej.
Autorka zatiaľ vydala
knihu krátkych próz
Miesto pre samotu,
za ktorú získala cenu
Ivana Kraska, a novelu Biele miesta.
Román rozpráva o deťoch, ktoré si v záhradnom domčeku vytvoria svoju malú
tajnú rodinu. Náhradnú rodinu. Kým
prvé dve diela si Monika sama aj ilustrovala, tentoraz jej vypomohol výtvarník Sväťo Mikyta, držiteľ ceny Oskára
Čepana.
Rakús Stanislav
– Telegram
Súbor próz Stanislava
Rakúsa Telegram, časovo zacielený na druhú polovicu 20. storočia, má humoristický,
groteskný i tragikomický charakter. Dôležitú
úlohu v nich zohrávajú
parodizujúce literárne
motívy a dobové totalitné mechanizmy,
ktoré v prozaickom stvárnení nenadobúdajú transparentnú podobu, pritom
však zasahujú – raz otvorenejšie, inokedy len skryto a nenápadne – rozličné
sféry zdeformovaného, no napriek tomu
ľudsky nasýteného a zaujímavého životného štýlu.
Vadas Marek
– Liečiteľ
Zaujímavé prepojenie
sveta fantázie a reality, sna a skutočnosti,
mágie a všednosti, života a smrti, exotickej
priestorovej inakosti
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a dôvernej univerzálnej blízkosti. Fantazijnosť v podaní Mareka Vadasa je celkom prirodzená, realitu nedeformuje,
práve naopak, odkrýva jej doteraz zakrývané vrstvy a prehliadané významy.
Ako taká sa stáva vyjadrením potreby
nanovo sa vrátiť k najhlbším, archetypálnym štruktúram vo vnútri človeka.
Porotu zaujala autorova jazykovo-štylistická nápaditosť, jemne clivá podoba lyrizácie prózy bez skĺznutia k sentimentu
či pátosu a tvorivé narábanie s kategóriou rozprávača, vďaka čomu sa magické príbehy zo zbierky poviedok Liečiteľ
stávajú presvedčivým dokladom autorovho inovatívneho hľadania univerzálnych životných hodnôt.
(Odborná porota ceny Anasoft litera)
Vilikovský Pavel –
Prvá a posledná láska
Je veľa druhov lásky
a tá, o ktorej sa hovorí v dvoch novelách
Pavla
Vilikovského,
nezodpovedá celkom
predstave, ktorá sa
nám pri tomto slove
zvyčajne vybaví. Niekto možno v príbehu
úspešného fotografa pochybujúceho
o význame svojej práce v rýchlo sa
meniacom svete nijaký ľúbostný motív
nepostrehne, a aj v príbehu dôchodcu,
ktorý sa pri svojej dobrovoľníckej práci
musí vyrovnávať s dramatickými osudmi, aké ľudstvu pripravilo dvadsiate storočie, by sme erotické vzplanutie hľadali márne. A predsa je ich ústrednou
témou láska, láska utajená, nepriznaná
a často neopätovaná, láska, o ktorú hrdinovia noviel napriek všetkým svojim
neúspechom a zlyhaniam neprestávajú
bojovať. Je to láska k životu – k svojmu
vlastnému i k životu ostatných, bez ktorých by ten náš nemal zmysel.
Kompaníková Monika
– Hlbokomorské rozprávky
Kniha rozprávok
Moniky Kompaníkovej, víťazky
Anasoft
litery
2011 (za knihu
Piata loď) s ilustráciami Veroniky
Holecovej.
Na dne tej najhlbšej priekopy,
v hĺbke viac ako desaťtisíc metrov,
na severnom okraji Tichého oceánu,
v tej najtemnejšej a najstudenšej temnote sa dá nájsť nejaký život. Okrem
lenivej ryby Biby s polámanými zubami
obýva tento rozprávkový svet aj jej ka-

marát had Rado, ktorému sa stále kazí
lampáš, a ďalšie tajomné svetielkujúce
živočíchy. Spolu hľadajú nový domov, či
morské sklo, spolu poriadajú podmorské veselice, odháňajú ponorky. Cez
ich veselé príhody môžme spolu s nimi
spoznať aj ten skutočný hlbokomorský
svet.
Balog Zvonimir
– Často si vymýšľam…
Na túto knihu si dávajte pozor. Môže byť
nebezpečná.
Môžete ňou urobiť z ľubovoľného
človeka
jeleňa.
Okrem Matúša.
Môže ísť namiesto vás každý utorok do školy. Aj
na záchod.
Môžete ju jesť
kliešťami na cukor.
Môžete s ňou chodiť po stene. Ale iba
prvých dvadsať rokov.
Môžete ju liečiť pomocou sedemhlavého draka.
Môžete ju občas nastriekať do vzduchu
proti nude.
Môžete si do nej vylisovať zopár osamelých upírov.
A môžete ňou nechať niečo zmiznúť.
Napr. nasledujúci text : Môž ou ko p ť
chr m lop cr c.
Dado Nagy
Vyskúšal som to – až na tie kliešte
na cukor.
(V skutočnosti túto knihu jedol tanierikom na ovocie.)
Lajcha Ladislav
– Silueta generácie
Profesionalizácia,
europeizácia a estetizácia
divadla
spájajú druhú slovenskú
činohernú
generáciu SND so
štyridsiatymi rokmi
20. storočia; jej najmladší
príslušníci
nastúpili do divadla na konci dekády
- Karol Machata, Mária Kráľovičová,
Eva Kristinova, Viera Strnisková. Najpodnetnejším inšpirátorom sa stal Ján
Jamnický, popri ňom Ferdinand Hoffmann. Jej vzostup sa v povojnových
desaťročiach spojil s menami režisérov,
ako boli Jozef Budský, Ivan Lichard, Karol L. Zachar, Tibor Rakovský, Magda
Lokvencová. Generačným scénografom bol Ladislav Vychodil. S plejádou
výrazných osobností herečiek a hercov
vytvorili pozoruhodné dielo presahujúce do ďalších dekád. Divadlo generáciu

sformovalo; rozhlas, ﬁlm a televízia ako
moderné komunikačné druhy prezentovali jej umenie. Vďaka nim sa slovenské
dramatické umenie stalo pojmom v európskom meradle, neodmysliteľne spätým s umeleckými osobnosťami, ako
boli Martin Gregor, František Dibarbora,
Beta Poničanová, Vilma Jamnická, Mária Bancíková, Mária Prechovská, Mikuláš Huba, Viliam Záborský, Gustáv Valach, Július Pántik, Ctibor Filčík, Jozef
Kroner. Mária Kráľovičová, Eva Kristinová, Viera Strnisková, Karol Machata,
Ladislav Chudík, Elo Romančík podnes
tvorbou pripomínajú veľkosť, podnetnosť a životaschopnosť generácie. Koho
menovať prv a na koho nezabudnúť?
Už vyšli monograﬁe i zborníky o jednotlivých režiséroch, herečkách, hercoch
a scénografoch. Doteraz chýbala syntéza o diele druhej činohernej generácie
SND, ktorá sa kedysi nazývala strednou. Postupujúci čas spochybnil jej pomenovanie, no nie je jej umenie. Autor
– divadelný historik – predstavil celkový
obraz generácie ako siluetu mnohých,
pozoruhodných, osobnostne odlíšených
zjavov, vďaka ktorým sa moderné slovenské dramatické umenie stalo súčasťou európskeho a svetového herectva.
Ocenenia na medzinárodných ﬁlmových
a televíznych festivaloch potvrdili kredit
generácie, ktorú nie náhodne nazvali
hviezdnou.
Zdroj: anasoftlitera.sk, literis.cz

Upozornění
Vážení čtenáři knihovny ve Vítové,
v současné době probíhá revize
knihovního fondu v Městské knihovně Fryšták a je nutné provést revizi
i v pobočce městské knihovny ve Vítové.
Žádáme Vás proto, abyste své
stávající výpůjčky z vítovské knihovny vrátili do konce srpna tamější
knihovnici paní Jarmile Jaškové, a to
v půjčovní době knihovny ve Vítové
(vždy ve středu, od 15.00 do 17.00).
Od středy 2. září si pak budete knihy
moci opět půjčovat.
Děkujeme Vám za spolupráci.
knihovníci MěK Fryšták
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4. ročník Dětského folklorního festivalu Fryšták–Kašava je úspěšně za námi!
práce, která naše děti vede k folklóru,
úctě k lidovým tradicím a zároveň obohacuje kulturní život našeho města.
Rodiče dětí

a občany Fryštáku. Tato skupina poté
navštěvovala nezávazně občany Fryštáku a ukazovala tak folklor z jiného úhlu.
Sobotní program probíhal tradičně
– v dopoledních hodinách jste mohli
zhlédnout slavnostní průvod a slavnostní zahájení festivalu. Následovala hlavní část, během které vystoupily dětské
folklorních soubory z různých regionů
Moravy a Slovenska. Celý festival doprovázel farmářský trh, rodiče s dětmi
mohli navštívit dětský koutek pořádaný
rodinným klubem Vlaštovky Fryšták.
V odpoledních hodinách se odehrávaly
na náměstí úpravy prostor a prostorové
zkoušky tanečních skupin vystupujících
ve večerním programu. Večer jste mohli
vidět místní folklorní souborek Fryštáček s cimbálovou muzikou Andrýsek,
Folklorný súbor Terchovec a Vojenský
umělecký soubor Ondráš s jeho tanečním divadlem Příběh zbojníka.
Celkově festival navštívilo nespočet
lidí a počet účinkujících byl 400.
Těšíme se na Vás na 5. ročníku DFF
tentokráte v Kašavě.
Organizátoři DFF Fryšták–Kašava

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám, abychom touto cestou
poděkovali všem vedoucím Dětského
folklorního kroužku Fryštáček: Leoně
Barákové (dříve Kusbachové), Alžbětě Matějíčkové, Kamilu Gyuricsekovi
a Pavlu Uhříkovi, za jejich obětavé a nelehké celoroční úsilí. Moc si vážíme vaší

V měsíci SRPNU 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Jaroslav Baleja
Hana Barboříková
Věra Bardodějová
Marie Bařinová
Marie Doležalová
Hana Hiršová
Josef Jandouš
Bohumil Kolínský
Vlastimila Krajčová
Stanislav Kutra
Josef Manďák
Alena Sádlíková
Hana Šimíková

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

KOUPÍM DŮM

ve Fryštáku a okolí
min. 3+1 se zahradou
Tel.: 723 087 466
placená inzerce

Jsme rádi a můžeme za to děkovat
právě Vám, návštěvníkům, obyvatelům
Fryštáku a jiných obcí. Vytvořili jste
krásnou a přátelskou atmosféru. Na začátek bychom chtěli říci, že jsme také
vděčni všem spoluorganizátorům, kteří
se celý rok podíleli na přípravách, poskytli ﬁnanční prostředky, poskytli prostory nebo zapůjčili vybavení nutné k realizaci. Jsou to každoročně především
obce Fryšták a Kašava a jejich základní
školy.
Letošní ročník byl odlišný od předešlých. Jak v časové délce a rozložení
festivalu, tak v obsazení vystupujících
hostů. V tomto roce jsme pomyslně
pozvedli žebříček festivalu z „místního“ na „mezinárodní“. Byli jsme rádi,
že naše pozvání přijal Folklorný súbor
Terchovec z Terchové, Folklórny súbor Turiec a jiné slovenské souborky
a muziky. Další změnou byla délka festivalu. Konal se již od pátečního podvečera a končil v sobotu pozdě večer.
Obsahem pátečního programu bylo tzv.
muzicírování po Fryštáku s hostujícím
súborem Terchovec, který se festivalu
účastnil od pátečního odpoledne do nedělního dopoledne. Cílem pátečního
programu nebylo seskupení se na konkrétním místě, kde si budou moci občané Fryštáku poslechnout hudební
a taneční vystoupení Terchovce, takto
mohli občané súbor shlédnout v sobotním programu. Ale šlo spíše o neformální přivítání hostů a zahájení festivalu s organizátory, zastupiteli města

placená inzerce
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PLUMBER – Radovan Paták

Firma s 20 letou tradicí
YHYêUREČRFHORYêFKNRQVWUXNFtDKDO

Instalatérské práce a údržba nemovitostí
Rozvody vody a odpadů
Topení, kotle a bojlery
Solární ohřev TUV
Rekonstrukce koupelen
Čištění odpadů
Opravy a dodání WC
Výměna a dodání vodovodních baterií
Malířské a zednické práce

HLEDÁ PRACOVNÍKY NA POZICE:
69Éġ(ÿ=É0(ÿ1Ì.
3RåDGXMHPH
PLQ]iNODGQtVYiĜHþVNêSUĤND]&22
SUD[HYHYêUREČRFHORYêFKNRQVWUXNFtYêKRGRX

www.plumber.webnode.cz
e-mail: plumber.otrokovice@gmail.com

52=32ÿ7Éġ3ġÌ35$9$=$.É=(.
3RåDGXMHPH
6â9âY]GČOiQtWHFKQLFNpKRVPČUXě3VN%
]QDORVWYêNUHVRYêFKVRXERUĤ&$'062I¿FH
1DEt]tPH
RGSRYtGDMtFtRKRGQRFHQtSUDYLGHOQêSODW
YKRGQp]DPČVWQiQtLSUR2==2=37=3

9tFHLQIRUPDFt
3DYHO6ODPČQD7HO
HPDLOSVODPHQD#NRYRWUHQGF]

placená inzerce

608 638 193

placená inzerce

Prodej a rozvoz instalačního materiálu:
kanalizační roury, kotle, vany, sprchové kouty, baterie,
potrubí, čerpadla, solární systémy a jiné.
Vše skladem a při větším odběru
DOVOZ ZDARMA.

1DEt]tPH
RGSRYtGDMtFtRKRGQRFHQtSUDYLGHOQêSODW
RGERUQêUĤVW]tVNiQtÄVWiWQtKR³VYiĜHþSUĤND]X
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%RKXPtU3őLE\OiNVUR
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.
.YtWNRYi=OtQ URK.YtWNRYpD/RUHQFRYpSDWUR)

WHOPRE²1216723

2WHYőHQR32²3É²62²
Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518

ZZZSRKUHEQLVOX]ED]OLQF]
HPDLOLQIR#SULE\ODNF]KUQNRYD#SULE\ODNF]
placená inzerce

Fryštácké listy – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat stanovisko vydavatele. Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Reg. číslo MK ČR E 13006

placená inzerce
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