4
vydává město Fryšták • ročník XXVI • číslo 4 • duben 2016 • vychází zdarma

Z obsahu:
2/
3-5/
6-8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/

Degustace na Kvapilce
Zápisy RMF a ZMF
Informace z radnice
Osmý slet čarodějnic
Aktuality ze základní školy
Zprávy z Lukovečka
Informace z DISu
V peřejích 30leté války
Fryštácký Jarní slet
Co jste nevěděli
Akce seniorů
Jubilanti

www.frystak.cz

Nejvíc
Nejvíc se
se líbili
líbili fryštáčtí
fryštáčtí ochotníci
ochotníci
…a
…a Rychlé
Rychlé Šípy.
Šípy.
Fryštácký divadelní soubor se zúčastnil 18. března festivalu amatérských divadel v obci Hovězí. Za představení Rychlé Šípy byl soubor odměněn bouřlivým potleskem a opakovaně vytleskáván na jeviště. Vystoupení jednotlivých ochotnických
spolků hodnotila odborná, divácká a dětská porota. Z jejich posudků pak vzešla
ocenění v různých kategoriích. Vítězové z tohoto festivalu již do žádných větších,
např. krajových nebo celostátních soutěží nepostupují, přesto se hraje „jak o dušu“.
Členové Fryštáckého divadelního souboru jsou všichni skvělí herci, a právem si odnesli Cenu diváků za hru Rychlé Šípy. Odborná porota dále udělila Cenu za herecký
výkon v roli Dlouhého Bidla Markétě Čepické a Cenu za režii.
Michaela Sovadinová, foto Kateřina Knedlová

VIII. ročník degustace o nejlepší slivovici na Kvapilce
Tak, jak je měsíc březen Měsícem
knihy, měsíc duben Měsícem myslivosti, měsíc únor můžeme označit jako období degustace slivovice na Kvapilce.
V sobotu 27. února jsme se sešli již
po osmé v důvěrně známém a příjemném prostředí garáže u Lidky a Vlastíka
Konečných a nebylo nás málo – 35 dospělých a spousta dětí.
Rok 2015 byl pro úrodu trnek velmi
příznivý – hodně sluníčka, hodně trneček, jen té vody mohlo být více. Ta se
ovšem dala doplnit pečlivým zaléváním.
A byli takoví…
Kvalita vzorků pálenek byla mimořádná, a navíc velmi vyrovnaná. Vybrat
tu nejlepší nebylo vůbec jednoduché.
Hodnocení se zúčastnilo 17 degustátorů, kterým bylo k dispozici 20 vzorků.
Po pravidelně se opakujícím úvodním rituálu – zahájení, seznámení s pravidly – sedmnáct mužů se pustilo do degustace. Bodovací lístek se zaplňoval
nejen body, ale i vtipnými poznámkami,
které jsou vždy zdrojem výborné atmosféry.
Po uplynutí času byly hodnotící lístky vybrány a začalo sčítání bodů. Nad
soutěžícími visela nezodpovězená otázka, jak ten můj vzorek letos dopadne.
Po dvaceti minutách práce organizačního výboru nastal okamžik pravdy:
Na „bedně“ skončily tyto vzorky:
BRONZOVÁ medaile – 3. místo
Vlastimil Konečný,
STŘÍBRNÁ medaile – 2. místo
Petr Burda
ZLATÁ medaile – 1. místo
Josef Rafaja,
jehož jméno bude po druhé za sebou zvěčněno na putovním poháru

a jeho vzorkem se bude otvírat příště
další ročník degustace. Jeho umístění jsme okomentovali slovy – kdo jiný
může vyhrát. My jsme měli už vypáleno a on ještě zaléval trny bez listí jen
s trnečkami se scvrklými prdélkami.
Pak každou trnečku, která šla do kvasu
zkontroloval, aby byla prvotřídní. Potvrzuje se rčení, že bez práce nejsou koláče. Až do půlnoci se porovnávaly bodovací lístky a komentovaly úvahy, proč
ten dostal tolik bodů a ten druhý méně.
Nejlepším degustátorem byl vyhlášen již podruhé Libor Drábek, který prokázal vynikající chuťové buňky.
Na řadu přišlo i velké fotografování
těch nejúspěšnějších s překrásnými poháry.
Sousedky měly své místo v babském koutku a měly příležitost probrat
vše, co měly na srdci a co se událo
od posledního setkání. Minule jsme ob-

divovaly zručnost našich děvčat, tentokrát vynikající, poctivý šípkový čaj paní
domácí – Lidky Konečné. Stoly se samozřejmě prohýbaly pod různými dobrotami, kdy po ochutnávce následovaly
výměny receptů či zkušeností při jejich
výrobě.

Poděkování patří všem, ale především Konečným, že jsme mohli pod
jejich křídly prožít krásný večer, který
se protáhl do půlnoci. Další naše sousedské posezení nás ujistilo, že k životu toho vlastně ani moc nepotřebujete.
Důležití jsou lidé, kteří s Vámi sdílejí
stejné hodnoty a na ty máme na ulici
zatím velké štěstí. Tyto věty doplňují
i verše z pozvánky vytvořené T. Prusenovským na tuto akci.

Kvapilka je místo,
kde štěstím je žít,
každým rokem můžeme
zde na koštu být,
a s přáteli
u sklenky dobrého moku snít
o lásce, štěstí, touhách
i přátelství.
Važme si tohoto skvělého místa,
kde láska a víra nejsou jen gesta.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 02/2016/VII ze dne 22. 2. 2016 (Výběr)
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
projektovou dokumentaci a výběrové
řízení za účelem realizace stavebně
– technických opatření v objektu č.
p. 386, ul. Souhrady, Fryšták.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
projektovou dokumentaci kabelového
propojení objektu č. p. 386 se Základní
školou Fryšták a Domu s byty pro důchodce.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytování právních služeb včetně plné moci mezi městem Fryšták
a JUDr. Bc. Michalem Březovjákem, advokátem, Zlín a pověřuje starostu podpisem smlouvy a plné moci.
• RMF na základě platné smlouvy
schvaluje objednávku Krajské knihovny Františka Bartoše Zlín a schvaluje
v roce 2016 výkon regionálních knihovnických služeb Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně Městskou
knihovnou Fryšták pro místní knihovny
Držková, Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Vlčková, a to za podmínek celkové hodinové sazby ve výši
150,- Kč při maximální možné fakturované částce ve výši 72.000,- Kč za rok
2016, a pověřuje starostu podpisem
akceptace objednávky, uplatněné KKFB
Zlín, p. o.
• RMF schvaluje uzavření pojistné
smlouvy o pojištění právní ochrany se
čtvrtletní periodicitou placení běžného
pojistného mezi městem Fryšták a ﬁrmou D.A.S. Rechtsschutz AG se sídlem
ve Vídni, provozující pojišťovací činnost
v České republice prostřednictvím pobočky - D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Praha a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje výše ﬁnanční podpory
(výše neinvestičních dotací, jejich účel,
jejich příjemci) neziskovým organizacím
v roce 2016 – viz příloha č. 4 tohoto zápisu a ukládá Mgr. Nášelovi a Ing. Jaškovi připravit přísl. smlouvy k podpisu.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce
členů komisí či dalších poradních orgánů starosty v r. 2015 v celkové výši
250,- Kč za úkon na osobu a ukládá
Mgr. L. Sovadinovi zajistit jmenný seznam odměňovaných s konkrétním návrhem výše odměny.
• RMF bere na vědomí informaci OSM
ve věci narovnání stávajícího stavu
u hlavního řadu jednotné kanalizace
vedoucí přes pozemky p. č. 133/1,

142/1, 145/2, 145/1, 407 a 408/4,
vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, ve vlastnictví soukromých
osob, a to zřízením věcného břemene
pro město Fryšták.
• RMF ukládá OSM zajistit vyhotovení
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemků p. č. 133/1, 142/1, 145/2, 145/1,
407 a 408/4, vše k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták a vyhotovení
znaleckého posudku pro zjištění ceny
služebnosti - věcného břemene situování hlavního řádu jednotné kanalizace
pro jednání s vlastníky výše uvedených
nemovitostí.
• RMF souhlasí s ukončením Smlouvy
o pronájmu nebytových prostor uzavřenou dne 31. 12. 1999 mezi městem
Fryšták a Družstvem singulárních domkařů Fryšták a v souladu s čl. IV. – Doba
a skončení nájmu, bod 3, písm. a),
odst. 4 této smlouvy schvaluje podání
výpovědi s jednoměsíční výpovědní
lhůtou, nájemci Družstvo singulárních domkařů Fryšták a pověřuje starostu podpisem této výpovědi.• RMF
bere na vědomí žádost R. Zahnašové,
Fryšták, ve věci prodeje části měst.
pozemku p. č. 408/6 – ostatní plocha,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře
35 m², za účelem zřízení parkovacího
stání, a pověřuje Stavební komisi spolu
s ing. Dohnalem, vedoucím OTH projednáním žádostí a předložením návrhu
dalšího postupu RMF.
• RMF bere na vědomí žádost Zemědělské družstva vlastníků Fryšták o posouzení možnosti stavební úpravy v objektu bývalé pekárny čp. 42 ve Fryštáku
spočívající ve vybudování okenního otvoru ve zdi do dvora úřadu a schvaluje
udělení podmíněného souhlasu s vybudováním okna s neprůhledným zasklením a bez možnosti větrání, a v max.
rozměrech šířky 1,0m a výšky 1,6m,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
souhlasu.
• RMF schvaluje uzavření Nájemní
smlouvy mezi městem Fryšták a Moravskou vodárenskou, a. s., se sídlem
v Olomouci na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu vodojemu
umístěného na pozemku p. č. 147/25,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, a to technologickou místnost o velikosti 14,96 m²
a část střechy budovy o výměře 24,63
m², na dobu určitou 5ti let, za cenu nájmu. 30.000,- Kč/rok, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

• RMF schvaluje podání žádosti o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č.
230/2005 o nájmu a provozování kanalizace „Kanalizace Fryšták“ uzavřenou
dne 19. 2. 2004 mezi městem Fryšták
a Zlínskou vodárenskou, a. s., se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín, na dva
úseky splaškové kanalizace vybudované městem Fryšták v lokalitě Horní
Ves – ul. Korábová, a vydání prohlášení
vlastníka kanalizace z důvodu nedochování potřebné stavební dokumentace,
a pověřuje starostu podpisem této žádosti a prohlášení.
• RMF bere na vědomí žádost manželů R. a P. Doleželových, Fryšták, o výpůjčku části měst. pozemku p. č. 47, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem
parkování osobního motorového vozidla
a ukládá Stavební komisi při Radě města Fryštáku vydat stanovisko na základě místního šetření.
• RMF bere na vědomí polovičatě připravenou důvodovou zprávu ing. M .
Jaška a ing. M. Kasaly ve věci žádosti z.
s. Fair Play Fryšták, Fryšták o pronájem
části měst. pozemku p. č. 2/1, o výměře 45 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
pro pořádání pátečních malých Farmářských trhů a ukládá ing. Kasalovi dopracovat návrh smlouvy (ve variantách),
a to s odkazem na připomínky uplatněné radními.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
na výpůjčku části měst. pozemku p. č.
2/1 – ost. plocha, ost. komunikace, dle
situačního nákresu, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli Fair Play Fryšták, z. s.,
pro pořádání tzv. velkých Farmářských
trhů, a to na dobu určitou pro termíny
26. 3. 2016, 25. 6. 2016, 17. 9. 2016
a 17. 12. 2016, s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF ukládá OTH zajistit spolupráci se
žadatelem v rámci podané žádosti.
• RMF schvaluje jmenování nového člena Komise pro péči a obnovu památek,
a to zástupce Magistrátu města Zlína, odboru kultury a památkové péče
ing. Evu Ryndovou, referentku OKaPP.
• RMF bere na vědomí žádost P. Křižana, Zlín, o prodej městského pozemku
p. č. 321 – ostatní plocha, manipulační
plocha, o výměře 4159 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a ukládá
Stavební komisi při RMF projednat tuto
žádost na svém jednání.
• RMF souhlasí se záměrem získat
do vlastnictví města spoluvl. podíl:
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1) o velikosti 2/110 na pozemcích parc.
č.: 519/3 o výměře 394.059 m², lesní
pozemek, určený k plnění funkcí lesa;
760/1 o výměře 545 m², ostatní plocha, ostatní komunikace zapsané na LV
č. 103 u KÚ pro Zlínský kraj, KP Zlín,
pro obec Lukoveček, k. ú. Lukoveček
ve vlastnictví České spořitelny, a.s., IČ:
45244782
2) o velikosti 6/124 na pozemcích parc.
č.: 257/2 o výměře 25 m², ostatní plocha, ostatní komunikace 272 o výměře
2 724 m², ostatní plocha, ostatní komunikace 273/6 o výměře 410 m², vodní
plocha, koryto vodního toku; 274 o výměře 2 241 m², ostatní plocha, ostatní
komunikace; 346/1 o výměře 932 m²,
orná půda; 347/1 o výměře 921 m²,
orná půda; 347/2 o výměře 933 m²,
orná půda; 1019/32 o výměře 8.796
m², orná půda; 1020/23 o výměře 63
m², vodní plocha, koryto vodního toku
1020/24 o výměře 54 m², vodní plocha, koryto vodního toku zapsané na LV
č. 456 u KÚ pro ZK, KP Zlín, pro obec
Fryšták, k. ú. Fryšták ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu: Úřad pro zastupování ve věcech majetkových IČ: 69797111
3) o velikosti 6/252 na pozemcích parc.
č.: 954 o výměře 2.106 m², lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa; 958
o výměře 8.118 m², lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa; 974 o výměře
850 m², lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa; 975 o výměře 3.254 m²,
lesní pozemek, určeno k plnění funkcí
lesa zapsané na LV č. 454 u KÚ pro
Zlínský kraj, KP Zlín, pro obec Fryšták,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku ve vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu: Úřad pro zastupování
ve věcech majetkových IČ: 69797111
4) o velikosti 6/126 na pozemcích parc.
č.: 324/7 o výměře 347 m², ostatní
plocha, ostatní komunikace; 324/8
o výměře 618 m², ostatní plocha, ostatní komunikace; 933/143 o výměře

2.386 m², orná půda; 952/1 o výměře
2.671814 m², lesní pozemek, určeno
k plnění funkcí lesa; 952/2 o výměře
11.379 m², lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa
979 o výměře 31.330 m², lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa
980 o výměře 469 m², ostatní plocha,
ostatní komunikace; 983 o výměře
89.767 m², lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa; 984 o výměře 3.755
m², ostatní plocha, ostatní komunikace
992 o výměře 53 m², lesní pozemek,
určeno k plnění funkcí lesa; 993 o výměře 783 m², lesní pozemek, určeno
k plnění funkcí lesa; 995 o výměře 456
m², lesní pozemek, určeno k plnění
funkcí lesa; 997 o výměře 439 m², lesní pozemek, určeno k plnění funkcí lesa
zapsané na LV č. 455 u KÚ pro Zlínský kraj, KP Zlín, pro obec Fryšták, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku ve vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu: Úřad pro zastupování ve věcech majetkových IČ: 69797111
a doporučuje ZMF schválit záměr jednání ve věci převodu výše uvedených podílů do majetku města Fryšták.
• RMF doporučuje ZMF schválit udělení
plné moci k zastupování ve věci jednání o převodu spoluvlastnických podílů
ve vlastnictví státu a ČS, a. s. právní
zástupkyni Mgr. P. Řehové, advokátce, a zpracování znaleckého posudku
na tržní hodnotu spoluvlastnických podílů dle předchozího usnesení, a pověřit starostu města zahájením a provedením všech potřebných právních jednání
a podpisem plné moci.
• RMF bere na vědomí žádost ing. M.
Truhláře, Fryšták, o výpůjčku části
měst. pozemku p. č. 89/1, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za účelem výsadby
ovocných stromů a ukládá předsedovi
Stavební komise při Radě města Fryštáku zajistit jednání v této věci.
• RMF bere na vědomí vyjádření OSM
a OTH ve věci udělení výjimky pro sta-

vební akci s názvem „Přístřešek pro
osobní auto u rodinného domu manželů
Pulcových“ a neschvaluje vydání souhlasu k udělení výjimky pro umístění
výše uvedené stavby s tím, že pozemek
žadatelů je dostatečně přizpůsoben pro
dodržení požadavků na výstavbu, a pov.
starostu podpisem tohoto nesouhlasu.
• RMF bere na vědomí návrh o. s. Dobrá nálada Vítová na ukončení výpůjčky
části Víceúčelového zařízení čp. 100
ve Vítové a schvaluje uzavření Dohody
o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne
18. 1. 2016 uzavíranou mezi městem
Fryšták a o. s. Dobrá nálada Vítová dohodou ke dni 29. 2. 2016, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí žádost J. Billové,
Fryšták, o prodloužení splaškové kanalizace k hranici pozemku p. č. 445/29,
k. ú. Vítová, obec Fryšták ve vlastnictví
žadatelky a o spoluﬁnancování stavby
z rozpočtu MF ve výši 50% z celkových
nákladů, a ukládá OSM zajistit zpracování projektové dokumentace na prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro územní řízení a vést
jednání s žadatelkou ve věci uzavření
smlouvy o spoluﬁnancování akce.
• RMF souhlasí po dohodě s ředitelkou
Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p.o.
se stanovením místa, doby, termínu pro
podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a to tak, že se stanovuje:
Místo zápisu: Mateřská škola Fryšták,
okres Zlín, příspěvková organizace, Komenského 344, 763 16 Fryšták
Termín: úterý 15. března 2016
Doba: 13:00 – 16:00 hod.
• RMF v souladu s ust. čl. 2 Zásad Postup zaměstnanců města Fryštáku
při organizaci veřejných zakázek města
Fryštáku stanovuje komisi ve složení
Ing. P. Dohnal, Ing. P. Gálík, Ing. T. Černý za účelem realizace zakázky malého
rozsahu na dodávku 14 ks oken v Domě
s byty pro důchodce.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 02/2016/VII ze dne 15. 2. 2016 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí informaci Finančního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště
Zlín, od ing. Kovaříčkové ve věci povinnosti odvedení daně z přidané hodnoty
při prodeji pozemku p. č. 166, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, i sdělení G. Dlabajové o akceptování zvýšení kupní ceny
o hodnotu DPH a v souladu s usnesením ZMF č. U Z 07/2015/VII/06) ze
dne 5. 10. 2015 schvaluje prodej městského pozemku p. č. 166 – zahrada, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře
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489 m², za cenu stanovenou znaleckým posudkem žadatelce G. Dlabajové, Fryšták, a zřízení věcného břemene
ke stavbě vodovodního a kanalizačního
řádu pro město Fryšták v ceně věcného
břemene ve výši 13.650,- Kč.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Fryšták a G. Dlabajovou,
Fryšták, na prodej městského pozemku
p. č. 166 – zahrada, o výměře 489 m²,
zapsaném na listu vlastnictví č. 10001

pro kat. území Dolní Ves, obec Fryšták,
ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín, do vlastnictví
žadatelky s podmínkou úhrady nákladů
na převod nemovitosti ze strany kupující, včetně zřízení věcného práva pro
město Fryšták, spočívající v právu služebnosti vstupu a příjezdu na pozemek
p. č. 166, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za účelem provádění údržby a oprav uložených inž. sítí v ceně věcného břemene

FL 4/2016

a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje rozpočet města
Fryštáku na rok 2016 jakožto rozpočtu
schodkového s předpokládanými příjmy
ve výši 52,60710 mil. Kč, s předpokládanými výdaji ve výši 64,35210 mil. Kč
a deﬁcitem rozpočtu ve výši 11,745 mil.
Kč + splátky 3,255 mil. Kč, které budou
kryty v souladu s ust. § 4 odst. 7 zák.
č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, ﬁnančními prostředky z minulých let na bankovních
účtech města, a ukládá ing. M. Jaškovi, vedoucímu ekonomicko-správního
odboru, v souladu s ust. § 14 zák. č.
250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, neprodleně zajistit rozpis tohoto
rozpočtu.
• ZMF pověřuje Radu města Fryštáku
v r. 2016 schvalovat změny rozpočtu
města - rozpočtová opatření, a to každé
vždy maximálně do výše do 200.000,Kč bez DPH, a to aniž by se přijatým
rozpočtovým opatřením změnily závazné ukazatele celkových příjmů a výdajů
a současně aniž by se změnil schválený
rozdíl celkových příjmů a výdajů.
• ZMF schvaluje realizaci investičních
akcí v roce 2016.
• ZMF schvaluje poskytnutí ﬁnančních
prostředků do 50 tis. Kč vč. DPH na realizaci investiční akce – pořízení systému elektrického spouštění zvonění pro
kapličku na Vítové a souhlasí s vyčleněním těchto prostř. z rezervy rozpočtu.
• ZMF schvaluje poskytnutí ﬁnančních
prostředků ve výši 100 tis. Kč vč. DPH
na realizaci investiční akce - na mobiliář
města Fryštáku v roce 2016 a souhlasí
s vyčleněním těchto prostředků z rezervy rozpočtu.
• ZMF schvaluje poskytnutí peněžitých
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce
členů výborů v r. 2015 v celkové výši
250,- Kč za úkon na osobu.
• ZMF doporučuje schválit Radě města
Fryštáku poskytnutí peněžitých plnění
fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva, za výkon funkce členů
komisí či dalších poradních orgánů starosty v r. 2015 v celkové výši 250,- Kč
za úkon na osobu.
b) ZMF s odkazem na usnesení
U Z 02/2016/VII/02a.a) ze dne 15. 2.
2016 schvaluje Dodatek č. 1, kterým se
nově stanovuje znění čl. I, bodu 2 „Peněžního fondu města Fryštáku pro účely
uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města Fryšták a pro
další účely u dotčených osob“ takto:
Zdrojem tohoto Fondu je v souladu s §
5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, v platném

znění, převod prostředků z rozpočtu
města Fryšták na příslušný kalendářní
rok v objemu 350 000 Kč.
• ZMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2016, v návaznosti na ust. čl. č. I bod č. 1 a 3
Zásad grantové podpory nestátních
neziskových subjektů poskytovaných
městem Fryšták schvaluje výše ﬁnanční podpory (výše neinvestičních dotací,
jejich účel, jejich příjemci) neziskovým
organizacím v roce 2016 – viz příloha č.
4 tohoto zápisu a ukládá Mgr. Nášelovi
a ing. Jaškovi připravit návrhy příslušných smluv.
• ZMF odkládá projednání bodu Návrh
na zajištění cizích zdrojů rozpočtu města Fryštáku na příští zasedání ZMF, které se uskuteční 21. 3. 2016.
• ZMF odkládá uzavření smluv o poskytnutí dotací v rámci tzv. grantové
podpory města, jejichž výše přesahuje
50 tis. Kč, na příští zasedání ZMF, které
se uskuteční 21. 3. 2016.
• ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000,- Kč mezi
městem Fryšták, a Dechovou hudbou
Fryštácká Javořina, o. s., za účelem
částečné úhrady nákladů spojených
s činností sdružení a zajištění akce Valašské setkání – Fryšták 2016, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
110.000,- Kč Domu Ignáce Stuchlého
SKM, o. s., Fryšták a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110.000,- Kč
mezi městem Fryšták, nám. a Domem
Ignáce Stuchlého SKM, o. s., P. za účelem částečného krytí nákladů spojených
se zajištěním činnosti nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní investiční dotace ve výši 400.000,-Kč
FC Fryšták a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace ve výši 400.000,- Kč mezi městem Fryšták, a FC Fryšták, za účelem
dostavby kabin, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí návrh P. Jašky,
Zlín, na výkup 2/3 vlastnictví pozemku
p. č. 445/34 – ost. plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 220 m², k.
ú. Vítová, obec Fryšták a nereﬂektuje
na tuto nabídku výkupu.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták,
p. Sedláček, kabelové vedení NN“,

umístěné na části městských pozemků p. č. 2/1 – ostatní plocha, p. č. 2/2
– ostatní plocha a p. č. 2/3 – ostatní
plocha, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 500,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nabídce převodu pozemků
p. č. 645/2, 646/11 a stavba bez čp.
na poz. p. č. 645/1 a 645/2, vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, formou samostatného výběrového řízení a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• ZMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nabídce převodu pozemků
p. č. 645/2, 646/11 a stavba bez čp.
na poz. p. č. 645/1 a 645/2, vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, formou samostatného výběrového řízení a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• ZMF deleguje jako zástupce města Fryštáku na zasedání výroční valné
hromady Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, v. o. s., v likvidaci,
která se koná v pátek 19. 3. 2016, zastupitele P. Ševčíka, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem plné moci k zastupování města na této valné hromadě.
• ZMF nesouhlasí se zapojením města
Fryštáku do akce Hodina Země 20166
a nesouhlasí s registrací na stránkách
www.hodinazeme.cz a se zhasnutím
veřejného osvětlení v den celosvětové
události na ochranu životního prostředí
a zejména klimatu, tj. v sobotu 19. března 2016 od 20:30 – 21:30 hod.

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

5

OKÉN KO ZASTU PITELE
Vážení spoluobčané, měl jsem
za to,že si udělám zimní prázdniny,
ale musím reagovat na některá vyjádření zaměstnanců Městského úřadu.
Budu velmi stručný.
1/Průzkum lokality BAĎURA. Pan
ing.Dohnal se pohoršuje nad pojmenováním „černá skládka“. V současné době si nedovedu představit,
jak jinak tuto skládku nazvat, pokud
nebyla oﬁciálně povolena městem
Fryšták .Není evidována a město
Fryšták, jako vlastník pozemku nevydal obecně závaznou vyhláškou,
že tento pozemek je k tomuto určený a to z hlediska jim svěřeného výkonu státní správy například(ochrany
vod,lesa atd.)Nad takovouto skládkou
musí mít přeci stálou kontrolu u Baďury se tak nestalo.Musíme si uvědomit, že černé skládky jsou velkým trápením pro řadu obcí ne jenom naší .
2/Na základě prohlídky kontrolních orgánů, odboru Životního prostředí, byly v prostoru lokality této
skládky vykopány kontrolní sondy.
I když sondy přímo neprokázaly ohrožení životního prostředí, faktem zůstává, že stavební ﬁrma vyvážela na tuto
„černou skládku“ stavební suť, která
do přírody a lesa zcela určitě nepatří.
Tento materiál je určen pro recyklaci
a je zpět využit pro stavební účely.
Touto záležitostí by se měla zabývat
Česká inspekce životního prostředí
oddělení odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo by se mělo věnovat
odpadovému hospodářství vzhledem
k vynakládaným prostředkům na jejich likvidaci. Jsem přesvědčen a musíme se na to připravit, že s růstem
životní úrovně bude odpadů přibývat.
Musíme si uvědomit, že skoro vše co
nás obklopuje a denně používáme, se
jednou stane odpadem.
2/Na příspěvek, který se snažil
uveřejnit ing. Kasala, jenom několik
málo vět. Můj subjektivní názor je tento. Pan ing Kasala buďto neumí číst
a nebo, je to co napsal určitý záměr.
Pokud mně smysly a paměť neklame,
já jsem ve FL 01/2016 neinformoval
Vás občany o potoku v Horní Vsi to je
mně líto, ale o potoku v Dolní Vsi, to
jenom tolik na vysvětlenou. Je třeba
podávat občanům pravdivé informace. Tímto již tyto záležitosti považuji
z mého hlediska za uzavřené. Obdržel
jsem anonymní dopis od některého
z Vás občanů, na něj budu reagovat
v příštím čísle FL.
Vlasťa. F.
(Bez redakční úpravy.)
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Lokalita Baďura
Na podzim roku 2015 proběhlo v rámci jednání ZMF upozornění na stav lokality Baďura s ohledem na vytěženou část pozemku, který byl od 80. let minulého
století vyplňován naváženým materiálem. Z důvodu zpřesnění obsahu deponie byl
proveden průzkum složení zeminy, a to formou 6-ti kopaných sond. Zjištění byla formulována v rámci inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu z března
roku 2016, jehož zpracovatelem byl RNDr. Oldřich Fišer, odborně způsobilá osoba
v oboru inženýrské geologie. Požadavkem OTH bylo zpracování návrhu na další postup úpravy celého prostoru. Za účelem komplexního stanoviska byla provedena
také obhlídka lokality za účasti Ing. Radka Klepala z OŽP MMZ s tím, že bylo konstatováno následující:
1. Na základě posouzení vytěženého materiálu bylo zjištěno uložení 90 % výkopové zeminy a 10 % stavební suti (demoličního odpadu).
2. Nebyl zjištěn komunální a nebezpečný odpad.
3. Na základě prohlídky se konstatuje, že uložený materiál nevyžaduje provedení
rozborů složení.
4. S ohledem na stav lokality je nutno doplnit konﬁgurace terénu (provést terénní úpravy) do akceptovatelné ﬁgury. Pro realizaci je třeba na základě geodetického
zaměření zpracovat projektovou dokumentaci se speciﬁkací materiálů vhodných pro
doplnění terénu a popisu konečné povrchové úpravy.
Po odborném posouzení obsahu navezeného materiálu a propustnosti podkladních vrstev byla formulovány tato dvě základní doporučení o dalším postupu:
1. Zpracovat projektovou dokumentaci o změně využití prostředí včetně výpočtů
stability.
2. Realizovat terénní úpravy na základě projektové dokumentace, která bude
členěna na tyto objekty:
SO 01 Hrubé terénní úpravy
SO 02 Odvodnění
SO 03 Drén
SO 04 Konečné terénní úpravy
SO 05 Ozelenění
Součástí doporučení je i speciﬁkace materiálů, které je možné na doplnění ﬁgury
prostoru použít. A mezi těmito materiály je i stavební suť.
V dalším období bude provedeno doplnění vhodným materiálem do potřebného
proﬁlu terénu a následné ozelenění tak, aby se lokalitě vrátil původní charakter.
Na zasedání zastupitelstva dne 21. 3. 2016 byly uvedené informace o stavu
lokality Baďura dány na vědomí zastupitelům i s odborným výkladem a na základě
těchto informací zastupitelé schválili další postup při řešení této lokality.
Na jiném místě FL v okénku zastupitele se zabývá lokalitou Baďura zastupitel
Filák. Opravdu mě mrzí, že tvorbě této stati obětoval zimní prázdniny. Ale v podstatě
diskuze na téma, jak tento prostor nazvat, je bezpředmětná. Musím konstatovat,
že jistou obavu z toho, co ve 3 m hlubokých vykopaných sondách nalezneme, jsem
měl. Ale teď lze konstatovat, že se skutečně v navážce nenalezly materiály, které
by ohrožovaly životní prostředí, či nějakým jiným způsobem jej zatěžovaly. Jedná se
o směs zemin, bioodpadu a stavební suti, která pro životní prostředí neznamená
žádnou zátěž. Toto je jistě pozitivní zjištění, které naše ochránce životního prostředí
může uklidnit.
Ing. Pavel Dohnal, vedoucí OTH

MIKO CYCLES
Vážení,
také letos (v sobotu dne 14. 5. 2016) pořádá náš Cyklistický oddíl MiKo Cycles
Přerov, z.s. tradiční sportovní akci nazvanou Mamut – tour 2016. Jedná se o silniční maraton, který opět povede i okolím města Fryštáku. Tento závod je zařazen
do silničního 53x11 Marathon Cupu 2016 a patří mezi pět největších silničních
maratonů v České republice.
Součástí tohoto závodu je i nadační jízda Nadace Mamut.
Pro zdárný průběh této sportovní akce Vás laskavě žádáme o povolení vjezdu
na pozemek – komunikaci, jehož vlastníkem je město Fryšták.
Konkrétně se jedná o úsek v ulici: Potoky, Hornoveská, Drahová, Komenského, Parková. Časové rozmezí je od 10. 10. do 10.30 h.
Už předem děkujeme za spolupráci.
Miroslav Kolář, ředitel závodu
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Když se kácí, je třeba i sázet
Vážení občané, určitě jste si někteří z Vás všimli, že nám ve městě přes zimní
období ubylo pár stromů. Děje se tak v rámci standardního postupu mezi obecnými
principy péče o zeleň, jako je výsadba zeleně, údržba zeleně, a také odstraňování
nemocných a přestárlých stromů. Je třeba si uvědomit, že majetkový správce v plném rozsahu odpovídá za stav zeleně, a také za případné škody vzniklé z tohoto
stavu. Každý má jistě v paměti tragedii ve Zlíně…
Věřte, že u každého stromu, tak jak nám ukládají platné zákonné normy a legislativa, vždy pečlivě posuzujeme jeho zdravotní stav a další důvody nutné k pokácení.
Zjišťujeme, jestli se na stromech nacházejí cizopasníci (jmelí, houby, lišejníky), nebo
jestli mají nějaký fyziologický problém
(odhnívání, odlupování kúry, sekundární výhonky), což představuje indikaci
zdravotního problému. U vzrostlejších
dřevin, které mají ve výšce 130 cm obvod větší jak 150 cm, navíc necháváme
zhotovit posudek z Agentury ochrany
přírody a krajiny a z Ekocentra Čtyřlístek či jiných znalců z oboru zeleně, kteří
nám dřeviny vždy prozkoumají a zhodnotí. Za každý pokácený strom je vždy
nařízena náhradní výsadba, kterou se
snažíme vykompenzovat ekologickou
újmu. Výsadbu nových stromů směřujeme buď v místě pokáceného stromu
nebo jinde, kde je vhodný prostor pro
výsadbu. Výsadba stromů například
na náměstí Míru není vhodná vzhledem
k omezenému prostoru a v neposlední
řadě z důvodu připravované rekonstrukce. A tak i další lokality je třeba pečlivě zvažovat i s ohledem na podzemní
vedení inženýrských sítí a majetkové
vztahy.
Bc. Veronika Kalafutová, OTH

Pozvánka na úklid
Zveme všechny občany, starší i mladší, kterým není lhostejný nepořádek
v okolí našeho města, aby se připojili ke konání této akce. Letos byly k čištění vybrány lokality: potok podél Andrýskovy stezky a Lukovské. Tyto jsou znehodnoceny nejrůznějším odpadem. Dovolujeme si oslovit Vás, širokou veřejnost, vezměte
své rodiny a přátele a přijďte udělat užitečnou věc pro své okolí.
Ochranné pomůcky, pytle na odpad a vše potřebné je díky podpoře města
Fryšták zajištěno. Sraz je v sobotu 16. 4. 2016 v 9:00 v Tovární ulici ve Fryštáku.
Dotazy směřujte na tel.725 115 648 nebo bosdookoli@seznam.cz. Také se
ozvěte v případě, že byste chtěli jít do jiné lokality, materiál by byl předán předem
nebo na místě srazu. Na Vaši účast se těší přátelé přírody.

NOVÁ PŘÍRUČKA PRO VČELAŘE
Užitečného pomocníka pro začínající, ale i zkušenější včelaře připravil odbor
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje. Jde o příručku
v elektronické podobě nazvanou Včelařův rok, která na více než 40 stranách
nabízí řadu textů, tabulek a fotograﬁí. K dispozici je volně na webových stránkách
Zlínského kraje (v sekci Zemědělství).
Včelařův rok seznamuje s historií včelaření v českých zemích, přináší přehled
základních včelařských institucí a spolků působících v ČR i údaje o vývoji počtu
včelařů, chovaných včelstev či výnosu medu a vosku ve Zlínském kraji v posledních
letech. Včelaři jistě ocení kapitolu věnovanou nejčastějším nemocem včel, ve které
najdou informace o tom, jak těmto nemocem předcházet a jak je léčit. Pozornost
je věnována také podrobné anatomii včely medonosné a popisu fungování včelího
společenství. Také jsou zde popsány činnosti a úkoly, na něž by se měl včelař zaměřit v jednotlivých měsících kalendářního roku. Zájemci příručku najdou na tomto
odkaze: http://www.kr-zlinsky.cz/vcelaruv-rok-cl-3492.html

Komu vadí fryštácká
knižní budka?
Když jsme před zhruba půl rokem
slavnostně zahájili provoz naší knižní
budky, ozývaly se ze všech stran hlasy obdivu a chvály.
Je krásná, dobrý nápad, máme
„něco“ co jinde nemají…ale také… to
jsem zvědavý/á, jak dlouho to vydrží,
než to někdo rozmlátí, zničí apod.
První útok na naši knižní budku provedl “neznámý sprejer“ už na
podzim loňského roku. Druhý vandal
o silvestrovské noci vhodil do budky
petardu a částečně ji tak poškodil.
Třetí útok (v noci na 24. března) už
byl devastující. Někdo vyrval a doslova roztrhl dvířka.
A já se ptám proč?
Bohužel mi nezbývá nic jiného
než „neznámému“ prostřednictvím
Fryštáckých listů vzkázat toto…
„Nevím, jak tě tvoji rodiče vychovali, ale pro mě jsi jenom agresívní ubožák, který sám nic nedokáže. Pouze
jediné - ničit věci, které druhým slouží
pro potěchu duše… Největším trestem pro tebe by bylo, kdybys takou
věc musel sám vyrobit… jsem si totiž
jistý, že bys to nikdy nedokázal.
A tak ti závěrem vzkazuji: běž si to
své malé zbabělé ego léčit chudáku!
Opravdu to potřebuješ“.
Pavel Nášel
vedoucí fryštácké knihovny
PS:
(Kuriozní je fakt, že právě v těchto
dnech se naše krásná knižní budka
dostala na titulní stranu odborného
knihovnického časopisu – a mohli ji
tak obdivovat čtenáři v celé České republice).
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Kraj seniory upozorní na nebezpečí násilí a poradí, jak mu čelit
Projekt Zlínského kraje v oblasti prevence kriminality s názvem „Násilí očima seniorů“ schválili krajští radní. Jeho
ambicí je poskytnout seniorům informace o nežádoucích jevech násilného charakteru, jejichž obětmi se mohou stát,
a tím přispět ke snížení výskytu těchto
situací. Téma navazuje na projekt „Senioři a jejich bezpečí“, který kraj úspěšně realizoval v roce 2015.
„Informace z loňského projektu zaměřeného na problematiku podvodného jednání vůči seniorům signalizovaly,
že starší lidé se v mnoha případech
nestávají pouze oběťmi podvodů, ale
bohužel také násilí, včetně toho domácího. Je přitom potřeba si uvědomit, že
senioři mají často jen velmi omezené
možnosti, jak se projevům násilí účinně bránit. Proto nyní chceme realizovat
kampaň, která by seniory na toto nebezpečí upozornila a současně jim nabídla
návod, jak svoji nepříznivou situaci řešit, pokud se do ní dostanou,“ vysvětlila
radní Zlínského kraje pro sociální oblast
Taťána Valentová Nersesjan.
Projekt bude předložen do vyhlášené výzvy Programu prevence kriminality 2016 Ministerstva vnitra. V případě
kladného rozhodnutí ministerstva o poskytnutí dotace bude projekt probíhat
od května do prosince letošního roku.

POZVÁNKA
NA VERNISÁŽ
VÝSTAVY OBRAZů

LADISLAVA ŠESTÁKA,
foyer Domu kultury Kroměříž
v neděli 3. 4. 2016 v 17 hodin

Výstava potrvá
od 1. 4. do 30. 4. 2016
Otevřeno pondělí – pátek (8–20 h)
Soboty a neděle
jen když je v DK program.
www.malir-ladislav-sestak.webnode.cz
sestaklad@seznam.cz
Tel.: 734 732 464, 608 754 907
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Jeho hlavním partnerem bude Krajské
ředitelství policie Zlínského kraje.
Počítá se s uspořádáním čtyř seminářů v okresních městech a jedné
krajské konference. Ty budou určeny zástupcům seniorských organizací (spolků) v kraji, které jsou v úzkém kontaktu
s cílovou skupinou. Budou zde poskytnuty informace o dané problematice
(trestně-právní rovina, kriminální statistiky, aktuální formy ataků na poškozené
osoby, psychologická, příp. zdravotní
újma poškozených a možnosti jejího řešení, aj).
Dalšími aktivitami, které by měly
vést ke zvýšení informovanosti v této
oblasti, budou zveřejňování souboru
informací, rad a doporučení v krajem

vydávaném časopisu Okno do kraje,
reportáže vysílané v regionálním televizním vysílání a vstupy v rozhlasovém
vysílání, které se budou věnovat aktivitám projektu a jeho výstupům. V prostředcích hromadné autobusové dopravy budou zveřejněny letáky vztahující
se k projektu. Ve spolupráci s ochotnickým divadlem se počítá s natočením videozáznamů s výpověďmi vycházejících
z reálných (anonymizovaných) příběhů
seniorů, kteří se stali oběťmi násilné
trestné činnosti.
Předpokládané celkové náklady projektu činí 494 tisíc korun (podíl ﬁnancování: Ministerstvo vnitra – 394 tisíc
korun, Zlínský kraj – 100 tisíc korun).
Zpracoval: Jan Vandík

Nová mobilní aplikace ZÁCHRANKA umožňuje
záchranářům přesně lokalizovat místo nehody
Nového pomocníka pro určení polohy pacientů volajících na linku 155 má
od března letošního roku Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, která
je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. V život ohrožující situaci stačí, aby
volající na „chytrém“ mobilním telefonu přidržel nouzové tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a zároveň se z mobilního
telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o přesné poloze volajícího či
doplňující informace týkající se zdravotního stavu postiženého.
Za posledních dvacet let prošla zdravotnická záchranná služba výraznou
proměnou. Každodenní práci záchranářů dnes podporuje pokročilý informační
systém, sledování pohybu vozů apod.
Předání informace o místě události
však bylo po dlouhé desítky let závislé
na schopnosti pacienta nebo lidí v jeho
okolí místo nehody přesně určit, stejně
jako na schopnostech operátora linky
Součástí nouzové zprávy však není
155 kvalitně informaci o poloze od volajen poloha pacienta, ale i stav baterie
jícího vyhodnotit. Hlavní předností nové
mobilního telefonu. V aplikaci je možno
mobilní aplikace nazvané Záchranka je
zadat jazyk či stručné zdravotní údaje.
využití schopností chytrých mobilních
Ty má uživatel možnost dopředu vyplnit
telefonů pro stanovení přesného místa
v rámci nastavení. Aplikace nabízí také
nehody. Odeslání přesné polohy a vytáinteraktivní návod pro poskytování první
čení linky 155 je provedeno stisknutím
pomoci.
jediného tlačítka. Volající je tak vždy
Ne vždy je ihned nutné volat zdrapřepojen na zdravotnickou záchrannou
votnickou záchrannou službu, proto
službu příslušného kraje standardní
v aplikaci uživatel nalezne také seznam
cestou, tedy vytočením linky 155. Nounejbližších pohotovostí či lékáren. Jedzová zpráva, obsahující přesnou polonoduchým přepnutím aplikace do teshu pacienta, je pak formou datového
tovacího režimu si pak každý může
spojení či jednoduše pomocí SMS odevyzkoušet aktivaci Alarmu nanečisto.
slána přímo do informačního systému
Mobilní aplikace je dostupná zdarma
zdravotnické záchranné služby. Během
pro chytré telefony s operačními sysprvních několika vteřin tísňového hovotémy Apple iOS a Google Android.
ru tak operátor vidí přesnou polohu paDůležitým parametrem celého procienta na svém monitoru. Záchranářům
jektu
je fakt, že aplikace byla od popozemní i letecké záchranné služby tak
čátku vyvíjena v úzké spolupráci s krajaplikace velmi usnadní často zdlouhavé
skými zdravotnickými záchrannými
hledání přesného místa zásahu, ať už
službami.
se jedná o dopravní nehodu či pád cyklisty v lese.
kr-zlinsky.cz
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Dňa 13. 2. 2016 sa uskutočnil už
38. ročník Zimného prechodu Muránskou planinou. Aj keď počasie nebolo
také prívetivé, keď v Muráni pršalo
a na Muránskej planine padal sneh
s dažďom, ani to neodradilo účastníkov spomínanej akcie, aby sa prišli
pokochať krásnou prírodou, ktorú ponúka práve jedinečná Muránska planina.
Medzi jednotlivcami a skupinkami
účastníkov sa vytvorila skupinka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorú viedol predseda pán Jozef
Kubaško, ktorý sa hneď v úvode prechodu, srdečne zvítal so svojimi dlhoročnými priateľmi z Moravy, starostom
mesta Fryšták pánom Mgr. Lubošom
Doleželom spolu s manželkou Vierkou.
Aby bola lepšia nálada, hostia z Fryštáku sa pridali k našej skupine a spoločne
sme absolvovali prechádzku zimnou prírodou. Táto prechádzka bola o to zaujímavejšia, že mala jednotlivé spestrenia
v podobe zastavení najprv v Horárni na
Veľkej Lúke, kde nás veľkoryso prijala
a pohostila pani horárka Erika Homolová. Ďalej sme pokračovali jazdou na
voze ťahaným koňom a presunuli sme
sa k pamätníku hrdinov Slovenského
národného povstania, kde sme si uctili pamiatku položením kvetov. Prechod

MURÁŇ 2016
pokračoval zostúpením do obce Muráň,
konkrétne do priestorov školskej jedálne, kde nás čakalo občerstvenie v podobe čerstvo navareného kotlíkového
guľáša.

V závere nášho spoločného stretnutia sme osobne pozdravili aj našu
vzácnu priateľku čestnú občianku obce
Muráň, pani Mgr. Sylvu Knedlovú. Tento
38. ročník Zimného prechodu Muránskou planinou bol pre nás jedinečný
práve aktívnou účasťou našich priateľov z mesta Fryšták, ktorí si tak ako
my, vychutnali a užili jedinečnú atmosféru tohto podujatia.
Ing. Mgr. Svetoslav Albíni
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ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ
Poezie, vrchol literárního tvoření,
čerpá náměty v pohádkách, opěvuje
krásy přírody a naší krásné vlasti, ale
také zachycuje radostné i smutné chvíle ze života. Žáci si volí básně od klasiků české poezie jako je Karel Jaromír
Erben, František Ladislav Čelakovský,
Jaroslav Seifert, Emanuel Frynta, ale
i současných autorů např. oblíbeného
Jiřího Žáčka. Interpretace žáků jsou
osobité a často originální.
Letos se školního kola recitační soutěže účastnilo 24 žáků. Odborná porota
včetně zástupce žáků hodnotila výběr
textu, výslovnost, srozumitelnost, tem-

po řeči, citové zaujetí, kontakt s posluchači a celkový dojem.
V kategorii žáků 6. a 7. tříd zvítězila
Sára Uvízlová ze 6.tř., Karolína Komínová ze 7.A získala 2. místo a bronz patří
Ondřeji Zemanovi ze 7. B.
V kategorii 8. a 9. tříd je vítězkou Zuzana Vidlářová z 9. A, druhou pozici obhájil Dominik Němec z 8. B a třetí místo
náleží Michaele Hrbáčkové z 8. A.
Úterním odpolednem plným působivých veršů nás provázela Vendula Hanačíková. Za pečlivou přípravu děkujeme
všem soutěžícím a vítězům přejeme
úspěch i v dalších kolech recitační soutěže.
HB

Pozvánka
Také letos se uskutečnil tradiční lyžařský kurz žáků sedmých tříd
fryštácké základní školy.

Vážené maminky, babičky,
tety a ostatní přátelé
srdečně Vás zveme na
SLAVNOSTNÍ AKADEMII
u příležitosti oslav
DNE MATEK
v pátek 13. 5. 2016 v 17 hod.
v kulturním sále ZDV Fryšták.
•••
V bohatém programu se představí
žáci školy pod vedením svých učitelů, pro maminky přichystáme dárečky
a nebude chybět ani občerstvení.
TĚŠÍ SE NA VÁS
ŽÁCI A UČITELÉ ZŠ FRYŠTÁK
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ZPRÁV Y Z LU KOVEČ K A

Obecní dům v Lukovečku nám „PRASKÁ VE ŠVECH“

Začalo to 27. února 2016, kdy proudily do Obecního domu na karneval
pestrobarevné masky dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. Jejich štěbetání
a veselý smích se nesl skutečně hodně
daleko, protože jich byl plný velký sál.
Bylo znát velkou oblíbenost této akce
v Lukovečku, letošní počet masek převýšil padesátku, což je snad obecním
rekordem. Zdání, že v sále není k hnutí,
děti brzy vyvrátily a pustily se do reje
tance, her a soutěží, nechybělo ani napínavé losování o ceny. Kreativita dětí
i rodičů byla ohodnocena medailemi
a cenami a věřte, bylo moc těžké vybírat ty nejlepší. Velké poděkování patří
za obětavou práci paní Kateřině Drábkové s dalšími maminkami a tatínky,
kteří náročnou akci zvládli na jedničku.
V pátek 4. března jsme se sešli
v naší staré dobré škole opět v překvapivém množství, tentokrát na vernisáži
výstavy výtvarníků naší obce „Srdcem“.

Výstavu zahájily svým jarním pásmem
krojované děti z Lukovečka, a tím začala vskutku bohatá podívaná. Nikdo
z příchozích netušil, kolik máme mezi
sebou sousedů, kteří bravurně vládnou
štětcem, malířskou špachtlí, obyčejnou
pastelkou, řezbářským dlátem, pilkou
a nožíkem, dokážou z kovu vykouzlit
krásný šperk, nebo uhníst hlínu do podoby, která lahodí oku. Jak je hlína
tvárný materiál bylo vidět na dětských
soškách a plastikách. Výstava měla
v Lukovečku takový úspěch, že musela
být prodloužena. Výčet autorů a zajímavostí z výstavy je tolik, že se k ní podrobněji vrátíme v příštím čísle, zde se
nám to nevejde pro další velmi zdařilou
akci tohoto měsíce, kdy se také musely
přidávat židličky do malého sálu.
Tou byla pod hlavičkou ČČK tradiční ochutnávka kuchyně na téma rolády
v sobotu 12. března. Opět zde bylo vidět pestré barevné kombinace, na své
si však přišly i chuťové a čichové buňky.

Navzájem se porovnávaly recepty a jejich speciﬁka, zkušenosti s pečením,
surovinami. Zkrátka to bylo srdečné
posezení s laskominami, které letos již
ve svém 9. ročníku dosáhlo rekordního
počtu vzorků. Poděkování za toto setkání patří členkám ČČK pod vedením paní
Hany Popelářové.
Uvidíme, zda náš Obecní dům bude
plný také při tradičním Koštu slivovice.
O tom Vás také budeme informovat
v příštím čísle. V tom současném už ale
můžeme napsat, že Obecní dům v Lukovečku nám skutečně začíná praskat
ve švech, to jsou velmi dobré vyhlídky
pro celkový život v obci, kde lidé k sobě
mají tak blízko. V takové obci se pak
lépe rozhánějí mraky, které se někdy
na každé obloze spolupráce objeví.
Řešme je srdcem a s rozvahou a těšme
se brzy zase spolu u nás v naší krásné
dědince.
ik
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Pozorujte, co dělá včela. Totéž máme dělat
i my: sbírat, co je užitečné.
12. srpna jsme zakončili duchovní
cvičení. Den před tím jsme se vyfotografovali..
13. srpna sloužil pan ředitel mši
svatou na Lešné a odtud jel do Žeranovic na pouť. Domů přijel až 15. srpna
a místo něho jel na zámek P. Veselý.
14. srpna odjeli kluci do Moravské
Ostravy.
15. srpna měla být pouť do Štípy.
Jelikož velice pršelo, nešlo se nikam.
Začali přijíždět chovanci.
16. srpna byl oﬁciální den příjezdu
chovanců z prázdnin. Dostavili se všichni, až na Vomáčku, Šestáka, Zapletala
a Paroubka. Dva první přijeli 17. srpna
ráno, Zapletal až odpoledne.
18. srpna ve 12 hodin 15 minut
skonal po dlouhé nemoci srdeční vady
a paralyze hrabě Josef Seilern. Při jeho
skonu byl P. Veselý. Odpoledne to přijel
oznámit a hned se zvonilo umíráčkem.
21. srpna se celý ústav zúčastnil
pohřbu pana hraběte. Pohřeb byl velmi
jednoduchý, zato však liturgický. Kněží
se modlili růženec.
25. srpna ráno přijel z Turína pan
inspektor. Odsloužil mši sv. a šel si
lehnout. Přijímal spolubratry na zprávodání. V sobotu odjel do Ostravy, a když
odjížděl, velice doporoučel, aby se nemluvilo o událostech.
31. srpna přijížděli noví chlapci.
Jelikož vlaky jezdili podle válečného
jízdního řádu, někteří nepřijeli včas. Až
na Vladimír Jelínka byli všichni veselí.

Kronika ústavu (38.)
školní rok 1939–40
1. září se chlapci seznamovali s pořádkem domu Franta skládal ve Zlíně
zkoušky do VII. třídy. Pěkně se mu to
podařilo.
7. září přijel z Prahy pan inspektor.
Vyřídil si dopoledne svoje záležitosti
a odpoledne jel do Pardubic. Hoši mu
při akademii ukázali tělocvičné výstupy.
Program akademie: Pochod dechové hudby, orchestr, přivítání, tělocvičné
vystoupení II.tř., valčík dechové hudby,
příležitostný proslov kvintána, tělocvičné vystoupení III.tř., orchestr, tělocvičné vystoupení V.tř., svatý Václave, Kde
domov můj a pochod dechové hudby.
12. září šli všichni, až
na pana prefekta, P. Jurečky a pana Pitruna,
na pouť do Štípy. Vrátili
se o 13 hodině. Pouť se
velmi zdařila.
12. září nás opustil
náš šéfkuchař pan Lovecký Slovák. Obdržel mobilizační lístek. Byli jsme ho
vyprovodit až k autobusu.
Vedení v kuchyni se ujal
pan Adam, jenž přijel 4.
září i s novým asistentem
Eduardem Langrem.

Don Bosco

Duben na DISu
16. dubna 2016 v sobotu v 19.30
hodin nám zahraje Hroznolhotský
ochotnický spolek Hrozen novou
autorskou hru s názvem DOVOLENÁ
ÓLINKLUZIF. Jsou to již VIII. Hroznolhotské etýdy. Představení bude
v místním kinosále. Vstupenky jsou
na místo.
Začátkem měsíce přijedou salesiáni na druhou část kapituly a hned po
jejím skončení bude setkání všech
salesiánů. Na něm budou rozdány listy poslušnosti.
16. dubna bude setkání Mladých
mamek. Letošním hostem je P. Ladislav Heryán.

Seznam spolubratří ve Fryštáku
ve školním roce 1939–40:
Ředitel P. Václav Mrtvý
Prefekt P. Jakub Navrátil
Katecheta P. František Hudeček
Školní rádce P. František Černík
Vedoucí oratoře a zpovědník P. Alois
Veselý
Asistenti Antonín Blaha, Metoděj
Basilik, Eduard Langer, František Pitrun, Josef Přerovský, Jan Jeřábek, Karolín Šánek, Bedřich Tibenský.
Vlk Alois na zdravotní dovolené,
František Jurečka na zdravotní dovolené v Lublani a Rudolf Bartušek má jít
na bohosloví.
Koadjutoři Alfréd Astr, Jan Adam
a František Malota.
Fotograﬁe jsou z pohřbu pana hraběte Josefa Seilerna a z tělocvičného
vystoupení V. třídy.
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K U LT U R A

V peřejích třicetileté války
(K 660. výročí nejstarší písemné zmínky o Fryštáku)
V běhu věku patnáctého a šestnáctého, jemuž jsme věnovali pozornost
v předchozím čísle Fryštáckých listů,
který vyvrcholil relativně šťastnou dobou Nekešů z Landeku na Lukově, působila krátce ve Fryštáku a okolí vedle
římskokatolické farnosti také obce bratrská. Své dočasné sídlo měla na přelomu 15. a 16. století v přízemí objektu
tehdejší Hrubé hospody a v bývalém
domě rodiny Peškovy, později Grygerovy
a dnes Doležalovy (Súhrady 52). Zde se
nacházel i hřbitov jednoty.
Pokračující rozpory v Evropě se vyhrotily po nešťastné bitvě na Bílé hoře
(8. listopadu 1618) v konﬂiktu nebývalých rozměrů (1618–1648), které
dodnes budí hrůzu. (Viz např. Kroniku
holešovskou, vydanou péčí slavné moravské historičky doc. PhDr. Vlasty Fialové, Csc., Holešov 1944, 1967). Neznámý kronikář se tu dotýká i událostí
na Zlínsku a Fryštácku. Cenným zdrojem
je i dosud nepřeložená, latinsky psaná

kronika farnosti fryštácké Matrica frisstacensis ecclesiae z let 1617–1893.
Atmosféru této nejchmurnější kapitoly našich národních i regionálních
dějin zachycuje i Slávkem Zapletalem
ml. zpracovaný příběh, nazvaný Sklizeni
bejti mají (vyšel r. 2012 v knize Zázračné světlo).
Připomíná vypálení Fryštáku L.
P. 1623.
Bestia triumphans!
Již pátou zimu po osudné pražské
defenestraci se roztahuje v krajinách
evropských litice válečná. Zas si mnou
ruce nemnozí, kteří mnohým vnucují
své babylónské vnady. Zas běží karban o osudy národů. Falešné úsměvy,
zrádné smlouvy a za vším hrabivé spáry
„vznešených“, holdujících nad hromadami vyhřezlých těl. Ucourané šplechty
o jakýchsi právech! Povětřím, nabitým
třeskem pohárů, tvrdými hlavami, bezdomovím a zmarem, se šíří nákaza
moru.
Bestia triumphans! Po kolikáté již
zasáhla zdánlivě idylickou zemi při uherské hranici. Gejzír jisker padl na skrovná
obydlí i do duší valašských svobodníků.
Marně spíná ruce zemský gubernátor
kardinál Dietrichstein, všemocný chráněnec Habsburků. Patent ze 14. ledna
1623, vyzývající ke klidu a rozvaze, zpečetěný popravami, utrpením nevinných
a řáděním žoldácké soldatesky jen přilil
do ohně. Zapálený stoh větrem neuhasíš!
„Pacholky cizákom udělat nebudem!“
„Ani žen, starců a děcek nešetříja...“
Ve stodole u Janka Hradila v Horní
Vsi to čpí pálenkou, zoufalstvím a nenávistí. Mějte rozum chlapi! Pán z Víckova
je na cestách, vévoda Krnovský si líže
rány a uherského Betléma prý bolíja
zuby. Teď není ta pravá chvíla na odvetu. Nechte čerta na pokoju!
Marně čelí rozvášněnému proudu
kmet Ticháček z Lukovečka. Marně krotí a Láník, hornoveský Bačůfka i rozvážný fryštácký měšťan Schwach.
„To máme enom čekat a zdechat?!“
„Vy ste neviděli, jak rvali maso ze zajatých valašských ogarú, co je fryštácký
nohsled Hartmann udál...“
„Starému písmákovi Burijánovi
z Hoščálkovej aj ruku zlomili, dyš odmítl
vypovídat a panskému pazúrovi naplúl
na papulu!“

„To sa máme enom plazit a prosit?!“
„Nikdy!!!“
Blesky protínají jedem nabitý prostor. Jeden po druhém mizejí v temnotě
v lednové noci rtuťovitý Dolňan Martin
Čerňava, mladý Janek Hradilů z Horní
Vsi, Vitovjan Jurčík, Vašek Paštík z Lukovečka, lamželezo Jura Hrnčiřík z Vizovic, Hašpica z Želechovických pasek,
Ujčík z Hošťálkové, ogaři z Lukova, ze
Štípy, Kašavy, Držkové, Velíkové, Přílep
a dalších dědin a samot. Směřují k Ondřejovsku, kde na ně čekají chlapi z Bystřicka a Vsacka. Bylo by dobře za pecí,
ale bolest žene!
Ze všech stran Evropy se jako dravci
slétají najatí zabijáci, aby ve službách
mocných udusili život moravských měst
a vesnic, aby okusili panenských květů
žírné Hané, hrdého Valašska a bujného
Slovácka. I spojenci rabují, utrhávají
od úst poslední skývu chleba a spolu
s císařskými hýří uprostřed tratolišť
krve a bídy. Srdce kamene kamenovatější. Kdo seje vítr? My jsme to nechtěli!
Mráz spaluje, modlitba i sněhová
pokrývka marně tiší ztrápenou mysl.
V sobotu 28. ledna 1623 navečer opět
přituhlo. Na Hornovesku, v okolí Vítové
a Lukovečka přibyly v posledních dnech
růžence neznámých stop. Kupec Georg
Hartmann včas uprchl do náruče svých
chlebodárců. Purkmistr, vrchnostenští
úředníci a hlavně ti s nečistým svědomím se topí v úzkostech, po sté zkoušejí pevnost okenic, vrat i závor. Život
jakoby se uprostřed sněhových plání
stulil do klubíčka...
A pak to přišlo !
Rána za ranou, lesk naostřených valašek, štěkot hrdel lidských i zvířecích,
peklo proťaté nocí! Jako na povel vzplanuly stodoly a stavení panských úředníků a keťasů. Dlaně laskající, v potu tváře dobývající živobytí, tuhnou mrazem
a výhní. Jako těžké kyvadlo času dopadající drvařské sekery na vrata domů.
Dejte císaři... dejte Bohu...
A co z nás kdo vydřel, si vezmeme
sami!
Pod změtí těl u Hrubé hospody se
tvoří krvavá kaše.
Rejtaři! Císařští! Pozdě, ale přece,
modlí se zpocený Hartmannův správce,
bílý purkmistr i jeho omdlévající paní.
Led na močařisku před fryštáckým
ratúzem povoluje. Zapraskaly arkebuzy.
Farská děvečka sebou ve stáji škube
jako posedlá. Jura vpadá do chléva,
háže na ni starou plachtu a za obnaženým cizím knechtem letí poleno. Chlapci
je mdlo. Dost, dost, zastavte! Kvílení,
nářek, škvařící se beznaděj...
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Padám z prvního snu přímo do Záhořova lože. Ledový van i žhavé mámení
mě ženou kamsi do neznáma. Zmatené
povely, tanec koní a šílícího dobytka,
rozdupané nádobí... Marjánko, Ujčíku,
tatíčku!
Polykám čísi dotek. Temné siluety
se míhají kolem ohňů v Chladné dolině. Procitám z hoře spálenin a vdechuji
čerstvou vůni jehličí. Rozhlížím se v polotmě kolem sebe. Probudil jsem se vůbec z oné lednové noci války řečené třicetileté? Kde jste se poděli dobří lidé?
Slávek Zapletal

je výrazným počinem letošní folkové
sezóny. Desku s ní nahrál a na koncertech ji doprovází švédský multiinstrumentalista Christopher Strandh, který
na festivale představí i svůj vlastní projekt s názvem Chris Beach. Dalším zahraničním, tentokrát novozélandským
muzikantským migrantem je kytarista Jono Bono Heyes, který má zálibu
ve ﬂamencu a je inspirován hudbou
severní Afriky. Kromě toho se bude podávat Černý čaj a Kakao, což v tomto
případě nejsou položky z nápojového
lístku, nýbrž grunge folková kapela
Martina Susedíka, která vám nedá
spát, a roztomilý kakaový elektropop
Tomáše Háčka ze skupiny Listolet.

Fryštácký jarní slet tentokrát s mezinárodní účastí!

ANKETA – VELKÉ TRHY
– jaro, léto, podzim a zima
Je čtvrtek večer, 17. března. Blíží
se uzávěrka zasílání příspěvků do FL.
Uzavřený stav vyplňování ankety následující: 42 odpovědí přes internet, 2
výstřižky v knihovně. 39 lidí PRO další
pořádání trhů, 3 proti a 2 neví. 20 lidí
se podepsalo, 3 přibyli do našeho organizačního týmu. Trhy jsou pro většinu
lidí hlavně společenským setkáváním
lidí a kulturním oživením centra našeho
města. Všechny odpovědi najdete zde:
www.6b.cz/1Gq.
Z vašich odpovědí nám plyne, že
se do budoucna více zaměříme na výraznější označení programu a přístupu
na WC, stálé rozšiřování sortimentu,
přehlednější parkování, více aktivit pro
děti, více řemesel a tradic. V negativech se nejčastěji objevovaly potíže s
parkováním, hlukem, nepřehledným
značením WC a nevhodnost některého
(vietnamského) sortimentu.
Důležitým krokem našeho vývoje je
přerozdělení úkolů v našem organizačním týmu a také velká pomoc TS města
Fryšták s chystáním a úklidem technického zázemí trhů.
Termíny dalších letošních sobotních trhů jsou: 25. června, 17. září
a 17. prosince.
Těšíme se na vaše další návrhy
a podněty a na rozšiřování našeho
týmu… jste vítáni.
Jiří Sadila
farmarsketrhyfrystak@gmail.com
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Ve dnech 22. a 23. dubna proběhne další ročník jarního festivalu, který je menším dvojčetem tradiční letní
akce Fryštácký malý svět.
Zatímco loňský rok dostali v hospodě „U Žáků“ prostor umělci, kteří měli
blízko k undergroundu a angažovanému písničkářství, letošní ročník bude
ve znamení world music.
Hlavní program proběhne v sobotu 23. 4. od 16 hodin v příjemném
prostředí stodoly na farním dvoře.
Na koho se můžeme těšit? Jarda Svoboda, leader oceňované a bez nadsázky kultovní české kapely Traband,
tentokrát přijede do Fryštáku jako sólo
písničkář a představí za doprovodu
harmonia a kytary komornější část své
tvorby. Pro ty, co znají Traband jako
skočný šraml, to bude nezvyklá poloha tohoto všestranného muzikanta.
Beata Bocek je osobitá česko-polská
písničkářka, jejíž nové album O Tobje

V průběhu sobotního podvečera
dojde i na premiéru dokumentu zachycujícího loňský ročník festivalu
Fryštácký malý svět.
Prologem festivalu bude páteční
večer ve fryštácké knihovně, částečně
věnovaný současné uprchlické krizi.
V 19:30 zahájí festival přednáška Barbory Machové o její cestě do Izraele
a Palestiny, ve které přiblíží každodenní život Palestinců na Západním břehu.
Brněnský etnolog Michal Pavlásek
promítne svůj ﬁlm Hledání východu,
který natočil v roce 2015 na balkánské
migrační trase. Autorova osobně laděná výpověď reﬂektuje několik letních
týdnů, které prožil s migranty na jejich
cestě. Film nabídne na tuto palčivou
problematiku pohled, který v českých
médiích nemá příliš prostoru.
Festival pořádá občanské sdružení
Z kola ven, které tímto děkuje městu
Fryšták za podporu.
Jakub Navrátil

Páteční farmářské trhy v DUBNU na náměstí
nabídnou:
Od pátku, 8. dubna, se opět můžete těšit na pravidelné páteční trhy na náměstí. Cyklus jsme prozatím nastavili 1 x za 14 dní.
8. dubna
Farma rodiny Němcovy – mléčné a masné výrobky + kuřata + králíci • Zahradnictví Syrovín – jarní zelenina + přísady • Martina Grulichová - frgály a slané tyčky •
Ovčí sýry a produkty z farmy Zázrivá • Čerstvé teplé palačinky Fair Play
22. dubna
Farma rodiny Němcovy – mléčné a masné výrobky + kuřata + králíci • Zahradnictví Syrovín – jarní zelenina + přísady • Martina Grulichová - frgály a slané tyčky •
Ovčí sýry a produkty z farmy Zázrivá • Jana Veselá – víno z černého rybízu • Čerstvé
teplé palačinky Fair Play
...nečekané změny mohou nastat, sortiment budeme dále postupně rozšiřovat…
Stále připomínáme možnost prodeje vlastních výpěstků (přepěstků) či dalších
produktů a výrobků.
Těšíme se na spokojené prodejce ze spokojených zákazníků… i spokojené zákazníky ze spokojených prodejců.
Fair Play Fryšták
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Co jste nevěděli
Psal se rok 1945. Měsíc duben květen. Blížil se konec II. světové války.
Fryštacká škola byla bez dětí. Na „vyučování“ docházeli školáci do restaurací
v Lukovečku, k Žákům, do Kostelce na Přehradu atd. Učitelé si mohli na zvláštní
propustku brát ze školy pomůcky k vyučování.
Dle osobní výpovědi paní učitelky Osmdorfové vám řeknu opravdu
hrdinský příběh. Pro pomůcky chodila vždy se stejnou taškou. Němci
nevěděli, že tato brašna má dvojí
dno. Pod první naskládala granáty,
jichž byly uloženy na chodbách celé
hromady. Na druhé dala vycpané
ptáky, minerály. Po prohlídce tašky
u dveří školy šla do Lukovečka učit.
Své „horké zboží“ předala partyzánům a pak v klidu zadala dětem
úkoly. Se strachem pak každý týden svůj úkol zvládala.
Rovněž školník, pan Vojtěch
Vlk. Drobný, činorodý chlapík. Bydlel sice s rodinou v Horní Vsi, ale ve škole měl
moc práce s lokálním topením. V odpoledních hodinách musel čistit v každé třídě
kamna. Naštípat třísky, nachystat dřevo, uhlí. O půl čtvrté ráno začít topit. Přes
týden, hlavně při špatném počasí, nechodil domů a přespával ve svém „vigvamu“.
Dvě malé místnůstky na levé straně po vystoupání několika schodů vestibulu.
První dílnička s nářadím. Druhá – železná postel s „koňskými“ dekami, plechová
vanička, velký hrnec na vodu.
Tento člověk musel být k dispozici vojákům. Pomáhal při vystěhování tříd.
Do prázdných místností nosil slamníky pro nemocné vojáky. Ze školy se stal totiž
lazaret. Operovalo se ve sborovně. Měla 3 okna, tudíž dobré osvětlení. Pan Vlk
musel nosit vojákům vodu. Studna byla na náměstí. Takže byl ve stálé pohotovosti.
Ze 4. na 5. května zaznamenal ve škole zvláštní „šrumec“ a velké stěhování
jak munice, tak vojáků. Nanosil si navečer do velikého hrnce vodu, dal vařit. V zásobě měl dvě varianty, kdyby se ho „nadřízení“ ptali. Řekl by, že se chce vykoupat. Druhá byla ta riskantní, ale vyšla. Na náměstí dlážděném „kočičími hlavami“
drnčely z 5. na 6. května koňské povozy s nákladem promáčených, unavených
vojáků Klapálkovy divize. Rychle dal do hrnce lipový květ a čaj se objevil na náměstí. Lidé přibíhali se slivovicí, kterou schovávali pro tuto příležitost. Všichni se
radostně objímali. Pro Fryštačany skončila II. světová válka.
Pan Vlk se vrátil do nezvykle zmlklé školní budovy. A v tom tichu – tikot. Tikot
jakoby hodin. Odkud? Šel po zvuku a objevil zradu. Z uhlí ve sklepě trčely dráty,
zlostně metronom odměřoval čas. Čas výbuchu bomby! Co teď? Rychle pro kleště, baterku. Trčí dva dráty! Který z nich je ten smrtonosný? Ještě poslední tiché
poselství rodině. Pro jistotu přecvakl oba dráty najednou. Cvak! Ticho! Strašné
ticho! Jen krev zběsile pulzovala ve spáncích. Ale je ticho! Nic nebouchlo! Podařilo
se zachránit školu před zkázou. Ta úleva!
S pomocí učitelů, dobrovolníků dali školu do pořádku a děti se mohly vrátit
ke školní práci. Pan školník Vlk nezahálel. Opravoval, vylepšoval, topil, natíral.
Pracoval o sobotách, v neděli dopoledne. No a při jedné brigádě (natíral krásné
kovářské výplně zábradlí na schodišti), zachytil se mu cípek silonového pracovního pláště o spirálu elektrického vařiče. V mžiku se celé jeho odění přeměnilo
v jeden škvarek a na těle, na kůži se tvořily popáleninové boláky. Škvíření udusil
přehozením „koňské“ chlupaté deky. Šel k telefonu a zavolal si sanitku. Zamkl
školu a před budovou čekal na záchranku. Odvezli ho na popáleninové oddělení
do Ostravy, kde půl roku ležel ve vaně s olejem. Zachránit se ho nepodařilo.
Určitě na něho vzpomíná spousta bývalých žáků, kteří ho za krabičku Lip uprosili, aby jim při písemce na chvíli kamny zakouřil třídu. Pro radost dětí by udělal
všechno. Miloval je. Škola mu byla prvním domovem. Rád přijímal moje pozvání
na besedy s dětmi a příběhem o časované bombě jim kladl na srdce, aby si školy,
vzdělávání v míru všichni vážili.
Zemřel hrdina, který svým neohroženým činem zachránil školu před zničením.
Dal za ni život.
SK

Richard H O V A D Í K

Policajt Karel Vrla
Za mého mládí
měl policajt šavli
uniformu
a buben k tomu
s hlasem hromu
V každém rohu náměstí
se hraje divadlo –
policajt přednáší
co radním
a starostovi napadlo
Smích bubnu
od paliček víří –
vzduch se tříští
k uším míří
Buben zvědavce
vždy tahá z baráku –
podobně magicky působí
po celém Fryštáku
Zahájí u radnice
pak u kostela
u školy však
vrata s křikem otevřela
Vyučování v poledne skončilo
jak se přibližuje
řev dětí
rapidně zesiluje
Pro sebe říká:
pokud bude
křik přehlušovat
jazykem jak mečem
musím zašermovat
Zastavil se –
paličky rytmicky padají
lidé z domů běží
nové zprávy vítají
Na vědomost se dává:
Svině okamžitě v tej škole
přestaňte řvat!
hluk trochu povolil
dál klidně hovoří
rozčílení již není znat…
Jako dítě
jsem vše sledoval –
při vzpomínce
opět slyším
co přísný policajt
u školy
vykoval…
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Šlápoty v Pulčínských skalách
Koncem února se Šlápoty společně
se zlínskými turisty vypravily do Pulčínských skal za jejich novou atrakcí – ledopády. Autobusovou dopravou jsme se
dopravili do Horní Lidče a odtud už naše
cesta vedla po modré turistické značce
do 6 km vzdáleného Pulčína. Po kratším
odpočinku pokračujeme opět po modré turistické značce, až se dostáváme
do místa, kde uhýbáme mimo značenou cestu ke stromu s malou cedulkou
s oranžovým nápisem Ledopád. Pak už
nás vedou jen malé cedulky s písmenem L, které nás dovedou až k těmto
ledopádům. Ty se nacházejí v Národní
přírodní rezervaci Pulčín - Hradisko, kde
se mimo vyznačené cesty nesmí.Návštěvníci jsem smějí jen během tří zimních měsíců – až do 15. března. Proto
tam vedou jen cedulky, které budou teď
odstraněny a zpátky umístěny opět až
v prosinci. Mezitím je vstup do rezervace zakázán. Nejlepší čas na návštěvu
ledopádů je na přelomu února a března,
kdy jsou nejmohutnější a nejhezčí. Jsou
známé svou rezavou barvou. Ale měli
jsme smůlu, poněvadž nadprůměrně
teplý únor neumožnil vytvoření této krásy. Odtud se vracíme opět na značenou
cestu a míříme k samotným Pulčínským
skalám. Chodník kličkuje mezi skalními
bloky místy docela strmě a kombinace
listí a mokra dělá se sestupu napínavé
dobrodružství. Nebylo to nic příjemného, protože celý den pršelo, ale konečně se dostáváme na pěknou asfaltovou
cestu, která nás dovede až na autobusovou zastávku do Lidečka. Zde promočení, ale i spokojení čekáme na autobus do Zlína. Vpodvečer se vracíme
zpět domů do Fryštáku.
V měsíci lednu fryštáčtí důchodci
přivítali mezi sebou paní Zdenku Ma-
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Aspoň pokynem hlavy jsme poděkovali osvětlovači za toto představení. Při
tom jsme byli upozorněni na strop plný
plastických (snad skleněných) motýlků.
Zašli jsme i do prezidentského salonku,
na první i druhý balkon. Naše zrakové
vjemy stále doplňovala slova naší průvodkyně. Toto Kongresové centrum bylo
vybudováno hlavně jako stálá moderně
vybavená scéna pro ﬁlharmonii Bohuslava Martinů, ale slouží i pro další koncerty, kongresy, sympozia. Velice rychle
uběhla ta předváděcí hodinka a my, plni
dojmů, jsme se rozloučili s naší milou
průvodkyní. Touto exkurzí jsme se přesvědčili, že i nová výstavba Zlína má
svůj krásný, jedinečný objekt.
Africké bubnování. Jaké by to bylo
předjaří bez rytmického bubnování
a zpěvu našich přátel z Příluk! I tento-

chalovou z regeneračního studia Z Holešov, která nám udělala přednášku
o tom, jak fungují biomechanické aktivní stélky do obuvi a obuv ﬁrmy Hanák.
V únoru přišly mezi nás sociální pracovnice z Úřadu práce ve Zlíně, a ty nás
seznámily s tím, na koho se můžeme
obrátit se svými problémy a požadavky.
Také odpovídaly na dotazy.
V měsíci březnu jsme mezi sebou
přivítali našeho pana starostu Mgr. L.
Doležela, který k nám chodí pravidelně
jedenkrát do roka, aby nás seznámil
s rozpočtem města a investičními akcemi na letošní rok. Samozřejmně nechyběly různé dotazy, které byly ochotně
odpovězeny hned, a některé si zapsal
a odpoví na ně dodatečně. Účast byla
veliká, a to napovídá tomu, že našim
důchodcům není lhostejné, co se v našem městě děje a bude dít.
M. J.

Klásek
Exkurze. Pokaždé, když jsem šla
ve Zlíně od autobusového nádraží, pokaždé, jsem obdivovala Kongresové
centrum. Krásně tam „sedí“, vhodně
doplňuje zalesněné kopce nad Zlínem.
Na střeše této budovy se chystá právě
vzlétnout hejno jiřiček – podpis paní architektky Evy Jiřičné, proslulé i v zahraničí. A teď 23. 2. jsme za doprovodu
a výkladu slečny Mikuláštíkové obdivovali vnitřek Kongresového centra. Překvapilo nás vybarvení (velký sál je bílo-ﬁalový), ale také jeho vybavení. Sedadla
jsou připojena k dovedně schovaným
kolejnicím a v případě potřeby se rychle zasunou pod velké jeviště, ze skladu výtahem vyjedou stoly, židle a může
se i tancovat. Když následně na pokyn
naší průvodkyně probíhala barevná škála celého jeviště, byli jsme okouzleni.

krát 15. 3. nám jejich vystoupení rozproudilo krev, vlilo nový elán do našich
zimně ospalých těl. Došlo i na to, že
jsme si zabubnovali s Radkem, vedoucím příluckých bubenic. Další zábava
byla tím pádem družná a veselá. Už
více jak půl roku jsme se neviděli. Mimo
jiné, jsme si my z Klásku uvědomili, že
musíme více cvičit společný zpěv, ať se
nemusíme hanbit před našimi příluckými přáteli. Vždyť si ještě letos spolu
zazpíváme – moc bychom si to přáli.
Za Klásek
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal.
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NAŠI JUBILANTI

K LU B M A M I N EK

DUBEN

Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků). Také
nás najdete na www.vlastovky-frystak.cz, facebooku fantazie
group a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

POZVÁNKA

V měsíci DUBNU 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Jiří Baďura
Ladislav Dlabaja
Anna Dlabajová
Vladimír Doležal
Jaroslav Gawlas
František Haderka
Petr Hanák
Božena Hrdličková
Antonín Hvozdenský
Anežka Chudárková
Richard Januška
Jana Jetelinová
Karel Kamenář
Zlatka Kamenářová
Božena Krajčová
Jaroslava Kukučková
Antonín Mlýnek
Josef Němec
Alois Nohál
Miroslav Odstrčilík
Vlasta Poledňáková
Miroslav Poloz
Pavel Šindler
Danuše Špaňhelová
Marta Tkadlecová

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

Milí rodiče předškoláků i mladších školáků, také v letošním pro Vás Vlaštovky
připravují PŘÍMĚSTSKÉ KLUBY pro děti v době letních prázdnin.
Prozatím dva týdny jsou jisté a věříme, že celkem čtyři se podaří uskutečnit
stejně tak jako v loňském roce ke spokojenosti všech dětí a s profesionální péčí
jejich průvodců.
Těšit se už nyní můžete na týden plný rukodělných a tvořivých aktivit s Lenkou
Plškovou od 22.-26. 8. 2016 a na Danku Hradilovou a její LESOaMUZIKO HRANÍ.
Předběžní zájemci nechť přihlašují své děti na “vlaštovčí” mail (předmět: prázdninový klub 2016) a sledují webové stránky a facebook FANTAZIE GROUP.
Na facebooku FANTAZIE GROUP otvíráme nově prostor rodičům pro sdílení nabídek a poptávek týkající se dětských věcí, které by chtěli darovat, prodat, vyměnit.
-mn-

Co dělají fryštáčtí taičisté?
Samozřejmě cvičí. Pravidelně každý týden v tělocvičně školy, ale v sobotu 27. 2.
2016 nás celá početná skupina vyrazila i za hranice našeho města, aby se zúčastnila celodenního semináře tradičních čínských cvičení v Olomouci. Renomovaná cvičitelka Světluše Kostrunková a také exotický host z Číny – lektorka CHEN SHUANG
pro nás připravily zajímavý program s náročným cvičením. Pro všechny zúčastněné
Fryštačanky to byla velice příjemná a užitečně strávená sobota.
Tradiční naší jarní akcí je besedování a cvičení s fyzioterapeutem Ing. Marcelem
Meravým, na které vždy zveme širokou fryštáckou veřejnost. Lidí, které trápí bolesti
za krkem a mají potíže s krční páteří, je hodně, proto jsme se, při našem setkání
začátkem března, zaměřili právě na tuto problematiku.
Více fotograﬁí na web: http://www.taicifrystak.estranky.cz/
Oddíl tai-či Fryšták
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pondělí 9 a 17 hodin
čtvrtek 9 a 18 hodin

:ƐŵĞŵůĂĚşŵĂŶǎĞůĠǌ&ƌǇƓƚĄŬƵ
placená inzerce

DETOX YOGA a PEVNÉ BŘICHO

^ŚĄŶşŵĞǀĞ&ƌǇƓƚĄŬƵ
ďǇƚŬĞŬŽƵƉŝ
EĞũůĠƉĞϯнϭ

^ĞƌŝſǌŶşũĞĚŶĄŶş͕ŶĞŬƵƎĄĐŝ͕
ŵŽǎŶŽƐƚƉůĂƚďǇŚŽƚŽǀĢ

dĞů͗͘ϳϳϲϴϭϮϭϭϴ
registrace
e-mail: olsakovam@seznam.cz
mob. 775 990 110

placená inzerce

EĞũƐŵĞƌĞĂůŝƚŶşŬĂŶĐĞůĄƎ

placená inzerce



Zámečnická ﬁrma TRIOMETAL s.r.o.
příjme
na hlavní pracovní poměr
do provozovny na Tovární ulici ve Fryštáku:
Požadujeme:
střední odborné vzdělání s výučním listem
řidičský průkaz skupiny B
praxe v řízení vysokozdvižných vozíků
(oprávnění není podmínkou)
znalost práce s manipulační technikou
základní znalost práce na PC
Pracovní náplň:
manipulace se zbožím ve výrobě
vyskladňování polotovarů do výroby
rozvoz a dovoz dílů do a z kooperace
nákup režijního materiálu
práce s manipulační technikou

placená inzerce

manipulanta/skladníka.

Dále ﬁrma do hlavního pracovního poměru přijme

svářeče CO2 a zámečníky.
Požadujeme:
svářečský průkaz na CO2
orientace ve výkresové dokumentaci
praxe v oboru výhodou
samostatnost, pracovitost.

placená inzerce

18

U obou nabízených pozic je nástup možný ihned.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle
777 907 755 nebo na e-mail: triometal@triometal.cz
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Registrace
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placená inzerce

placená inzerce

DUBEN 2016
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Martin FRYŠ

OBKLADY A DLAŽBY
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renovace a rekonstrukce
všech interiérů
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Zárukou kvality je
16 let praxe v oboru.

tel. 773 658 116

WHOPRE²1216723

placená inzerce

placená inzerce

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.

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

tel. 732 766 518
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PEDIKÚRA

placená inzerce

mokrá, suchá (přístrojová)

Petra BATÍKOVÁ
Fryšták, Komenského 271

Otevírací doba dle objednávek.

Tel. 777 026 196

placená inzerce

pedikura-frystak.webnode.ccz
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