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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 4/2011/VI ze dne 28. února 2011 (Výběr)
• RMF v návaznosti na návrh ředitelky
Mateřské školy Fryšták, p. o., a v souladu s ust. § 34 odst. 2 zák. č. 561
/2004 Sb. (školský zákon), v platném
znění, schvaluje místo, termín a dobu
konání zápisu dětí do MŠF, p. o., 763
16 Fryšták, a to ve čtvrtek dne 3. března 2011 od 13.00 do 16.00 hodin pro
školní rok 2011/2012 v prostorách Mateřské školy Fryšták.
• RMF bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Fryšták, p. o.,
o konání inspekční činnosti v MŠF bez
připomínek.
• RMF schvaluje výjimku z počtu dětí
ve třídě, a to v návaznosti na vyhlášku
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
• RMF bere na vědomí stanovisko ředitele k penále uložené Základní škole
Fryšták z důvodu prodlení úhrady daňových povinností daně z příjmu fyzických
osob ze závislé činnosti a funkčních
požitků za zdaňovací období roku 2007
a 2008.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit členství města Fryštáku ve Svazu měst
a obcí České republiky.
• RMF bere na vědomí žádost p. V. Matůšů, č. j. 384/11 ze dne 8. 2. 2011,
o provedení kontroly při vyvážení odpadu do kontejnerů na Hospodářském
dvoře Fryšták vč. odpovědi starosty na
tuto žádost, a to bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost Osadního
výboru Vítová o vybudování kanalizačního řadu na Vítové k nemovitostem č. p.
52, 53 a 55 a ke dvěma rekreačním objektům a ukládá Ing. J. Košákovi projednat tuto žádost v rámci místního šetření
na místě se stavební komisí.
• RMF bere na vědomí žádost manž.
Jurčíkových a Zelinkových o prodloužení kanalizačního řadu k nemovitostem
č. p. 52, 53 a 55 a rekreačním objektům manž. Jurčíkových a Zelinkových
– viz stanovisko k žádosti Osadního výboru Vítová ze dne 8. 2. 2011, schůze
č. 2/2011.
• RMF schvaluje výpůjčku prostor promítárny místního kina panu J. Dlabajovi,
Fryšták, pro zkoušky hudební skupiny
za cenu spotřebované elektrické energie, a to na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 měsíc.
• RMF s platností od 1. 3. 2011 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostor promítárny místního kina mezi
Městem Fryšták, a p. Jiřím Dlabajou,
pro zkoušky hudební skupiny za cenu
spotřebované elektrické energie, a to
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na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
1 měsíc, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF odmítá předloženou Smlouvu
o pevném připojení k síti internet mezi
Městem Fryšták, a společností INTERNEXT 2000, s. r. o., Vsetín, a ukládá
Ing. S. Velikovskému, CSc., ve spolupráci s Ing. M. Jaškem připravit podklady pro výběrové řízení za účelem
zajištění cenově výhodnějších nabídek
ve věci internetového připojení města
a jeho organizací.
• RMF schvaluje ke dni 1. 3. 2011
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ve „Sdruženém objektu
č. p. 386 Fryšták“ - místnosti č. 1.11,
o výměře 11,66 m², za cenu ne nižší
než 765,- Kč/m²/rok, a 1/6 místnosti
č. 1.12.1 , o výměře 1,12 m², za cenu
ne nižší než 532,- Kč/m²/rok, pí B. Matůškové , Všemina, a to na dobu neurčitou, a uzavřít se žadatelkou příslušnou
smlouvu.
• RMF bere na vědomí pracovní verzi
Protokolu o auditorském ověření ze dne
9. - 11. 2. 2011 ve věci přezkoumání
hospodaření Školní jídelny ZŠF, p. o., za
období 2010.
• RMF bere na vědomí seznam osob
uvolněných pro potřeby krizového řízení.
• RMF nedoporučuje ZMF schválení
záměru prodeje části pozemku p. č.
551, o výměře 20 m², k. ú. Dolní Ves ,
obec Fryšták, pro využití jako vjezdu do
zahrady paní J. Adamcové, Napajedla,
a doporučuje řešit formou výpůjčky.
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 712/24, o výměře 1300 m²
a části pozemku p. č. 712/26, o výměře 30 m², oba v k.ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za účelem realizace projektu
„Rekultivace skládky TKO Fryšták – Žabárna“, od pana L. Pospíšila, Žabárna
- Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 712/24, o
výměře 1300 m² a části pozemku p. č.
712/26, o výměře 30 m², oba v k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, mezi Městem
Fryšták, a p. L. Pospíšilem, Žabárna Fryšták za účelem realizace projektu
„Rekultivace skládky TKO Fryšták – Žabárna“, a to na dobu realizace a udržitelnosti projektu, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 714/2, o výměře 100 m², v k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem
realizace projektu „Rekultivace sklád-

ky TKO Fryšták – Žabárna“, od pana
S. Rašky, Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce části pozemku p. č. 714/2,
o vým. 100 m², v k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, mezi Městem Fryšták, a panem
S. Raškou, Fryšták, za účelem realizace projektu „Rekultivace skládky TKO
Fryšták – Žabárna“, a to na dobu realizace a udržitelnosti projektu, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje pronájem pozemku
p.č. 712/23, o výměře 83 m² a části
pozemku p.č. 714/32, o výměře 4 224
m², oba v k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za účelem realizace projektu „Rekultivace skládky TKO Fryšták – Žabárna“,
od Pozemkového fondu ČR, jednajícím
paní Ing. M. Augustinovou, vedoucí krajského pracoviště pro zlínský kraj PF ČR,
Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 712/23, o výměře
83 m² a části pozemku p.č. 714/32,
o výměře 4 224 m², oba v k.ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, mezi Městem Fryšták,
a Pozemkovým fondem ČR, zastoupeným paní Ing. M. Augustinovou, vedoucí
krajského pracoviště pro Zlínský kraj PF
ČR, Zlín, za účelem realizace projektu
„Rekultivace skládky TKO Fryšták – Žabárna“ a to na dobu realizace a udržitelnosti projektu, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí nabídku právního informačního systému CODEXIS a
schvaluje pořízení on-line verze systému
CODEXIS, školení, každodenní aktualizace a zákaznická a technická podpora
a pověřuje starostu objednávkou tohoto
softwaru u fy ATLAS software, a. s.
• RMF souhlasí s konáním podzimních
zkoušek psů ve Fryštáku, Dolní Vsi dne
4. 9. 2011.
• RMF bere na vědomí informaci o připravovaném zalesnění ucelené části
mýtní paseky v městském lese dle plánu prací v lesním hospodářství.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce – vyčištění lesní paseky
po těžbě, před výsadbou sazenic, a to
mezi Městem Fryšták, a P. Dubovským,
Fryšták, v objemu 90 hodin prací a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí informaci o vyhlášení XXIV. Výzvy MŽP zaměřené na
zlepšování kvality ovzduší a snižování
emisí a pověřuje vedoucího OSMM Ing.
M. Kasalu zajištěním zpracovní příslušné žádosti v souladu s platnou legislativou a metodikou OPŽP a podkladů pro
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výběrové řízení na zajištění dodavatele
techniky.
• RMF schvaluje poskytnutí ﬁnančního
příspěvku Společnosti IZAP – sdružení
pro integraci zdravých a postižených
dětí a mládeže „Chceme žít s Vámi“,
Zlín a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku – peněžitého daru za účelem udržení a rozvoje
služeb, které nezisková organizace IZAP
Zlín poskytuje a provozuje a pověřuje

starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost pana
M. Teplého, opatrovníka pana Z. Bardoděje, Lukov, o odprodej pozemků
p. č. 805/4, ostatní plocha, o výměře
803 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, situovaného pod MK Osvobození II a pozemku p. č. 831/8, ostatní
plocha, o výměře 70 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, situovaného
podél silnice II/489, a doporučuje ZMF

majetkoprávní vypořádání této záležitosti (výkup pozemku pod městskou
komunikací).
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi, vedoucímu OSMM, neprodleně zajistit znalecké
posudky pro stanovení ceny pozemků.
• RMF bere na vědomí nabídku úspor
elektrické energie a zemního plynu
u města Fryštáku, a to od společnosti
IWW asap, s. r. o., Kroměříž, a nereﬂektuje na tuto nabídku.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 2/2011/VI ze dne 2. března 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku ke dni 1. 3. 2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stav příjmů a výdajů města Fryštáku ke dni 1. 3. 2011
bez připomínek.
• ZMF schvaluje závěrečnou zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků
města Fryštáku ke dni 31. 12. 2010.
• ZMF v návaznosti na zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci
majetku, pohledávek a závazků města
Fryštáku za rok 2010 v souladu s ust.
§ 38 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje vyřazení opotřebovaného
a neupotřebitelného majetku města
– viz taktéž příloha č. 1 tohoto zápisu
(tabulka přílohy č. 1 ke zprávě IK „návrh
na likvidaci majetku“), tj. vyřazení u ZŠF
a MŠF a ukládá ředitelům zajistit vyřazení a likvidaci majetku ve spolupráci
s OSMM.
• ZMF bere na vědomí rozpis státní
ﬁnanční podpory Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok
2011 z prostředků Ministerstva kultury ČR a předpoklad poskytnuté dotace
ve výši 39.000,- Kč pro město Fryšták
na rekonstrukci kříže v m. č. Dolní Ves,
č. rejstříku 39635/7-1875.
• ZMF schvaluje zpracování a podání
žádostí mikroregionu Lukovské podhradí o posyktnutí dotace na projekty „Zavedení separace bioodpadů v dobrovolném svazku obcí Lukovské podhradí“
a „Vybavení komunitní kompostárny pro
dobrovolný svazek obcí Lukovské podhradí“ a schvaluje vyčlenění ﬁnančních
prostředků z rozpočtu města v roce
2011, přičemž výše tohoto příspěvku
se stanovuje dle počtu obyvatel každého člena mikroregionu.
• ZMF schvaluje deﬁcitní – schodkový
rozpočet města Fryštáku s předpokládanými příjmy ve výši 32.936 tis. Kč
a předpokládanými výdaji ve výši

42.346 tis. Kč + 2.590 tis. Kč splátky úvěrů a půjčky s tím, že rozpočtový
schodek ve výši 9.410 tis. Kč (zapřičiněný investiční výstavbou) bude hrazen
z investičního úvěru u KB, a. s., Praha,
přijatého v roce 2009.
• ZMF schvaluje krytí rozpočtového
schodku v celkové výši 9.410 tis. Kč
(zapřičiněný investiční výstavbou) z investičního úvěru u KB, a. s., Praha,
přijatého v roce 2009 + 2.590 tis. Kč
(splátky úvěrů a půjčky). Investiční úvěr
zbývající v roce 2011 k dočerpání ve
výši 12.000 tis. Kč bude plně použit na
investiční výstavbu, čímž uvnitř rozpočtu vznikne rezerva ve výši 2.590 tis. Kč
na krytí splátek úvěrů a půjčky ve výši
2.590 tis. Kč.
• ZMF pověřuje Radu města Fryštáku
pro rok 2011 schvalovat rozpočtová
opatření do výše maximálního objemu
100.000,- Kč bez DPH v rámci schváleného rozpočtu Města Fryštáku na rok
2011, aniž by se prováděným rozpočtovým opatřením změnil celkový objem
rozpočtovaných příjmů a výdajů, tj. nezměnily se jím závazné ukazatele rozpočtu města Fryštáku na rok 2011.
• ZMF ukládá Ing. M. Jaškovi a Ing. M.
Kasalovi připravit interní směrnici města Fryštáku č. 2/2011 „Postup zaměstnanců města Fryštáku při organizaci
veřejných zakázek“ v intencích protinávrhu č. 2.
• ZMF v návaznosti na schválený rozpočet MF na rok 2011 a s odkazem na čl.
2 b. 6 Interní směrnice MF č. 4/2005
O grantové podpoře nestátních neziskových organizací MF schvaluje tyto výše
ﬁnanční podpory (výše neinvestičních
dotací) neziskovým organizacím v r.
2011.
Název organizace
Z kola ven
Karate Jutsu
Skauti ( provoz )
Skauti (tábor)

Návrh 2011
35.000.5.000,20.000,15.000,-

Kopaná Fryšták
Fryštáček (Kašava)
Prameny (CM)
Dis klub Fryšták
Disfest Fryšták
O.S. Věneček
Zbyněk Sedlář (moto)
Ondřej Januška (moto)
Lukáš Nášel (moto)
Čs. Svaz včelařů
Štěpán Dlabaja (OB)
Tomáš Dlabaja (OB)
Klub důchodců Fryšták
Bronislav Růčka (pro.)
Dogtrekking 09 (Růčka)
Speed bike Team
Dobrá nálada Vítová
Český zahrádkářský svaz
TJ Fryšták (vč. stol. tenis)
Tai-či Fryšták
Klub maminek Fryšták
Aerobic – L. Getlerová
Aerobic – A.Čalová
Aerobic – S. Váňová
Žonglování pro mladé
v rámci DIS
Zahájení škol. roku
Mažoretky SDOM
Mažoretky Fryšták (rezerva)
Jiří Grygera (expedice)
Celkem

55.000,15.000,30.000,5.000,15.000,35.000,5.000,5.000,5.000,20.000,5.000,10.000,5.000,5.000,10.000,10.000,20.000,10.000,45.000,5.000,5.000,4.000,4.000,4.000,5.000,5.000,10.000,10.000,15.000,452.000,-

• ZMF s odkazem na schválený rozpočet
města Fryštáku na rok 2011 schvaluje
jako zdroj účelového Peněžního fondu
města Fryšták pro účely uspokojování
kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města Fryštáku a pro další účely
u dotčených osob pro rok 2011 převod
prostředků z rozpočtu města Fryštáku
na rok 2011.
• ZMF odkládá rozhodnutí ve věci
o převzetí krajského zařízení Domova
s chráněným bydlením do doby vydání
stanoviska Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k uvedenému
převodu v návaznosti na stávající platnou legislativu.
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• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s
názvem „SB-4509-142 Fryšták, p. Matela, přípojka do 50m“, umístěné na
městském poz. p. č. 968, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za smluvní cenu věcného břemene při délce kabelu 17 m dle
GP č. 888-65901/2010 ze dne 21. 12.
2010, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
• ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecZPRÁVY

Z

ní zřízení), v platném znění, neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p. č. 551, o výměře 20 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, pro využití
jako vjezdu do zahrady, žadatelce pí J.
Adamcové, Napajedla.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
Finančního výboru při ZMF ve věci návrhu rozpočtu, inventarizace majetku
města, návrhu dotací a kontroly VŘ na
zajištění dodavatele akce „Polyfunkční
objekt s hasičskou zbrojnicí Fryšták“
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
Kontrolního výboru při ZMF bez přip.

• ZMF bere na vědomí zprávy z Výboru
pro rodinu při ZMF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy z Osadního výboru Vítová při ZMF bez přip.
• ZMF bere na vědomí pracovní protokol
o přezkumu hospodaření Školní jídelny
Fryšták s tím, že stanovisko zřizovatele
bude vydáno na základě oﬁciální závěrečné zprávy.
• ZMF schvaluje výběr památky pro zařazení do Programu regenerace MK ČR
pro rok 2011, a to částečná oprava vazby (krovů) střechy kostela sv. Mikuláše
ve Fryštáku, č. rejstříku 15865/7-1870,
nacházející se v území MPZ MF.

RADNICE

Rozpočet Města Fryšták na rok 2011
PŘÍJMY

Název

Rozpočet schválený (tis. Kč)

třída 1
Daňové příjmy
třída 2
Nedaňové příjmy
třída 3
Kapitálové příjmy
třída 4
Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM

26,317
2,238
700
3,681
32,936

VÝDAJE

Název

1014
1019
1032
1036
2143
2212
2219
2221
2223
2229
2310
2321
3111
3113
3311
3312
3313
3314
3316
3319
3326
3341
3349
3399

Ozdravování zvířat a plodin
Ostatní zemědělská činnost
Lesní hospodářství (všeob. výdaje)
Lesní hospodářství - správa
Cestovní ruch
Silnice
Chodníky
Provoz veř. silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
Ost. záležitosti v sil. dopravě
Vodovody - pitná voda
Kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Divadelní činnost
Hudební činnost
Kino
Knihovna
Vydavatelská činnost
Kronika
Obnova kultur. hodnot
Rozhlas
Ostatní sděl. prostředky (FL)
Ost. záležitosti kultury (KOZ)

Rozpočet schválený (tis. Kč)
90
10
75
25
45
690
530
298
137
100
77
1,768
760
3,322
30
188
25
1,084
58
48
90
90
330
219

3412
Sport. zařízení v maj. obce
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
Využití volného času mládeže
3429
Ost. zájmová činnost a rekreace
3523
Odborné léčebné ústavy
3543
Pomoc zdravotně postiženým
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3633
Inženýrské sítě
3635
Územní plánování
3636
Územní rozvoj
3639
Technické služby
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
3732
Dekontaminace půd
3745
Vzhled obcí a veř. zeleň
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
Požární ochrana
5522
Ost. činnosti v integr. záchr. systému
6112
Zastupitelstvo
6171
Činnost místní správy
6223
Mezinárodní spolupráce
6310
Výdaje z ﬁnančních operací
6399
Platby daní a poplatků SR
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
Ost. neinvestiční transfery
VÝDAJE CELKEM
8123
8124

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – úvěr 12,000
Uhr. splátky dlouhodobých půjč. prostředků
-2,590

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

NOVÁ ULICE VE FRYŠTÁKU
Pozorní čtenáři Fryštáckých listů
(3/11) jistě zaregistrovali, že v současné době probíhá jednání o pojmenování
nové ulice v našem městě.
Pracovní název ulice „Pod Školkou“
by se měl změnit na Pekárkova.
Mnozí se možná ptají, proč právě
tento název?
Vysvětlení podal ve svém článku
o Karlu Pekárkovi fryštácký kronikář
PhDr. Česlav Zapletal.
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749
45
560
27
6
32
138
1,019
1,461
129
200
400
11
3,814
3,430
225
185
10
8,293
30
1,428
8,502
574
630
60
39
260
42,346

„Na únorovém Zastupitelstvu města Fryštáku jsem po jednání s panem
starostou Doleželem a v kulturní komisi navrhl, aby nová ulice, která vznikne
pod mateřskou školou, nesla jméno Pekárkova. Především z úcty k dílu a odkazu dr. Karla Pekárka – a také přínosu
Pekárkovy rodiny tomuto městu a regionu. Na zasedání kulturní komise města jsem doporučil, aby se k letošnímu
výročí 100. nedožitých narozenin usku-

-9,410,00

tečnilo slavnostní shromáždění s kulturním programem k uctění památky jedné
z nejvýznamnějších osobností Fryštácka
i Zlínska. Zároveň navrhuji, aby se dr.
Karel Pekárek stal čestným občanem
města Fryštáku.“
A jak to vidíte Vy? Navrhli byste pro
novou ulici jiný název? Nebo by měl zůstat ten stávající – pracovní Pod Školkou? Ozvěte se nám – psát můžete na
e-mail p.nasel@frystak.cz. Vaše příspěvky uveřejníme v dalším čísle Fryštáckých listů.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2011

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vám prostřednictvím
Fryštáckých listů mohu sdělit velmi zajímavé informace. Původně jsem chtěl
psát pár slov o rozpočtu města na rok
2011, který zastupitelstvo schválilo na
svém březnovém zasedání. Jednotlivé
položky nového rozpočtu si ovšem můžete nastudovat z přehledné tabulky,
kterou najdete rovněž na stránkách tohoto čísla.
Raději bych se v krátkosti věnoval
jiné důležité události. V uplynulém období totiž proběhla ve fryštácké mateřské škole kontrola zlínského inspektorátu České školní inspekce. Právě
v těchto dnech jsem obdržel závěrečnou inspekční zprávu, která se velmi
pochvalně zmiňuje o námi zřizovaném
zařízení pro předškoláky.
Mj. bylo ve zprávě uvedeno, že ředitelka MŠ (p. Ilona Staňková) využívá
svěřené ﬁnanční prostředky velmi efektivně a účelně a jsou dodrženy všechny
závazné ukazatele čerpání prostředků
poskytovaných ze státního rozpočtu.
Školka, která podporuje úspěšný přechod dětí do základního vzdělávání, se
také významnou měrou začlenila do
společenského a sportovního života ve
městě. Toto všechno mohu samozřejmě
s radostí potvrdit.
Dovolím si Vám citovat část závěrečného hodnocení.

„Škola vykonává svou činnost v souladu s rozhodnutími o zápisu do rejstříku (vše v souladu se školským zákonem). Zajišťuje na požadované úrovni
rovný přístup ke vzdělání všem dětem,
včetně dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Materiální podmínky školy
jsou na velmi dobré úrovni. Ekonomické podmínky školy umožňují realizaci
školního vzdělávacího programu. Škola
využívá ﬁnanční prostředky ze státního
rozpočtu účelně, efektivně a hospodárně. Škola vytváří bezpečné prostředí
pro děti prostřednictvím účinných administrativních a organizačních opatření.
Vedení školy se prokazatelně zabývá
průběžným plánováním a vyhodnocováním všech oblastí činnosti školy vedoucích k jejímu postupnému zkvalitňování.
Kvalita sledování a vyhodnocování výsledků vzdělávání dětí a průběhu a výsledků předškolního vzdělávání je na
požadované úrovni. Plánování a průběh
vzdělání cíleně a systematicky směřuje k posílení elementárních klíčových
kompetencí dětí předškolního věku na
základě rozvoje v oblastech čtenářské
a přírodovědné gramotnosti. Jeho efektivitu podporují vhodně volené účinné
metody a formy vzdělávací činnosti.
Velkým pozitivem je i příznivé klima
v mateřské škole a vzájemné vztahy
mezi dětmi, dětmi a všemi zaměstnan-

kyněmi školy. Česká školní inspekce
zjistila, že podmínky, průběh a výsledky vzdělávání jsou v souladu se ŠVP PV
i vlastním hodnocením školy a že tento
program je v praxi naplňován.“
Jsem rád, že Mateřská škola Fryšták
získala tak vysoké hodnocení. Je to zároveň velmi pozitivní signál pro všechny rodiče, že jejich děti jsou opravdu
v dobrých rukou. V neposlední řadě si
dovolím vyslovit velký dík nejenom nové
paní ředitelce Iloně Staňkové (která tak
navázala na rovněž dobrou práci své
předchůdkyně Mgr. Marcely Ševelové),
ale i všem dalším zaměstnankyním naší
školky. Bez jejich poctivé práce by totiž
hodnocení určitě nebylo tak příznivé.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy E.ON bude dne
4. dubna 2011 od 9.30 do 11.00 přerušena dodávka elektrické energie ve Fryštáku – Dolní Vsi.
Vypnutá bude oblast ulic Dolnoveská a Přehradní od křižovatky s Příčnou po točnu u čističky.
Dále bude od 12.00 do 13.30 přerušena dodávka také v osadách Suché a Lukovské.
K dalšímu omezení dojde dne 8. dubna 2011 od 7.30 do 15.30.
Tentokrát bude vypnutá oblast ulic Zlínská, Štípská, Sportovní, Břetislava Bakaly, Přehradní nebo jejich částí.
Ve stejný den budou v době od 9.30 do 11.00 bez proudu také
ulice Dolnoveská, Na Kontoře, Osvobození, Osvobození V a Potoky.
Od 12.00 do 13.30 bude vypnuta ulice Holešovská - pravá strana od ﬁrmy Rudolf lešení až po zemědělské družstvo.
Dále bude dne 13. dubna od 7.30 do 13.30 ve Fryštáku vypnuta oblast ulic Kvapilova a Nová.
Dne 15. dubna 2011 od 09.30 do 11.00 bude vypnuta část Fryštáku – Horní Ves.
Půjde o ulice nebo jejich části – Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna III, Hutky, Ke Skalce,
Komenského, Korábová.
Od 12.00 do 13.30 budou bez proudu také ulice Parková, Mexiko, Humna I + II + III, Formanská, Komenského
od křižovatky s ul. Drahovou po křižovatku s ul. Parkovou.
Podrobnější informace najdete na úřední desce města a na webu www.frystak.cz.
V případě jakýchkoli problémů se prosím obracejte přímo na:
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, www.eon.cz.
Telefon: 840 111 333 (bezplatná linka), info@eon.cz.
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Stále ještě bydlíme…
Chtěla bych reagovat na článek
podepsaný „obyvatelé DCHB“ ve Fryštáckých listech č. 3. Předem uvádím,
že pod svým názorem se podepíši, je
totiž založený na faktech a nikoli na zavádějících bludech.
S problematikou v DCHB Fryšták
jsem obeznámená od jejího počátku,
nemám informace druhu „jedna paní
povídala“ a podobně.
Chci psát hlavně o tom, co se mě
v článku dotklo nejvíce, a to bláboly
na pana Šiřinu. Znám ho a vím, že
na takové „články“ osobně reagovat
nebude. Jako jeden z mála spolu se
svou manželkou se rozhodl hájit svoje
práva, a to naprosto čestně a v souladu se zákonem. Že je to v dnešní
době „sakra těžké“ to jistě poznal
nejeden občan v našem státě. Na
závěr mi dovolte zamyšlení – kdo má
zájem škodit těmto manželům, kdo
na ně píše anonymy, kdo s nimi jedná
jako s „nesvéprávnými“ nebo jako se
zločinci? Že by osoba, které šlo podle jejího zaměstnání o (cituji) „klidné
a spokojené stáří obyvatelů domova
a o vytváření příjemného prostředí, aby
obyvatelé mohli vést plnohodnotný
a důstojný život a aby měli pocit jistoty
a bezpečí“? Anebo že by osoba, která
je často navštěvovala a tvářila se jako
přítelkyně?
Nebo kdokoli další? Nevím – vždyť
se tento člověk pod své názory a jiné
projevy ani nepodepsal. Manželé Šiřinovi jsou čestní, slušní lidé a v žádném případě lidé, kteří by žili anebo
chtěli žít na úkor druhých. (jak bylo
v článku uvedeno)
Nabízí se otázka, jak tohle vše
vím? Odpověď je prostá. Jsou to mí
rodiče – Ti nejlepší...
Iva Macalíková
Uveřejněný příspěvek nevyjadřuje stanovisko vydavatele FL (Města
Fryštáku) a redakční rady.
Vážení čtenáři – problematice
DCHB (Penzionu) jsme se na stránkách FL věnovali už od konce loňského roku.
V tuto chvíli diskuzi na toto téma
uzavíráme – obě strany „konﬂiktu“ totiž měly možnost na stránkách našeho magazínu vyjádřit svůj názor.
Pokud Vás tato problematika zajímá, obraťte se laskavě buď na pana
Rudolfa Šiřinu, nebo na ředitelku
Mgr. Martu Ševčíkovou.
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Pes v útulku…
Znovu upozorňujeme, že od konce
předloňského roku (16. 12. 2009) má
město Fryšták v útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršavě umístěného psa.
Jedná se o křížence většího německého
ovčáka, černého s pálením, starého asi
2 roky a slyšícího na jméno Ben. Pokud
by měl kdokoliv o tohoto psa zájem, ať
kontaktuje psí útulek ve Zlíně na Vršavě.
Chovatelé z útulku uvádějí, že Ben
je dobrosrdečný obr, krásný, mladý pes,
který miluje lidi a procházky. Je očipovaný. Vhodný je např. do domku se zahrádkou, naopak se moc nehodí na hlídání objektů!
Útulek pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava, Pod Vrškem 2324
Telefon: 577 244 444
Můžete i napsat na e-mail: utulekzlin@volny.cz.

PODĚKOVÁNÍ ADRA
Začátkem března dorazilo do redakce FL poděkování od humanitární organizace ADRA.
Je adresováno VŠEM OBČANŮM
NAŠEHO MĚSTA, KTEŘÍ PŘISPĚLI DO
SBĚRU AUTOLÉKÁRNIČEK pro nemocnici v africké Keni, jenž ve Fryštáku
probíhal během ledna letošního roku.
Toto poděkování zde rádi uveřejňujeme.

POZVÁNKA
Město Fryšták připravilo pro všechny občany přednášku instruktora autoškoly ing. Vladimíra Šteﬂa s názvem
„Informace o nových pravidlech silničního provozu a podtitulem Aktualizace
za poslední 2 roky a připravované novinky“.
Akce se uskuteční v pondělí 11. dubna od 17.00 ve fryštáckém kinosále.
Vstup je zdarma. Zveme všechny řidiče a účastníky silničního provozu.

POZVÁNKA NA 3. VELKÝ SLET ČARODĚJNIC
Fryštácké čarodějnice
a město Fryšták
Vás zvou v sobotu 30. 4. 2011 na velký rej, který započne průvodem
v 16.00 u sokolovny ve Fryštáku.
Hlavní rej proběhne u rybníka
v Horní Vsi – na Žabě.
Každá příchozí dětská i dospělá
čarodějnice se může ucházet o titul
ČARODĚJNICE ROKU.
Připraveny budou: soutěže, salón
krásy, věštírna, lektvary, živá hudba,
ohňová show, občerstvení, grilované
sele a mnoho dalšího.
Tak neváhejte, ustrojte se,
nastartujte košťata a přileťte!

FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2011

FAIR PLAY
Radostí z pohybu pro snížení korupce ve sportu
Féra: Hej, co se Ti stalo? Jsi nějaký
zelený, je Ti zle?
Pléja: Nerozumím tomu…
Féra: Ta Tvoje zase zlobí?
Pléja: Teď ne... Ale koupíš si zápas,
vsadíš balík a prohraješ. Nějaký Pinďa
si chce užít pět minut slávy, střelí neplánovaný gól navíc a je to v háji.
Féra: Teda, kámo, tomu říkám adrenalin. Já dávám přednost blikajícímu
ovoci. Tam máš své jisté.
Pléja: Sport je sport, mám rád pohyb, a kdo maže, ten jede – stačí trochu
podmáznout.
Féra: Doufám, kámo, že nám ty
naše radosti nezdaní. No, to by byl konec sportu.
Pléja: Jsme na jedné lodi, tohle přece kluci tam nahoře nikdy nedopustí.
Zdanění hazardu nemůže sportu prospět, to už by se na něj nikdo nedíval.
Féra: A co ti mladí, trochu se cukají,
že? Mají ta svá hejblátka na kolečkách
a pořád si něčím pohazují.
Pléja: Prý, že radost z pohybu, no, to
je teda vrchol.
Féra: V klidu, každý se dá koupit,
uvidíš.
Pléja: No, čím dřív, tím líp.
Féra: Chystají to na konec června.
Pléja: Dávám kurz 1:5, že jim vyjde
počasí.
Tenhle rozhovor může proběhnout
stejně dobře v Africe, Jižní Americe jako
i ve Fryštáku. Na podporu „adrenalinového sportování“ si rozhodně stěžovat
nemůžeme. V našem městě se můžeme vyřádit u více než desítky výherních
automatů a možnost sázení máme taky
přímo v centru.
My ale máme na mysli jiný adrenalin.
Už teď se těšíme, jak náměstí a přilehlé okolí ožije mladými lidmi, které baví
pozoruhodné kolečkové sporty nebo komediantské umění. Taky nás zajímá, jak
uplácení ve sportu působí na sportovce
a společnost vůbec. Jak se taková korupce vlastně dělá a jaké sporty tím nejvíce trpí, by nám mohli vysvětlit pozvaní
odborníci. Chceme se Vás proto zeptat:
Máte zájem o diskuzi na téma „Korupce
ve sportu“?
Za organizátory
Toří Sarný a Jim Čedila
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OLYMPIÁDA
Dne 16. března 2011 se uskutečnilo
klání v okresním kole Olympiády v českém jazyce v Otrokovicích na Základní
škole T. G. Masaryka pro žáky 8. a 9.
tříd ZŠ, žáky 1. a 2. ročníků šestiletých
gymnázií a pro žáky 3. a 4. ročníku gymnázií osmiletých.
Naši školu reprezentovala žákyně
devátého ročníku Alžběta Chudárková,
která obsadila krásné 5. místo ve velké
konkurenci šedesáti zúčastněných z téměř třiceti škol okresu.
Moc Alžbětě blahopřejeme a přejeme další úspěchy, zvláště pak při přijímacích zkouškách na střední školy. Ty
čekají naše deváťáky už na konci dubna.
L. Truhlářová

Řezbářská výstava
První řezbářská výstava, uskutečněná koncem února, nám ukázala, že
máme ve Fryštáku spoustu šikovných
řezbářů.
Když jsme výstavku plánovali, nevěděli jsme, kolik exponátů budeme mít,
kdo z občanů nám půjčí své práce. Po
týdenním hlášení rozhlasu a letáčcích,
které jste měli v poštovních schránkách, jste, vážení občané, překvapili. 24
vystavovatelů předvedlo 113 artefaktů.
Jeden hezčí než druhý. Věřte, bylo se
opravdu na co dívat, co obdivovat.
A jak už to bývá ve Fryštáku zvykem,
přišlo na výstavu asi 150 návštěvníků,
ale z toho se do deníčku zapsali lidé

OPRAVA
Omlouvám se za mylnou informaci, ke které nedopatřením došlo v minulém čísle FL. Pod subjektivně zabarveným popisem Fryštáku měl být
uveden jako autor T. Vaněk a ne A.
Chudárková.
Ještě jednou se mu touto cestou
moc omlouvám.
LT

Podle toho, co se stalo
Aneta Hamrlíková
Jednoho dne z večera
v Kauﬂandu jsem ječela.
Vypli totiž elektriku,
hlásili – Žádnou paniku!
Strach se šíří obchodem,
já neváhám s odchodem.
Chytnu mamku za ruku
a říkám si, ejchuchu!
V autě budem v bezpečí,
někdo to tam vyřeší.
Doma říkám, budem hlady,
ale hlavně, že už jsme tady!
Slyšet bombu v uchu,
raděj budem na vzduchu.
Hlavně, že jsme živí, zdraví,
žaludek se nějak spraví.
Raději z obchodu utečem
a buchty doma napečem!
Podle skutečné události složila žákyně třetí třídy.
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KLOKAN
Žáci naší školy se v pátek 18.
března 2011 zúčastnili mezinárodní
matematické soutěže Klokan 2011.
Při soutěži si ujasnili, zda mají
úsudek, popřípadě dobrý odhad. Soutěžilo se ve 4. kategoriích: Cvrček 70
žáků 2.–3. třídy. Klokánek 68 žáků
4.–5. třídy. Benjamín 76 žáků 6.–7.
třídy a nakonec Kadet 83 žáků 8.–9.
třídy.
CVRČEK: 1. Slováková Klára, Macháček Petr, Skalička Pavel, 3.A, 2. Valeriánová Lucie, 3.A, 3. Fryšová Lucie,
Matušů Emma 3.A.
KLOKÁNEK: 1. Zelinka Ondřej, 5.B,
2. Havlík Martin, 5.A, 3. Hrnčiříková
Alžběta, Kotas Jakub, 5.A.
BENJAMÍN, 1. Zavřel Jaromír, 7.A,
2. Macková Tereza, 6.A, 3. Gregor
Radek, 7.A.
KADET: 1. Jasenský Dominik, 9.A,
2. Kočenda Jan, 9.B, 3. Svačina
Roman, 9.B.
Všem vítězům blahopřejeme!
Mgr. Jana Hájková

z Ostravy, Holešova, Zlína, Rackové a jiných míst. Fryštačané mají školní budovu daleko a zpravidla nemají čas. To je
škoda! Nebo napsat, že je to smutné?!
Ti, co zde byli, obdivovali úžasnou
dovednost, nápaditost, řemeslnou zručnost, citlivost k materiálům našich řezbářů. Ti pracovali s lípou, olší, topolem,
lindou, trnkou, s kořeny růží a pod.
Návštěvníci ocenili umělecké výtvory ohodnocením, že tuto nádheru mohly vytvořit jen „zlaté ručičky“ řezbářů.
A hlavně byli překvapeni, kolik umělců žije
mezi námi, aniž bychom o nich věděli.
V zápisovém deníčku jim touto cestou děkují a přejí jim i nadále pevnou
ruku, ostré rýdlo, dobrý materiál, bohatou představivost a těší se na další
krásná díla. Všichni ovšem litují, že
výstava může být jen 2 dny, a stýskají
si, že by konečně mělo být ve Fryštáku
muzeum.
PS: Mimo řezbářské práce zde bylo
vystaveno i 6 loutek s pohyblivými klouby od p. J. Navrátila. Mnozí jste viděli
o těchto panáčcích představujících státníky, pořady v televizi.
Všem vystavovatelům děkuje
SK
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Vodění medvěda ve Fryštáku
Dne 26. 2. 2011 pořádalo občanské sdružení ROZRUCH s občany, přáteli
a kamarády z města Fryštáku po nultém ročníku první oﬁciální VODĚNÍ MEDVĚDA.
Před prvním oﬁciálním VODĚNÍM
MEDVĚDA se odehrálo následující:
V roce 2010 zástupci občanského
sdružení ROZRUCH navštívili PhDr. Karla Pavlištíka a PhDr. Alenu Prudkou ze
zlínského Muzea jihovýchodní Moravy
za účelem rady ohledně obnovení tradice – VODĚNÍ MEDVĚDA. Zjistili jsme, že
jeden z posledních oﬁciálních záznamů
z města Fryštáku je z roku 1969. Obdrželi jsme rady a doporučení jak navázat
na danou tradici. Dne 13. 2. 2010 jsme
uskutečnili nultý ročník VODĚNÍ MEDVĚDA za účelem načerpání zkušeností
a zjištění, jak obyvatelé budou reagovat
na daný záměr. Byli jsme překvapeni
reakcí občanů a vybraným obnosem,
který jsme následně předali dětem na
Hrádek. Po této zkušenosti jsme se dohodli, že provedeme první oﬁciální VODĚNÍ MEDVĚDA ve Fryštáku, abychom
pokračovali v tradici.
A nyní Vás rádi poinformujeme
o prvním oﬁciálním ročníku VODĚNÍ
MEDVĚDA:
Sraz všech masek a účastníků byl v
8.00 u restaurace LEPA, kde nás přivítali Hochmajerovi a bohatě nás pohostili.
V 8.30 byl proveden nástup a focení
masek (bylo nás 43). Průvod doprovázel
vůz s koňmi p. Doležala, dvě jezdkyně
na koních a muzika, která nám přišla na
pomoc ze Sdružení přátel lidové kultury
KAŠAVA.
Start!
Sluníčko svítilo a počasí nám přálo.
Byla zima, ale hřálo nás naše nadšení
a kapka slivovice. Hrajeme, zpíváme,
tančíme, tračíme řidiče v autech, rozdáváme veselí. Koho jsme „zkasírovali“
dostal mašli, tedy barevnou stužku na
plot, na auto, aby bylo jasno, kdo není
lakomý a přispěl na dobrou věc!

Přicházíme na náměstí!
Zástupce o. s. Rozruch všem Fryštačanům shromážděným na rynku oznamuje a hlásá, proč jeho veselá družina
přišla mezi ně a co od občanů očekáváme. Nastínil trasu, po které se budeme dále pohybovat, a nabádal všechen
lid, aby nejen s
námi sdílel veselí, ale aby se
k nám přidal /
ať mladý, či
starší, v masce, či bez ní/.
Následně
nás vítá zástupce města
– pan starosta.
Přednáší v tento významný
den „Devatero
starosty“, vtipný a laškovný
projev. Předává
medvědovi krásný /nově vyrobený i pro
příští časy/ klíč města, klíč k dnešnímu
veselí, klíč, který umožňuje družině beztrestně navštěvovat spoluobčany, pojídat nabízené dobroty a popíjet vše, co
teče a zahřeje.
Po všelikém a bohatém pohoštění
/tekutém i hutném/, po tanečcích jsme
se vydali tropit rozruch směrem na
Horní Ves, Mexiko, Hutky, Hornoveskou
atd.
Všude nás vítali. Ledacos nám dali.
My jim zazpívali a oni s námi tancovali.
Zďobli jsme tu a tam něco, co nám kdo
nabídl. Vybrali „daň“ a šli zase o dům
dál.
Že se rozbily váhy u koňského spřežení, že jsme museli u hodných lidí
svařovat roztržený kruh, že jsme některé „padlé“ odváželi různými způsoby

domů, to patří k našemu dni D a o tom
psát nebudu! To nemusí nikdo vědět!
Cíl!
Mnozí z účastníků do cíle nedošli
protože:
A/ nechytili druhý dech;
B/ měli špatnou rovnováhu;
C/ ošoupali si příliš nohy.
Ostatní se rozešli po 15. hodině, aby
spočítali daně a připravili se na večerní
ples SRPŠ či na řezbářskou výstavu.
Na vědomost občanům dáváme, že
se vybralo na daních 13.708 Kč.
Na „děti“ z Hrádku (domov pro osoby se zdravotním postižením) dáváme
částku 6. 854 Kč. Martinu Doležalovi
(pomoc v nouzi) 6. 854 Kč.
Všem štědrým občanům města Fryštáku ještě jednou mockrát děkujeme!
S pozdravem
členové o. s. ROZRUCH
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ZPRÁV Y
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LUKOVEČ K A

KONČINY V LUKOVEČKU
Pěkně zvesela a s písničkou na rtech
se vydal masopustní průvod napříč dědinou. Opentlený vůz s koňmi, nespočet
maškar společně s medvědem navštívili dům od domu.
Samá barvička, samá pentlička,
spousta dobrot a líbivá melodie harmoniky, to vše podtrhovalo skvělou atmosféru této tradice.
Letos poprvé se však v Lukovečku konalo také pochovávání basy, což
neodmyslitelně patří k tradičním končinám. „Ó baso, neopouštěj nás“, rozeznělo se, když vkráčel smuteční průvod
kolem půlnoci do bujaré nálady návštěvníků končinové zábavy. Celý obřad byl
jeden velký nášup vtipně a trefně shrnutých událostí v naší obci. Nebylo nikoho,
kdo by se skvěle nebavil. Nutno říci, že
organizátoři, přesněji rodina Drábkova
a spol., odvedli víc než dobrou práci. Výborná muzika, bohatá a vtipná tombola,
dobrého jídla a pití požehnaně.
Zkrátka zábava, jak má být...

HOBBY KAŽDÉ DOBY
MS ČČK pořádá

VÝSTAVU
RUKODĚLNÝCH PRACÍ.
Výstava proběhne
v sobotu 9. 4. od 13 do 18 hod.
a v neděli 10. 4. od 9 do 18 hod.
v Obecním domě.
Občerstvení zajištěno.
Přijďte se podívat, co některé ruce
dokázaly a dokáží.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!
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Také
Také košt
košt slivovice
slivovice patří
patří k
k tradičním
tradičním akcím
akcím vv tomto
tomto období.
období.....

Účastníci téhle zvlášť náročné disciplíny rovněž zaznamenali řadu novinek.
Sešlo se 24 vzorků, proběhly tedy tři série po osmi kolech. Koštu se zúčastnilo
18 zkušených degustátorů a bylo potřeba se co ohánět, protože 432 štamprlí
se muselo nalít, roznést a umýt.
V průběhu vyhodnocení výsledků si
mohli dobrovolníci vyzkoušet pár užitečných činností. Připravit otýpku dřeva do
pálenice nebo pečlivě sbírat trnky do
košíku nebylo v danou chvíli jednoduché. Vítězové byli také řádně oceněni.
Takový švestkový kompot nebo sušené
trnky, to se opravdu hodí.

FAIR TRADE
Přednáška pana Pavla Štěpána o Fair trade všechny přítomné v Klubu maminek Fryšták
zaujala.
Fair trade je anglický výraz pro spravedlivý obchod. Fair trade je obchod, ne
charita. Je to přímá podpora producentů
z rozvojových zemí. Jedná se především
o potravinové výrobky, např. kávu, kakao,
čaj, rýži, banány, třtinový cukr… Certiﬁ kovanou značku Fair trade mohou mít i
hračky, bytové doplňky, tašky, šperky aj.
Jak se pozná výrobek Fair trade? Podle ochranné známky přímo na obalech,
která zaručuje, že výrobky splňují stanovené sociální, ekologické a ekonomické
požadavky spravedlivého obchodu.
Pěstitelé a řemeslníci dostávají za
své výrobky dohodnutou cenu, která
jim umožňuje pokrýt náklady na výrobu
a získat prostředky pro důstojné živobytí.
Pracují v důstojných a bezpečných podmínkách. Na práci se nepodílejí děti!
Obchodníci zapojení do Fair trade vyplácí tzv. sociální příplatek, který je investován do projektů místního rozvoje,
zejména v sociální oblasti. Např. budování škol, studní. Financuje se tím i mobilní klinika a lékaři, kteří vyjíždí do vesnic
a poskytují zdravotní péči. Část peněz

Ale pojďme k výsledkům koštu. Podle historie minulých ročníků se jména
nejlepších v první pětce téměř opakují.
První místo získal Radek Vráblík, druhé místo Ludvík Šebík a o třetí místo
se podělili Miroslav Drábek a Jaroslav
Bouček.
Skvěle se všichni pobavili, jedli, pili,
zpívali a tancovali. Zábava za doprovodu harmoniky se protáhla až do nočních
hodin.
Takže když to všechno shrneme –
především ZÁBAVĚ ZDAR a TRADICÍM
OBZVLÁŠŤ!
S.V.
bývá využívána i na vyplácení zadlužených farem. Výrobky Fair trade bývají velmi kvalitní, často jsou certiﬁkovány jako
výrobky ekologického zemědělství.
Do systému Fair trade je zapojeno
přes milion a půl pěstitelů, zemědělských pracovníků, řemeslníků a jejich
rodin ve více než 60 zemích Afriky, Asie
a Latinské Ameriky.

Závěrem bych podotkla, že dávám
přednost místním výrobkům. Ale kávu,
čaj, kakao, banány či pomeranče si zde
nevypěstujeme, tak proč si aspoň občas
nekoupit kvalitní plodinu nebo výrobek,
tím podpořit své zdraví a zlepšit životní
podmínky chudých pěstitelů?
LP

Klub maminek
P R O G R A M na D U B E N 2 0 1 1
Pravidelné úterky 9–11 hodin:

5. 4.

Dojmy z Dánska
– povídání o hudebním pobytu v Dánsku s Lucinkou Ševčíkovou.
Pro děti: hudební hrátky.
12. 4. Velikonoční tvoření – zaměřené zejména pro děti.
19. 4. Den Země – beseda o planetě, o přírodě, o nás.
Pro děti: sportovní hrátky.
26. 4. Fotografování dětí s Bárou Švajdovou.
Páteční tvoření pro širokou veřejnost /v 17 hod/:
8. 4. Malování kraslic voskovou technikou s paní Čevelovou – materiál zajištěn.
15. 4. Velikonoční tvoření – materiál zajištěn.
21. 4. (čtvrtek) Prohlídka kozí farmy v Lukově + možnost nákupu kozího mléka,
tvarohu, kefíru, syrovátky, sýrů.
Sraz v Lukově na točně v 10.15 (bus Fryšták – Lukov 10:03 nebo vl.).
Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cz
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
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Mějme v úctě svaté a následujme jejich život.

Kronika oratoře (24.)
(školní rok 1934–35)
Po odchodu ctp. klerika Ševely na bohosloví a po přeložení ctp. klerika Vojtěcha Basovníka do Moravské Ostravy, vypomáhají v oratoři ctp. klerik Zela, Muška,
Surý a pan Hlaváč, za vedení dp. Ernesta Horniaka. Ten byl vedoucím do ledna. Po
něm se ujímá oratoře novokněz, právě koncem ledna vysvěcený – dp. František
Lepařík.
Klerik Josef Muška odešel záhy do ústavu v Podmoklích. Z asistentů zůstávají
Jan Surý, klerik Zela, kteří před vánocemi odejdou v téže hodnosti do Moravské
Ostravy.
V oratoři nyní vypomáhá ctp. Cyril Ondra do té doby, dokud neodejde do Lublaně na bohosloví. Pan Hlaváč neúnavně pracuje dále. Jako nové síly nastupují ctp.
Emil Škurka a František Kostka, který už koncem března musel oratoř pro nemoc
opustit. Veliké zásluhy o zvelebení fryštácké oratoře si dobyl ctp. klerik František
Míša. Je jisté, že při této neustálé změně personálu veškerá práce ležela na bedrech dp. vedoucího, který věnuje velkou péči malým, protože od nich čeká mnoho
dobrého.
Podporují se zvláště salesiánské hry, omezuje se kopaná a kouření u velkých,
taktéž hra v karty. Rozumí se samosebou, že se dospělí neradi zříkají svých zamilovaných zvyků, a proto raději odcházejí a hledají přístřeší jinde.
Velmi důležité je, že byla zavedena systematicky knihovna, rozvěšeny různé
časopisy na čelném místě v herně, takže byl k nim umožněn přístup všem. Před
Vánocemi získala oratoř novou místnost – sousední. Účelem jejím: dáti možnost
všem k tichému a nerušenému čtení a tiché zábavě.
Zmínky zasluhuje kroužek pěvecký a osmičlenný orchestr řízený ctp. Emilem
Škurkou. Hrávali české šlágry. Ani divadlo nespalo. Cvičilo se: Michal, odvážný
vzduchoplavec a sehráli je velcí za režisérského taktu ctp. klerika Kostky. Dále se
cvičilo divadlo Zápasící mocnosti. Z technických důvodů však se nehrálo.
Školáci sehráli pohádkovou hru Princ Vítězslav. Vydařila se. Hlavní úlohu měl
Miroslav Hanačík. Dále se cvičila hra Ubrousku, prostři se. Pro nedostatek času
se nehrála.
Nezapomíná se na stránku duchovní. To dokazují horliví ministranti, kteří nadšeně vstupují do Legia (asi 20).
Na konci školního roku se poprvé pořádají exercicie pro chlapce (dp. Lepařík).
Skoro 40 fryštáckých ogarů se zúčastňovalo horlivě cvičení přes tři celé dlouhé
dny. Chlapci byli v ústavě celý den, jen na jídlo a nocleh chodili domů. Jinak den
vyplněn hrami a pobožnými cvičeními, duchovní četbou a uvažováním o svatých
pravdách, které jim předkládal velmi zajímavě sám dp. vedoucí. Na zakončení
přistoupili všichni k svaté zpovědi a ke společnému sv. přijímání.

P. Ignác Stuchlý

Několik otázek pro
biskupa Václava Malého,
který odpovídal na webu víra.cz

Kdy se slaví Velikonoce? Slyšela jsem, že jsou pokaždé jindy. Je to
pravda? Datum Velikonoc se řídí datem
prvního jarního úplňku. Neděle Hodu
Božího velikonočního je vždy po prvním
jarním úplňku. Datum kolísá od 22. 3.
do 25. 4.
Nějak se s kamarádkami nemůžeme dopočítat čtyřiceti postních dnů.
Kdy končí postní doba a začínají Velikonoce? Velikonoce začínají večerní
bohoslužbou na Zelený čtvrtek. Postní
doba začíná na Popeleční středu a 40
dní se počítá od Popeleční středy do
Bílé soboty bez započtení postních nedělí.
Proč je státní svátek zrovna v pondělí, když Poslední večeře byla ve
čtvrtek a ukřižování Páně v pátek?
V některých zemích je po celé Velikonoční triduum volno pro všechny. Záleží
na jednotlivé zemi. Za doby komunismu
byla snaha vymazat duchovní obsah Velikonoc z mysli lidí. A tyto dny se přirozeně vůbec nepřipomínaly. Zůstalo jenom
Velikonoční pondělí jako zbytek tradice
velikonočního oktávu, i když tento den
není duchovně tak významný.
Křesťanské Velikonoce se mi jeví
jako dost kruté svátky. Vánoce jsou víc
idylické, i když rodit v chlívě asi taky
nebyla idyla. Proč jsou Velikonoce významnější? Velikonoce jsou připomínkou a slavením Ježíšovy smrti na kříži
a jeho vzkříšení. Připomínají význam
oběti života ve prospěch druhých a zároveň, že smrt není konečným slovem lidského konání, ale že ve smrti máme naději přejít do nového života, který nám
otevřel právě Ježíš z Nazareta. Proto
jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Značí zrození nového
života, který otevírá nové možnosti už
během našeho pozemského putování.
Zajímalo by mě, proč musel být
Kristus zabit. Má to nějaký význam?
To mu nemohl Bůh pomoci? Ježíš naplnil předpovědi Starého zákona, kde
je řečeno, že věrný Boží služebník položí život za mnohé. Ježíšova smrt je
důsledkem a vyvrcholením jeho celoži-

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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votního postoje naprosté odevzdanosti
a věrnosti, Božího příklonu vůči lidem.
Přijal bezmoc kříže, aby se jasně projevilo jeho naprosté vydání se (Flp 2,5–
11) Boží moci, která se zjevně ukázala
v Ježíšově vzkříšení.
Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek? A proč je ten čtvrtek vlastně
zelený? Jíst špenát na Zelený čtvrtek
je lidovým zvykem, který s duchovním
obsahem Velikonoc vůbec nesouvisí.
Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou
původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).
Proč vlastně věříte v Boha? Co to
pro vás znamená? Jak jste uvěřil? Máte
také krize víry? Víra v Boha mě vede
k pokoře, že nejsem pánem svého života, ani stvoření, jehož jsem součástí.
Víra mi dává naději a zkušenost, že jsem
někým přijat navzdory své hříšnosti
a nedostatečnosti. Přijat v plném slova
smyslu, bez výčitek. Víra mi umožňuje
hluboce zakusit, co znamená odpuštění. A dává mi sílu odpouštět i druhým.
Je pro mě povzbuzením odpovědně žít
a povstávat i ve chvílích slabosti a selhání. A dává mi výhled na nový život přesahující všechny lidské představy. Aniž
mě zbavuje odpovědnosti za pozemské
putování. Víra pro mě vůbec není těšínským jablíčkem nebo únikem z reality,
ale naopak mi pomáhá žít realitu v plné
šíři a hloubce. Pomáhá mi také dávat
smysl bolestem i nepříjemným chvílím,
zklamáním. A jak jsem uvěřil? Rodiče mi
dali příklad neformální a hluboce zakoušené víry. A to byl ten nejlepší vklad do
života. Cesta víry je pro mne procesem,
nikdy jsem ji neztratil, ale přiznám, že
přicházejí časy únavy, pochybností, ale
i toto vidím jako něco, co může mou víru
pročišťovat a zbavovat laciného zjednodušování a ideologizace.
Pan biskup bude letošním hostem
Starých pák v Mladočově.
Každý v sobě dítě má,
co si rádo hrá…
Pěkné pozdravení všem.
Rádi bychom Vám znovu připomenuli, že máte možnost účastnit se
našeho „ochotnického“ setkávání. Je
otevřeno pro všechny, kteří mají rádi
zpěv, divadlo, improvizaci, hry a další
radost navozující aktivity, při kterých
se lidé navzájem pobaví, osmělí, uvolní, spřátelí a načerpají sílu a energii ke
svému „všednímu“ životu.
Pravidelně se setkáváme ve středy
po 18. hodině. Zájemci se mohou dozvědět více na tel. 776 14 06 53 či
JiriSadila@gmail.com.
Za Rádohrá se na Vás těší
Jiří Sadila

VÍTOVÁ

Dne 5. března 2011 jsme na Vítové uspořádali Fašank. Od půl desáté
se vydal průvod masek s medvědem
a naší kapelou na dlouhou cestu dědinou. Skoro v každém domě nás čekalo
bohaté pohoštění a medvěd se vytáčel
v kole s každou panímámou. „Fašanky,
fašanky, můj milý pane, dajte nám slaniny jako dvě dlaně!“ Protančit celou Vítovou není lehké, ale všude nás podpořili,
zpívali a také se přidávali do průvodu
naši Vítovjané – MOC VÁM ZA VAŠI NÁKLONNOST DĚKUJEME.
Ještě v ten samý den jsme od 21.
hodiny ve VÚB Vítová uspořádali (někteří z posledních sil) Končinovou zábavu.
Letos praskal sál ve švech a kdo tam
byl, jistě nelitoval. Ve 23 hodin jsme se
naposledy rozloučili s naší „basenkou

vítoveckou“ a důstojně jsme ji doprovodili na její poslední cestě. Následovala trachtace, které se účastnilo velké
množství Vítovjanů, ale i přespolních
hostů. Ještě že jsou fašanky jen jednou v roce! Krásně jsme si to užili a mě
nezbývá než poděkovat všem členům
i nečlenům OSDNV, Vítovecké 1, panu
Cholastovi a hlavně Vám, milí spoluobčané, za nádhernou atmosféru a vše,
co k tradičním Končinám patří. Tobě
taky medvěde!
OSDNV má už spoustu fotograﬁí ze
všech akcí, máte-li zájem prohlédnout
si je, najdete je na www.rajce.net (do
vyhledávače zadejte bacuvkova). Také
jsme si založili webové stránky, jejich
adresa je www.dobranalada.huu.cz.
Sanitrníková

V únoru proběhl na Vítové tradiční Maškarní karneval pro děti. Tentokrát jsme
soutěžní disciplíny nasměrovali na téma „Superhrdinové“. O program se postarali naši nejmladší členové OS. Děti si tak mohly zahrát například na Spidermana,
Kočičí ženu, nebo třeba na Batmana, který nás navštívil dokonce osobně. Pak se
všechny děti představily porotě, která vyhodnotila nejlepší kostýmy. Na třetím místě se umístila Marička Vaculíková převlečená za andělíčka, druhé místo obsadila
Beatka Janošková, která přišla za Karkulku a cenu za nejlepší masku si odnesl
Danek Mlčoch, který měl na sobě kostým Pán ohně. Pak následovala dětská tombola
a volná zábava. Za tuto akci děkuji všem pořadatelům, sponzorům, porotě, rodičům
dětí, ale hlavně dětem samotným.
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Městská knihovna: něco čísel i nové stránky
Vyskytnou-li se někde statistické údaje, oči většiny lidí je jen zběžně přeletí
a navenek či uvnitř se ozve něco jako „hmmmm“. Jindy je ovšem stačí přetřít
pestřejším nátěrem a ono plané „hmmmm“ se může proměnit třeba v uvolněné
„chacha“, uznalé „aha“, nebo dokonce ještě uznalejší „týjo“.
Zkusme to tedy.
Představte si, že naše knihovna
měla k 1. lednu tohoto roku 19 861
svazků knihovního fondu (tohle si konec konců představovat nemusíte, to je
skutečnost). Je to jen číslo. Po chvilce
hledání ale můžeme kupř. zjistit, že totéž číslo označuje kladenskou lokálku,
která den co (pracovní) den vyjíždí ze
zastávky Kladno-Ostrovec, a to v 7.01.
Cílem je železniční stanice Kladno, kam
podle jízdního řádu dorazí vždy v 7.07…
Vida, lokálka se pohybuje. Co takhle
trocha pohybu? Běháte? Pakliže ano,
možná Vás potěší, že za pomoci tohoto
počtu svazků bychom mohli vytvořit exkluzivní běžecký ovál délkou téměř odpovídající běžným parametrům. Dejme
tomu, že knihy mají průměrnou tloušťku 2 cm (to by mohlo být) a necelých
400 m na Vás netrpělivě čeká. Potom
stačí jen vyběhnout: na startu se opřít
o nezpochybnitelně pevná fakta naučné
literatury, záhy, abychom tempo nepřepálili, se poněkud uklidnit sektorem beletrie oplývající životní moudrostí, ale ne
zase příliš, je třeba, abychom někde na
„třístovce“ začali pod vlivem úseku kriminálních thrillerů a hororových příběhů
ﬁnišovat. Vyjde-li vše, do cíle bychom
mohli vpadnout v rytmu srdce bušícího
podle pravidel pod nohama se červenajícího romantického čtiva. Výsledek by
mohl být fajn. Nesmíte ovšem na hřbetech knih klopýtnout!
Čtenáři. Těch aktivních (tedy těch,
kteří si v loňském roce půjčili alespoň
1 titul) bylo k 1. lednu v naší knihovně 361. Zkusme si s nimi hypoteticky
zažít jedno stěhování. Nejprve musíme
ovšem zvolit cíl. Obcí, které mají 361
obyvatel, je hned několik. Kdyby se
všichni naši čtenáři rozhodli je nahradit, mohli by váhat třeba mezi karlovarskými Dasnicemi, kde můžeme najít
někdejší tvrz Chlumek, či Dlouhou Vsí
u Havlíčkova Brodu, na jejíž návsi stojí
kostel sv. Mikuláše z 13. století, nebo
by se při troše štěstí mohli vydat do minulosti a osídlit roku 1834 čtyřiapadesát vízmberských domů… Jak se tam
z Fryštáku přepravit? Třeba by použili
nástupce Karosy, vysokomýtské stroje
s označením Irisbus Crossway. Všichni by raději seděli. To víte, cesta dalekáť. To máme 41 míst. Potřebovali by
tak 8 těchto autobusů. A co zbývajících
33 pasažérů? Ti by se mohli přemístit
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například v třiatřicetimístném letadle
Saab S340, ale není jisté, zda by jim ke
zdárnému startu letiště mezi Horní Vsí
a Lukovečkem stačilo…
A čísel (prozatím) stačilo také. Snad
kromě jednoho, 35. Tolik aktuálně odebíraných časopiseckých titulů čeká
v naší knihovně na své čtenáře. Abychom byli přesní, mezi nimi jsou i dva
deníky − Lidové noviny a Zlínský deník.
Děti i mládež nejčastěji míří ke Čtyřlístku, ABC, Kačeru Donaldovi nebo
Popcornu. U dospělých si na nezájem
nemohou stěžovat např. časopisy činnostního rázu jako Domov, Chatař &
chalupář, Naše krásná zahrada, Zahrádkář, dále ty, které představují půvab
(a kulturu) našich regionů i více či méně
exotických zemí, jako jsou Turista, Lidé
a země, Země světa. Milovníky historie
zaujme (i zajme) Živá historie, patrioty
těší Valašsko a Zvuk Zlínského kraje,
jiní volí Maminku, Marianne, Xantypu,
Přísně tajné!, Moji psychologii, Fit styl,
Zdraví a další a další… Při sepisování
tohoto výčtu rádi neopomínáme poděkovat. Komu? Přece dárcům, díky nimž
je náš časopisecký i knižní repertoár

(nejen) od letoška bohatší. Paní Mrázková, pane Urbánku, manželé Kočendovi,
děkujeme!
No tohle… Nějak jsme se rozepsali.
Povšimnutíhodné knižní novinky si tedy
necháme na příště (a že je na co se
těšit!;-) Jen Vás ještě zveme na novou
formu návštěvy naší knihovny. Je elektronická a můžete ji realizovat kdykoliv −
i mimo půjčovní dobu. Máme totiž nové
stránky. Najdete je na adrese http://
frystak.knihovna.cz. Objevíte na nich
mj. informace o nás, dění v knižním
světě i kolem knihovny, katalog našich
knižních titulů či odraz Fryštáku v literatuře. Věříme, že se stránky nestanou
zkamenělinou a že i s Vaším přispěním
rozkvetou jako jarní krajina!
Vaši knihovníci
Jan Krčma a Anna Zapletalová
P. S. Abychom nezapomněli… ještě
se dopustíme několika znaků. Týkají se
pozoruhodného projektu jménem Čtení
pomáhá. Děti i mládež díky němu mají
od 8. dubna 2011 šanci přispět ﬁnanční
částkou, kterou získají přečtením vybraných knih, na různé charitativní počiny.
Výzva: Zkrátka, milé děti, milá mládeži,
čím více přečtete, tím více na dobré
věci přispějete! (Odkaz na tento projekt
a jeho pravidla najdete také na našich
stránkách.)

Ve
Ve Fryštáku
Fryštáku se
se jednalo
jednalo o
o knihovnách
knihovnách

Obřadní síň fryštácké radnice ve středu 16. března 2011 hostila jednání vedoucích profesionálních knihoven okresu Zlín. Pravidelná akce konaná vždy v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně tak po několik letech znovu
zavítala do našeho města.
Návštěvu téměř dvou desítek knihovnic a knihovníků z celého Zlínska přišel
krátce pozdravit i starosta Mgr. Lubomír Doležel. Pracovního jednání se zúčastnila
také ředitelka krajské knihovny PhDr. Zdeňka Friedlová, která všechny seznámila
s novinkami v legislativě. V závěru pracovního jednání si účastníci našli čas i na
krátkou procházku po historickém jádru města s výkladem fryštáckého kronikáře
PhDr. Česlava Zapletala.
-pnFRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2011

POZVÁNKA
Městská knihovna Fryšták pořádá
v sobotu 9. 4. 2011 workshop japonské kaligraﬁe. Vedoucím dílny, která
se uskuteční ve výtvarné učebně ZŠ
Fryšták, je René Skupý z Česko-japonské společnosti, držitel 6. danu kaligraﬁcké federace Tóka šoin.
Bližší informace Vám rádi poskytneme v městské knihovně, kde se
také mohou zájemci závazně přihlásit
u Mgr. Jana Krčmy.

Stalo se už dobrou tradicí, že se ve
Fryštáku v rámci velikonočních svátků,
představuje všem milovníkům vážné
hudby špičkový zlínský soubor Canticum Camerale.
Také letos zazní ve farním kostele svatého Mikuláše ve středu dne
27. dubna od 19.00 díla raně barokních
skladatelů Henry Du Monta, Iacoba Galluse, Hanse Leo Hasslera a Johanna
Pachelbela doplněná o premieru vokální mše „a capella“ soudobého autora
Miroslava Hromádky, který tuto mši se
souborem sám nastudoval. To vše pod
taktovkou dirigenta Marka Čermáka,

který navíc současně povede celý smíšený komorní sbor od continua a který
zároveň obohatí program i sólově – instrumentálním vstupem.

AEROBIK
Fryštácký aerobik v Gentu
Koncem února se Aerobik klub Zlín,
v němž působí i fryštácké odchovankyně trenérky Moniky Váňové Alice Čalová,
Sára Váňová a Lucie Gettlerová, letos
poprvé vydal za hranice. Konalo se tam
otevřené mistrovství Belgie ve sportovním aerobiku a Fisaf Fitness týmech.
V konkurenci sportovců z Francie, Holanska, Itálie, Švýcarska, Německa a z pořádající Belgie předváděly své umění
i tři ﬁtness týmy Aerobik klubu Zlín –
v kadetech (11–13 let) a juniorech
(14–16 let) trenérky Moniky Váňové a v
kategorii dospělých (17 a výše) trenérské dvojice Sylva Košacká a Renáta Myjavcová. Posledně jmenovaná je rovněž
autorkou všech závodních choreograﬁí.
V sobotním prvém soutěžním kole nikdo
nic zásadního nezkazil, a tak se všechna děvčata mohla radovat – kadetky
a juniorky šly do nedělního ﬁnále z prvého místa, seniorky z druhého. I když
byly výkony poznamenány nervozitou
z prvého mezinárodního startu a ani je-

den tým se nevyhnul chybičkám, všechny tři nakonec braly v nedělním ﬁnále
medaile. A tak se na „poličce úspěchů“
ve fryštácké sokolovně zaleskne další
pohár, tentokrát z Belgie.
zš

Aerobik z Fryštáku
přivezl medaile
V sobotu 19. února se v Praze konaly aerobní závody wellness týmů,

kterých se zúčastnily i týmy trenérky Moniky Váňové, trénující v Aerobik
klubu Zlín. Členkami těchto týmů jsou
i děvčata z Fryštáku, která před časem
úspěšně reprezentovala Základní školu
Fryšták na aerobních závodech ve Zlíně
(výpravu vedla paní Galíková). Na sobotních závodech v Praze zúročila tvrdou
přípravu a přivezla si bronzové medaile.
Nejmenší děvčata závodila v I. kategorii
(věkový průměr 8–11 let). Byla to jejich
prvá závodní zkušenost – teprve začínají – a soutěžila s daleko většími děvčaty. V konkurenci z celé republiky byla
nejmenší, a o to je třetí místo na jejich
prvém závodě cenné. Tým starších děvčat závodil ve II. kategorii (11–16 let),
kde patřil opět k nejmladším. I jejich
bronz je velmi cenný. Fryštácký aerobik
pod vedením Moniky Váňové sklidil zasloužené úspěchy podložené poctivou,
kvalitní přípravou.
Blahopřejeme.
Reprezentovaly nás:
kat. I. – K. Slováková, A. Krajčová;
kat. II – Z. Vidlářová, A. Hamrlíková.
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Počátky kopané ve Fryštáku
Psal se rok 1930 a na republiku
dopadla doba velmi zlá, gradovala hospodářská krize. Občané byli postiženi
především na platech, dokonce i ﬁrma
Baťa, pokud chtěla udržet výrobu, byla
nucena část mzdy vyplácet svými výrobky. Totéž se stávalo v místních fabrikách u Jadrníčků nebo u Pekárků. V této
době začal pronikat do povědomí občanů Fryštáku zájem o fotbal, když předtím – zhruba před 10 až 20 lety – byl
tento zájem spíše dominantou různých
sportovních zájmů všech větších měst.
Obliba nového sportu se začala šířit
po republice jako lavina. Okolní obce
a také 9 zlínských klubů měly během let
1931–1935 vyřízeny všechny záležitosti s tímto sportem spojené. V průběhu
roku 1930, zejména však v roce 1931
přišly desítky občanů – amatérů na to,
že vyčleněné místo pro kopanou (tržiště
naproti Jadrníčkovy fabriky) ani druhé
místo Doleček (později vyčleněné jako
kluziště pro oddíl ledního hokeje) není
pro kopanou vhodné a začalo velmi intenzivní jednání o změně. Tehdejší fryštácký lékárník PhMr. Urbášek za laskavého svolení obvodního lékaře MUDr.
Kučery požádal v létě 1931 hospodského Františka Matulu, aby svolal na radnici zájemce o založení nového sportu
– kopané. Nadšení bylo veliké a účast
více jak 80 plně oddaných zájemců byla
jistotou, že nový sport bude úspěšný.
Stanovy zapůjčené od SK Baťa Zlín byly
projednány na schůzi stanovené na den
31. října 1931. Po nutných úpravách
a připomínkách byly zaslány ke schválení do Prahy. Musím podotknout, že
společně se zájemci se chopily nového
sportu i vážené fryštácké osoby. K zakladatelům, dr. Kučerovi a PhMr. Urbáškovi
se připojili také továrníci pan Jadrníček,
pan Pekárek, obchodníci pan Domanský a pan Macháček, celá ochotnická
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a dramatická scéna, živnostníci Matulovi, Rupovi, pan starosta Dujka, B.
Vrba, V. Šíma, učitel Zapletal a dokonce
i ženy – paní Kuchařová, Miklová, Jadrníčková, a další. Na dnešní podmínky to
byl neuvěřitelný zájem a není divu, že
k oddílu kopané – nesoucímu označení
SK – během dalších 5 let přibyly oddíly
házené (muži i ženy), odbíjené, kuželkářský, cyklistický a další.
Téměř historickou událostí bylo získání fotbalové plochy. Přesvědčit se
tehdy nechal pan Fryšák, vzorný zemědělec, na pronájem 5 měřic vzácných
polností na přístupu do Fryštáku. Tehdy
se to zdálo být dost daleko od městské zástavby. Nové hřiště na kopanou
bylo vybudováno tehdy téměř kolmo
k silnici do Zlína. Vl. Jadrníček dodal
materiál a do 3 let byly postaveny šatny, 2 tribuny, místnost pro rozhodčí

a také studna. Hřiště na házenou se
nacházelo na fotbalové ploše. Odbíjená
byla přemístěna mezi fotbalovou plochu a silnici. Celé hřiště bylo oploceno
(deštěný plot). Nadšení při výstavbě
bylo neuvěřitelné. Na brigádu chodilo
dokonce 300 až 500 osob, jen aby bylo
vše co nejdříve hotovo, o čemž svědčí
i dobové dokumenty. Sraz brigádníků se
vždy konal na náměstí a poté se všichni
v pochodovém trojstupu odebrali na
hřiště. Problémem byly ﬁnance na nájem polností. Pomohlo ochotnické divadlo a sportovní ples, ze kterých získané
prostředky ve výši 3.756 Kč společně
se štědrými příspěvky dárců z Fryštáku
stačily na nájem po dobu prvních 5 let.
Začátky byly výborné, protože hřiště
začali doslova obléhat mladší muži, dorostenci i „benjamínci“ (jak se jim tehdy
říkalo). Dokonce nechyběly ani děvčata
a mladé ženy. První sportovní den se
konal začátkem srpna 1933 v době baťovské dovolené (přispěl ředitel Holz).
Již v srpnu 1934 byl připraven další
nezapomenutelný sportovní den, který
zahájil tehdejší předseda sportovního
klubu. Ten ve svém projevu přednesl
památnou výzvu, jejíž obsah je dodnes
zaznamenán.
Hlavní slova oplývala výzvou všem
mladým i starším, mládeži i ženám.
Byla to výzva ke sportovní činnosti,
spolehlivosti, čestnosti, obětavosti,
kamarádství, ovládání se, otevřenosti
a pravdomluvnosti ve všech oblastech
sportovního života. Fotbalový oddíl se
snaží dodržet tyto zásady doposud
a bylo by nadmíru potřebné uplatnit
tyto zásady zejména ve školách. První
výsledky po vybudování hřiště byly impozantní. V sezóně 1934 bylo sehráno
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12 utkání, z toho 8 vítězných. V roce
1935 to bylo 21 zápasů, z toho 14 vítězných, 3 nerozhodné, 4 prohrané. Dne
2. 8. 1935 Fryšták poráží Podvesnou
3:2, Prštné 3:2. Dne 6. 10. 1935 v zápase o Pohár Českého slova poráží SK
Letná Zlín 3:2 a získává sošku Českého
slova. Sportovní oddíl potěšila zpráva
župního vedení fotbalového svazu, která oznamovala: „Na zlínském venkově
je 19 hřišť, některé z těchto hracích
ploch jsou velmi dobře upravené jako
SK Fryšták, SK Želechovice nebo Baťov–Otrokovice. Bylo to i proto, že výtečným trenérem (i v řídící činnosti) byl počátečních 10 let Antonín Ernest. Kromě
obvyklých zápasů v dubnu 1936 sehrál
oddíl také utkání s AC Slovan Vídeň.
Na krásném hřišti za stálého deště
v těžkém terénu prohráli 3:6. V srpnu
na hřišti Slovácké Slávie porazili SK Kunovice 4:3. Druhé mužstvo a zejména
dorostenci předváděli v letech 1935–
1937 zápasy dobré, až vysoké úrovně.
Oddíl kopané SK Fryšták však neprožíval jen počáteční radosti. V listopadu 1936 se s oddílem rozloučil teprve
49letý a velmi obětavý PhMr. Karel Ur-

bášek, o necelé dva roky později opustil tento svět MUDr. Josef Kučera, který
zahynul při mobilizaci u Komárna velmi
zákeřným způsobem (bylo mu podáno
otrávené jídlo). Dne 17. 1. 1940 zemřel
ve věku pouhých 48 let velmi čestný
sportovec a trenér Antonín Ernest.
Celých 70 let neslo jeho jméno utkání „starých pánů“ soupeřů Kostelce,
Hvozdné a Štípy. Úroveň sportovních
utkání stoupala a Fryšták se už v roce
1940, kdy sport jako jediný byl německými okupanty povolen, probojoval svými výkony až do I. A třídy (dnešní divize).
Místo postupu si však klub odnesl pouze diplom, který uváděl… (cituji) „Hemeleho Hanácká župa fotbalová ČSF
věnuje SK Fryšták diplom za vítězství ve
kvaliﬁkačních vítězstvích o postup do I.
A třídy HŽF. Pro neúspěch reprezentantů
Moravy SK Rolný – Prostějov byl postup
znemožněn“. (napsáno ve Zlíně, srpen
1940) Toto povídání by nebylo úplné,
kdybych neobjasnil, kdo se postaral
o počáteční sportovní radosti. Kolem
roku 1940 to byla zejména záležitost
fryštácké fotbalové genetiky: František
Tomšů, Rudolf Poledňák, Josef Švach,

Valentin Mikušek, Bedřich Zerbst, Miroslav Koﬂer, Slávek Bělák, Miroslav
Vlček, Miloň Papežík, Vojtěch Zezulka,
Václav Metela, Josef Fišer, Ladislav
Bardoděj, Ladislav Adamík, Bohumil
Januška a Josef Mařík. Hodně dlouho
byla v hráčské kabině uváděna jména
těchto prvních reprezentantů. Považuji rovněž za vhodné připomenout, kdo
naše Fryštácké tento sport učil. Byli
to „baťováci“ z internátů Úlehla, Nešpor, Pálka, Chlevišťan, Hájek, Růžička,
Hanuška, Kašparec, Macků, Kubíček,
Fibinger, Mařík, Nejedlý a Čižmář, který
jako jediný útočník-střelec neuvěřitelně
přerazil brankovou tyč.
Těmto všem, kteří tvořili fotbalovou
hru ve Fryštáku – cizím i vlastním, z
nichž už nikdo nás neobdaruje svým fotbalovým uměním, si dovoluji vzdát čest
za jejich fotbalového ducha, bojovnost a
obětavost. Měl jsem možnost položit na
oltář vzpomínek těchto několik řádků.
(Prostě, „Zelená je tráva, fotbal to je
hra“ je naším chorálem).
Ing. Radoslav Mlčoch

Orientační běh není bohužel olympija tento elitní švédský klub pokryl i ﬁ ský sport, ale i tak jeho kouzlo přivedlo
nanční náklady. Trénovalo se jak u mořk běhání v přírodě jen v samotné ČR téského pobřeží, tak v horách, součástí
měř 10 tisíc lidí. Vůbec nemá cenu se
přípravy byla i horská turistika.
bavit o tom, jak je tomu ve Skandinávii,
Po návratu ze soustředění nás čekal
kde je tento sport i součástí tělesné výprvní test reprezentace, běžel se závod
chovy ve škole. Mnohem zajímavější je
na Kunětické hoře u Pardubic. S velpohled na jih Evropy, kde v současnosti
kým náskokem vyhrál Tomáš Dlabaja.
zažívá velký rozmach. Cestování je čím
Štěpán skončil na 13. místě z šedesádál jednodušší, a tak mnoho sportovců
ti testovaných závodníků, což je velmi
si i během bílé zimy odskakuje zazávopozitivní start do rozbíhající se sezóny,
dit do teplejší části Evropy, nejčastěji
jejímž vrcholem bude v srpnu mistrovna Pyrenejský poloostrov.
ství světa ve Francii. Na závěr sezóny
Orientační běh je z velké části také
pak máme jedinečnou možnost ukázat
o zkušenostech z různých terénů. Jinak
se ve světové konkurenci přímo před
se běhá v našich krásných lesích, jinak
českými diváky na světovém poháru
v bažinách ve Švédsku, jinak v písečv Liberci.
ných dunách na pobřeží Středozemního
Krom tradičních soutěží pro zkušemoře. Česká reprezentace samozřejmě
né orientační běžce probíhají taktéž
sbírá tyto zkušenosti po celém světě.
každoročně přebory škol pro žáky záK tomu jsme se ještě rozhodli vyrazit
kladních škol a studenty středních škol,
Tvrdá příprava
trénovat na vlastní pěst do Španělska.
pro Fryšták jsou to čtyři závody konané
Poprvé jsme to vyzkoušeli v lednu loňve Zlíně. Orientační běh byl také zařazen
mezi kaktusy
ského roku, kdy množství sněhu kolem
na již 5. letní olympiádu dětí a mládeFryštáku téměř neumožňovalo běh v terénu. Taková přípraže ČR, která se bude konat na konci června v Olomouci. Na
va ve Španělsku ani nemusí vyjít draho, když víte, jak na to.
programu budou tři závody – závod jednotlivců v parkovém
S nízkonákladovými aerolinkami lze létat po Evropě za pár
orientačním běhu, na krátké trati v lese a štafetový závod. Toset korun a ve Španělsku je v zimě oproti létu velmi levně
máš Dlabaja byl pozván jako člen reprezentace předávat ceny
a zimních 20 °C je k tréninku zcela ideálních.
těm nejúspěšnějším a mimo to bude také připravovat samotnou trať pro parkový závod. Krom akcí zaměřených čistě na
Štěpán Dlabaja reprezentující úspěšný zlínský oddíl
mládež pořádá také zlínský klub orientačního běhu 4. června
celomoravský závod, a to v nedalekém lese mezi Rackovou
Po úspěchu loňské přípravy jsme letos vyrazili znova.
a Zlínem. Rádi tam uvítají i zájemce z řad veřejnosti, pro které
Z původně zamýšlené malé akce se vyklubalo týdenní soujsou vždy připraveny jednodušší tratě.
středění pro 30 lidí. Polovinu účastníků tvořili orientační běžci
ze Stockholmu z oddílu Söders, který reprezentujeme i my,
bratři Dlabajovi
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21. ROČNÍK DEGUSTACE SLIVOVICE

typu: „Hašlerky!“, „Ocásek...!“, „Bečka“, „Vůně“, „Ta mi chutná – přijdu!“,
„Nejhorší není!“ apod. nás rozesmály.
Výsledky z hlasovacích lístků jsme přepisovaly do nádherné tabulky s fotograﬁemi z minulých ročníků /Luba Ševela
si dal záležet!/. Krásné diplomy vyhotovené Pavlem Hrabíkem obdrželi:
Nejlepší slivovice: 1. Broňa Konečný /převzal i putovní pohár/, 2. Standa
Vojtek ml., 3. Jaroslav Baron.
Nejlepší degustátor: 1. Jakub Urbánek. Nejlepší degustátor z Prahy: Luboš Kuchař.

A ještě jedna zajímavost na závěr.
Letos jsme vyzkoušeli chuťové buňky
našich degustátorů. Jeden vzorek byla
pravá švestková slivovice od ﬁrmy Rudolf Jelínek z Vizovic – ten den koupená
v obchodě. Naši hoši se vůbec nedali
oklamat. Tento mok skončil s nejméně
získanými body na posledním místě.
S výbornými domácími pálenkami se
nemohl vůbec srovnávat. Výrobci je doporučeno raději ze švestek vařit povidla
než slivovici. Tak byl také oceněn – kelímkem povidel!
Dana Konečná

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA

POZVÁNKA
Ostravská travesti skupina Divoké kočky vystoupí 13. dubna 2011 od 19 hodin v kulturním
domě ZDV ve Fryštáku se svým dvouhodinovým
programem. Předprodej vstupenek v ceně 150 Kč
v prodejně Tipsport na náměstí Míru.
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včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

placená inzerce

S L I V O V I C I je možné pít v jakoukoliv roční dobu, při jakékoliv příležitosti – vítání návštěv, Velikonoce, svatba,
vždy potěšíte tímto tradičním mokem.
Slivovice by měla být jen jedna, na co
ji dělat ve více variantách. Ta nejlepší je
však domácí. Slivovice je typický moravský destilát ze švestek a bez nadsázky
český národní nápoj.
25. 2. 2011 na sokolovně ve
Fryštáku se konal již 21. ročník tradiční degustace slivovice. Tuto akci zorganizovali opět fryštáčtí volejbalisté
se svými přáteli.
Letos se sešlo zase 13 odvážných
degustátorů a 22 vzorků pravé slivovice. Organizační výbor ve složení Mirka
Urbánková, Alice Prusenovská, Michaela Venená a Dana Konečná zajišťoval
bezproblémový průběh klání. Na přání
degustátorů byl zvolen loňský způsob
ochutnávek. Přinesené vzorky byly přelity do jednotných půllitrových láhví, zakódovány a předány do soutěže. Každý
si zvolil vlastní tempo a zapisoval body
a poznámky do vzorně připravených
hlasovacích lístků /od Jakuba Urbánka/, mohl sledovat minulé výsledky
a počíst si v bulletinu od Pepíka Rafaji, občerstvovat se bohatým menu od
Broni Konečného… Naši ochutnávači si dali opravdu záležet! Poznámky

Tel.: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
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Woodbike Series 2011

V měsíci DUBNU 2011 oslaví životní
jubileum tito fryštáčtí občané:
Jiří Baďura
Ladislav Dlabaja
Anna Dlabajová
František Doležal
Vladimír Doležal
Jaroslav Gawlas
Petr Hanák
Božena Hrdličková
Antonín Hvozdenský
Richard Januška
Karel Kamenář
Zlatka Kamenářová
Božena Krajčová
Jaroslava Kukučková
Antonín Mlýnek
Josef Němec
Alois Nohál
Ivana Pecharová
Miloslav Poloz
Pavel Šindler
Marta Tkadlecová

Sedm závodů, sedm radostí…
Seriál sjezdových závodů v regionu
Zlínského kraje vstupuje do své další sezóny. Zkušené pořadatele na již
osvědčených tratích doplní parta aktivních bikerů z okolí Slavičína, která
bude mít premiéru se svým závodem
pořádaným v nové lokalitě Slopné. Historie zlínské Wood Bike Series sahá až
do roku 1987 a v různých odměnách
se vyvíjela až do dnešní podoby.
PODSTATA BIKERALLY
V podstatě jde o speciﬁcké odvětví
sjezdu horských kol tzv. Bikerally. Na
rozdíl od klasických downhillových závodů se nezávodí pouze na jedné trati
a na jeden čas, ale na více měřených
a vyznačených úsecích – rychlostních
zkouškách (RZ). Většinou jich bývá 4–5
a vítěze určí celkový součet časů, jako
u klasické rally. Tento koncept sjezdových MTB závodů je ojedinělý v celé ČR
i na Slovensku. V Evropě UCC pořádá
na podobném principu Avalanche Enduro race.
ORGANIZACE
Jednotlivé závody WBS organizují pořadatelé s bohatými zkušenostmi jak s
bikovými závody, tak i s automobilovými
soutěžemi. Samozřejmostí je časomíra
TAG Heuer s měřením více RZ současně a zpracováním výsledků on-line, což
umožňuje všem divákům na trati v lese
i samotným jezdcům pár okamžiků po
dojezdu sledovat na internetu, ale i třeba v mobilu, průběžné pořadí na právě
probíhající RZ. Elektronická registrace
do každého závodu je možná ve vlastní
aplikaci na www.bikegeneration.cz.
Opravdu husté a vyhraněné sjezdaře, zakládající si na svých zdvizích asi
100% neuspokojíme. Kdo si však chce

zajezdit na technických, zábavných tratích, občas trochu připomínajících fourcross, měl by si do kalendáře poznačit
tyto termíny:
WBS #1
WBS #2
WBS #3
WBS #4
WBS #5
WBS #6
WBS #7

30. 4. Želechovice
29. 5. Slopné
23. 7. Lípa nad Dřevnicí
7. 8. Luhačovice
20. 8. Podkopná Lhota
3. 9. Trnava u Zlína
9. 10. Otrokovice

Toto zlínské bikerallyové podhoubí
dalo vyrůst už mnoha špičkovým sjezdařům, kteří na zdejších tratích a v této
disciplíně získávali své první zkušenosti ještě v juniorských kategoriích. Na
všechny bikery čeká záchranáři a sestřičkami perfektně zabezpečená trať,
muzika, speaker, občerstvení, dobrá
nálada a pohodové závodění.
V loňském ročníku se všem pořadatelům osvědčily bonusy v podobě vloženého závodu buď v dualu, ve fourdownu, nebo noční speciálky.
Pro letošní sezonu došlo k drobným změnám v bodování i v pravidlech.
Nově je opět vypsané absolutní pořadí.
Všechny informace k seriálu naleznete
na oﬁciálním webu WBS www.bikegeneration.cz.
-Zd-

***
DIAMANTOVÁ SVATBA – 60 let od
uzavření manželství slaví manželé
ANNA a JOSEF TAIBLOVI – srdečně
blahopřejeme ke vzácnému jubileu.

PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané, chtěli bychom
Vám všem poděkovat za projevenou
soustrast při posledním rozloučení
s panem Rudolfem Ševčíkem.
Velmi si vážíme toho, že jste v tak
hojném počtu byli s námi a doprovodili jej na jeho poslední cestě.

Poděkování
Nedávno skončila sbírka na akci „Adopce dětí na dálku“. Potěšilo mne, že
občané Fryštáku se k této akci stavějí velmi vstřícně. Velké poděkování patří
panu Martinu Němcovi, který se poctivě a obětavě stará o tyto ﬁnance, informuje
občany o jejich využití, zveřejňuje překlady dopisů „našich indických dětí“. Je také
velmi chvályhodné a vhodné, že bylo veřejně poděkováno všem adoptivním rodičům, kteří při této sbírce přispěli jakoukoliv částkou. Poděkování patří také všem,
kdo tuto akci jakkoliv podpořili – mj. i pracovníkům MÚ Fryšták za propagaci.
Za všechny, kteří ﬁnanční prostředky pro akci „Adopce dětí na dálku“ shromažďovali, ještě jednou vyslovuje upřímný dík
Růžena Vítková.
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Firma ViP Pšeja Zlín
Specializované prodejny
a velkosklad vín

pořádá dne

16. 4. 2011
v sále ZDV

od 17:00

www.vino-partner.cz

9. ročník

VELKÉHO KOŠTU VÍN
VE FRYŠTÁKU
Zveme všechny milovníky výborného vína a dobré zábavy na
tuto již tradiční akci, kde máte možnost ochutnat a posoudit
přes 150 vzorků toho nejlepšího, co naše ﬁrma nabízí.
K poslechu a tanci bude hrát cimbálová muzika RÉVA.
Občerstvení zajištěno!
V ceně vstupenky 390 Kč (v předprodeji 350 Kč) je:

neomezená degustace, sklenička a katalog.

Rezervace a předprodej
vstupenek ve vinotéce
ViP ve Fryštáku
e-mail:
obchod@vinotekyvip.cz

telefon:
775 605 811
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Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

