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Fryštácká čarodějnice ve svém věšteckém salónu / foto Pavel Nášel

1. červen – Mezinárodní den dětí
Přejeme všem dětem k jejich svátku – radost, rodinnou pohodu,
hodně šťastných úsměvů a hlavně ať si na ně jejich rodiče udělají
více času nejenom v tento sváteční den.

redakce FL

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 7/2009/V ze dne 22. dubna 2009 (Výběr)
• RMF bere na vědomí rozhodnutí
o poskytnutí dotace v rámci Rozvojového programu „Zvýšení nenárokových
složek platů a motivačních složek mezd
pedagogických pracovníků s ohledem
na kvalitu jejich práce na rok 2009
a schvaluje udělení odměn ředitelce
MŠF Bc. M. Ševelové a dalším ped. zaměstnancům v předložené výši.
• RMF ke dni 01. 05. 2009 schvaluje
výpůjčku pozemku p. č. 902/36 – orná
půda o výměře 1288 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, od vlastníků
manželů Kořénkových, Fryšták, za účelem provozování dětského hřiště, a to
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Fryšták a manželi Kořénkovými, na
výpůjčku pozemku na dobu neurčitou
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s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu a pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
v objektu Zdravotního střediska Fryšták,
uzavřené dne 09. 02. 2009 mezi městem Fryšták a pí Filákovou, Fryšták, kterým se promíjí cena nájmu v době od
01. 05. 2009 do 30. 04. 2010, tj. po
dobu 1 roku (12 měsíců) a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne
01. 10. 2008 mezi městem Fryšták
a Zemědělským družstvem vlastníků
Fryšták na úpravu výměry pronajatých
pozemků p. č. 618/130 – orná půda,
nově o výměře 541 m², p. č. 764/12 –
orná půda, nově o výměře 39 m2, p. č.
778/2 – orná půda, nově o výměře 127
m², p. č. 791/35 – orná půda, nově o
výměře 2461 m², a p. č. 791/17 – orná
půda, nově o výměře 156 m², vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták,čímž se celková výměra pronajatých pozemků nově
upravuje z 63,7193 ha na 63,6185
ha přičemž ostatní ujednání nájemní
smlouvy zůstávají beze změn, a pověřuje starostu podpisem přísluš. dodatku.
• RMF schvaluje pronájem měst. pozemků dotčených dočasným záborem
z důvodu stavby rychlostní silnice R49,
stavba 4901 Hulín – Fryšták, a to pozemků uvedených v příloze č. 1 tohoto
zápisu - všechny zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Zlínského kraje, pracoviště Zlín, na LV 10001,
pro obec Fryšták, k. ú. Dolní Ves, na
dobu sedmi, pěti let a jednoho roku s
platností od 01. 05. 2009, a to žadateli Ředitelství silnic a dálnic, Praha,
a schvaluje uzavření nájemní a pověřuje
starostu podpisem přísl. náj. smlouvy.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje ke
dni 23. 04. 2009 zveřejnění záměru výpůjčky části měst. p. č. 147/14 k. ú.
Vítová, ob. Fryšták, ost. plocha, o vým.
12 m², žadatelce Monice Klimt, Fryšták,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a uzavření
příslušné smlouvy.
• RMF bere na vědomí Sazebník úhrad
za poskytování ověřených výpisů ze zápisu vedeného v elektronické podobě,
a to s platností ke dni 16. 04. 2009.
• RMF s odkazem na usnesení U Z
4/2009/V/12a) ze dne 08. 04. 2009
schvaluje uzavření smlouvy o dílo za

účelem zajištění služby omezení rozvoje
sinic v Hornoveské nádrži Fryšták s cílem „Zlepšení kvality vody v Hornoveské
nádrži“ mezi městem Fryšták, a spol.
ASIO, spol. s r. o., Jiříkovice 83, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na své usnesení č.
U R 6/2009/V/10 ze dne 30. 03. 2009
schvaluje výpůjčku části měst. poz. p.
č. 954/1 – zahrada, o výměře 10 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli Bc.
Kotasovi, Fryšták, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi Městem Fryšták a Bc.
Kotasem a pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje storno faktury č.
2009030 ve věci nájemného za umístění reklamního zařízení na sloupu VO
č. 11 z důvodu nezrealizování tohoto záměru, tedy nenaplnění předmětu platné
smlouvy, a schvaluje uzavření dohody o
ukončení platnosti této smlouvy a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF v souladu s ust. § 85 písm. b)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru spol. Sociální
služby města Kroměříže, a to za účelem
spoluﬁnancování péče o občana města
Fryštáku, schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí peněžitého daru a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2009 ve výši 1.400,. Kč
• RMF neschvaluje uzavření rámcové
smlouvy mezi Městem Fryšták a spol.
Telefónica 02 Czech Republic a ukládá
Ing. S. Velikovskému, CSc., ve spolupráci s ESO projednat nabídku O2 Neomezené volání pro ﬁremní zákazníky.
• RMF nereﬂektuje na nabídku Deníku
Střední a Východní Morava ve věci prezentace města v rámci speciální přílohy
Cesty městy tohoto deníku.
• RMF bere na vědomí návrh na uzavření Smlouvy na dodávku webové prezentace (administračního rozhraní) k
doméně www.frystak.cz mezi MF a Ing.
Petrem Chvatíkem, Zlín, dále na zajištění podpory a údržby těchto webových
stránek.
• RMF schvaluje uzavření sponzorské
smlouvy mezi městem Fryšták a Canticum Camerale, o. s., komorní smíšený
sbor Zlín, Zlín, za účelem ﬁnancování
koncertu dne 23. 04. 2009 s názvem
Mariánské nešpory z roku 1687 v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 5/2009/V ze dne 29. dubna 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku k 28. 4. 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí meziroční srovnání daňové výnosnosti města Fryštáku za období leden – březen let 2008
a 2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje rozpočtové opatření Města Fryštáku č. 3/2009 ve výši
940.000,- Kč. - přijetí dotace.
• ZMF schvaluje Závěrečný účet města
Fryštáku za r. 2008 bez výhrad.
• ZMF schvaluje účetní závěrku města
Fryštáku za rok 2008.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke SOD č. 100730 ze dne 10. 09. 2008
mezi Městem Fryšták a společností VW
Wachal, a. s., Kroměříž, kterým se upravuje rozsah předmětu stavby o víceprace nutné k bezchybnému dokončení
díla, plynoucích z odlišných hydrogeologických poměrů v trase kanalizace,
než jaké byly předpokládány v projektové dokumentaci a ve smlouvě o dílo
a kterým se cena díla dle smlouvy po
změnách provedených dodatkem č. 1
stanovuje na cenu ve výši 26.000.495,Kč vč. DPH, přičemž ostatní ustanovení
smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• ZMF bere na vědomí jednání Ing. M.
Jaška ve věci přípravy dodatku č. 1 ke
smlouvě o úvěru na doﬁnancování spoluúčasti akce Kanalizace Vítová, uzavřené mezi Městem Fryšták a Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou.
• ZMF bere na vědomí opětovné nedodání podkladů ze strany účastníka
transakce ve věci žádosti pí Cerhové.
• ZMF bere na vědomí přípravu geometrického plánu za účelem možné realizace majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 421 – zahrada, o vým. 147 m²,
a část poz. p. č. 415, o vým. cca 80 m²,
ost. plocha, oba k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták.
• ZMF schvaluje prodej městského
pozemku p. č. 933/72 – orná půda,
o výměře 109 m², k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, žadateli manželům Doležalovým, Fryšták, za cenu znaleckého posudku s podmínkou úhrady
znaleckého posudku a návrhu na vklad
kupní smlouvy do katastru nemovitostí žadateli a schvaluje uzavření kupní
smlouvy a pověřuje starostu podpisem
příslušné kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje pořízení geometrického zaměření na náklady města v rámci
majetkoprávního vypořádání zbudování

plynového zařízení v Dolní Vsi v roce
1994 na pozemku p. č. 180/9 – trvalý travní porost, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, ve vlastnictví pí Hudečkové
a pí Doležalové, Zlín – Příluky, a pověřuje Ing. Miloslava Kasalu, vedoucího
OSMM, zadáním GP.
• ZMF bere na vědomí zpětvzetí žádosti
o změnu Územního plánu města Fryštáku žadatele Ing. L. Rafaje, Fryšták, na
pozemcích p. č. 440/9, 440/1, 440/7 a
440/14, vše k. ú. Vítová, obec Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o vstupu na nemovitost, o podmínkách
zřízení stavby a podmínkách jejího provozu ve věci stavby „Lukoveček, napojení
vodovodu na SV“ mezi Městem Fryšták,
a fou Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,
na zřízení stavby vodovodu pro obec
Lukoveček na městských pozemcích
p. č. 790 – vodní plocha, k. ú. Lukoveček, obec Lukoveček, zapsaný na LV č.
671, p. č. 1009 - ostatní plocha, a p.
č. 1008/20 – trvalý travní porost, oba
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, zapsané na
LV č. 10001, a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
• ZMF bere na vědomí záměr na nové
vymezení zastavěného území zahrnující
plochu vymezenou silnicí II/489, pravou stranou Vítovského potoka, stávající východní hranicí zastavěného území
a stávající komunikací na poz. p. č. 65
k. ú. Vítová a v k. ú. Horní Ves u Fryštáku z důvodu zjednodušeného postupu
při legalizaci přípojek z RD na veřejnou
technickou infrastrukturu (kanalizace).
• ZMF souhlasí s pořízením zadání změny ÚPN Města Fryštáku, městská část
Vítová, na části pozemků zahrnující
plochu vymezenou silnicí II/489, pravou stranou Vítovského potoka, stávající východní hranicí zastavěného území
a stávající komunikací na poz. p. č. 65
k. ú. Vítová a k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, ve smyslu nového stanovení zastavěného území v k. ú. Horní Ves
u Fryštáku a k. ú. Vítová, ob. Fryšták,
a ukládá pořizovateli Ing. arch. J. Kudělkovi ve spolupráci s určeným zastupitelem - místostarostou R. Dupalem zajistit zadání změny.
• ZMF schvaluje po ověření souladu
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, že návrh
změny č. 14 ÚPN SÚ Fryšták, lokalita
z14 Sportovní areál Horní Ves, obsahující změnu plochy trvalé travní porosty na
plochu pro sport, rekreaci a volný čas,

není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem KÚ, vydává ve
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona za použití ust. § 43
odst. 4 stavebního zákona, v souladu s
ust. §§ 171 až 174 zák. č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., ust. § 13, a přílohy č.
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Opatření
obecné povahy č. 03/2009 - změna č.
14 územního plánu sídelního útvaru
Fryšták, lokalita z14, obsahující změnu
plochy trvalé travní porosty na plochu
pro sport, rekreaci a volný čas.
• ZMF bere na vědomí zprávy z Finančního výboru při ZMF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy z Kontrolního výboru při ZMF bez připomínek.
• ZMF schvaluje za účelem zajištění
výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekultivace
skládky TKO Fryšták – Žabárna“ Komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: - předseda: R. Dupal,
Fryšták; (náhradník: Ing. Stanislav Velikovský, CSc., Fryšták); - člen: Ing. Miloslav Kasala, Fryšták; (náhradník: Ing.
Jan Košák, Fryšták ); - člen: Ing. Vladimíra Doleželová, Fryšták; (náhradník pí
Gabriela Najmanová, Zlín – Kostelec);
- člen: Ing. Miroslava Špačková, Zlín;
(náhradník: Ing. arch. Jan Kudělka,
Zlín); - člen: Taťána Petrášová, Martinice; (náhradník: Ivana Plšková, Fryšták).
• ZMF schvaluje zapůjčení místnosti v
multifunkčním zařízení ve Vítové dne 2.
5. 2009.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o
dílo na realizaci Oprava kanalizace u
kostela mezi Městem Fryšták a fou Ing.
Pavel Gálík, Fryšták, za účelem zhotovení stavby Oprava kanalizace u kostela a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

UPOZORNĚNÍ
Město Fryšták se od 1. července
2009 v souvislosti s účinností zákona č. 302/2008 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, stává plátcem DPH .
Podrobnější informace o nových
cenách za služby poskytované městem budou zveřejněny v příštím vydání FL.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 8/2009/V ze dne 6. května 2009 (Výběr)
• RMF bere na vědomí informace Ing.
S. Velikovského, CSc., k nabídce společnosti Telefónica O2 ve věci možnosti zřízení tarifu O2 Neomezené volání
pro ﬁremní zákazníky (možnost snížení
nákladů na telekomunikační poplatky)
a ukládá ESO doplnit další podklady.
• RMF bere na vědomí žádost Ing. Petráše ve věci zajištění přístupu na pozemek p. č. 200, k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, s tím, že přístup na předmětný
pozemek je zajištěn z obecního pozemku ze západní strany pozemku.
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnanční
podpory Sdružení hasičů Čech a Moravy pro uspořádání okrskové Hasičské
soutěže, konané dne 23. 05. 2009
v Lukově.
• RMF schvaluje uzavření Dohody
o provedení práce mezi Městem Fryšták
a Františkem Zapletalem, Fryšták, na
provedení postřiků a výsadby okrasných
dřevin a zeleně a zajištění dílčích terénních úprav na Žabárně v souvislosti
s vybudováním chodníku a zastávkových zálivů a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy na
dodávku webové prezentace (administračního rozhraní) k doméně www.
frystak.cz, a to mezi Městem Fryšták
a Ing. Petrem Chvatíkem, Zlín, a dále
na zajištění podpory a údržby webových
stránek a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF s schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 147/14 k. ú. Vítová, ob.
Fryšták, ost. plocha, o vým. 12 m², žadatelce Monice Klimt, Fryšták, a to na
dobu neurčitou, a schvaluje uzavření
smlouvy a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí nesouhlas p.
Vladislava Staňka, Fryšták, a části občanů z ulice Ke Skalce, viz písemnost
č. j. 896/09 ze dne 29. 04. 2009, k žádosti Ing. L. Rafaje o změnu územního
plánu.
• RMF nereﬂektuje na nabídku Ing. Miloslava Vítka ve věci výroby atlasů.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního střediska
Fryšták, uzavřené dne 09. 02. 2009
mezi Městem Fryšták a pí L. Filákovou,
Fryšták, kterým se mění zálohová platba za služby, a to s účinností od měsíce
června 2009, a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k Nájemní smlouvě ze dne 04. 05.
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2004 na nebytové prostory v objektu
Zdravotního střediska ve Fryštáku, o výměře 46 m², mezi Městem Fryšták a pí
Soňou Michálkovou, Fryšták, a to z důvodu změny bydliště nájemce, přičemž
ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí informaci starosty k podávání žádostí o dotace na
zajištění pohotovosti družstva jednotky
kategorie JPO II – zatím se města netýká.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení na první část sanačních prací místní komunikace na ul. Formanská
bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták a společností BORETA, spol. s r. o., Otrokovice,
na opravu – sanaci komunikace na ul.
Formanská, Fryšták, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí důvodovou
zprávu o odstranění havárie veřejného
osvětlení na ulici Holešovská bez připomínek a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na opravu havárie veřejného
osvětlení na ulici Holešovská mezi Městem Fryšták a společností PETAS Petřík,
s. r. o., Zlín, a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace „ZŠ Fryšták – bezbariérové úpravy vstupu, stavební úpravy WC
a šaten“ bez připomínek a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace „ZŠ Fryšták – bezbariérové úpravy vstupu, stavební úpravy WC a šaten“ mezi Městem Fryšták
a společností DOMEX-BAU, spol. s r. o.,
Zlín , a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení na opravu kanalizace
a zpevněných ploch na náměstí Míru
před domem č. p. 17 bez připomínek
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
opravu kanalizace a přilehlých zpevněných ploch na náměstí Míru před
domem č. p. 17 mezi Městem Fryšták
a společností NOVAAGROTIS, s. r. o.,
Zlín, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí výběr projektanta na dodávku PD pro ÚR Oprava mostu
evid. č. 490-010 a mostu na ulici Bakalova Ing. Januše, Valašské Meziříčí,
a pověřuje starostu města podpisem
objednávky projektové dokumentace

pro opravu mostu evid. č. 490-010
a pro opravu mostu na ulici B. Bakaly.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru OS „Pod Hvězdami“, se sídlem
B. Honová, Lukoveček, za účelem částečné úhrady nákladů spojených s organizací charitativní akce „Pod Hvězdami“,
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– 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

Poděkování
Vážený pane starosto.
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za ﬁnanční příspěvek pro našeho
uživatele sociálních služeb, který byl
původem z Vaší obce.
Vážím si vstřícného jednání, zvláště v současné době, kdy jsme všichni
postiženi celosvětovou krizí a potýkáme se s nedostatkem ﬁnančních prostředků. Je vidět, že problém ﬁnancování sociálních služeb Vám není
lhostejný a dovedete i tak z napnutého rozpočtu obce přispět na provoz
pro naše klienty.
S poděkováním
Mgr. Ivo Vojtek
– ředitel Sociálních služeb
města Kroměříže.
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Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu na
území České republiky upravuje zákon
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon“).
Volby do Evropského parlamentu se
budou na území České republiky konat
ve dnech 5. a 6. června 2009. Dne 5.
června 2009 (pátek) se bude hlasovat
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za
předpokladu, že
- nejpozději druhý den voleb dosáhl
věku 18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva a
- je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, popřípadě
hlasuje na voličský průkaz.
HLASOVÁNÍ
VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Po obdržení úřední obálky, popřípadě
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. V tomto prostoru vloží volič do
úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na

hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího
lístku nemají na jeho posuzování vliv.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu anebo proto, že nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho v souladu s jeho pokyny upravit
a vložit do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky. Za voliče, který
není schopen vložit úřední obálku s hla-

sovacím lístkem do volební schránky,
může tak učinit jiný volič, nikoli však
člen okrskové volební komise.
Voliči, který se neodebral do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební
komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.

KONTAKTY DO VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:
Číslo/Název/Adresa volebního okrsku/Určený zapisovatel/Kontakt
1/Fryšták/Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 209/Alena Horáková/577 158 244
2/Dolní Ves/Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 210/Jana Vrbová/577 102 719
3/Horní Ves/Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 220/Veronika Osohová/577 158 245
4/Vítová/Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100/Anna Bartošková/577 102 718
5/Žabárna/Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 225/Monika Mašláňová/577 158 246

V sídle Zlínského kraje bylo podepsáno memorandum k projektu Otevřené brány,
v jeho rámci dojde ke zpřístupnění významných sakrálních památek v regionu
ZLÍN – Za účasti hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka, olomouckého arcibiskupa a metropolity moravského Msgre. Jana Graubnera, náměstka pro kulturu, památky,
cestovní ruch, a spolupráci s církvemi Ing. Jindřicha Ondruše a dalších představitelů veřejného života i duchovních bylo
koncem dubna v sídle Zlínského kraje podepsáno memorandum k projektu Otevřené brány. Zlínský kraj a Arcibiskupství
olomoucké podpisem dokumentu deklarují vůli spolupracovat
na společném projektu, jehož cílem je větší zpřístupnění bohatého fondu církevních památek, zejména umělecky a historicky cenných kostelů.
„Návštěvy církevních míst jsou pro nás příležitostí setkat
se nejen s prostředím nabízejícím vzácný klid, což jistě ocení
nejen věřící spoluobčané. Také zde můžeme obdivovat stavitelské umění různých architektonických slohů a samozřejmě
též hodnotnou výtvarnou výzdobu těchto památných objektů,
což přispívá k tomu, abychom si uvědomili naši bohatou kulturní historii,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Otevřením kostelů, které zatím byly přístupné jen v omezené míře zvláště za účelem bohoslužeb, dojde ke zvýšení
atraktivity kraje pro jeho obyvatele i návštěvníky.
Stejně důležité jsou i aspekty vzdělávací, estetické a etické. „Nechceme jen podnítit zájem lidí o umění, ale přiblížit

jim také tradice a křesťanské kořeny naší kultury,“ vysvětlil
Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za kulturu, památky, cestovní ruch a komunikaci s církvemi.
Od května budou vybrané kostely přístupné v pravidelném
návštěvnickém režimu a s kompetentními službami průvodců.
Lidé si budou moci prohlédnout tyto církevní památky podobně jako třeba hrady a zámky. S tím rozdílem, že prohlídka
duchovních míst je zdarma.
Kostely jsou přístupné od 1. května do 30. září, zpravidla
od úterý do soboty od 9. do 17. hodiny (s hodinovou pauzou
během oběda) a v neděli od 13. do 17. hodiny.
„Bylo vyškoleno bezmála 40 průvodců, kteří budou poskytovat informace návštěvníkům. Příležitost dostali hlavně hůře
zaměstnatelné skupiny lidí, jako jsou maminky na rodičovské,
studenti nebo důchodci,“ uvedl Jindřich Ondruš.
Od druhé poloviny května bude pro zájemce k dispozici
zdarma naučná brožura o sakrální architektuře a vybraných
kostelech v kraji.
Náklady na realizaci projektu v letošním roce dosáhnou
zhruba 1,1 milionu korun. Na této částce se podílí především
Zlínský kraj a partnerská města a obce.
Pramen: www.kr-zlinsky.cz
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I dnes přinášíme další odpovědi na
otázky, které jsme adresovali starostovi Fryštáku Mgr. Lubomíru Doleželovi.
Tentokrát se týkají zvýšení sazby
daně z nemovitosti, která možná
některé občany zaskočila a nepříjemně
překvapila.
A proč tedy došlo ke zvýšení tohoto
poplatku?
Otázka daňové zátěže občana je
záležitostí vždy velmi citlivou. Proto
i v případě nového stanovení výše
daně z nemovitostí (jednoho z několika
státem garantovaných zdrojů příjmu
města) ve správním území našeho
města bylo budoucí deﬁnitivní rozhodnutí zastupitelstva (dle litery zákona
je nutno příslušné usnesení přijmout
nejpozději v srpnu předcházejícího roku)
nahlíženo z několika úhlů pohledu tak,
aby co nejobjektivněji odráželo ekonomickou situaci města v návaznosti na
místní poměry. S ohledem na výše uvedené tedy zastupitelstvo schválilo pro
rok 2009 zvýšení daně z nemovitostí na
území města Fryštáku, a to zavedením
tzv. místního koeﬁcientu, kterým se
dosavadní - stávající výše daně násobí
„dvěma“, což je ale nejnižší možný koeﬁcinet z celkových čtyř možných variant
místních koeﬁcientů (podle novelizace
zákona z konce r. 2008 se tento koeﬁcient nevztahuje na např. ornou půdu,
chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady
a trvalé travní porosty apod.). K tomuto
rozhodnutí bylo přikročeno z důvodů, že
- rozhodnutí o možnosti úpravy výše
daně z nemovitostí zavedením tzv. místního koeﬁcientu bylo zákonem svěřeno
od r. 2008 právě do rukou zastupitelstva,
- poslední úprava výše této daně
proběhla v r. 2000 - tedy již před 9 lety,
- od r. 2000 nebyla tato výše daně upravována, respektive nebyla dána žádná
možnost úpravy její výše s ohledem na
růst cen,
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- tato daň jako jediná - kromě daně z
příjmů odvedené městem Fryšták - je na
rozdíl od dalších daňových příjmů 100%
příjmem města, neputuje tudíž do státního rozpočtu, nýbrž se prostřednictvím
ﬁnančního úřadu vybrané prostředky
plně městu vrací, jsou to tedy téměř
jediné garantované příjmy města,
takže slouží především k ﬁnancování
každodenního provozu města,
- po devíti letech jde tedy o částečnou
valorizaci příjmů města (vždyť dnes nikdo městu neprodává např. benzín, naftu
či jiné zboží za ceny r. 2000, ceny v odpadovém hospodářství jakož i v jiných
oblastech od tohoto roku narostly také
několikrát),
- navýšení tohoto daňového zatížení
občana v komplexu všech nabízejících
se variant valorizace příjmů města je
pro občana v konečných důsledcích
nejméně zatěžující, přitom pro město
má však v absolutních číslech efekt
výrazný (např. kdyby se město nechovalo solidárně k občanům a inkasovalo
poplatek za systém likvidace odpadů
dle skutečně vynaložených nákladů,
platil by každý občan cca o 200 korun
více, než je nyní stanovena výše tohoto
poplatku, tedy sociální dopad by byl
mnohem horší).

Připomínám jen, že tato záležitost byla
projednávána v poradních a odborných
orgánech města, byla dopředu při svém
schvalování, které nebylo jednorázové,
ale probíhalo více než čtvrt roku, avizována způsobem v místě obvyklým, tj.
ve Fryštáckých listech, úřední desce či
webových stránkách.
Současně bych rád všem spoluobčanům poděkoval za spolupráci při
platbě poplatků, a to zejména poplatků
za psy a odpady, jejichž výběru se nový
vnitřní ekonomický systém města, respektive nový způsob úhrady těchto
plateb, dotkl právě nejvíce. První rok
fungování tohoto nového systému se
ukázal přijatelný pro obě strany, tedy
nejen pro úřad, ale hlavně pro občany,
a to zejména z pohledu společného
požadavku obou stran na jednoduchost,
rychlost, přehlednost a průkaznost při
vyřizování konkrétních agend. Jsem
tedy přesvědčen, že, po odstranění dílčích nedostatků, které praxe ukázala,
bude nový způsob komunikace radnice
– občan i v této oblasti pokud možno
efektivní a účelný.
Rád bych také naše spoluobčany vyzval, a to nejen v návaznosti na blížící
se letní období a dobu prázdnin, ale
také s odkazem na časté podněty obyvatel města, abychom dokázali být my
všichni bez rozdílu svému okolí dobrými
sousedy, abychom se tedy všichni snažili
minimalizovat „tradiční“ letní nešvary,
jako jsou např. hluk ze sekačky na trávu
řinčící právě v neděli (či o svátku), řev
z motorové pily či třeba dým a zápach
spalovaného sena nebo neuklizené výkaly psích miláčků na chodníku... i to
jsou věci, které lze řešit jinou cestou,
než tou, která nás – a myslím že zcela
zbytečně - vede k sousedským sporům.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Adopce na dálku
V minulém čísle FL jsme
Vám přinesli krásný dopis
našeho „adoptivního dítěte“
Nihala Winstona D´cunha.
Dnes bychom ještě chtěli
zveřejnit potvrzení o tom, že
poplatky za „Adoptivní děti“
byly řádně zaplaceny. Všechna potvrzení (celkem je jich
7) najdete ve vývěsní skříňce na náměstí.
Za Vaše dary ještě jednou
děkují organizátoři sbírky.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2009

Osobnosti Fryštáku
(Připravujeme malou encyklopedii osobností města a okolí)
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás s ohledem na přípravu vydání malé fryštácké encyklopedie osobností města a okolí požádat o doplnění
osob (případně dalších zajímavých informací) mého kronikářského fondu, jehož nárys jsem v kostce předložil v rámci dvouhodinové besedy konané ve spolupráci s městskou knihovnou
pro Klub důchodců i při jiných setkáních na Fryštácku.
1 P. Theodor Zamykal: Kúsek od nebíčka (báseň - recitace)
2. Zdroje (publikace a články Č. A Slávka Zapletala, Jadrníček, Drábek, slovník osobností Valašska, holešovské brožury,
slovník autorů Zlínska, kronikářské přehledy)
3. Úvodní otázky k besedám (pro Vaši informaci včetně odpovědí)
Která osobnost jako první dostala čestné občanství Fryštáku? (Jan Pospíšil, knihovník, učitel - 1909)
První žena – učitelka Fryštáku, vyznamenaná papežem
(Františka Buriánová, roz. Jadrníčková)
Jediný (zatím) senátor ČSR pocházející z Fryštáku (Josef
Cholek)
Žijící stoleté Fryštačanky (Filoména Urbanová, roz. Plšková, pí Breierová)
Kde se ve Fryštáku nachází nejstarší podobizna T. G. Masaryka na území vlasti? (Na domě č. 2 na fryštáckém náměstí- dům p. R. Hovadíka, bývalý dům MUDr. Jána Šípky)
Kdo z našich rodáků byl povýšen do šlechtického stavu?
(Josef rytíř Januška)
Která z osobností, pobývajících ve Fryštáku, se stala
kardinálem (která biskupem)? (Štěpán Trochta, SDB, Karel
Herbst, SDB)
Které domy na fryštáckém náměstí si postavili mjr. dr. J.
Kučera a dr. Ján Šípka? (dnešní Mikuškovo, Hovadíkovo)
Kteří Fryštačané byli žáky Mistra Leoše Janáčka? (Jan Pospíšil, Josef Doležal, Břetislav Bakala, Jaroslav Kvapil)
Který rod z Fryštácka je prokazatelně šlechtického původu? (rodina Bardodějova)
Kdo byl první popravený Čech (Fryštačan v 1. sv. válce)?
(Antonín Grmela)
(Část byla přítomnými zodpovězena, zbývající jsem znovu
připomněl, při některé z příštích akcí je znovu uvedu, zvláště
pro školáky)

4. V závěru vedoucí knihovny pan Mgr. Pavel Nášel promítl
DVD
Krajina domova, vyznání zpracované za režie pana magistra
Nášela (text čtou P. Nášel a Č. Zapletala dr. Česlavem Zapletalem) podle scénáře Slávka Zapletala jr., píseň z Kučovanice
zpívá Markéta Matulová z FOS Prameny – dle textu Slávka
Zapletala, zhudebnila pí učitelka a primáška Vlasta Kunstová). Na 2. dílu toho materiálu k jubileu Fryštáku pracujeme
v těchto týdnech)
PhDr. Česlav Zapletal

Osobnosti dle oborů, oblastí činnosti
(prolínání více oborů u některých osob)
Kultura
• umělecká literatura (próza, básně, drama):
František Fryšák-Buchlovský, dr. Václav Renč (Zuzana Nováková-Renčová a dcery),dr. Karel Pekárek, dr. František Pavlíček, akad. malíř prof. Ludvík Jadrníček, P. Jan Mikuláš Drábek, Marie Kopřivová-Krajčová, doc. PhDr. Josef Galík, Csc.,
Metoděj Bakala, Emílie Klusalová, Slávek Zapletal, PhDr.
Česlav Zapletal, P. Theodor Zamykal, Mgr. Sylva Knedlová,
Anna Vaňharová-Krajčová, Richard Hovadík, Igor Dostál, Olga
Košutová, provd. Klapálková, Rudolf Matouš, Franz Grillparzer, Jan Kamenář, PhDr. Zdeněk Konečný
• publicistika:
PhDr. Zdeněk Konečný, PhDr. Česlav Zapletal, Emílie Klusalová, František Záloha, Mgr. Sylva Knedlová, František Bardoděj…
• hudební život:
Břetislav Bakala, Jaroslav Kvapil, Hanuš Domanský, Dalibor
Brázda, Karel Košárek, Josef Fridrich, Josef Doležal, Karel
Matula, Antonín Rajndl, Josef Doležal, Vlasta Kunstová, Libor
Mikl, Mirek Hanačík a syn Radek (Réva), FrantišekVlček,Květoslav Trávníček, Drahomíra Fišerová (Vachův sbor moravských učitelek)
• malíři, výtvarníci:
akad. mal.Jan Pažout, akad. mal. Ludvík Jadrníček, akad.
mal. Jaroslav Hovadík,akad. mal. Ján Iván, Alois Holík, Rudolf
Knedla, Stanislav Bardoděj (Lukoveček), Mgr. Lenka Jasenská, akad. sochař Michal Uher, Mgr. Lenka Truhlářová, Magda
Syptáková…
• architekti:
Antonín Fischer, prof. ing. arch. Vladimír Fischer (rektor brněnské techniky), ing. arch. Rudolf Jasenský, ing. arch. Turna, Eduard Pekárek (nábytkové umění), doc. ing. arch. Jarmila
Houfová, Csc.
• folklór:
(viz výše Jadrníček, Pekárek, ZUŠ Morava, Prameny, Pramének, Fryštáček, Fryštácká Javořina...)
• knihovníci:

Audience u královny Alžběty II. a Gustav Doležal...

Josef Karlík, Jan Pospíšil (první čestný občan Fryštáku –
1909),Emílie Klusalová, František Kubík, Metoděj Nevídal,
Anna Zapletalová (41 let), Jarmila Jašková (Vítová), Marie
Krajčová (Lukoveček)
Pokračování příště
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Člověk je od narození spjatý s přírodou
V každém ročním období v ní najdeme něco, co nás překvapí, obohatí. V mateřské škole vedeme děti k vnímání přírody, vztahu ke všemu živému, úctě k životu.
Poznání přírody musí být u dětí spojeno s citovým prožitkem, a proto v průběhu roku
zařazujeme řadu vycházek do nejbližšího okolí našeho města. I my děti se snažíme
pomoci myslivcům s péčí o zvěř v zimním období, letos jsme navštívily krmelec
v Dolní Vsi na Baďuře. Společně s rodiči jsme si do batůžků připravily pro zvěř různé pochoutky a s nadšením se vypravily do lesa. Na závěr vycházky jsme se ještě
zastavily u myslivce pana R. Svačiny, který nám poutavě povyprávěl o lesních zvířatech, jak o ně musíme pečovat v zimním období, ukázal nám myslivecké trofeje,
kožešiny, dalekohled a zbraně.
MŠ třída Berušky

Pozdrav našeho spoluobčana, cestovatele Jirky Grygery, z jeho cest...

Školní jarmark
V úterý 12. května se uskutečnil na
školním dvoře tradiční školní jarmark,
pořádaný na oslavu Dne matek. I přes z
rána nevlídně vypadající počasí se akce
vydařila, dokonce i svítil.o sluníčko.
Děti mohly společně se svými maminkami, babičkami a rodiči strávit příjemné odpoledne plné her a zábavy. Děti
soutěžily v různých disciplínách jako je
střelba ze vzduchovky, hádání ochutnávaných potravin, malování obrázku
pro maminku, stavění komínu z kostek
nebo absolvování dráhy se zavázanýma
očima. Za každou absolvovanou soutěž
děti získaly žetony, které si mohly proměnit za sladkosti, Součástí školního
jarmarku bylo i malování na chodníku,

kde děti namalovaly přes sto obrázků
pro svoje maminky. Poděkování patří
všem paním a pánům učitelům, starším
žákům a všem dětem, které se na akci
podílely.
škola
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Milí čtenáři Fl, chtěli bychom vás tak trochu jarně a poeticky naladit slohovými
pracemi žáků 7.A třídy, které vznikly letos v dubnu přímo v hodině ČJ (sloh
a komunikace) v rámci tříčtvrtiletní písemné práce.
Jedná se o slohový útvar LÍČENÍ (subjektivně zabarvený popis) na téma: MOJE
DOMOVINA.
Všude dobře, doma nejlépe.
Naše město se rozprostírá v blízkosti hlubokých lesů i lesíků, vysokých kopců,
bublajících potůčků a rozlehlých polí.
Nejkrásnější mi připadá hlavně na jaře, kdy se jeho příroda probouzí po dlouhé
zimě, sněhem se prodírají první kytičky, rozkvetou stromy, včelky vyletí ze svých
úlů a stromy i keře se svěže zazelenají.
Naše městečko je krásné i v létě, kdy sluníčko vyjde brzy ráno a ozáří svými
zlatými paprsky celou okolní krajinu a po krásném teplém dni zamává na pozdrav
nad našimi kopci. Potom zhasne jako lampa a nastane černočerná tma.
Na podzim, kdy se dny zkracují a začnou četné plískanice, jsou na všech
vzrostlých stromech u domů i v okolí pestrobarevné listy, které vypadají jako na
malířově paletě.
Když listí opadne a i do našeho městečka dorazí zima, pokryje vše pokrývka
sněhu a celá krajina vypadá jako v pohádce.
Po celý rok je naše městečko i jeho okolí překrásné. Ať už jdeme do lesa, na
louku, k potoku, a nebo si jen tak sedneme na zahrádce na lavičku. A protože
máme tak krásnou domovinu, jsem obzvláště ráda, že bydlím právě ve Fryštáku.
Opravdu, jak se říká, všude dobře, doma nejlépe!
A. Chudárková, 13 let, 7.A
Moje místo.
Mojí domovinou je místo, kde se cítím opravdu moc dobře a jsem tam šťastný.
Někteří lidé takové místo vůbec nemají, ale jsou i takoví, kteří jich mají více. Já
osobně si myslím, že je dobré takové „své místečko“ opravdu mít, protože když
je mi smutno, úzko a cokoliv jiného, vždy se tam mohu vrátit a jsem naprosto
přesvědčen, že se mi uleví a vrátím se zpět do reálného života zcela osvěžen
čerstvým vzduchem a načichlý vůní přírody.
Ano! Mám takové místo. Nachází se vlastně tam, kde doposud žiji se svými
rodiči. V malé a půvabné vesničce Lukoveček se to místo rozprostírá na zakrslém
vrcholku pod lesem. To místečko když vidím, zahřeje mě u srdce a v tu chvíli jsem
už naprosto uvolněn. Dokonce tak uvolněn, že bych se dokázal rozpustit a vpít do
té zářivě zelené trávy.
Nyní prozradím to tajemství, proč se cítím nejlépe zrovna tam. Nad naším
domem stoupá loučka do kopečka. Když na ni přijdu, lehnu si do trávy a dívám
se vzhůru na modrou oblohu. Les, který roztahuje své větve nade mnou, na mě
čas od času vdechne svůj sametově jemný dech vonící samotným lesem a plody
jahod, které rostou přímo na jeho okraji. Naprosto se uvolním a cítím, jak se
doslova vpíjím do zelenkavé trávy. V tomto stavu dokážu vydržet třeba i půl dne.
Možná je to podle vašeho gusta, možná také ne, ale jedno vím jistě. Ať máte
místo jaké chcete, toto je jedinečné. Takové nikde jinde nenajdete.
J. Szlaur, 13 let, 7.A
Kinderiáda je atletická soutěž pro
žáky 2. – 5. tříd. Všichni žáci běží 60 m
a jednu technickou disciplínu. Pro 2. třídy je to skok daleký z místa, pro 3. třídy
hod plným míčem o váze 1 kg obouruč,
pro 4. třídy hod kriketem a pro 5. třídy
skok daleký.
V krajském přeboru Kinderiády
28.4. 2009 v Uherském Hradišti soutěžilo 30 školních družstev. Každou školu
reprezentoval jeden hoch a jedna dívka
z ročníku. Na závěr pak čtyři borci běželi
štafetu 4x60 m.

Kinderiáda 2009
Žáci naší školy se na tuto soutěž
připravovali již od podzimu. Na jaře pak
proběhl školní přebor a každý týden
trénovali reprezentanti na Sokolovně,
nebo na školním hřišti.
Umístění v krajském přeboru Kinderiády 6. místo ! (178 bodů). Čím lepší
umístění, tím menší počet bodů !
Blahopřeji k výsledkům. Když vše
dobře vyjde postoupíme do celostátního ﬁnále v Praze
Mgr. Leopold Vavruša

Sběr pomerančové kůry
ve šk. roce 2008/2009
Součástí ekologické výchovy je nejen
ochrana přírody, ale i výchova k šetření
přírodními zdroji. Jednou z možností je
vývoj nových technologií a opětné zpracování a využití surovin z nejrůznějších
vyřazených výrobků, které označujeme
jako odpad. Snad si pomalu, ale konečně začínáme uvědomovat, že nové přírodní zdroje surovin nejsou nekonečné,
a že bychom měli myslet i na budoucí
generace našich dětí a přírodní zdroje
velmi šetřit.
V současné globalizované společnosti převládá kvantita výroby i spotřeby nad kvalitou, což přispívá právě k hromadění odpadu. Málo věcí se opravuje,
přímo je vyhodíme, vždyť si snadno
koupíme nové. Konkrétně u nás tomu
vždy tak nebylo, naši lidé si vážili dobré řemeslné práce, nevyhodili, co ještě dobře sloužilo nebo se dalo opravit,
a tím ušetřili. Dnes se lidé často zadluží
jen proto, aby měli za každou cenu to,
co je módní, co „frčí“, a důsledky jsou
někdy tragické.
Na naší škole organizujeme pravidelně sběr starého papíru a také sušené pomerančové kůry a letos v rámci
soutěže Recyklohraní sbíráme drobná
vyřazená elektrozařízení a malé baterie.
Získané ﬁnanční prostředky využíváme
k nákupu hlavně výkresů do výtvarné
výchovy.
Letošní výsledky sběru sušené pomerančové kůry.
Letos se zúčastnilo 14 tříd a tři
nejlepší jsou: 1. - III.A /p .uč. L. Minaříková/ - 19,27 kg; 2. - I. A / p.uč. D.
Holubářová/ - 18 kg; 3. - IV. A /p. uč. D.
Švajdová/ - 17,47 kg
Nejúspěšnější žáci: 1. Lenka PÁRÁKOVÁ – IX.A - 15,10 kg; 2. Kristýna KAMENÁŘOVÁ – III. A - 10,37 kg; 3. Radim
DANĚK - IV. A - 4,95 kg
Celkem jsme nasbírali 128 kg.
• Naši borci uspěli takto:
Jméno/třída/60 m/tech. disciplína/body
Okonkwo Nandi
5. 9,52
Slaměna Patrik
2. 10,82
Jurčíková Karolína
4. 10,62
Sedlařík Adam
4. 10,47
Dohnálková Katka
3. 10,79
Dlabajová Hana
2. 12,26
Tkadlec Radim
3. 10,88
Šmachová Kristýna 5. 10,65
4x60m Sedlařík, Okonkwo,
Šmachová, Jurčíková
39,41

405 cm
185 cm
29,90 m
34,90 m
5,28 m
165 cm
5,70 m
332 cm

4
10
14
21
23
31
32
39
4
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Otevření obecního domu v Lukovečku

Čáry, máry, fuk!

(dopis čtenářky)
Byla jsem se podívat na slavnostní
otevření obecního domu v Lukovečku.
Celá akce neměla chybu, naplánovaná byla do posledního detailu. Nejprve mše svatá celebrovaná otcem
Františkem Bezděkem, přivítání hostů
a slovenských přátel, vysvěcení, projev
starosty, společné přestřižení pásky
starostou družební obce Kocurany. Pak
nás místostarostka pozvala k prohlídce
rekonstruované budovy, která je mimochodem překrásná, následoval oběd
a program připravený dětmi. Zahájil
fryštácký soubor Valášek, především
však vystoupení místních dětí pod
vedením p. Nejedlé, p. Krajčové a p.

Jurčíkové, bylo překvapením pro nás
přespolní. Máte v Lukovečku velice
šikovnou a nadanou mladou generaci.
Obdivovali jsme cimbálovku a Bartošův
taneční soubor.
Poděkování za nádherné odpoledne
patří starostovi p. Krajčovi, místostarostce p. Plhákové, celému zastupitelstvu, p. Vráblíkové, kuchařkám, řezníkovi
a obsluhujícím děvčatům – snad jsem
na nikoho nezapomněla.
Všem Vám moc děkujeme.
Zdenka Grmelová

Otevření Obecního domu se rovněž zúčastnili zastupitelé obce Kocurany ze Slovenské republiky, se kterou jsme v r. 2008 uzavřeli Smlouvu o vzájemné přeshraniční spolupráci. Byla to první návštěva hostů z Kocuran a věříme, že další vzájemná
spolupráce jak v oblasti kultury, sportu a předávání zkušeností se bude i nadále
rozvíjet.
PODĚKOVÁNÍ
Chceme poděkovat za hojnou účast na slavnostním otevření Obecního domu
a zároveň děkujeme všem občanům a účinkujícím, kteří se aktivně podíleli na
přípravě této akce.
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Letos se v naší vísce poslední dubnový den již v pořadí po čtvrté slétly
čarodějnice, také ježibaby, čaramůry a
podobně. Plejáda všech možných stvožení, jedna krásnější než druhá. Střapaté vlasy, chlupaté obočí, nablýskané
bradavice a těch košťat kolik se našlo!
No prostě bylo na co se dívat. Však taky
cestující projíždějících aut na nás mohli
oči nechat a ti, kteří netušili, o co jde,
si museli myslet, že jsme se zbláznili.
Sraz u Jedovatého hřiba následoval
tradiční průvod na Dračí vrch. Veškerá
bezpečnostní pravidla byla dodržena
a tak žádná srážka s letadlem, větroněm, rogalem ani s vrtulníkem naštěstí
nevznikla. Celý roj čarodějnic se přesunul za doprovodu členů SDH, co kdybychom náhodou od nějaké žhavé či jedovaté sliny způsobili požár!
Z počátku nám počasí moc nepřálo, ale zaříkávání a čarování pomohlo,
a smělé pokřiky v průvodu doprovázelo
sluníčko.
Na Dračím vrchu jsme zapálili oheň
a rozpoutali pořádný rej. Křepčilo se,
zpívalo, tancovalo a pro čarodějnické
juniory byly opět připraveny soutěže.
Nechyběla spousta sladkých odměn, z nichž největším překvapením byl
velký dort skrz naskrz prolezlý želatinovými žížalami a pavouky. Některým přítomným se oči zaleskly, když ježibaba
vytáhla z koše plného špekáčků řádně
vykrmeného, avšak plastového potkana. Zkrátka o zábavu bylo postaráno
a vše se vydařilo na jedničku. Dík patří samozřejmě lidem, kteří se o zdařilý
průběh zasloužili.
Tak příští rok se těšíme, že nás zase
přiletí navštívit všechny možné i nemožné čarodějky. Přijďte mezi nás i vy. Slet
je u nás již tradicí, tak na ni pamatujme
a pečlivě o ni pečujme.
Za rok na sletěnou!!!!!
Popelářová Hana
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2009

Ze života myslivců na Fryštácku

S lesem a krajinou vůbec spjata je
od nepaměti také myslivost. Proto mají
singularisté a myslivci dodnes řadu
společných zájmů i pěkné vztahy k sobě
navzájem. Novodobou historii myslivosti
v našem regionu přiblížili v knize“Město
Fryšták“ 1945 – 1995“ (Fryšták 1996)
Oldřich Končák, Jan Velikovský a Miroslav
Špaňhel. Přesto chceme pro úplnost i v
této publikaci připomenout aspoň v kostce řadu poznatků, zachycených panem
Oldřichem Končákem z Horní Vsi. „Okolí
našeho města, jeho malebnost a pestrost je tak bohatá, že není třeba hledat
krásy přírody ve světě. Máme je u nás
doma. Je třeba jen otevřít oči a srdce“.
Válka v letech 1939 – 1945 velmi poznamenala život nás Fryštačanů a také úsek
myslivosti. Všem byly odebrány lovecké
zbraně a ve Fryštáku zůstala jen 1 brokovnice u pana starosty Josefa Dujky
a jedna v Horní Vsi. Pozemky v polní části
byly pronajaty panem Františkem Seilernem Aspangem z velkostatku v Lukově
na dobu šesti let za roční nájem 665 Kč
(výměra 265 ha). Po skončení války bylo
prováděno právo myslivosti dle uvolněné
poválečné atmosféry. Byly pořádány
kursy pro nové myslivce v Holešově a o
výkon práva myslivosti byl velký zájem.
V roce 1947 zákon č. 225 Sb. O myslivosti uspořádal základní práva a provoz, byly stanoveny doby hájení všech

druhů lovecké zvěře. Po únoru 1948 byly
prováděny úpravy zákona a byl proveden
výběr těch občanů, kteří skýtali záruku
držení loveckých zbraní. Těm, kterým
tato doba nedala politickou důvěru,
byly lovecké zbraně odebrány (Ševeček
A., Dujka K., Fišer R., Fišer V., Pekárek,
Jurčík R., Jurčík J., Končák O., Fila R.,
Januška K., Januška L., Januška B.
Jednotný národní výbor v Gottwaldově
řídil provoz myslivosti podle svých
upravených zákonů. Tvořila se M.S.
a zákonem č. 225 byli zrušeni soukromí
nájemci honiteb a uzavřené honitby byly
pronajímány M.S.

LOV ZVĚŘE A BRIGÁDY v letech 1953 – 1960 ukazuje následující tabulka:
dančí
srnčí
černá
zajíc
bažant
koroptev
škodná

1953
1
14
239
106
157
156

1954
14
80
135
155

1955
2
15
157
129
104
172

1956
6
100
96
120
129

1957
15
1
106
119
80
139

1958
10
142
132
24
242

1959
1
15
90
233

1960
12
2
55
112
172
210

Brigády

1735

1675

4775

4336

1970

3377

3583

5148

– pokračování

Stavy spárkaté zvěře byly v době
války značně sníženy. Hodně se pytlačilo,
hlavně na tichý způsob – do drátěných
ok. Stavy drobné zvěře- zajíců byly
průměrné. Zlepšily se až v letech 1947
– 1949. Nebylo žádnou zvláštností ulovit
150, 180 i 200 zajíců na honu. Hony byly
slavností celé dědiny, na které se zvali
hosté ze sousedních obcí. V poválečném
období bylo na Fryštácku vzácností ulovit bažanta. Zazvěření bažantem bylo
prováděno z centra Lešná, kde byli chováni ve voliérách i ve volné oboře zásluhou
pana Jana Šamburka. V roce 1952 bylo
provedeno sloučení M.S. Fryšták, Horní
Ves a Dolní Ves za účelem zvětšení honitby a vytvoření lepších podmínek pro chov
zvěře. Předsedou se stal Theodor Fišer
a mysliveckým hospodářem byl Jaroslav
Bardoděj. Celková výměra honitby byla
2 200 ha. Sdružení mělo také politické
cíle a myslivci byli ozbrojení brigádníci,
kteří se používali k plnění úkolů pro
veřejnost a pro budování JZD.
V uvedeném období byl prováděn
sběr vysečených vajíček koroptví a
bažantů, které se dávaly do líhně. Tato
kuřátka byla přiváděna k bažantím
a koroptvím slepicím. Byl také proveden odchov kuřátek ze spolupráce ZOO
Lešná a manžely Šamburkovými, což
přineslo velmi dobré výsledky. V roce
1964 bylo provedeno rozdělení velkého
M.S. na dvě části: Fryšták Horní, Fryšták
– Dolní a výměry honiteb byly každá
1 100 ha. Důvodem rozdělení byly hlavně
soustavné problémy s hospodařením na
jednotlivých úsecích. Také mezilidské
vztahy mezi členy nebyly dobré.
Horní – předseda: A. Staněk, myslivecký hospodář: J. Odstrčilík
Dolní – předseda: L. Svačina, myslivecký hospodář: M. Papežík
M.S. pořádaly myslivecké plesy, které
byly na vysoké úrovni a když zaznělo „Do
lesíčka na čekanou šel mladý myslivec“
to byla skutečná pohoda. Velmi dobrá
bývala organizace plesů, smyčcová hudba, jídlo připravené ze zvěřiny, slovácké
bílé a červené víno. Hospodaření
v těchto menších sdruženích bylo dobré
a v kamarádském duchu. Plány lovu byly
stanoveny úměrně ke skutečnému stavu
zvěře. Stavy černé zvěře se začaly zvedat a zvěř se začala lovit při obeznání na
sněhové přikrývce. Prvního divočáka ulovil v noci roku 1957 za měsíčního svitu
MUDr. Stopani – jako host. Jako možnost
úkrytu drobné zvěře byly budovány na
polích remízky. Demokratizační proces
v roce 1968 se projevil i v mysliveckých organizacích. Volby do výborů se
prováděly tajným hlasováním a celá myslivecká organizace byla uvolněná.
-KO-
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Domov s chráněným bydlením Fryšták, příspěvková organizace
Začátkem dubna jsme si připomněli
15 let od otevření zařízení sociálních
služeb, dříve Domova–penzionu pro důchodce Fryšták.
Od 1. 1. 2007 byla tato organizace
podle nového zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, přetransformována na zařízení Domov s chráněným bydlením Fryšták, příspěvkovou organizaci,
jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Zlínského kraje. Jedná se o pobytové zařízení poskytující v současné době sociální služby pro 74 uživatel s průměrným
věkem 73 let. Provoz Domova je pouze
ve všední dny od 6,00 do 20,00 hodin,
v sobotu, neděli a svátky s provozem
od 7,00 do 11,00 hodin. Není zde poskytován nepřetržitý provoz. Za 15 let
působení organizace bylo přijato celkem 138 klientů, odešlo nebo zemřelo
64 klientů.
Do domova s chráněným bydlením
Fryšták jsou přijímány dospělé osoby ze
zlínského kraje, zejména senioři, jejichž
schopnost zajistit si osobní péči a péči
o domácnost, používání veřejných míst
a služeb, uplatňování práv a nároků, je
snížena vlivem zdravotního stavu a je
jim přiznán příspěvek na péči. Zařízení
vytváří příležitost k tomu, aby uživatelé služeb mohli uplatňovat vlastní vůli,
jednat na základě vlastního rozhodnutí,
aby mohli být sami sebou a umožnit jim
prožít aktivní a důstojný život.
Žadatelé o umístění do našeho zařízení mají možnost vyzvednout se přihlášku přímo v Domově s chráněným bydlením, kde jim také budou zodpovězeny
dotazy o poskytované sociální službě.
Na datum podání žádosti již nebude
brán zřetel, jako v minulých letech, před
platností nového zákona o sociálních
službách 108/2006 Sb. Rozhodující je
míra potřebnosti umístění do pobytového zařízení, tedy zdravotní stav a sociální potřebnost žadatele.
K plnohodnotnému životu našich klientů se snaží přispět 9 zaměstnanců
nabídkou různých aktivit. Na výběr jsou
zájmové akce včetně kondičního cvičení, kroužek šikovných rukou, společenské hry, promítání ﬁlmů, ale také různé
zájezdy, výlety, kulturní akce a přednášky.
Oslava výročí proběhla ve čtvrtek 16.
dubna v prostorách Domova. Zaměstnanci přichystali pro obyvatele příjemné
vzpomínkové posezení. Klienti zavzpomínali u kroniky a řady fotograﬁí na své
přátele, sousedy a kamarády.
Závěrem bychom rádi poděkovali
všem, kteří během patnáctileté existen-
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ce naše zařízení Domov s chráněným
bydlením Fryšták podpořili a také poděkovali všem spolupracujícím organizacím a jednotlivcům.
Cílová skupina:
- senioři
- žadatelé v invalidním důchodu se
zdravotním postižením
- osoby s přidruženou tělesnou nebo
smyslovou vadou lehčího stupně /pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek/
- osoby s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb
- osoby se sníženou schopností
v základních životních dovednostech
z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby
- osoby s chronickým onemocněním
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Zařízení neslouží:
osobám, které si tímto způsobem
chtějí vyřešit bytovou otázku nebo osobám bez přístřeší
- pro žadatele, kteří výrazně narušují
soužití, uživatelům s problematickým
pitím, s psychickou poruchou, při níž
může ohrozit sebe i druhé, respektive
jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem
- pro žadatele s poruchou chování
a agresivními projevy a psychiatrickou
diagnózou /psychotici, alkoholici, drogově závislí – toxikomani/
zaměstnanci domova

POZVÁNKA
Městská knihovna Fryšták a ZUŠ Morava pro vás připravily hudebně - poetický
večer nazvaný

„Jako světlo o křišťál má duše o Tvou zazvoní.“
Scénické pásmo z veršů známých českých básníků připravil PhDr. Česlav Zapletal.
V programu vystoupí také Jazzové smyčce žáků ZUŠ Morava pod vedením
Ladislava Doliny.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2009 od 19.00 v parčíku u busty
Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.
(V případě špatného počasí v kostele sv. Mikuláše).
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Červen – Měsíc myslivosti
a ochrany přírody

Pálení čarodějnic
ve Fryštáku

Čas letí jako voda, a než jsme se nadály byl tu 30. duben. Tento den je spojován
s Filipojakubskou nocí, plnou velkých rejů čarodějnic, pálení ohňů a veselé hudby.
Ani my jsme letos nechtěly zůstat pozadu a tak několik maminek dalo hlavy dohromady a uspořádalo 1. Ročník pálení čarodějnic. Sraz všech zúčastněných byl v
17.30 u fryštácké sokolovny a poté byl zahájen průvod, který se v čele s čarodějníkem s velkým hlukem a křikem vydal směrem do Horní Vsi k Šenku, kde byl připraven další program. Po slavnostním zahájení reje samotným černokněžníkem začalo
to pravé veselí. Čarodějnice krášlily příchozí ve svém salónu krásy, černokněžník
věštil z kouzelné koule, rozdávaly se různé čarodějné lektvary, tančilo se a soutěžilo
v zajímavých soutěžích. V podvečer při čarodějném tanci, byla slavnostně zapálena
vatra a následovala krásná ohňová show. Po vyhlášení nejkrásnější dětské a dospělé čarodějnice byly všechny děti pasovány do řádu čarodějného. Velkou odměnou
za splnění všech úkolů byl špekáček, který si děti mohly samy opéct na menším
ohýnku.
Celé bdění bedlivě sledovala skupinka místních hasičů, za což jim posíláme velké poděkování. Velký dík patří i místním skautům za pomoc při přípravách soutěží
pro děti. Děkujeme také fryštáckému Penzionu za sponzorský příspěvek a hlavně
Vám všem za velkou účast.
Doufáme, že Vám s námi bylo dobře a za rok se opět sejdeme.
Za cech fryštáckých čarodějnic Zdenka Vidlařová
placená inzerce

Letní tábor v Lukově
Typ příměstského tábora
Hlavní náplň:

výuka tenisu, hra stolního tenisu, tvoření ve výtvarné dílně.
Vedlejší aktivity:
výlety, návštěva ZOO Lešná, různé hry a soutěže, bazén.
Závěrečný tenisový turnaj, závěrečný turnaj ve stolním tenisu,
výstava uměleckých děl dětí.

Naše myslivecké sdružení Fryšták –
Dolní přijalo tuto tradici za svou a snaží
se ji naplňovat. S příchodem léta se v
přírodě rodí nový život, vše se zelená,
kvete, voní , zvěř přivádí na svět mláďata. Při procházkách revírem, z posedů pozorujeme a kontrolujeme, jak zvěř
přezimovala, v jaké je kondici, jaký je její
zdravotní stav. Kolik a kde se narodilo
srnčí, zajíců, bažantů a kde se usadili.
Každoročně nakupujeme a vypouštíme
do volné přírody bažanty. Zúročují se
nám i velké vynaložené náklady na krmení zvěře v zimním období, zvěře přibývá
a je zdravá. Ohrožuje ji, ale zemědělská
technika, chemizace, protože náš revír
se nachází v oblasti, kde se hospodaří
ve velkých celcích. Hodně životů zvěře
mohou zachránit i majitelé psů, pokud
zabrání jejich volnému pohybu po lese
v tomto období, kdy jsou mláďata ještě
bezmocná. Rovněž majitelé čtyřkolek
a terénních motocyklů si asi neuvědomují, jaký stres řev jejich motorů ve
zvířatech způsobuje. Spoléháme na
pochopení a vztah většiny spoluobčanů
k přírodě i zvěři, protože ta do ní patří,
je jejím domovem.
Mimo péči o zvěř a myslivecká zařízení je již tradičně naše pozornost
zaměřena i na přípravu tradičního
červencového mysliveckého posezení
v Lindáči. Letos pokud nám bude přát
počasí se na Vás těšíme 11. 7. 2009.
V případě nepříznivého počasí bude
akce odložena na 25. 7. 2009.
Bude připravena bohatá myslivecká
kuchyně pod taktovkou Karla Rabela,
doplněná grilovanými špízy a domácí
uzeninou z udírny. Pro žíznivé chlazené
pivo, výborné víno z Blatnice, bohatá
tombola a k tanci i poslechu zahraje
hudba Petra Hochmajera.
Zveme všechny přátele lesa, majitele honebních pozemků, spoluobčany
z Fryštáku. Všichni, kdo chcete strávit
příjemné odpoledne v pěkném přírodním prostředí, v družné zábavě, přijďte
mezi nás.
Zvou myslivci z MS Fryšták Dolní
Ves.
R. Svačina, předseda MS

Pro děti od 6 do 12 let – cena 2500,- Kč
V ceně zahrnuta:
výuka tenisu, svačiny, obědy, pitný režim, výtvarné potřeby.

Termíny: 20. 7. – 24. 7., 27. 7. – 31. 7., 18. 8. – 21. 8.
Termíny nemusí být definitivní – je možné je po dohodě posunout nebo změnit.
Kontakt: 739 677 389, 577 911 973

13

D ŮM
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S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Svatý Jan Křtitel, dešťů je ctitel
Kronika oratoře (3)

Co bylo
V dubnu byly stěžejní dva programy: prvním byly tradičně Velikonoce. Sjelo se na
50 mládežníků, kteří se těšili na netradičně prožité velikonoční obřady. Ve čtvrtek
pomáhali a pracovali – a to nejen na DISu - večer nočním pochodem přes Ondřejovsko došli na skautskou základnu Eliška. Páteční obřady byly v lese i s křížovou
cestou. Na Bílou sobotu byla slavnost, protože další dívka z Karlína byla pokřtěna.
Loni Sandra a letos Lucka. Pak se oslavovalo, povídalo a někteří šli i spát.
Druhým programem bylo setkání Mladých mamek s biskupem Karlem. Hostem
byla Martina Špinková, ředitelka hospicového občanského sdružení Cesta domů.
Celé setkání se neslo v duchu Mladé mamky hasí Evropu. To si na vlastní kůži zažily
při odpoledním hasičském cvičení, kterému velel Kája. Vše jsme uhasili a dostali
pod kontrolu. Na závěr, namísto tradičního dárku, dostala každá Mladá mamka DVD
Jedeme na DIS, který nachystali naši mládežníci.
V květnu se těšíme na potomky Starých pák a Mladých mamek, pro které chystáme dva víkendy Střapce.

Co bude
PARAGLIDING
Nebaví vás chodit? Zkuste létat …
Datum: 12. – 14. 6. 2009
Počet účastníků: 15
Věk účastníků: od 18 let
Místo konání: Fryšták
Vede: Luďa Čuba a instruktoři paraglidingu
DISFEST
6. ročník legendárního multižánrového festivalu ve Fryštáku
Datum: 13. 6. 2009
Místo konání: DIS Fryšták

RAKOUSKÉ KLETTERSTEIGY
Zajištěná cesta (nazývaná také jako
feráta) je cesta v náročném horském terénu, která je vybavená jistícími ﬁxními
lany, železnými stupačkami, případně
dalšími umělými pomůckami.
Pojeď s námi na ferraty, na vlastní
kůži si vyzkoušet zdolávání kolmých alpských stěn. V ceně je zahrnuto vybavení
na ferraty, doprava a pojištění.
Datum: 19. – 21. 6. 2009
Počet účastníků: 10
Věk účastníků: od 18 let
Vede: David

Teď má kronika pár bílých stránek a pokračuje až rokem 1931:
Práce v měsíci lednu byla více méně
podobná práci minulých let. Hoši docházeli v hojném počtu a bavili se různými
způsoby v malé oratoři a na přilehlé chodbě nebo i na dvoře ve sněhu.
Teprve ku konci měsíce ledna pan inspektor Walland svolal představené ústavu a ty, kteří byli určeni pro oratoř, totiž
ředitele oratoře prefekta P. Špana, katechisty kleriky Františka Lepaříka a Josefa Januše, asistenty Františka Hlaváče
a Bedřicha Chalupu, k všeobecné poradě
o zvelebení a povznesení fryštácké oratoře vůbec.
Jako první nezbytná věc k dosažení
tohoto cíle nutno omeziti ústav tak, aby
sem mohl přijíti jen ten, komu bude dovoleno. Toho se dosáhne patřičným ohraničením a uzavřením všech vedlejších
vchodů. Což také, pro dobro celého ústavu, má se státi v dohledné době.
Přijímati do oratoře zpočátku jen lepší hochy a s těmi začati pracovati v našem duchu. Časem přijímati i ty horší,
u kterých není dosud ztracena naděje na
polepšení, a kteří jsou pod dozorem neškodní druhům.
Každý oratorián má míti svou oratoriánskou knížku, do níž se budou zaznamenávati jeho návštěvy ve dny sváteční.
Žádný nedostane razítka, kdo nebyl v neděli nebo ve svátek ráno na mši svaté
a odpoledne na sv. požehnání.
Stanovený počet těchto razítek bude
platiti jako vstupné do divadla, k loterii
a jiným zábavám. Knížky se mají uschovati v oratoři a každý oratorián přede mší
svatou přijde si pro knížku do oratoře.
Jako oratoriánská mše svatá byla ustanovena ranní mše sv. ve farním chrámu
Páně. Kdo pro vážné příčiny nemůže se
zúčastnit této společné mše sv., musí
jíti na druhou mši o desáté hodině. Kdo
již vykonal své náboženské povinnosti,
může se zdržeti v oratoři až do ½ 12. Odpoledne oratoř se otvírá o ½ 2, rozdají
se knížky a ve 2 hodiny půjde se na požehnání do farního kostela. Po požehnání
bude místo kázání v oratoři půl hodiny
křesťanské nauky, totiž besídky. Pak různé zábavy až do 4 hodiny, kdy se půjde do
divadla nebo do místnosti oratoře, aby se
nechal dvůr internistům. Po divadle různá
zábava až do 7 hodiny, kdy budou večerní modlitby a školáci odebéřou se domů,
větší mohou se zdržeti ještě déle.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Skauti na jaře

Sezona 2009
WBC Bikerally

Jenom skončila zima a skautky a skauti opět vyrazili do přírody. Na začátku
května proběhl tradiční Minitábor na chatové základně Eliška.
Ne že by bychom tu byli letos poprvé, řada akcí už tu proběhla na úrovni samostatných dívčích či chlapeckých oddílů, ale tentokrát to tu bylo přece v něčem
nové.
Za prvé v nově upraveném prostředí. Ti kdo do těchto míst občas zavítají, by si
jistě všimli, že některé budovy dostaly nový háv v podobě dřevěného obložení. Díky
panu Skaličkovi a jeho ﬁrmě se podařilo dokončit úpravy venkovních fasád, na které
jsme čekali již roky. Opravdu se to podařilo, což ocení každý, kdo se za roky, co tu
základna stojí, podílel na jejím budování. A že takových lidí není ve Fryštáku málo!
A za druhé jsme využili toho, že v době zahájení našeho minitábora probíhalo na
nedaleké přehradní nádrži Pálení čarodějnic. Naši roveři pomohli při zajištění programu a naše děti měly pak netradiční zážitek v podobě soutěží a zábavy. Je jasné,
že po takovémto reji se spát nikomu nechtělo.
Ráno však už běžel normální skautský program v podobě výpravy na Ondřejovsko, odpolední hry a večer (vzhledem k počasí) opravdu malý táboráček s programem, který si děti vytvořily samy. Druhý den proběhla velká lesní hra v okolí Elišky.
Na oběd nemohly chybět oblíbené langoše od Jacky. Mezi kluky přitom proběhla
neformální soutěž, Kdo sní víc! Myslím, že vítězných 10 kousků je slušný výkon i na
dospělého chlapa. Pak se už uklízelo a proběhlo závěrečné hodnocení a odměňování nováčků i těch, kteří se o tuto akci zasloužili. Všem patří můj dík.
Bělák Bedřich, vedoucí 5. oddílu SSS ČR

Letošní sezona byla zahájena 26. 4.
2009 v Otrokovicích. A hned na začátku byl náš tým velmi úspěšný. Kategorii
junior vyhrál Martin Kolajík. Ten navíc
vyhrál soutěž hlavních pořadatelů, Specialized a rádia Rockmax a závodil na jejich putovním kole. Na 3. místě se umístil Zdeněk Bělák. Martin skončil jako 4.
a Zdeněk jako 8. absolutně.
Na dalších místech se umístili: Michal Suchý 36. v elitě nad 18 let. Lukáš
Nášel 16., Jiří Baďura 35., David Minařík 39., Petr Hoferek 49., Dominik Matula 54., Marek Štěpán 57., Lukáš Krajča
76. v kategorii junior do 18 let. V S 15
do 15let: Michal Šiška 9., Vojta Šimek
17., Richard Šimek 20. a nováčci Dominik Gajdošík 23. a Patrik Coufalík 40.
A jelikož tento sport zahrnuje taky
mnoho pádů a zranění, nevyhlo se to
ani našemu týmu. Tomáše Frnku odvezla sanitka do nemocnice poté, co narazil do stromu. Měl otřes mozku, zůstal
na pozorování. Naštěstí to nebylo až tak
vážné a v sobotu 2. 5. už s námi vyrážel
do Náměště nad Oslavou, aby nás povzbuzoval při dalším závodu specializovaném na skoky.
I tady se Martinu Kolajíkovi dařilo.
Umístil se na 3. místě. V juniorech se
ještě předvedli Lukáš Nášel, Honza Křepelka, Jiří Baďura, v elitě Petr Kubín.
Tento rok jsme udělali změnu a letošní závod budeme pořádat 25. 7.
v Trnavě na lyžařském svahu. Jsou zde
lepší podmínky jak pro závodníky, tak
i pro nás, jako pořadatele závodu.
Přehled závodů na rok 2009:
6.–7. 6. Lípa
25. 7. Trnava
6. 9. Zlín
10. 10. Luhačovice
25. 10. Žlutava
Více informací najdete na www.wbcrally.com
SBT Fryšták
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Klub maminek

PROGRAM
na květen 2009
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

• 2. 6. Říkanky s Danuškou
• 9. 6. Bezpečnost dětí na internetu.
Beseda s pí. Míšou Bláhovou o úskalích
trávení času dětí na internetu.
• 16. 6. Kanisterapie. Jak se chovat,
když se potkáme s cizím pejskem, atd.
Vede paní Renata Hejtmánková ze Zlína
z klubu kanisterapie.
• 23. 6. Výroba šperků z korálků. Zapojí
se i děti – Martina Mikešová ze Zlína.
• 30. 6. Závěrečné rozloučení před
prázdninami, posezení s dětmi u poháru
na Disu.
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
Páteční tvoření 12. 6. v 16 hod.:
POZOR ZMĚNA ČASU!!!
Vyrábíme trička na prázdniny technikou
tisknutí na textil, velmi jednoduché
a efektní…!!!
Tak maminky, teď si dáme dovolenou
a v září zase nashledanou. Všem dětem
a maminkám přejeme hezké prázdniny.
V případě zájmu jsou klíče k dispozici
u Peťky Pavlíkové, Leničky Plškové, Jany
Jasenské nebo i u Dáši Sklenaříkové.

Pozvánka
Město Fryšták a Moravskoslezská
křesťanská akademie Vás zvou na

přednášku věnovanou
Radiu Vatikán.

NAPSALI O NÁS...

Obyvatelé fryštáckého Hrádku vystavovali
ve zlínském divadle
Dolní foyer Městského divadla Zlín ozdobila až do pondělí 18. května pestrá
výtvarná expozice. Jejími autory byli obyvatelé domova pro osoby se zdravotním
postižením Hrádek z Fryštáku.
„Naše výstava je zaměřena na 20. výročí trvání našeho Domova Hrádek Fryšták.
Celá expozice je průřezem výtvarných prací, zahrnuje písemné a fotograﬁcké dokumentace o vývoji a budování - historii, současnost a směřování domova,“ přiblížila
pracovnice Hrádku Lenka Smažinková.
Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží v úterý 5. května ve 14 hodin. „Pan
Ladislav Dolina ze ZUŠ Morava nás doprovodil a podladil celou výstavu krásnými
melodiemi se svým hudebním tělesem Zlínské jazzové smyčce.
Zároveň jsme se rozloučili s bývalou ředitelkou domova paní Zdenkou Vlčkovou,“
doplnila Lenka Smažinková.
Posláním domova Hrádek je zvyšovat kvalitu života osob se sníženými rozumovými schopnostmi a podporovat jejich začlenění do společnosti.
Poznámka redakce:
Také vedení města a Zastupitelstvo Fryštáku by
při této příležitosti chtělo poděkovat dnes už bývalé ředitelce Hrádku paní Zdence Vlčkové za její
mnohaletou práci pro postižené děti „na Hrádku“ a
za vynikající spolupráci s městem. (Zástupci města
a ZŠ ve Fryštáku se slavnostního aktu samozřejmě
zúčastnili a osobně paní Vlčkové poděkovali…).

Miriam a Petr Cekotovi přiblíží vznik,
vývoj, činnost a poslání Rádia Vatikán,
kde prožili jeden rok v české a slovenské jazykové sekci.
Během jejich stáže navštívil Rádio
Vatikán také Svatý otec Benedikt XVI.
Akce se koná ve čtvrtek 18. června
2009 v prostorách fryštáckého kinosálu. Začátek je naplánován na 19. hodinu.

Poděkování
Paní Helena Zelíková a dcera Pavlína srdečně děkují všem občanům
a známým, kteří se přišli 30. 4. 2009
naposledy rozloučit s panem Ing. Vladimírem Zelíkem.
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POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
sádrokartony, plovoucí podlahy
včetně dodávky materiálu.
•••

MONTÁŽ OKEN VELUX
Cenový návrh ZDARMA

Stanislav Skalička, Potoky 401, 763 16 Fryšták
tel.: 577 912 869, mob.: 776 696 135
Myslivecké sdružení
Ondřejovsko – Fryšták
zve všechny občany na akci

ČERVEN
– MĚSÍC MYSLIVOSTI,
která se koná
v sobotu 27. června 2009
na myslivecké chatě Hubertka
v lesní části Ondřejovsko.
Těší se na Vás organizátoři akce.

pí Nováková
tel: 776 723 837

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2009 / téma – STROJ ČASU
Chcete prožít týden prázdnin netradičním způsobem? Přidejte se k nám a nahlédněte s námi do říše zvířat, vzdálených koutů světa, pirátů a dobyvatelů moří. Staňte se na
pár hodin indiány z kmene Apačů a cestujte s námi do budoucnosti.
To vše Vám dovolíme poznat pomocí našeho STROJE ČASU, který Vám připraví velké
dobrodružství a zdokonalí Vás v angličtině.
TERMÍNY: 1. TURNUS: 13. 7. – 17. 7. 2009 3. TURNUS: 17. 8. – 21. 8.2009
2. TURNUS: 20. 7 – 24. 7. 2009 4. TURNUS: 24. 8. – 28. 8.2009
Letní příměstské tábory s angličtinou 2009 budou probíhat ve speciálně upravených
třídách ZŠ Fryšták.
CENA TURNUSU: 2.250,Hl. vedoucí: Mgr. Iva Doležalová, STEP BY STEP in ENGLISH – language school

Bližší informace na tel. čísle: 777 21 00 31
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Výjimečná událost pro Fryšták
V neděli 10. května v 15 hodin byl v kinosále ve Fryštáku
uveden k Svátku matek náš už třetí pořad s názevm: „Z tej
fryštáckej strany“. Účinkovaly: CM Prameny s Praménkem,
Prameny II. a děti z Berušky- Zlín. Pořad byl ojedinělý tím, že
jsme jej celý sestavili z naší tvorby.
(Písně, básně, autentické humorné veršované příběhy
o našich Fryštačanech).
Existuje sice několik písní o různých obcích, ale tolik nových výtvorů o svém rodišti nemá nikdo. I veršované humorné příběhy jsou originální, neboť veršem dostává celý příběh
uměleckou závažnost. V písních opěvujeme např. Ondřejovsko, Velu, rodný kraj, prostě náš domov. Jsme na to hrdí, že
něco tak výjimečného děláme a hlavně, že to umíme. Dokonce i milý hosty senátorka PhDr. Alena Gajdůšková, rodiče od
Berušek, z Bystřice pod Hostýnem a z okolí, se shodli na tom,
že něco tak úžasného a o svém rodišti ve Zlíně i doma ještě
neslyšeli. Program trval dost dlouho – téměř 2 hodiny, ale
dokonce i malé děti vůbec nezlobily a vydržely v naprostém
soustředění. I náš malý vnuk Míša, který má teprve 2,5 roku
se úplně vpíjel s velkým zájmem do celého programu. Jezdíváme na různé mezinárodní festivaly, kde každý soubor vystupuje asi 15 minut hlavně proto, aby to pro diváky bylo více
zajímavé. My máme tu výhodu, že dovedeme naše diváky plně
zaujmout i při dvouhodinovém programu a nepotřebujeme
žádné cizí účinkující. Na vše stačí naše soubory. Berušky ve
Zlíně rovněž vyučuje pí Vlasta Kunstová a složila pro ně píseň
„Já su malá kočička“. Naučila ji děti zpívat a vymyslela k tomu
i pohybové prvky. Dětem se písnička velice líbí a při vystoupení ta drobotina velmi zapůsobila. Paní Vlasta Kunstová se projevila také jako organizátor, dramaturg a suverénní odborník
tohoto pořadu a její krkolomné housle dokonale vystřelovaly
paprsky tónů do všech stran. Písně také přepsala do partitur
a zkomponovala sóla pro různé nástroje, naučila také zpěváky a muzikanty přednesu podle svých představ. Program
stál hodně práce, lidé si ani neuvědomují, že pro toto jediné
vystoupení se cimbál, kytara, housle a viola naučili celý pořad
zpaměti. Těší nás, že jsme to bezchybně zvládli.
Pan starosta Mgr. Doležel s celým vedením obce, může
být spokojen s tím, že Fryštáku existují lidé, kteří tak dokonale dovedou čerpat z našich tradic a kořenů. Proto říkám:
Strom bez kořenů usychá, lidé, kteří si neváží tradic, jsou
na tom stejně. O našich souborech se to říci nedá. Všichni účinkující (muzikanti, zpěváci i ti nejmenší) odpovědně se
zaujetím předvedli skvělý výkon. Sólisté jako Markéta Matulová nebo Kristýna Doleželová hebce pohladili posluchače,
i přednes prózy „Baryk“ v podání M. Matulové vyzněl napro-
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sto kultivovaně a dokonce i děti našeho souboru jsou fascinovány jejím zpěvem. Je to pro ně inspirativní motiv, na sobě
tímto směrem, pod vedením naší vedoucí pracovat. Pan Mgr.
Pavel Nášel celý program úspěšně provázel a bylo poznat, že
se na naše (veršované příběhy i básně) odpovědně připravil
a patří mu za to velký dík. Rovněž děkujeme starostovi Mgr.
Lubomíru Doleželovi za záštitu, pozornost a uznání.
Nádherně vyzněly písně o Moravě jako „Čarujů písně dál“
nebo „Zpěvná si, Moravo“. Mohutný sbor účinkujících se projevil i děti zpívaly. Ozývaly se hlasy, že tyto písně patří k tomu
nejkrásnějšímu, co bylo o Moravě zkomponované. To potěšilo. Také veršované příběhy rozesmály posluchače. Nedávno
jsem si koupil ve Vsetíně knihu. Je to veselé vyprávění lidového vypravěče Cepka. Mohu k tomu říci, že při čtení knihy jsem
se skoro vůbec nezasmál. Fryštácké příběhy v porovnání jsou
unikát. Pro Fryšták je velmi zajímavé, že se na „Zóli“ v Hrubé hospodě tančil čardáš. Vyprávěla o tom rodačka z Rusavy
(verš. Příběh Čardáš). Nikde v okolí se tento tanec netančil –
proto také vznikly naše nové písně (fryštácký čardáš a jiné).
Nakonec vše vyvrcholilo fryštáckou novou písní „Muzikantský
zákon“. Takové zakončení si nemůže dovolit žádný soubor,
protože takovou píseň nemají. Celý sál zpíval, diváci měli texty. Muzikanti a zpěváci našich souborů hráli a zpívali jako „o
dušu“. Děti v pohybu vyjadřovaly děj písně, jak je to naučila pí
Vlasta Kunstová. Mohu říci – úplná senzace.
Náš pořad je pro Fryšták svátkem, je natolik závažný, že ze
snadno pochopitelných důvodů nemůže být realizován často.
Účast na akci byla velmi pěkná a nás těší, že o naše vystoupení byl takový zájem. Chtěl bych ještě upozornit, že všechny
naše pořady i autorství nových písní, básní, příběhů, jsou ve
Fryštáku bez nároku na honorář.
Richard Hovadík
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4. ročník volejbalového turnaje osvobození O pohár starosty města
následovaly chvíle odpočinku a zábavy. Vše proběhlo v příjemné přátelské
atmosféře a doufáme, že se účastníkům turnaje u nás líbilo.
Děkujeme všem sponzorům/Město
Fryšták, Krajský úřad Zlínského kraje,
GEMINI-oční centrum, SAB – Devízové
obchody, VITAR, M. a B. Urbánkovi/, organizátorům i účastníkům za pěkný sváteční den a těšíme se za rok na shledanou ve Fryštáku.
Dana Konečná
V pátek 8. 5. 2009 se v krásném
prostředí sportovního areálu ve Fryštáku u sokolovny konal 4. ročník volejbalového turnaje o pohár starosty města
Fryštáku. Turnaj je pořádaný u příležitosti osvobození našeho města v roce
1945.
Pořadatelé z místního volejbalového
oddílu připravili všem účastníkům skvělý sportovní zážitek. Z původně přihlášených deseti družstev se nakonec dostavilo 8 smíšených týmů /v družstvu
musely hrát nejméně 2 ženy/– 2 domácí /Banáni a Přátelé švestek/, 2 družstva z Přílep /Přílepy 55 a Přílepy Z/,
družstvo z Hošťálkové, ze Štípy, z Veselí
a Rychlá rota.
Slavnostnímu zahájení byl přítomen
také starosta města Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel, který popřál všem účastníkům hodně úspěchů a příjemný pobyt
v našem městečku.
Hrálo se za krásného slunečného
počasí na všech třech kurtech ve dvou
základních skupinách systémem každý s každým na dva sety a jen do 21
bodů, aby se vše v klidu mohlo odehrát.
Rozhodčími byli vždy hráči z nehrajícího týmu. Vše precizně a s přehledem
řídil „ředitel turnaje“ Bohumír Urbánek.
O zázemí – občerstvení v improvizovaném stánku – chlazené čepované pivo,
kabanos z udírny, nealko, oplatky, tyčinky, káva… - se starala rodina Poledňákova a Fryšova. Vše ke spokojenosti
sportovců i návštěvníků. Co se týká samotného turnaje, musím říct, že úroveň
každoročně jde nahoru. Mladí volejbalisti trénují nejméně dvakrát týdně, někdo i 3x. Je vidět sehranost týmů.
A výsledky?
1. Přílepy 55, 2. Přílepy Z, 3. Hošťálková, 4. Rychlá rota, 5. Banáni, 6.
Veselí, 7.– 8. Štípa a Přátelé švestek
Všechna družstva obdržela krásné
diplomy, první tři týmy i věcné ceny od
místních sponzorů a tři poháry a ceny
od města Fryšták. Také se pamatovalo
na mladé talenty, kdy byli oceněni Petr
a Lucie z Rychlé roty.
Po výborných sportovních výkonech
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Rozšíření provozní doby zákaznických center
S cílem vyjít vstříc požadavkům zákazníků rozšiřuje od 1. května společnost
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. provozní doby svých pěti zákaznických center.
Novinkou je možnost smluvení schůzky i v úterý a ve čtvrtek, otevření ZC v pátek
dopoledne (místo čtvrtka) a posunutí přestávky na oběd o hodinu později.
Zákaznická centra budou stále otevřena v pondělí a ve středu – dlouhé dny
– od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. V úterý a ve čtvrtek budou mít zákazníci možnost, domluvit si schůzku v době od 8 do 15 hodin. Polední přestávka
je každý den od 12 do 13 hod.
Rozsah služeb Zákaznických center:
• vše kolem smluvních vztahů (uzavírání a změny smluv, informace o fakturách, reklamace apod.)
• vyjadřování k projektové dokumentaci: vodovodní a kanalizační přípojky,
ochranná pásma vodních zdrojů, vodovodní / kanalizační sítě a zařízení, ostatní
nevodohospodářské stavby
• poskytování graﬁcké a digitální dokumentace stávajících vodovodních / kanalizačních sítí, informace o tlakových poměrech na vodovodních sítích
• předání technické dokumentace skutečného provedení vodárenských a kanalizačních staveb (geodetické zaměření staveb) je možné na podatelně, po celou
pracovní dobu zákaznického centra
NOVÁ PROVOZNÍ DOBA
zákaznických center ve společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.:
Pondělí
8 – 12 13 -17
Úterý
pouze po předchozí domluvě
Středa
8 – 12 13 -17
Čtvrtek
pouze po předchozí domluvě
Pátek
8 – 12
Zákaznické centrum Olomouc:
Tovární 41, 722 11
Tel: 585 536 111

Zákaznické centrum Prostějov:
Krapkova 26, 796 01
Tel: 582 301 206

Zákaznické centrum Zlín:
Tř. T. Bati 383, 760 49
Tel: 577 124 111

Zákaznické centrum Uničov:
Panská 64, 783 91
Tel: 585 051 088

Zákaznické centrum Val. Klobouky:
U Náhonu 1006, 766 01
Tel: 577 012 221

Další kontakty:
800 100 063 – havárie a zákaznické služby
e-mail: zc@smv.cz

Akreditované laboratoře společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provádí
rozbory vod bazénových a studničních.
Konkrétně laboratoře provádějí odběry vzorků vod a kalů, chemickou a speciální anorganickou a organickou analýzu vod a kalů, mikrobiologickou, biologickou
a senzorickou analýzu vod. Laboratoři je umožněn ﬂexibilní rozsah akreditace a je
způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.
Kontakty: Laboratoř Olomouc 585 412 032, Laboratoř Prostějov 582 337
441, Laboratoř Zlín 577 901 654.
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Dejte zelenou úsporám!

MORAVA OKNO s.r.o.
VE FRYŠTÁKU, 6. KVĚTNA 23
VYRÁBÍME PLASTOVÁ OKNA, PLASTOVÉ DVEŘE, DODÁME ŽALUZIE, PARAPETY, SÍTĚ,
PORADENSTVÍ, CENOVÁ KALKULACE, ZAMĚŘENÍ,
DOPRAVA, DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, ZEDNICKÉ PRÁCE, LIKVIDACE,
SERVIS, 5 LET ZÁRUKA.

PROVOZNÍ DOBA: PO – PÁ: 8:00 – 16:00
TELEFON: 577 101 744 • MOBIL: 733 322 119 • E-MAIL: frystak@moravaokno.cz

www.moravaokno.cz
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