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80 let
kopané ve Fryštáku

Foto: Pavel Nášel

Pozvánka
Tělovýchovná jednota Fryšták – oddíl kopané si vás dovoluje pozvat u příležitosti 80. výročí založení na SPORTOVNÍ DEN, který se uskuteční v sobotu
25. 6. 2011 na fotbalovém stadionu.
PROGRAM
9.00–12.00 utkání mladších a starších žáků s regionálním výběrem
stejných kategorií,
13.00
utkání mužstva Fryštáku s týmem družební obce Muráň,
15.00
utkání Senior star týmu Fryštáku s výběrem bývalých reprezentantů
a pražských ligových hvězd (Berger, Dobiáš, Knoﬂíček, Skamene...),
17.00
utkání mužstva Fryštáku s výběrem zlínských hokejistů.
Připraveno je vystoupení mažoretek a chybět nebude ani dětský zábavný koutek.
Bohaté občerstvení je zajištěno. V 19 hodin začne taneční zábava.
Srdečně zveme všechny členy klubu, příznivce i všechny Fryštačany.
TĚŠÍ SE NA VÁS ORGANIZÁTOŘI AKCE.
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Zastupitelstvo města Fryštáku a starosta Mgr. Lubomír Doležel přejí VŠEM DĚTEM K JEJICH SVÁTKU splnění všech přání,
spoustu radosti, správné kamarády a hlavně lásku jejich nejbližších.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 8/2011/VI ze dne 2. května 2011 (Výběr)
• RMF bere na vědomí stav pohledávek města Fryštáku ke dni 27. 4. 2011
a ukládá Ing. M. Jaškovi, ved. ESO, urgovat vymáhání všech dlužných částek
do 31. 5. 2011.
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 902/18, o vým. 62 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro
zpevnění vjezdu k RD, panu L. Dolanskému, Fryšták, a to na dobu neurčitou
a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 902/18, o výměře 62 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, mezi městem Fryšták,
a panem L. Dolanským, Fryšták, pro
zpevnění vjezdu k RD, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 3. 5. 2011 zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor ve „Sdruženém objektu č. p.
386 Fryšták“ - místnosti č. 1.11, o výměře 11,66 m pí M. Kršákové, Fryšták,
a to na dobu neurčitou, a uzavřít se žadatelkou příslušnou smlouvu.
• RMF v návaznosti na usnesení č. U R
6/2011/VI/5 schvaluje výpůjčku části
pozemku p. č. 433/1, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, o vým. 35 m², pro zpevnění vjezdu k RD a příležitostnému odstavení vozidla pí J. Gajdošíkové, Fryšták,
a to na dobu neurčitou a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 433/1, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, o vým. 35 m² , mezi městem
Fryšták, a pí J. Gajdošíkovou, Fryšták,
pro zpevnění vjezdu k RD a příležitostnému odstavení vozidla, a to na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF nesouhlasí se záměrem pí E.
Slováčkové, Zlín, umístit sloup NN do
části měst. pozemku p. č. 257/1, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře 2 m²,
a žádá tohoto investorova přeložky prověřit variantní řešení vedení NN.
• RMF bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu II. kategorie, zadané dle
Závazných postupů pro zadávání zakázek spoluﬁnancovaných ze zdrojů EU na
služby, a to zpracování Územního plánu
Fryšták, a doporučuje ZMF vyhlásit vítěze v souladu s doporučením hodnotící
komise.
• RMF bere na vědomí informaci o nezbytných úpravách prostor lékárny v
objektu Zdravotního střediska Fryšták
s tím, že stanovisko k realizaci navrhovaných stavebních úprav vydá na zákla-
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dě předložené projektové dokumentace
včetně cenové kalkulace těchto úprav.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy mezi městem Fryšták, a agenturou VIA, o. p. s., Valašské Meziříčí,
za účelem přípravy a organizace zadávacího řízení zakázky malého rozsahu
na zajištění dodavatele stavby „Fryšták
– Horní Ves, odkanalizování ul. Korábová“, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí informaci o havarijním stavu mostu přes Vítovský potok a kroky vedoucí k nápravě stavu
a nedoporučuje ZMF schválit opravu
havarijního stavu mostu na pozemku
p. č. 48, k. ú. Vítová, ob. Fryšták, vodní
plocha z důvodu, že tento výdaj neﬁguruje v rozpočtu města na rok 2011 a obslužnost celé lokality je zajištěna jinými
komunikacemi.
• RMF bere na vědomí rozsah prací nutných k dokončení celkové rekonstrukce
vodoinstalace a sociálního zařízení v přístavbě objektu ZŠF a ukládá starostovi
projednat na zasedání zastupitelstva.
• RMF schvaluje zapojení města Fryštáku do projektu „Den zdraví“ v rámci
programu prevence metabolického syndromu, tj. rizikových faktorů srdečně –
cévních nemocí a diabetu II. typu pro
veřejnost města Fryštáku, a to formou
organizace screeningu civilizačních rizikových faktorů.
• RMF bere na vědomí oznámení KÚ
ZK, OŽPaZ, oddělení ochrany přírody
a krajiny, č. j. 27310/2011, ze dne
18. 4. 2011, kterým vydalo usnesení
o přerušení řízení vedené ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek pro
zvlášť chráněné druhy živočichů (ropucha obecná, ropucha zelená, skokan
zelený, užovka obojková, ještěrka obecná, slepýš křehký, koroptev polní a křepelka polní), v souvislosti s plánovanou
stavbou rychlostní komunikace R49,
stavba 4901 Hulín – Fryšták a vyzvalo
žadatele, ŘSD ČR, k doplnění a zdůvodnění žádosti.
• RMF bere na vědomí doplňující informace Ing. S. Velikovského, Csc., ve věci
možné instalace 3 ks radarových měřičů rychlosti a ukládá starostovi projednat tu záležitost na zasedání ZMF.
• RMF schvaluje ke dni 3. 5. 2011 zveřejnění záměru pronájmu městského
pozemku p. č. 341/2, o výměře 19 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a to ŘSD
ČR, Praha 4, a to na dobu od 1. 6. 2011
do 31. 5. 2018, a uzavřít se žadatelem
příslušnou smlouvu.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlou-

vy č. 18/2011 mezi společností EUROVIA CS, a. s., Zlín, a městem Fryšták,
na obalovanou směs na opravu a údržbu komunikací, a to směsi ACO 11 S
v objemu dle schváleného rozpočtu pro
rok 2011 a pověřuje starostu města
podpisem kupní smlouvy.
• RMF schvaluje Směrnici města
Fryštáku č. 3/2011 – Systém zpracování účetnictví, oběh účetních dokladů
a provádění hospodářských a bankovních dispozic, a to s účinností od 2. 5.
2011.
• RMF bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor ve Sdruženém
objektu č. p. 386 Fryšták, společností
Teskor Zlín – Fryšták, s ukončením nájmu k datu 31. 5. 2011.
• RMF schvaluje ukončení dohody
o pracovní činnosti, a to dohodou ke dni
2. 5. 2011.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku 2/1, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, v rámci celého území parčíku
vč. přilehlého chodníku, a poz. p. č.
436/1, k. ú. Vítová, ob. Fryšták, a to
o. s. Rozruch, Fryšták, na dobu od 2. 5.
2011 do 31. 5. 2011.
• RMF schvaluje za účelem umístění
májky uzavření smlouvy o výpůjčce části
městského pozemku 2/1, k. ú. Fryšták,
ob. Fryšták, v rámci celého území parčíku vč. přilehlého chodníku, a poz. p.
č. 436/1, k. ú. Vítová, ob. Fryšták, a to
mezi městem Fryšták, a o. s. Rozruch,
Fryšták.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek podle bodu 1b)
Směrnice č. 2/2011 ve věci Zpracování
projektové žádosti na pořízení komunální techniky – samosběrného stroje pro
údržbu zpevněných ploch a ukládá starostovi projednat záměr realizace tohoto projektu na zasedání zastupitelstva.
• RMF ve věci Provedení služeb dotačního managementu a povinné publicity
projektu ﬁnancovaného z ROP SM „Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí
Fryšták“ schvaluje vítěze poptávkového
řízení - spol. Rozvojová agentura VIA,
o. p. s., Valašské Meziříčí, a ukládá Ing.
M. Kasalovi zajistit podklady pro podpis
smlouvy.
• RMF ve věci Provedení služeb administrace zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky na dodavatele stavby,
dotačního managementu a povinné publicity akce „Revitalizace náměstí Míru
ve Fryštáku“ schvaluje vítěze poptávkového řízení – spol. EU VIA, a. s., Těšnov
– Praha, a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit podklady pro podpis smlouvy.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 4/2011/VI ze dne 11. května 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 3/2011/VI ze dne
28. 3. 2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápisy z jednání RMF č. R 7/2011/VI ze dne 13. 4.
2011 a č. R 8/2011/VI ze dne 2. 5.
2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku k 10. 5. 2011 bez připom.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 10. 5. 2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření č. 257/2010/
KŘ Města Fryšták za rok 2010 bez připomínek.
• ZMF schvaluje ke dni 12. 5. 2011 zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města
Fryštáku za rok 2010.
• ZMF schvaluje záměr bezúplatného
převodu (daru) majetku města (viz příloha č. 2 tohoto zápisu), a to o. s. Fryštácká Javořina, Zlín, zastoupené panem M.
Šidlíkem, a uzavřít příslušnou darovací
smlouvu.
• ZMF schvaluje záměr prodeje majetku města za cenu ne nižší než je cena
stanovená znaleckým posudkem, a to
společnosti ZUŠ Morava, s. r. o., Zlín,
zastoupené p. L. Miklem, a uzavřít příslušnou kupní smlouvu.
• ZMF bere na vědomí vyjádření Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, č. j. UZSVM/BZL/2536/2011–
BZLM ze dne 9. 5. 2011, ve věci posouzení dodržení podmínek smlouvy
(rok 1996, převod penzionu) o zřízení
zástavního práva k nemovitostem č.
p. 381, 382 a 383, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, a pověřuje starostu projednat
stávající právní stav s právním zástupcem města JUDr. P. Plašilovou.
• ZMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi
Statutárním městem Zlín, a městem
Fryšták, kterým se mění veřejnoprávní
smlouva ze dne 25. 7. 2003, a to v ustanovení čl. III. – Úhrada nákladů, kde se
zvyšuje cena z 350,- Kč za jednu hodinu
služby dvoučlenné hlídky na 600 Kč za
jednu hodinu služby dvoučlenné hlídky,
a pověřuje Mgr. L. Doležela, starostu
města, podpisem tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
k SOD č. 23/10 ze dne 20. 8. 2010,
uzavřené mezi městem Fryšták, a fou
RAPOS, Holešov, kterým se snižuje
rozsah prací o položky hromosvodů
a vzduchotechniky rozestavěné stavby
„Polyfunkční objekt s hačiskou zbrojnicí
Fryšták“ z důvodu platnosti nové normy
pro realizaci hromosvodů a změny tech-

nického řešení vzduchotechniky a pověřuje Mgr. L. Doležela, starostu města,
podpisem tohoto dodatku.
• ZMF s odkazem na Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na zajištění
zpracovatele Územního plánu Fryšták.
• ZMF vyhlašuje vítěze výběrového řízení na zajištění zpracovatele Územního plánu Fryšták, a to uchazeče č. 2 –
spol. AKTÉ projekt, s. r. o., Kroměříž,
a schvaluje umístění ﬁrem na dalším
pořadí: 2. místo uchazeč č. 4 - fa Urbanistický ateliér Zlín, s. r. o.,
• ZMF schvaluje vyloučení z další účasti
na zakázce Územní plán Fryšták uchazeče č. 1 ﬁrmu Urbanistické středisko
Brno, a to z důvodu: nabídka neobsahovala 2 paré nabídky, na formuláři krycího listu nebyla jednoznačně vymezena
doba realizace návrhu územního plánu,
doba realizace návrhu ÚP deklarovaná
ve SOD nesouhlasí s údajem uvedeným
v „nabídce“ na vypracování územního
plánu, dále uchazeče č. 3 - fy STEMIO,
a. s., Praha 1, a to z důvodu: není splněna podmínka technické a kvaliﬁkační
požadavky.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy na
zajištění zpracování Územního plánu
města Fryštáku mezi městem Fryšták,
a spol. AKTÉ projekt, s. r. o., Kroměříž, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták a p. Z. Bardodějem, Lukov, zastoupeným p. M. Teplým,
místostarostou obce Lukov, pro výkup
pozemků p. č. 805/4, ostatní plocha,
o vým. 803 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, situovaného pod MK
Osvobození II, a pozemku p. č. 831/8,
ostatní plocha, o vým. 70 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, situovaného podél silnice II/489, za cenu dle
znaleckého posudku a pověřuje Mgr.
L. Doležela, starostu města, podpisem
kupní smlouvy.
• ZMF neschvaluje koupi pozemku p. č.
257, ovocný sad, v k. ú. Vítová, obec
Fryšták, o výměře 2572 m², od paní J.
Barboříkové, Fryšták.
• ZMF bere na vědomí žádost p. S. Zemana, Zlín, o prodej části pozemku p. č.
858/5, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, trvalý travní porost, o vým. do
4.000 m², a ukládá OSMM vyzvat žadatele k písemnému sdělení, za jakým
účelem má být pozemek prodán (jeho
využití).
• ZMF schvaluje ke dni 12. 5. 2011 zveřejnění návrhu uzavření smlouvy o bu-

doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a souhlasu se
zřízením stavby mezi městem Fryšták,
a fou JMP Net, s. r. o., Brno, ke stavbě plynárenského zařízení s názvem
„Prodloužení plynovodu DN 90 a plynovodní přípojky DN 32, p. č. 283, k. ú.
Vítová“, za právo vedení NTL plynovodu
přes část pozemku p. č. 283 a za právo
provozování NTL plynovodu za účelem
opravy a údržby uložené sítě.
• ZMF schvaluje ke dni 12. 5. 2011
zveřejnění návrhu uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
„SB-4509-670 Fryšták, p. Vavřička,
kabelová smyčka NN“, umístěného na
pozemku p. č. 902/18, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, dle GP č. 868732/2010 ze dne 4. 2. 2011, za cenu
věcného břemene.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení „SB4509-638 Fryšták, p. Pšeja, přípojka
do 50 m“, umístěného na pozemku p.
č. 47, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, dle GP č. 869-11/2011 ze dne
21. 1. 2011, za cenu věcného břemene
a pověřuje Mgr. L. Doležela, starostu
města, podpisem smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 12. 5. 2011
zveřejnění návrhu uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení „SB4509-464 Fryšták, p. Hanačík, přípojka
do 50 m“, umístěného na pozemcích p.
č. 873/1, 873/2 a 874, vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, dle GP č.
867-337_2/2010 ze dne 4. 2. 2011, za
cenu věcného břemene.
• 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 „SB4509-479 Fryšták, p. Nejedlý, přípojka do 50 m“, umístěného na pozemku
p. č. 600/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, dle GP č. 871-74_1/2011
ze dne 4. 3. 2011, za cenu věcného
břemene a pověřuje Mgr. L. Doležela,
starostu města, podpisem smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informaci o havarijním stavu mostu přes Vítovský potok a kroky vedoucí k nápravě stavu
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a neschvaluje opravu mostu na pozemku p. č. 48, k. ú. Vítová, ob. Fryšták,
vodní plocha, z důvodu nedostatku
ﬁnančních prostředků pro rok 2011
s tím, že dopravní obslužnost lokality je
zajištěna alternativně.
• ZMF bere na vědomí aktualizované informace předsedy stavební komise Ing.
J. Košáka a p. V. Filáka o rozsahu prací
nutných ke splnění hygienických podmínek v objektu přístavby ZŠF (vodoinstalace, kanalizace a sociální zařízení)
a ukládá Ing. J. Košákovi, V. Filákovi
a Ing. M. Kasalovi speciﬁkovat s dodavatelem rozsah prací ve Finančním objemu daném příslušným dodatkem SOD.
• ZMF uděluje Mgr. L. Sovadinovi, řediteli ZŠF, souhlas s uzavřením školy
(ukončením školního roku 2010/2011)
v pátek dne 24. 6. 2011.
• ZMF bere na vědomí připomínky k návrhu na pojmenování nově vzniklé ulice
v lokalitě „Pod Školkou“ s tím, že deﬁnitivní rozhodnutí padne na základě obdrženého stanoviska rodiny Pekárkových.
• ZMF schvaluje výpověď členství města Fryštáku, ze svazku obcí Region
Zlínsko, k datu 12. 5. 2011 a pověřuje
starostu města, všemi potřebnými úkony souvisejícími s podáním předměné
výpovědi a jejím podpisem.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
Finančního výboru při ZMF ve věci stavu
účtů, plnění rozpočtu, provedeného auditu hospodaření, návrhu závěrečného
účtu a návrhu RO MF bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informaci před-

ZPRÁVY

Z

sedy KV při ZMF a ukládá Ing. M. Kasalovi do 18. 5. 2011 podat písemnou
zprávu ke zjištěným nedostatkům uvedeným ve zprávě KV a ukládá neprodlené odstranění těchto nedostatků.
• ZMF pověřuje členy kontrolního výboru provedením kontroly plnění úkolů
v úseku technických služeb.
• ZMF bere na vědomí informaci předsedy Výboru pro rodinu při ZMF ve věci
organizace příměstských táborů, setkání starosty s rodiči a stanovisko k výstavbě dětského hřiště bez přip.
• ZMF bere na vědomí informaci předsedy Osadního výboru Vítová při ZMF ve
věci havarijního stavu mostku, umístění
autobusových zastávek, technického
řešení točny, postupné rekonstrukce
kapličky, zastávkové místo na místě
odbočky z hlavní silnice na Vítovou,
pořízení kolotoče a instalace infotabulí
o historii Vítové a o letci O. Doležalovi
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informaci policie
ČR o zajištění provozu OO PČR Fryšták
a o rozsahu případné investice do rekonstrukce objektu bývalého kina za
účelem zřízení zázemí obvodního oddělení a nesouhlasí s rekonstrukcí objektu
kinosálu v předloženém návrhu.
• ZMF schvaluje opravu usnesení č. U
Z 1/2011/VI/3d.b) ve věci ﬁnancování
projektu Polyfunkční objekt s hasičskou
zbrojnicí ve Fryštáku o konkretizaci vyčlenění vlastních prostředků na zajištění ﬁnancování tohoto projektu, a to tak,
že toto usnesení bude nově

v tomto znění: „ZMF schvaluje vyčlenění vlastních prostředků města pro zajištění ﬁnancování projektu Polyfunkční
objekt s hasičskou zbrojnicí Fryšták
a schvaluje vyčlenění prostředků na krytí provozní ztráty po dobu udržitelnosti
projektu do roku 2016.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi nejpozději do 18. 5. 2011 dát podnět investorovi rekonstrukce nákupního střediska ve
Fryštáku a SÚ ve Fryštáku k neprodlenému zajištění bezbariérového přístupu
do tohoto zařízení.

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

RADNICE

Kontrola hospodaření
Začátkem května skončila na městském úřadě ve Fryštáku další z letošních
pravidelných kontrol hospodaření.Kompletní zprávu získáte na vyžádání v podatelně
úřadu u paní Něvy Adamíkové.
My vám přinášíme závěrečnou informaci o tomto auditu.
C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření města za předchozí roky byly zjištěny chyby
a nedostatky, které již byly odstraněny.
b) při dílčím přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Při přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok 2010 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].
III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok 2010 byly zjištěny dle
§ 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
3,35 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
21,77 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,26 %
Ing. Dana Vaňková
– kontrolor pověřený řízením přezkoumání
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OZNÁMENÍ
Vážený pane starosto, jak jsem Vám
již telefonicky sdělil, v současné době
nepočítáme se zavedením sobotní otevírací doby na poště ve Fryštáku.
Současný rozsah otevírací doby odpovídá požadavkům stanoveným regulátorem základních poštovních služeb,
kterým je Český telekomunikační úřad.
V průběhu letních měsíců počítáme s
provozními změnami, po jejich vyhodnocení bychom se mohli k otázce změny
otevírací doby na poště Fryšták vrátit.
S pozdravem
ing. Svoboda Josef
manažer provozu Obvodu Zlín
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2011

OZNÁMENÍ

VÝZVA

Při objednávkách služby hlášení
městským rozhlasem, objednávkách
inzerce ve Fryštáckých listech (FL) a objednání prodejního místa (v souvislosti
s místním poplatkem za užívání veřejného prostranství) dochází s okamžitou
platností k těmto změnám:
Objednávky přijímá pouze Mgr. Pavel
Nášel, a to osobně v prostorách Městské knihovny ve Fryštáku (v otevírací
době knihovny), dále e-mailem na adrese p.nasel@frystak.cz, nebo telefonicky
na mob. 607 801 942.
Poplatek za službu hlášení a inzerce ve FL, včetně místního poplatku za
užívání veřejného prostranství na tržišti
ve Fryštáku je vždy splatný PŘEDEM při
zadání objednávky pouze u Mgr. Pavla
Nášela.
Děkujeme za pochopení.

Vážení přátelé, milí spoluobčané,
v roce 2012 oslaví včelaři naší organizace 100 let od založení včelařského
spolku ve Fryštáku.
U této příležitosti základní organizace připravuje včelařskou výstavu a ve
spolupráci s MěÚ Fryšták kalendář na
rok 2012 s včelařskou tematikou.
Chci Vás touto cestou poprosit
o spolupráci. Pokud pocházíte z včelařské rodiny a máte doma fotograﬁe
nebo další dobové materiály o včelaření v našem regionu, staré úly a včelařské pomůcky, prosíme Vás o jejich
případné zapůjčení.
Na Vaši nabídku do konce června
2011 čeká za organizátory:
Mgr. Jana Hrabíková, jednatel ZO
ČSV, o. s. Fryšták, tel. 603 105 440,
jana.hrabikova@centrum.cz.

Základní umělecká škola
Morava
pořádá

ZÁPIS DĚTÍ
pro školní rok 2011/2012
ve dnech 20.–22. června 2011
od 12 do 16 hodin.
Zápis se koná v budově ZŠ
– přízemí, učebny ZUŠ.
Škola nabízí výuku klavíru, el. kláves,
sólového zpěvu, houslí, kontrabasu,
kytary, akordeonu, zobcové ﬂétny
a dalších dechových nástrojů.
Další informace podá
vedoucí pobočky Jaroslava Tesková,
tel. 725 634 484

OPRAVA
V příspěvku Láska plodí, nadšení
buduje (FL 5, str. 8) se nedopatřením
vedle jména Emílie Klusalová objevilo
navíc Horáková (sl. Klusalová byla svobodná: provdaná Horáková byla její sestra Marie).
Dále v článku o cestě po Izraeli (FL
2, str. 16) se objevuje název „Kumpánu“. Správně však má být uvedeno
„Kumránu“. Děkujeme za pochopení.
Redakce FL

UPOZORNĚNÍ

POZVÁNKA

Sportovní odpoledne

O. s. Věneček při MŠ Fryšták srdečně zve na akci HURÁ NA PRÁZDNINY, která se uskuteční v pátek 24. 6.
2011 od 15 hodin v parku v Horní Vsi
u myslivecké chaty.
Těšit se můžete na skákací hrad,
malování na obličej a chybět nebudou ani nejrůznější soutěže, spousta
písniček a bohaté občerstvení.

V úterý 3. května uspořádalo občanské sdružení Věneček pro děti sportovní odpoledne. Kvůli špatnému počasí
nakonec celé sportovní klání probíhalo
v sokolovně. Sešlo se na 30 dětí různých věkových kategorií. Soutěžit mohly
v deseti disciplínách. Nechyběly ani různé společné hry jako např. čáp ztratil
čepičku, na rybáře a rybky a další. Nakonec se všichni přetahovali lanem a do
této disciplíny se také zapojili někteří z
rodičů. Nechybělo ani závěrečné vyhlášení vítězů a rozdávání dárků, medailí
a diplomů. Chtěla bych moc poděkovat
panu Bronislavu Konečnému za půjčení sokolovny a také všem, kteří při této
akci ochotně pomáhali.
-zv-

(www.spotrebitel.net)

Pozor na uzavírání smluv telekomunikační ﬁrmy
na ulicích a po telefonu
Opět se množí případy, kdy telekomunikační ﬁrma používá nekalé praktiky při
uzavírání smluv! Oslovuje především starší lidi, kteří se neumí rychle orientovat
při nabízení telekomunikačních služeb. Smlouvy podepisují na dva roky, aniž by
je na to někdo upozornil, a v případě vypovězení musí spotřebitel doplatit celou
částku paušálů za celé dva roky. Takto rychle uzavřené smlouvy jsou však platné
a vymahatelné jako jakékoliv jiné. Tyto služby jsou nabízeny jak na ulici, tak i po
telefonu.
Právní poradce sdružení Spotřebitel.net Ondřej Daněk k tomu říká: „I smlouva
uzavřená telefonicky je platná a vymahatelná. Varuji spotřebitele před uzavíráním
smluv po telefonu a také před rychlým podepisováním smluv na ulici. Vždy si
vyžádejte návrh smlouvy a ten si v klidu pročtěte.“ Problémem těchto smluv je
rovněž vysoká smluvní pokuta v případě, kdy se spotřebitel například zpozdí se
splátkou.
Máte-li tento, nebo podobný problém, obraťte se na naše sdružení – poradenská linka pouze za telefonní tarif 775 476 080 je v provozu v pracovní dny od
9 do 17 hod.
Pozn. redakce
Podobné praktiky se bohužel nevyhnuly ani našemu městu, a proto vás důrazně upozorňujeme, abyste si dobře rozmysleli, co a hlavně komu podepisujete.
Ať už se zdá nabídka jakkoliv lákavá, nejprve si vždy pozorně prostudujte předkládané smlouvy. Daná problematika se týká také např. návrhů smluv na výhodné
poskytování elektřiny, plynu apod.

Základní umělecká škola
Morava
pořádá

závěrečná vystoupení
žáků hudebního oboru
v
pondělí 13. června 2011
a úterý 14. června 2011,
vždy od 16 hodin,
Fryšták – kinosál.
SRDEČNĚ ZVEME!
Vstupné dobrovolné!
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Noc s Andersenem
DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ
že školní rok 2010/2011 bude
z důvodu rekonstrukce školní jídelny
ukončen už v pátek 24. 6. 2011.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

UPOZORNĚNÍ
PRO STRÁVNÍKY
ŠKOLNÍ JÍDELNY
Upozorňujeme všechny strávníky
školní jídelny při ZŠ Fryšták, že platnost
současných stravenek je pouze do
24. 6. 2011. Po tomto datu už budou
současné stravenky NEPLATNÉ.
Je tedy nutné zakoupit si pouze
odpovídající množství stravenek. Od
27. 6. 2011 bude školní jídelna z důvodu rekonstrukce uzavřena.
Po zahájení provozu školní jídelny
již budou platit nové stravenky. Ve výjimečných případech (např. nemoc) bude
možnost vrátit zbylé stravenky pouze
v pátek 24. 6. 2011. Termíny prodeje
nových stravenek a zahájení provozu jídelny budou včas oznámeny.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Dopravní soutěž
mladých cyklistů
Ve čtvrtek 5. května 2011 se na
malenovickém dopravním hřišti uskutečnilo okresní kolo soutěže mladých
cyklistů. Závodníci musí prokázat nejen
šikovnost a zručnost při ovládání svého
kola, ale i znalosti pravidel silničního
provozu a poskytování první pomoci.
Soutěžící absolvují následující disciplíny: test z pravidel silničního provozu,
jízdu po dětském dopravním hřišti, jízdu
zručnosti a zdravovědu.
Fryštácká škola se uvedené akce
pravidelně účastní a dosahuje v ní velmi
pěkných výsledků. V tomto směru nebyl
ani letošní rok výjimkou. Naše družstvo
ve složení Jiří Vidlař, Petr Bačůvka, Jana
Skaličková a Veronika Lauterkrancová
(všichni žáci 6. A) obsadilo v konkurenci
dalších osmi týmů skvělé třetí místo.
Tímto bych chtěl výše uvedeným
žákům poděkovat nejen za vynikající
reprezentaci, ale i za příkladné chování
během celé soutěže.
Tomáš Nedbal
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Naše základní škola se v pátek v noci z 1. na 2. dubna neponořila do ticha. Už
odpoledne se sešlo dvacet tři žáků se spacími pytli. Konal se totiž celorepublikový
projekt Noc s Andersenem, který chce přiblížit dětem svět knih v době počítačových
her a ﬁlmů. Do organizace literární noci jsme se pustili poprvé a akci uspořádali pro
děti ze třetích a čtvrtých tříd.
Tématem letošní Noci s Andersenem v Česku byl nejen H. Ch. Andersen, ale
hlavně výročí Václava Čtvrtka. A tak jsme se vypravili do řáholeckého lesa pro
vzorky dřeva, s Mankou jsme nasbírali šišky na topení, Cipískovi jsme pomohli seskládat obrázky stromů a s motýlem Emanuelem a makovou panenkou jsme zpívali
písničky. Z lesa jsme se přesunuli přímo do knihovny. Paní Zapletalová s panem
Krčmou nezapomněli, že v tento den slavíme Den ptactva, a hezky to využili při
výběru pohádky: přečetli nám Andersenova Slavíka.
Po návratu z knihovny nás čekala večeře z domácích zásob a úplně stejný čaj,
jaký uvařili Křemílek s Vochomůrkou v pohádce „Jak jsme vařili šípkový čaj“.
Vyvrcholením večera byla milá návštěva rodičů. S jejich pomocí jsme se z internetu dozvěděli, že Čtvrtek byl vlastně Cafourek, že měl tmavé vlasy, že se narodil
v Praze, že Křemílek byl vyšší než Vochomůrka.
Po těchto skvělých událostech začalo ukládání ke spánku, ale spát se ještě
nikomu nechtělo, tak jsme si od rodičů poslechli pohádky na dobrou noc, chvilku
si povídali a hodně jsme se nasmáli při polštářové válce. Ráno nás čekala výborná
snídaně – čerstvé rohlíky, máslo a domácí marmeláda. Tím pak skončila ta nejlepší
vzpomínka na pana Andersena a pana Čtvrtka.
H. Uhříková

Učitel pod lupou
Učitel, který žije obklopen každou hodinu třiceti žáky, je jako hmyz pod sklem
nebo pod lupou přírodovědce. Žádný jeho čin, žádné jeho slovo neprojde nepozorováno.
Před žáky nelze něco zatajit. Od první do poslední minuty vyučování je terčem
desítek párů očí, které se snaží ulovit sebemenší odchylku jeho výrazu a využít ji ku
svému prospěchu.
Musí být stále ve střehu. Je v neustálém napětí.
Rodiče mnohdy nedovedou zvládnout své dítě. Po učiteli se chce, aby se usmíval, učil dobře, doslova krotil rozjívence, doučil děti to, co se měly naučit doma,
protože rodiče nemají na dítě čas! Pak se chce po učitelích, aby byli tvůrci všech
kulturních akcí jak pro děti, tak někdy i pro dospělé.
Všimla jsem si, že v posledních letech by mnozí rodiče byli nejspokojenější, kdyby mohli ráno dát dítě do školy a vyzvednout si ho až večer, aby ho uložili spát.
Taky pozoruji, že když se dítěti ve škole nedaří, může za to učitel.
V neposlední řadě rodiče snižují před dětmi váhu a prestiž pedagogů. A to, myslím si je velmi špatné!
Nedivte se, co si následně žáci dovolí nejen k učiteli, ke spolužákům, k rodičům
… k jiným spoluobčanům, když ve skutečnosti mají tichý rodičovský souhlas a slovní domácí podporu.
SK

POZVÁNKA
ZŠ Fryšták
zve všechny příznivce fotbalu na
15. ročník malé kopané žáků
SIMCARCUP 2011,
který se uskuteční
v pátek 10. 6. 2011 od 9 hodin
na fotbalovém hřišti TJ Fryšták.
Turnaje se zúčastní družstva
ZŠ Fryšták, ZŠ Muráň, ZŠ Trnava,
ZŠ Kašava a ZŠ Štípa.
OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO.
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Fotbalový turnaj
McDonald´s Cup
I v letošním roce se naše ZŠ zúčastnila 14. ročníku turnaje v minifotbale
McDonald´s Cupu. Patronem letošního
ročníku je bývalý fotbalový reprezentant
Vladimír Šmicer se svým synem Jiřím.
Tato soutěž je určena žákům I. stupně.
Chlapci a děvčata jsou rozděleni do
dvou kategorií. Kategorie A: 1.–3. třída,
kategorie B: 4.–5. třída.
Okrskové kolo se odehrálo u nás na
fotbalovém hřišti a pro naše reprezentanty bylo velmi úspěšné. Starší i mladší žáci obsadili I. místo, a zajistili si tak
postup do okresního kola v Brumově-Bylnici. Turnaj se zde odehrál 17. 5. 2011.
Motivací byly krásné poháry, medaile
a samozřejmě postup do krajského
kola. Ve velké konkurenci se nám bohužel nepodařilo probojovat mezi tři nejlepší, ale pochvalu si všichni fotbalisté
zaslouží. S velkým nasazením hráli tito
žáci: v kategorii A – Jakub Juráň, Jirka
Hrabík, Jakub Dohnálek, Adam Srovnal,
Lukáš Macek, Petr Macháček, Ondřej
Tkadlec, Tadeáš Halašta, Ondřej Večeřa, Lukáš Sušila, Dan Kozojed, Jakub
Slaměna, Tomáš Baďura;
v kategorii B – Marek Šimurda, Karel
Gregor, Patrik Slaměna, Michal Daněk,
Katka Dohnálková, Pavel Gálík, Jakub
Kočenda, Radim Tkadlec, Martin Plhák,
Nnaemeka Okonkwo, Martin Reisch
a Víťa Staněk.
Těšíme se na 15. ročník tohoto turnaje a věříme, že budeme stejně úspěšní jako letos.
E. Galíková

Jednoho dne v zoo
Aneta Hamrlíková, 3. B

Rozjařené opice vyváděly velice,
přiskákaly k pavilonu,
co byl plný velkých slonů.
A pak co se stalo:
slůněti se něco zdálo,
rozmáchlo se chobotem
a ten byl až za plotem.
Lev to z dálky pozoruje,
co to slůně zase kuje?
Žirafa se dívala,
dlouhým krkem kývala.
Hrochem to však ani nehne,
jenom ke slámě se sehne.
Jen krokodýl nehybně sám,
jak z kamene vytesán,
na svou kořist čeká dál.
A pak koně v pyžamu
vyběhnou si na trávu.
Opičky se chechtaly:
to ony slůně lechtaly.

SVÁTEK DEN MATEK A ŠKOLNÍ JARMARK
Oﬁciálně vyhlásil svátek Den matek americký prezident W. Wilson v roce 1914.
Jako symbol poděkování, lásky a úcty k matkám byla určena květina.
O zavedení Dne matek v novém československém státě se zasloužila Alice Masaryková (dcera tehdejšího prezidenta T. G. Masaryka) a v roce 1923 byl Den matek slaven poprvé. V padesátých letech byl však označen za „buržoazní přežitek“.
Znovuobnovení tradice se váže k r. 1992 a dnes je již běžně zařazen v našich
kalendářích.
Naše škola každoročně pořádá u přiležitosti tohoto svátku školní jarmark, kde
se setkávají děti se svými maminkami a babičkami a společně soutěží, mohou si
vybrat dáreček pro maminku, něco pěkného si vytvořit. Letos například vznikala
bižuterie z přírodních materiálů. Tuto dílnu připravil a vedl výtvarník pan Stanislav
Novotný. Také nás potěšilo vystoupení kroužku moderního tance pod vedením slečny Ireny Láníčkové a obdivovali jsme program malých, ale kouzelných mažoretek
v čele se slečnou Nikolou Dorazínovou. Nechyběly ani milé obrázky pro maminky na
chodníku za jídelnou. Tímto zábavným odpolednem, které letos ozářilo usměvavé
sluníčko, chceme poděkovat maminkám za dar života a jejich lásku, péči a bezmeznou obětavost.
Vedení školy děkuje všem, kteří se na organizaci svátečního odpoledne podíleli.

Slet čarodějnic
a stavění máje
Je posledního dubna. Den, kdy mají
čarodějnice slet. Průvod se tvoří u sokolovny a jako obyčejně se přesunuje na
Žabu. Tady už jsou připravena různá překvapení (zkrášlovací kosmetický salón
čarodějnic, hádání z karet, hry, tanečky
a soutěže pro děti u velkého táboráku,
různé kouzelné nápoje nejen na žízeň,
ale i na lásku, proti smutku, proti různým nemocím, ale také pochoutky grilovaných dobrot, pití různé barvy i grádů).
Hudba vesele vyhrává pro několik
stovek návštěvníků, diváků i účinkujících. Děti tančí, dospělým v rytmu muziky poskakují nohy pod stolky s jídlem a
pitím. Všude se však pletou čarodějnice
malé i velké, mladé i ty zkušené. Všude
je veselo a přátelská pohoda. Je zde jen
jeden zádrhel. V blízkosti není rozkvetlá
třešeň. Mnozí lásky žádostiví čekají na
půlnoc, na 1. května, aby se hned v prvních minutách měsíce lásky mohli líbat.

(Nakonec jim nevadilo, že se líbali pod
smrky. Snad to jejich lásce nebude vadit).
Další akce v navazování na staré
tradice následovala v pondělí 2. května. Děti „omašlily“ májky, aby je mohly
fryštáčtí muži (z Rozruchu, z odd. kopané
a hasičů) vztyčit na náměstí i na Skalce,
a to za vydatného povzbuzování četných
diváků, ale i „zalévání“ ze zásob pitného režimu hlavního představitele města
Fryštáku. Ani při této akci nedocházely
tóny valašských písniček, veselá nálada
a vzájemná občanská pohoda.
SK
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Cestovanie vlakom, buď zbohom!

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

(příspěvěk od našich slovenských přátel z Muráně)

Vážení rodiče dětí ZŠ, také na letní
prázdniny připravuje DIS klub pro děti
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.
Tentokrát ve 3 termínech (po–pá):
27. 6.–1. 7.; 4. 7.–8. 7. a 22. 8.– 26. 8.
Každý den děti čeká výlet, většinou
s návratem domů, někdy také s přenocováním jednu noc.
Zájemci si mohou vybrat, kterého
dne (programu) se budou účastnit – nutné je přihlásit své dítě předem (kapacita omezena). Konkrétní nabídku na jednotlivé dny obdrží žáci ve škole a bude
k dispozici i na webu Města Fryšták.
Z připravovaných programů: Vizovice – koně, čokoládovna; Rusava – jeskyně, koupání; putování potokem; Hostýn – přenocování; Teplice nad Bečvou
– jeskyně, propast; Velá – bojová hra,
přenocování; Králky, Držkovské skály –
horolezení; ranč V Sedle – jízda na koních; cyklovýlet na Rusavu; Luhačovice;
archeoskanzen Modrá a další...
Vše potřebné se dozvíte na JiriSadila@gmail.com nebo tel. 776 14 06 53.
Jiří Sadila, vedoucí DIS klubu

W

V minulosti, v časoch
nie veľmi vzdialených, cestovanie vlakom bolo samozrejmosťou. Železničnú
prepravu využívalo mnoho
„smrteľníkov“. Počnúc od
pracujúcich občanov až
po žiakov a študentov, pre
ktorých preprava, resp.
doprava tohto druhu predstavovala jedinú možnosť, ako sa do práce a škôl
dostaviť.
Na výlety vlakom si mnohí z nás určite spomínajú. Nemožno zabudnúť na
rodičovské snahy vyvolať v nás deťoch
pocity šťastia a dobrodružstva. Odmenou pre všetkých otcov a mamy boli
rozžiarené detské očičká. Aj vy patríte
k tým chlapcom, ktorí túžili byť rušňovodičom? A koľkí z vás sa hrávali s vláčikom?
V 60. rokoch, premávalo na trase
Muráň – Plešivec doobeda šesť a poobede štyri vlaky. No späť do reality
všedného dňa. V súčasnosti na identickej trase premávajú už len dva vlaky.
Príčina? Redukovanie vlakových spojov.
Dôsledok? Rušením, resp. redukciou
vlakových spojov sa ľudia – bežní občania, nemajú ako prepraviť z Muráňa do
Plešivca a naopak. A akoby to nestačilo
aj mnoho ľudí z okresu Revúca stratilo
zamestnanie. Na vlakových staniciach
pracovali výhybkári, výpravcovia, náčelník stanice atď. A čo dnes? Na staniciach v Muráni a Revúcej niet živej duše.
Nehovoriac o tom, že šancí zamestnať
sa opäť v tejto doline je „neúrekom“. Na
cestujúcich na trase Muráň – Plešivec
čakajú v blízkej budúcnosti ďalšie nepríjemné zmeny. S redukovaním vlakov sa
totiž ešte neskončilo.
Čo prvé preblyskne hlavou motoristom v súvislosti s vlakmi? Nebezpečné
prejazdy. Ani tu tomu nie je inak. Cestnú komunikáciu z Muráňa do Revúcej
pretína železničná trať. Na vodičov tak
číha nebezpečenstvo – tri železničné
priecestia a ich „úžasné“ podvaly. Podvaly sú drevené. Navzdory tomu, že
v dnešnej dobe, v 21. storočí, sú gumené prejazdy už samozrejmosťou. Vrásky
na čelách motoristov vytvárajú aj trčiace upevňovacie klince podvalov. Vyhnúť
sa im počas dňa, keď v protismere súčasne s vami cez železničné priecestie
prechádza aj iné, či už motorové, alebo nemotorové vozidlo, je veľmi ťažké
a najmä nebezpečné. V noci, resp. keď
sa zotmí, čaká na vodičov, ktorí o trčiacich upevňovacích klincoch nevedia prekvapenie. Alebo defekt? Riešenie želez-
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ničiarov nemá obdoby.
Nekonečné zasypávanie
drevených podvalov železničného priecestia štrkom
vrátane zatĺkania upevňovacích klincov nemá zmysel. Táto „údržba“ je totiž
krátkodobého charakteru.
Peňažné prostriedky vynaložené na niekoľkoročnú údržbu, opravu
tohto charakteru mohli byť využité efektívnejšie. Napríklad aj zainvestovaním
do gumených podvalov?
No a tak nám obyčajným ľuďom neostáva nič iné len dúfať. Dúfať v lepší
zajtrajšok. Dúfať, že sa kompetentní
nad aktuálnou situáciou vlakových spojov aj zamyslia, skôr než zrušia ďalšie.
A možno sa raz dočkáme aj príjemnej
zmeny v podobe zvýšenia frekvencie
premávania vlakov na už spomínanej
trase vrátane výmeny drevených podvalov. A možno nie.
Bc. Bibiana Kubašková

Ochrana zvěře i motoristů
Ve směru Zlín – Holešov prochází
naším městem silniční komunikace, na
níž dochází v důsledku hustého provozu
k častým úhynům zvěře i škodám na vozidlech. Autodoprava výrazně ovlivňuje
populaci volně žijící zvěře, jejích cest
za potravou, vodou a rozmnožováním.
Střety se zvěří zase ohrožují život i majetek řidičů. Myslivecké sdružení Fryšták
Dolní se snaží přispět k řešení situace
a navrhlo použití moderních prostředků
– pachových svodidel.
Pachová svodidla jsou umísťována na stromy, keře a případně kolíky podél vozovky na vytipovaných rizikových místech, tedy tam, kde dochází nejčastěji ke střetům zvěře s vozidly.
O pomoc v této záležitosti požádalo Myslivecké sdružení Fryšták Dolní starostu
města Fryštáku, Mgr. Doležela. Projekt byl projednán v Radě i Zastupitelstvu města
Fryštáku a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na jeho realizaci.
Myslivecké sdružení Fryšták Dolní získalo také souhlas k provedení pachových
svodidel od Ředitelství silnic okresu Zlín.
Myslivecké sdružení Fryšták Dolní děkuje tímto starostovi obce Mgr. Doleželovi
i Zastupitelstvu města Fryštáku za pomoc při uskutečnění záměru zvýšit bezpečnost na silniční komunikaci, kterou většina obyvatel Fryštáku používá.
Kromě péče o ochranu zvěře se myslivci Mysliveckého sdružení Fryšták Dolní věnují také rozšiřování množství zvěře v honitbě, která vlivem použití mechanizace při
hospodaření s půdou, vlivem turistiky a automobilismu postupně mizí a přirozenou
cestou se plně neobnovuje. Každoročně jsou proto zakoupeni do honitby bažantí
kohouti a slepice.
Celoroční péče o zvěř vyžaduje od členů mysliveckého sdružení značné úsilí,
které je odměněno radostí z nových přírůstků.
Své přátele, příznivce a sponzory chtějí pozvat členové mysliveckého sdružení
na letní setkání v Lindáči, které se bude konat v sobotu 30. 7. 2011 v odpoledních
hodinách. Přijďte ochutnat speciality myslivecké kuchyně, poslechnout si pěknou
hudbu a strávit odpoledne v pěkném prostředí s příjemnou zábavou.
Myslivecké sdružení Fryšták Dolní
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2011

Motto:

HRÁDEK

„Spousta malých skutků činí život velkým.“
(Eugenia Priceová)

domov
pro osoby se zdravotním postižením
ve Fryštáku

JAK SE U NÁS ŽIJE…
Jistě se každému z nás někdy stalo,
že se při procházce lesem na chvilku
zastavil u mraveniště, kde se nedá dělat nic jiného než s úžasem a pokorou
obdivovat ten „cvrkot“ tamního společenství.
I Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, se svými 37 uživateli a personálem je místem podobného
cvrkotu, neboť je zde až neuvěřitelně
živo. Rádi bychom seznámili čtenáře
s některými akcemi, kterými jsme prošli a při vzpomínkách na ně jsme pyšní
jako holubi na naší hrádkovské střeše.
I letos si „hrádkovští“ připsali účast
na únorovém vodění medvěda. Uživatelé se aktivně zapojili do této akce
a spojili tvořivost se zábavou. I na Hrádku tak nastal okamžik, že se chodbami
proháněl medvěd mírumilovné povahy –
hotový domácí mazlíček.

V dubnu jsme zase vyjeli do zoo na
Lešnou, kde jsme se v rámci akce Den
Země snažili přiblížit dětem i rodičům,
jaké je to žít s postižením. Vytvořili jsme
jakousi dráhu, kterou si každý zájemce
mohl zkusit projet na invalidním vozíku,
jaký neodmyslitelně k některým uživatelům našeho domova patří. Zároveň
jsme se snažili oslovit potencionální
zájemce o dobrovolnictví, jelikož letošní
rok se nese v tomto duchu. I uživatelé
domova Hrádek jsou vděčni za každé
nové přátelství a návštěvu dobrovolníků vždy vítají s nadšením. Všude platí
– Host do domu, Bůh do domu.
Dalším velkým okamžikem byla
účast našeho talentovaného zpěváka
Honzy Šabršuly v krajském kole celostátní pěvecké soutěže „Nad oblaky –
aneb každý může být hvězdou“ 12. 5.
v Buchlovicích v Domově pro seniory.

PODĚKOVÁNÍ
Opět je zde na místě poděkovat
našim sponzorům a příznivcům, kterých si vážíme, že i v této době mají
směrem k obyvatelům Hrádku otevřenou štědrou dlaň i srdce. I v letošním roce projevili svoji vstřícnost
a štědrou ruku obyvatelé Fryštáku při
slavnosti vodění medvěda, děkujeme
i organizátorům této akce za to, že na
nás mysleli, děkujeme mladým fotbalistům, kteří nám věnovali krásnou
televizi, a už se těšíme, kdy některému z nich budeme fandit třeba při
mistrovství světa ve fotbale, děkujeme oblastní pobočce ODS za krásný
a praktický dar a všem těm, kteří na
nás myslí a pomáhají.

Dobývat svět jel Honza s ústřední písní z ﬁlmu Titanik a získal si nejen naše
uznání, ale i řadu obdivovatelek. A není
divu, neboť zážitek byl o to silnější, že
tento mladý muž zpíval skutečně v originále s anglickým textem. Honzu jeli
podpořit i kamarádi a všichni si po vystoupení ještě užili areálu buchlovického zámku, zmrzliny a horkého letního
sluníčka.
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LUKOVEČ K A

Pásmo v lidovém duchu vystřídaly
líbivé tóny a ukázka dvorských tanců
z doby středověkých hradů a zámků.
Taneční odpoledne s příjemným
posezením u hudby, takový byl letošní
dárek pro maminky a babičky k svátku
DEN MATEK.
S.V.

DEN MATEK
S roztomilými copánky, šibalským kukučem, občas nemotorným krůčkem, ale s
širokým úsměvem na tváři a plny odhodlání předvedly děti úžasný výkon ve svém téměř 20minutovém tanečním vystoupení, pod vedením paní učitelky Olgy Nejedlé.

Opět se slétly
ČARODĚJNICE
Tentokrát však byl cílem sportovní
areál v Lukovečku, kde se odehrával
tradiční rej čarodějnic. Malé i velké
čarování, vaření lektvarů a spousta
her bylo odměněno sladkou prémií,
a návštěvníci si užili příjemně strávené
odpoledne.

Beránek 2011
Dne 2. dubna jsme se zúčastnili hasičské soutěže „O pohár Štípského beránka“. Ze soutěžících 20 družstev mladších žáků jsme se umístili na krásném 9.
místě. Starší žáci byli ze 30 družstev na 15. místě. Odměnou za naši snahu sice
nebyl pohár, ale krásný bílý bábovkový beránek.
Jakmile jsme se vrátili, šli jsme se podívat na maškarní diskotéku do Obecního domu. Celý den jsme si docela hezky užili.
David Drábek, člen Mladých hasičů Lukoveček
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Klub maminek
P R O G R A M na Č E R V E N 2 0 1 1
1. 6. (St) Kinematovlak.
Pravidelné úterky 9–11 hodin:

7. 6.
14. 6.
21. 6.
28. 6.

Střihání dětí i maminek.
Pro děti: výroba indiánské čelenky.
Logopedie s paní Marcelou Ševelovou.
Prezentace obchůdku Kvapi (dět. obuv, ponožky aj.).
Pro děti: zpívání, říkanky.
Vítání prázdnin.

Páteční tvoření pro širokou veřejnost (v 17 hod.):
10. 6.
17. 6.

Kurz natur líčení.
Malování na textil.

OZNÁMENÍ
Základní organizace zahrádkářů
Lukoveček – Fryšták oznamuje, že ze
zdravotních důvodu se vzdal funkce
předsedy pan Eduard Horáček, který
vedl zahrádkáře od roku 1964.
Novým předsedou byl zvolen pan
Josef Láník.
Zahrádkáři ocenili dlouholetou
činnost pana Eduarda Horáčka jmenováním čestným předsedou.
výbor základní organizace
zahradkářů

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Již je tomu delší doba, co v prostorách Klubu maminek Fryšták proběhla
akce výměna veškerých druhů hraček
pro děti různého věku. Jak probíhala
a jak dopadla?
Kdo přinesl hračku, mohl si za ni odnést jinou.
Přestože se této akce zúčastnilo pouze 7 lidí, vždy si odnesli domů
hračku dle vlastního výběru a ještě jich
spousta zůstala pro ostatní. Pocit, že
přinesené hračky, které doma už nejsou k užitku, udělají radost jiným a ještě je za to možnost si vybrat věc, která
potěší vlastní děti, byl hřejivý.
Tato akce pomohla nejen rodičům
a dětem, ale i klubu maminek (a to dřevěnými hračkami pro nejmenší), školní
družině (děti měly radost hlavně z pokémonů) a mateřské škole (kde se hračky
využijí především jako odměny v soutěžích apod.).
Děkujeme.
Prohlídka kozí farmy paní Julinové
v Lukově, kde jsme měli možnost prohlédnout si domácí zvířata a nakoupit
čerstvé kozí produkty, byla především
pro nejmenší děti úchvatná.
Tvořivá dílna pro veřejnost se v měsíci květnu věnovala Dni matek. Byla
možnost naaranžovat si ikebanu (misku, dle japonského stylu) nebo hrnkové
květiny do košíčků.
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S T U C H L ÉH O,

Neustále kolem sebe zasévejme pokoj
a radost.
P. Ignác Stuchlý

Co bude
DIS fest 2011

11. 6. 2011

8. ročník legendárního multižánrového festivalu ve Fryštáku. Hlavním tahákem je hranická skupina November
2nd. Dnes tvoří její sestavu již jen dva
muzikanti z Hranic – osobitá zpěvačka
a kytaristka Saša Langošová a kytarista Roman Helcl (Anna K. Band). Zbytek
sestavy doplnili pražští profesionální
muzikanti – bubeník Tomáš Brožek (Circus Praha, Proud Martina Kučaje), hráč
na hammondky a fender piano, Jan Kořínek (Jan Kořínek & Groove) a střídající se baskytaristé Vladimír Guma Kul-

hánek (Flamengo, Etc..., Stromboli aj.)
a Radim Genčev (Madﬁnger).
Skalní hrátky

10. 6.–12. 6.2011

Minimální věk: 18 let
Cena: cca 500 Kč – v ceně je zahrnuto zapůjčení lezeckého vybavení,
nocleh na DISu (ve vlastním spacáku)
a vstupné na DIS fest.
Nebaví vás chodit? Zkuste zlézat…
Úvod do skalního lezení, vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé.
Vede: Dalibor Taibl (ddala@seznam.cz)
a David Kozubík (david@tlachac.net)

F RYŠ T ÁK
Kronika oratoře (26.)
(školní rok 1936–37)
Vedoucí oratoře P. František Lepařík, asistenti pan Slovák, pan Rochla
a pan Jurečka.
24. srpna odjel do Moravské Ostravy pilíř oratoře pan Hlaváč, neúmorný
pracovník v díle Dona Boska.
Od 19.–23. srpna byla duchovní
cvičení oratoře malé a velké – dvě skupiny (I. asi 50 účastníků a II. skupina
asi 14). Velcí měli promluvu jen večer
v 8 hodin.
23. září vycházka na Velu, kde proběhla smuteční besídka na rozloučenou s panem Hlaváčem.
6. září začátek školního roku.
Ráno mše svatá. Odpoledne besídka spojena s loutkovým divadlem, na
konci divadla dialog „Vyhodíme školu
do povětří“.
Zvláštní obliby si získal v oratoři
pan Krhut, poněvadž vázal knihy pro
oratoř a také oratoriány učil vázat.
Vzpomenutý asistent vynalezl různé
zajímavé hry, čímž oratoriány do oratoře velmi lákal.
Na konci listopadu se zúčastnili
oratoriáni promítání ﬁlmu „Sjezd katolíků v Praze“. Byl dáván asi 3krát.
6. prosince slavila oratoř svátek
spolu s ústavem. Velcí oratoriáni sehráli jednoaktovku „Na operační židli“.
Malí se zase blýskli němohrou. Chovanci také obveselovali svými čísly
obecenstvo. Na konci pak byla nadílka
a poděleno asi 90 hochů.
8. prosince na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie bylo přijímání
do družin sv. Aloise a nejsvětější Svátosti oltářní. Odpoledne se zúčastnili
oslavy Panny Marie v divadle.
Před Vánocemi kvůli propagaci oratoře začal pan vedoucí vydávat soukromý oratorní věstník pro okolí.
Vánoce v oratoři. V novénu každý
den svátostné požehnání a cvičení vánočních koled v naší kapli. Na Štědrý
den otevřena oratoř ode 2 do 5 hod.
V ½ 8 večer otevřena pro dospělé.
U vánočního stromku byla besídka
– tombola – a podávání čaje. Pak se
všichni zúčastnili půlnoční mše svaté.
Na Narození Páně odpoledne vánoční
besídka pro školní mládež s tombolou
u vánočního stromku ve velké oratoři.
Na sv. Štěpána se zúčastnili oratoriáni
divadelního představení. V neděli 27.
12. zakončení turnaje v tabletenisu
a šachu a rozdílení odměn. Velcí sehráli jednoaktovku „Dva koktaví“.
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1. 1. 1937 bylo v oratoři opět živo. Poněvadž bylo pěkně na dvoře, hrály se zde hry s míčem. Odpoledne byla
obnova a modlitby za nemocného papeže Pia XI. O pořádek
se starali Ad. Sviňka a Lad. Bartoděj. Potom byla besídka
a cvičení šťastné smrti. Účastníků bylo asi 60. Zapsaných
oratoriánů je pouze 40. Náhle stoupá jejich počet a 3. 1.
jich je již 88. V zimě byla uspořádána a otevřena knihovna
péčí P. Lepaříka.
14. ledna byla na kapitule schválena oratoriánská mše
svatá. Zahájil ji místní pan farář a ministrovali Ad. Sviňka
a Rudolf Juránek. Účastníků bylo asi 65. Dne 25. 1. navštívili naši oratoř nejlepší tabletenisté z Moravské Ostravy,
kteří byli na turnaji ve Zlíně. Na konci ledna svátek sv. Jana
Boska. Při slavnostní akademii se oratoriáni zúčastnili činně svým dialogem „Proč chodím do oratoře“.
2. 2. oratoř měla pestře veselý masopustní program.
Hrálo se „S šedinami krytá skráň“ – hudbu dělal pan Zajíc.
Na Popeleční středu byla první schůze personálu oratoře.
V postu byla zavedena křížová cesta pro oratoř o ½ 6 hod.
večer. Oratoř byla hojně navštěvována a hoši byli vybízeni
k apoštolské práci mezi sebou, zvláště rozšiřováním dobrého tisku. Pan vedoucí byl též vzdělavatelem zdejšího Orla.
4. března založen „Kroužek Don Bosco“ a předsedou
zvolen pan František Raška. Tohoto roku zavedl P. Lepařík
velikonoční obnovu jinochů. Kázal P. Mrtvý, účastníků bylo
asi 100. Na ukončení byla podávána společná snídaně
v divadle. Ve Velikonoční pondělí vycházka do Emauz – do
Lukova. Pohoštění bylo bohatýrské. P. Lepařík zde ukázal
své propagátorské umění pro oratoř.
30. května slavnost P. Marie Pomocné. Oratoriáni se jí
zúčastnili.
4.–6. července zde byli návštěvou poutníci z Moravské
Ostravy. Cítili se zde velmi dobře.

6. ročník Turnaje osvobození ve volejbale
V sobotu 7. 5. 2011 se na hřištích sportovního areálu u sokolovny
ve Fryštáku konal již 6. ročník Turnaje
osvobození města Fryštáku ve volejbale smíšených družstev. Tato velká
akce, jejíž podtitul zní „O pohár starosty města Fryštáku“, je podporována
Městem Fryšták, které tento turnaj
dotuje. Městu za ﬁnanční pomoc mnohokrát děkujeme.
Slavnostního zahájení se ujal místostarosta města Fryštáku pan Mgr.
Petr Pagáč. Popřál všem účastníkům
hodně úspěchů.
Letos do Fryštáku přijelo méně družstev (osm) než v minulých letech, ale
sportovní úroveň turnaje stále stoupá.
K úspěchu turnaje přispělo i krásné,
slunečné, i když větrné počasí.
Na třech kurtech se hrálo ve dvou
základních skupinách systémem každý
s každým, na dva vítězné sety do 21.
Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupily do skupiny ﬁnálové. Zde se
opět hrálo způsobem každý s každým.
Nejvíce bodů za vítězné zápasy nasbíralo družstvo: HULHO Hošťálková,
PŘÍLEPY Z, VŠETULY, HOŠŤÁLKOVÁ D.

Prvním třem předal diplomy, poháry
a ceny (míče) osobně pan starosta Mgr.
Lubomír Doležel. Ostatní týmy převzaly
diplomy za účast.
Za Fryšták hrála dvě družstva –
„Fryštáček Banáni“ a „Přátelé švestek“. Bohužel ani jednomu domácímu
týmu se nepodařilo dostat do ﬁnálové
skupiny a bojovat o poháry. Je to asi
i tím, že všechna družstva, která hrála
o ﬁnále, měla ve svém středu vynikající hráče s extraligovými, nebo dokonce
i reprezentačními zkušenostmi (např.
Přemysl Obdržálek, Jakub Janouch, Libor Gálík, Dušan Gálík, Dita Gálíková,
Kristýna Pastulová aj.).
Všichni účastníci nám potvrdili, že
se každý rok do Fryštáku moc těší, a to

nejen pro sportovní zážitek
v krásném prostředí, ale
hlavně pro výbornou, přátelskou atmosféru a skvělé
organizační zázemí i pohoštění.
Musím tedy vyslovit velké poděkování všem, kteří
se na vysoké úrovni tohoto
turnaje organizačně podíleli. Lubomír Ševela měl funkci ředitele turnaje, organizoval průběh
zápasů. Zdeněk Poledňák nakoupil
a zajistil čepované pivo, nealko, udírnu,
stánek, kabanos, tyčinky, kávu, tácky
a ještě obsluhoval i udírnu! Broňa Konečný zajistil poháry, ceny – míče, dřevo do udírny, pečivo.
Gábina Dudáková zhotovila diplomy,
Hanka Fryšová zajistila kontakt s přihlášenými oddíly a obsluhovala v bufetu.
U občerstvení se během dne střídaly
Marcela Ševelová, Míša Venená, Dana
Konečná a zodpovědně a precizně pomáhali šikovní kluci Filip Vacula a Robert Sedláček.
Všem moc děkuje za oddíl volejbalu
Dana Konečná.
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Významné období fryštácké kopané
Významné období fryštácké kopané
lze registrovat ke konci osmdesátých
let. Do sestavy mužstev nastoupili někteří mladí hráči, jejichž předností byla
výtečná střelba, z níž plynula i určitá pohoda při mistrovských zápasech. V tomto vynikal především hráč Matějíček,
kterého jsme získali jako dorostence
z Kostelce a pro kterého nebyl problém
v sezoně střelit 20–25 gólů, což velmi
pozitivně působilo na ostatní spoluhráče. Některými dalšími byli hráči Pilka a
Mikulčík ze zrušeného oddílu Zlín-Prštné
a Kubeša z Holešova.
Velmi významnou se
stala sezona 1990/1991.
Nebylo divu, že tuto éru
jsme nazývali „zlatým
obdobím“. Již v letech
1988–1990 se sestavy
obou mužstev stabilizovaly a 1. mužstvo patřilo
svými výkony k čelním týmům okresního přeboru.
V revolučním roce 1989
k 1. mužstvu přichází jako
trenér Ivan Velísek s vedoucím mužstva Stanislavem Ševelou a následně
tuto funkci přebírá Jaroslav Pečeňa. Je skutečností, že oba přebírali dosti silný tým,
který měl naději stát se vítězem jedné
skupiny okresního přeboru. Také se tak
stalo. V sezoně 1990/1991 vyhrává
Fryšták rozdílem třídy okresní přebor
a slaví postup do 1. B třídy krajské soutěže, což byl nejlepší dárek k 60. výročí
založení oddílu. Jako vítěz Fryšták získal
40 bodů při velmi dobrém skóre 67:26.
Nejlepšími střelci této sezony byli Matějíček s 23 brankami, Gettler se 13
a Pilka s 8 brankami. V tomto smyslu
Jarda Matějíček nastavoval střeleckou
laťku velmi vysoko – ze všech hráčů na
ni dosáhl jen Vilda Gettler, který jako
střelec mužstva po Matějíčkovi panoval neuvěřitelných 8 let. Matějíček byl
však stálou posilou 1. mužstva tohoto
období. Před svým odchodem do týmu
JZD Slušovice nastřílel v roce 1991 ve
fryštáckém dresu soupeřům 23 branek
a o rok později 12. Tímto výkonem pomohl fryštáckému mužstvu k dalším
úspěchům.
O postup do krajské soutěže se zasloužili tito hráči: Gálík Pavel, Pečeňa
Miroslav, Jaška Jaroslav, Skalička Stanislav, Gajdůšek Petr, Mikulík Stanislav,
Krajča Pavel, Mikulčík Miroslav, Pilka Libor, Matějíček Jaroslav, Gettler Vilém,
Málek Miroslav, Košák Ludvík, Kamenář
Zdeněk, Staroba Jan, Velikovský Karel
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a Macek Jaroslav. Velmi neradi jsme se
loučili zejména s hráči Starobou a Pilkou, kteří byli „páteří“ dobrého celku.
Říkali jsme proto, že se jednalo o „zlaté
mužstvo“ – jinak mužstvo jako zvon.
Hned první sezona v krajské soutěži prověřila zdatnost mužstva. Je třeba
podotknout, že někteří naši nastávající
soupeři jako Velké Karlovice, Bystřice
pod Hostýnem, Karolinka, Zubří apod.
byli velmi silní. Nebylo dobré, že jsme
dostávali dost branek (30–40), i když
naši střelci nezůstávali pozadu. Hned

první rok pobytu v 1. B třídě jsme skončili na 5. místě s 36 body a poměrem
branek 47:39. Mužstvo hrálo velmi dobře, nechyběla vzájemná soudržnost, slušnost i koncepce. Objevovali se i někteří
další střelci, jako byli Jiří Málek, Petr
Křenek a Karel Velikovský. Čest mužstva
hájili především Matějíček s Gettlerem,
každý se 17 brankami, a k nim se přidali
Málek se 7, Kubeša se 4 a Gálík se 3
brankami. Naděje dosáhnout ještě lepších výsledků byla „na cestě“. O 2 roky
později obsazujeme 2. místo v soutěži
1. B – hned za Otrokovicemi – na které
jsme po zvážení celé situace a zejména
ﬁnančního zajištění zdaleka nedosahovali. Málo předpokládaná zpráva zastihla náš oddíl 20. 6. 1993 po 19. hodině
večer, a to informace, že sousední druhé
mužstvo skupiny A nedosáhlo předpokládaného výsledku, a že mužstvo Fryštáku
bylo tudíž lepší, a tak z tohoto 2. místa
postupuje do vyšší soutěže – 1. A třídy.
Radost z tohoto úspěchu byla tak velká,
že „na účet předsedy“ byla všem hráčům
poskytnuta večeře. To lepší se mělo ukázat na fotbalovém trávníku.
Úvodní utkání v 1. A třídě jsme hráli
v Zubří a ani 2 penalty proti nám neodvrátily zisk prvního bodu. Po podzimu
jsme skončili na 6. místě a po vynikající
jarní půlsezoně jsme obsadili 3. místo.

U našeho mužstva jsme si nejvíce cenili
snahu o čistou a slušnou hru. Zejména
naše „půda“ byla v podstatě nedobytná.
V další sezoně a zejména po odchodu 4
hráčů ze sestavy mužstva obsazujeme
8. místo, o rok později místo 9. Situace se zlepšila vzápětí – vrátil se Vilda
Gettler z hostování v Hulíně. Hned na
úvod vstřelil 18 branek a spolu s ním
se dostavily další úspěchy. K posílení
mužstva přichází Pavel Kopl ml. ze Zlína,
Pavel Juráň z Kostelce a Václav Hlobil
z Holešova, velmi dobře se rozehrály
vlastní posily, a to především Ondra Noha, Pavel
Hubáček, Petr Křenek
a Karel Velikovský. Zlepšuje se hra, výsledky
i umístění a v tomto smyslu 1. mužstvo kralovalo
v této třídě plných 11 let.
Pro celé mužstvo bylo nesmírně důležité, že přes
určité obtíže dosahovalo
slušných výsledků i 2.
mužstvo, ale přece jen
byla nejdůležitější dobrá
hra mládežnických mužstev, a to dorostu a žáků
v okresní soutěži. Tato
doba je spojována s činností Petra Pagáče jako vedoucího
mládeže a trenéra žáků, na jehož velký
přínos v této činnosti bylo vzpomínáno
několik let.
Na podzim roku 2003 dochází
k závažné změně. Vedení oddílu využilo
skutečnosti, že nejprve v 1. a později
i v 2. mužstvu hrál podnikatel Vratislav
Rudolf. Vyhověl žádosti funkcionářů
oddílu a přijal funkci předsedy. S touto
změnou začala nová etapa a převratná
proměna celého systému kulturního
i sportovního využití fryštáckého sportovního zařízení. Nový předseda si s nástupem do funkce přivedl i nově složený
výbor. Místo 15–20 členů výboru jej tvořilo jen 7 osob sportovního zaměření,
s nimiž předpokládal zavést do této činnosti nový systém. Do funkce ekonoma
se mu podařilo získat Ing. Pavla Krajču
a později Ing. Pavla Gálíka, jako vedoucího 1. mužstva Mirka Šobáně ze Zlína, Jaroslavu Hrbáčkovi svěřil mládež,
ostatním členům výboru interní úkoly
přestavby sportovního areálu včetně
závažných úkolů spojených se vztahem
k zastupitelským orgánům a vztahem
k nadřízeným sportovním orgánům. Za
7 let práce nového výboru se podstatně
změnil stav sportovního vybavení TJ –
fotbalového oddílu. Stadion se významně změnil ve svém zařízení včetně reFRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2011

stauračního vybavení, areál se rozrostl
o fotbalové hřiště na malou kopanou
a tenisové kurty s umělým povrchem.
Podstatně se proměnila hrací plocha,
v současnosti patřící k nejlepším naší
fotbalové třídě, včetně automatického
zavlažování, výrazné proměny ovšem
také doznal stav kabin včetně sociálního zařízení a vybavení pro rozhodčí, ale
i stav ústředního vytápění a vybavení
pro poskytování služeb a je rozpracována řada dalších vylepšení sportovního
areálu. Velmi málo osob si je vědomo
skutečnosti, že za nového výboru byly
na tuto proměnu věnovány přes 4 miliony korun. Toto vše patří ke sportovní
činnosti v našem městě.
Podstatně se změnilo i sportovní
jméno fotbalových mužstev. Kromě 1.
a 2. týmu a spojeného mužstva dorostu
jsou v provozu také 2 žákovská družstva – a to úrovně krajské soutěže –
a fotbalová přípravka těch nejmenších,
dokonce seniorský stav má možnost
pravidelných tréninků i soupeření v rámci Zlínského kraje. Vše pro ty, kteří milují sport a fotbal především. Má to však
jednu vadu na kráse. Mládež mizí z našeho vlivu i z dětských a mládežnických
družstev. Poprvé za 80 let činnosti klubu nastává situace, že náš oddíl není
schopen postavit vlastní dorostenecké
mužstvo k následné reprezentaci tohoto sportu a udržení tradic.
Děkuji starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi a všem bývalým i současným
zastupitelům, že v posledních letech
výrazně pomohli fotbalovému oddílu, za
což jsou jim výbor i aktéři fotbalového
umění nesmírně vděční. Tímto chce náš
oddíl také poděkovat všem sportovním
organizacím, které se sportem ve městě zabývají, i jejich pracovníkům.
Ing. Mlčoch Radoslav

FRYŠTÁCKÝ AEROBIK OPĚT ÚSPĚŠNÝ
Duben je pro aerobní týmy měsícem četných závodů. Týmy Aerobik klubu Zlín,
trénující pod vedením paní Moniky Váňové, se zúčastnily hned sedmi závodů.
V úvodu měsíce, 2. 4., to byly závody wellness týmů a závody kategorie B v Pardubicích. Nejmenší naděje Moniky Váňové, tým Popelek, zazářil a potvrdil poctivou
přípravu 3. místem ve wellness a 2. místem v B závodech. V kategorii kadetů 11–13
let – sportovní aerobik si děvčata této trenérky odvezla 7. místo v jednotlivkyních, 2.
místo v trojicích a 2. místo ve ﬁtness týmech.
Hned další víkend, 8.–10. 4., opět patřil aerobiku. Byly to prestižní závody v Brně,
kde soutěžily nejlepší ﬁntess týmy z celé republiky. V pátek 8. 4. juniorky (14–16 let)
M. Váňové skončily 8., v sobotu 9. 4. kadetky (11–13 let) šesté. Monika Váňová trénuje přibližně padesátičlennou skupinu dětí, a tak se není co divit, že v tutéž dobu její
svěřenkyně absolvují dvě různé soutěže. Souběžně s brněnskými závody se v neděli
10. 4. konala ve Zlíně soutěžní přehlídka pódiových skladeb ASPV, kde kadetky obsadily 2. místo a týmy juniorek a Popelek své kategorie vyhrály.
Do Brna vyjela děvčata Moniky Váňové i další týden – 17. 4. na wellness závodech obsadily Popelky své tradiční třetí místo a v neděli 18. 4., kdy se konaly závody
B, to byla přímo medailová žeň – jednotlivkyně sportovního aerobiku byly 3. a 4., trojička svou soutěž vyhrála, ﬁtness tým kat. 8–10 bral bronz. I tento víkend bojovala
děvčata Moniky Váňové na dvou frontách – v sobotu 17. 4. se v Otrokovicích konalo
moravské semiﬁnále soutěže Děti ﬁtness aneb Sportem proti drogám. Vzhledem
k malému počtu přihlášených stály juniorky proti kadetkám ve stejné věkové kategorii, takže vítězem mohl být jen jeden tým – tentokrát to byly starší juniorky se zlatou
medailí. Mladší kadetky měly bronzovou.
Týmy trenérky Váňové čekají v květnu další náročné podniky – 14. 5. se chystáme do Havlíčkova Brodu, 21. 5. je Tancer Cup ve Zlíně, 22. 5. Basic Cup v Praze.
Děkujeme fryštácké radnici za poskytnutou dotaci.
- zš -

POZVÁNKA
Folklorní sdružení Prameny Fryšták ve spolupráci s Městským úřadem ve Fryštáku Vás
srdečně zve na slavnostní koncert k 15. výročí založení souborů CM Prameny a Praménku
spojený s křtem dvou nových CD autorských
fryštáckých písní.
Akce se koná v neděli dne 19. června 2011
od 15.00 v kinosále ve Fryštáku.
Učinkují: CM Prameny, DPFS Pramének,
folková skupina Pramen a Berušky Zlín.
Průvodní slovo: Mgr. Pavel Nášel
Součástí koncertu bude výstava nové tvorby
obrazů Ladislava Šestáka.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Mladí to natřeli starým mazákům
Seznam přihlášených bikerů z celé
Moravy sliboval na prvním letošním závodu seriálu WBS 2011 v Želechovicích
zábavnou podívanou.
Ze zimního spánku se skutečně
probudilo a na start se postavilo 116
jezdců, kteří absolvovali 3 rychlostní
zkoušky na dvou technických, fyzicky
náročných tratích. Nesnadné byly proto,
že se hodně šlapalo, skákalo i klouzalo. Tratě byly oproti loňsku decentně
poupraveny. Lahůdkou pro diváky i jezdce byl dech beroucí přejezd a seskok ze
střech místních garáží.
O první ﬂeky si to rozdali mladí hardtailisti: 1. Kolajík Martin /SBT Fryšták
/00:03:06.1, 2. Nášel Lukáš /SBT
Fryšták /00:03:10.5, 3. Malý Vítězslav
/Valmezbike racing/00:03:11.0.
Mladí závodníci odsunuli zkušené
jezdce hluboko do startovního pole.
Martin Kolajík dokonce vyhrál všechny
tři RZ. Jak výsledky okomentoval Michal
Červenka? „Je to spíš o tom, že nám
nesedla trať, testovaly se pláště na závody avalanche, protože jsme tam na
nich jeli poprvé, a já taky třeba nastoupil jako jediný do poslední RZ na mokrých pláštích, což se ukázalo jako špatná volba. Ale kde jinde to vyzkoušet?“
„Prostě nás porazili, jsou průbojnější
a rychlejší, ale až časem se uvidí, jestli
to byla náhoda, nebo to bude už pořád.
Dále výběr stopy určitě nerozhodoval,
jela se jedna stopa a bylo to o šlapání
a plynulosti jízdy, tedy co nejmíň tahat
za brzdu,“ dodal mazák zlínské downhillové scény Červenka.
Muži bodovali až od 8. místa celkového pořadí: 1. Vařák Tomáš /ASPBikeshop/00:03:14.5, 2. Červenka
Michal /Červenka Subform Meatﬂy/
00:03:16.1, 3. Klanica Tomáš/Valmezbike racing / 00:03:17.1.
Dobré výsledky v rámci celkového
pořadí dosáhli i junioři – první tři se
vešli do první patnáctky absolutně: 1.
Kruťa Lukáš / Červenka Subform Team
/ 00:03:12.5, 2. Tomeček Pavel / Sk
Grafobal-Mondraker-661 / 00:03:14.2,
3. Březík Adam /SBT Fryšták/
00:03:19.7.
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Kam se člověk podíval, tam byl někdo s natrženým krkem, kolenem nebo
jinak potlučenými končetinami. Bylo
znát, že sobotní závod byl první v řadě
a ne všichni již jezdí v optimální formě.
Za pocit bezpečí je nutné poděkovat
pohotovým záchranářům ze Zlínského
kraje. Na bezpečnost mysleli i stavitelé
tratí, kteří dali možnost těm nejmladším jezdcům objet ty nejtěžší a nejnebezpečnější překážky.
Pořadí nejmladších jezdců – Střelců
do 15 let – bylo následující:
1. Navrátil Tomáš /Heartattack Racing/ 00:03:27.7, 2. Gajdošík Dominik
/SBT Fryšták/ 00:03:39.0, 3. Šimek
Vojtěch /SBT Fryšták/ 00:03:46.0.
V kategorii něžného pohlaví se neudálo nic nového, kromě absence Michaely Lípové: 1. Sadílková Aneta /Valmezbike racing/ 00:04:06.8, 2. Trlidová
Michaela / 00:06:52.5.
Závěr odpoledne zpestřil speciální
závod 4X. O vítězi rozhodovaly skutečně
až poslední metry.

Občerstvení bylo vynikající a sluníčko svítilo. Ale apríl je apríl, a tak přeháňka jemně pokropila trať, aby se zbytečně neprášilo.
Taky se kolem tratí pohybovala spousta nových tváří – je vidět, že
na každý závod si musí lidé zvyknout.
Zvláštní skupinou byly zvědavé fanynky,
které si přišly prohlédnout a podpořit
krásné kluky na cool kolech. Těch tu
bylo jako máku. A to je dobře. Mezi nimi
rodiče a prarodiče, kteří by tu mohli hlasivky nechat.
Vše proběhlo skvěle, jak jsme na
závodech WBS zvyklí. Pořadatelé jistě
v duchu děkovali divákům, návštěvníkům, fandům a všem zúčastněným za
ohleduplné chování a udržování pořádku kolem tratí. Kromě materiálu se nic
navíc uklízet nemuselo.
Další závod se pojede ve Slopném
29. 5. 2011.
Foto: Jiří Laštůvka
Zákulisní informace naleznete:
BikeGeneration.cz

FAIR PLAY už v sobotu 18. června na náměstí
„Zdar, Féro, slyšel jsem, že se u vás ve Frisku bude zase něco dít. Je to pravda?“
„No jo, Pléjo, už to tak vypadá.“
„Že to ty mladé tolik baví? Kdyby raději seděli doma u kompů a fejsbukovali si.“
„Asi se tam půjdu podívat, aspoň do toho kina. Prý tam bude také řeč o závislostech na hracích automatech. Někdy si říkám, že mám toho ovoce už vážně dost. Co ty,
kámo?“
„No, já nevím, mám v tom své jisté a přilbu na to nepotřebuju. Ale jestli tam budou
pěkné holky, tak určitě přijdu.“
„No tak se mrkni na: _____odkaz na Youtube____.“
Zveme Vás na veřejnou otevřenou diskuzi odborníků v kinosále na témata:
korupce ve sportu, gambling a další nebezpečí sociálně patologických závislostí,
volný čas mládeže apod.
V rámci FAIR PLAY zveme také všechny jezdce na „Závod Fryštácká dlažba“
- minizávod horských kol na trati dlouhé 300 metrů. Příležitost vyzkoušet si atmosféru závodu v ulicích Fryštáku úplně pro každého. Trať bude zpestřena lehkými
umělými překážkami. Startovné se neplatí, pouze vratná záloha na startovní číslo.
Jedna kategorie Open. Povinná cyklistická přilba a rukavice. Chrániče kolen a loktů doporučeny. Prezentace v sobotu 13.00 – 13.30. Start ve 14.00. Každý biker
mladší 18 let si donese revers podepsaný od rodičů. Ten je ke stažení na: http://
www.bikegeneration.cz/hlavni-klik/fair-play/.
Předem díky všem, kteří se na organizaci a podpoře FAIR PLAY podílí. A už nás
je vážně dost. Díky...
za organizátory Jirka a Tom
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Také letos přišla maminkám pogratulovat členka celostátního výboru KDUČSL ing. Michaela Šojdrová a malým
poděkováním byla i žlutá růže, kterou odcházející oslavenkyně obdržely společně
s blahopřáním ke svému svátku.
Děkujeme Vám, milé maminky, za
vaši péči a lásku a věříme, že i letos
jsme Vás tímto malým hudebním dárkem alespoň trochu potěšili.
-pn-

Oslava svátku matek ve Fryštáku
V pondělí 9. května se v sále Domu
Ignáce Stuchlého opět sešla téměř
stovka maminek všeho věku, aby si tu
připomněly svůj svátek, který oslavily
se svými blízkými druhou květnovou
neděli.
Úvodní přání z úst starosty města
Mgr. Lubomíra Doležela předznamenalo
program plný krásných melodií a humoru, ve kterém se představili sólisté Slezského divadla v Opavě – Andrea Plachá,
Anna Sokolová, Ivo Melkus a „principál“
Karel Smolka.
V 90minutovém hudebním pořadu
nazvaném „Operetní skříňka s líčidly“
zazněly nejslavnější árie z mnoha světových operet. Divadelní představení se
moc líbilo a pozorné divačky ani nechtěly pustit umělce ze scény – tak bouřlivý
byl závěrečný potlesk.

SETKÁNÍ STAROSTY S RODIČI
Další (v pořadí už čtvrté) setkání starosty s rodiči se uskutečnilo u příležitosti Dne rodiny v pondělí 16. května v obřadní síni fryštácké radnice. (Informace o tomto setkání byla
dlouhodobě avizována nejen v květnovém vydání Fryštáckých
listů, ale i ve vysílání městského rozhlasu). Také tentokrát byli
starosta Mgr. Lubomír Doležel, ale i zastupitelé – ředitel ZŠ
Fryšták Mgr. Libor Sovadina, ředitel ZUŠ Morava Libor Mikl,
předseda výboru pro rodinu ing. Pavel Osoha a vedoucí fryštácké knihovny Mgr. Pavel Nášel – připraveni odpovídat všem
rodičům na otázky spojené s podporou rodin a programem
Obec pozorná k rodině.

Starosta seznámil převážně mladé maminky (muži tentokrát až na jednu výjimku chyběli) s přípravami nového dětského koutku na školním hřišti, řešila se problematika některých
nových přechodů ve městě (ul. Komenského, Potoky a Holešovská) a realizace dětského hřiště v Dolní Vsi. O připravovaných prázdninových opravách v ZŠ hovořil ředitel Mgr. Libor
Sovadina a zajímavé informace o možnostech nového stylu
výuky hudební výchovy přinesl ředitel ZUŠ Morava Libor Mikl.
Škoda jen, že se rodičů nesešlo více – získali by zajímavé
a jistě i podnětné informace přímo z „první ruky“. Tak snad
příště.
-pn-
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V měsíci ČERVNU 2011 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Josef Dlabaja
Jana Dlabajová
Emília Frančáková
František Frélich
Oldřiška Jarcovjáková
Oldřich Končák
Rudolf Končák
Marie Konečná
Stanislav Mičík
Pavel Mikl
Zdeněk Odehnal
Marie Ostrčilíková
Miroslav Petřík
Marie Petříková
Hana Pospíšilíková
Ludmila Sedlářová
Anna Taiblová
Ludvík Žůrek

OCENĚNÍ
Ve dnech 29. 4. – 2. 5. 2011 poprvé
reprezentovali žáci smyčcového oddělení naši ZUŠ Morava v zahraničí, a to
s velkým úspěchem.
Soubor ZUŠ „Zlínské jazzové smyčce“, který hraje pod vedením hudebníků a učitelů Josefa Hořáka a Ladislava
Doliny, získal na 59. ročníku největšího evropského festivalu pro mladé hudebníky v Neerpeltu v Belgii 1. cenu.
-ldRedakce FL připojuje své blahopřání
a děkuje za skvělou reprezentaci našeho města v zahraničí.
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V Kašavě se uskutečnil další z hejtmanských dnů
Setkání krajské rady v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem a představiteli
Mikroregionu Lukovské podhradí se v polovině května uskutečnilo v malebné valašské obci Kašavě. Její starosta Josef Jarcovják seznámil reprezentanty kraje s tématy, které tato vesnice aktuálně řeší a podobně o úspěších a starostech svých obcí
promluvili také další starostové či místostarostové mikroregionu z Fryštáku, Lukova,
Lukovečku, Vlčkové, Rackové a Držkové.
Diskutovalo se zejména o možnostech řešení v současné době problematického dopravního napojení Kašavy přes místní komunikaci Chalúpky,
o potížích s provozem a ﬁnancováním
venkovské školy v Kašavě, v níž ubývá
žáků, o aktivitách zaměřených na rozvoj
venkova v oblasti kultury, cestovního ruchu, zemědělství, ekologie i sociálních
služeb.
Zástupci mikroregionu informovali
členy krajské rady o mnohých projektech, které se jim podařilo v posledních
letech realizovat, a také o záměrech,
které teprve existují v podobě projektů,
ale jsou podmíněny získáním dotací.
Právě reálné perspektivy získání ﬁ nančních prostředků z evropských dotačních titulů v nejbližších letech členům mikroregionu objasnil hejtman Stanislav Mišák.
„Některé problémy, které zde zazněly – zejména z oblasti školství – musí
být řešeny na nejvyšší úrovni státu,
v mnoha jiných otázkách jde o to se vzájemně se starosty informovat a poradit
si v praktických věcech. Tito lidé toho
hodně znají a hodně toho udělali, ale
v řešení některých záležitostí je určitě
spolupráce s krajem vzájemným přínosem,“ řekl hejtman.
Po jednání se zástupci mikroregionu
v prostorách kašavské orlovny následovala exkurze do základní školy, kde si
hosté mohli prohlédnout nejen výukové
prostory, ale také třeba zajímavou expozici historických nástrojů sloužících
k zemědělské a řemeslné produkci na

Valašsku. Také možnosti vstoupit do
kostela sv. Kateřiny mnozí využili ještě
před tím, než byl v cukrárně U Šarmanů
připraven oběd s místními podnikateli
a živnostníky. Jednání se během celého hejtmanského dne – podle slov starosty Kašavy Josefa Jarcovjáka – neslo
v mimořádně přátelské, až rodinné atmosféře, na čemž se shodli všichni přítomní.
Mikroregion Lukovské podhradí se
těší značnému zájmu turistů a lidí, kteří sem přijíždějí čerpat sílu především
díky krásné krajině nabízející ideální
příležitosti k pěším i cyklistickým výletům i díky zachovalým tradicím a živé
kultuře. Lákadlem je nejen hrad Lukov,
fryštácká Andrýskova stezka, ale také
další hustá síť vycházkových tras, ranč
a mnoho dalších příležitostí k relaxaci.
Zdroj: kr-zlinsky.cz

Hledám paní na
OBČASNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ.
Aktivní a milý přístup.
Ne maminky na MD.
Tel.: 604 156 358

PRONAJMEME
byt 3+1 s terasou, 97 m²
ve Fryštáku (pod náměstím), I. patro.
Zrekonstruovaný, ihned k nastěhování.
Nájem 6 500 Kč/měs. bez inkasa.
Kontakt od 8.00 do 15.00

na 603 835 853 nebo 577 911 355
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2011

LETNÍ POČASÍ UKONČILO TANCOVÁNÍ VE FRYŠTÁKU
Pro závodní tancování je právě
chlapců stále nedostatek, my se snažíme pár chlapců,
ale i dívek připravit
pro TK FORTUNA
Zlín, který vede
ing. Radek Felcman
a dosahuje s ním
fantastických
výsledků v kategorii
dětí, juniorů, dospělých, a dokonce
i seniorů. Taneční klub má 200 aktivních párů. /www.fortuna zlin.cz/
TAK SE NA VÁS TĚŠÍME, SEJDEME SE OPĚT 29. ZÁŘÍ V 19 HODIN
„U ŽÁKŮ“.
Poznamenejte si toto datum do
svých kalendářů.
Dr. Jiří Vavřička
Dětský taneční pár z Fryštáku – Lukovečka Miriam Vavřičková a Lukáš
Václavek zatančil na Taneční show
aneb Když hvězdy tančí latinskoamerické tance ča-ča a jive.
Taneční klub Fortuna Zlín nastudoval celou akci ve 2hodinovém programu v Kongresovém centru Zlín.
placená inzerce

Dvacet čtyři mladých lidí i seniorů
(od 35 let) z Fryštáku absolvovalo cyklus společenského tance, podzimní od
září do prosince a ten jarní od února
do dubna. Polovina z nich už tančí čtvrtým rokem. Učíme se standardní tance
– waltz, foxtrot, tango, valčík, polku,
blues, latinskoamerické tance – ča-ča,
rumba, jive…
Je úžasné, že se naučili tančit všichni! A musím dodat, že naše nároky jsou
velké, přece je to závodní disciplína. Ti
nejlepší tančí už několik let a jsou připraveni soutěžit ve své kategorii s dobrými výsledky.
Musím to ale uvést na správnou
míru. Absolventům vůbec nejde o soutěžení, chtějí se naučit všechny společenské tance, začíná to patřit k základnímu vzdělání, lidé se pohybují ve
společnosti, jsou si jisti sami sebou
a v dobrém slova smyslu jim stoupne
sebevědomí. Dalším důvodem je stálá
potřeba pohybu – to vidíme, jak přibývá
sportovců, dokonce starší ženy, v menší míře i muži chodí na aerobik, tančí
salsu, zumbu…
Pro další pokračování chystáme argentinské tango, sambu. Fryštácké škole jsme slíbili, že nacvičíme předtančení
žáků na ples školy. Rádi bychom se věnovali chlapcům od 7 do 10 let.

SHÁNÍTE HEZKÝ DÁREK,
NEBO SI CHCETE JEN UDĚLAT RADOST?
Internetový obchod Leola Vám nabízí

SLEVU 20 % NA VEŠKERÝ SORTIMENT
po předložení tohoto kupónu.

www.leola.cz

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

placená inzerce

ZDARMA
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placená inzerce
placená inzerce

CHLAZENÍ KLIMATIZACE
tepelná čerpadla
gastro zařízení

EZÓNN
P Ř E DS

Í

AKCE

Klimatizace
Sestava ASH 13 AK
18.600 Kč
Sestava ASH 09 AK
17.900 Kč

tel.: +420 777 801 472
e-mail: gargulak.r@volny.cz

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

placená inzerce

Uvedené ceny jsou včetně DPH 10%
a obsahují cenu za vnitřní
a venkovní jednotku, montáž
a vedení do 5 m.
Akce tvá do vyprodání zásob.

