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FA I R P L AY

O DVOU STRANÁCH
JEDNÉ MINCE
Čtěte na straně 23

Vicemistryně Evropy
pro rok 2016

Anička MACKOVÁ

S velikým potěšením Vám sděluji, že Fryštačanka
Anička Macková se spolu s Jáchymem Hanákem stala
vicemistryní Evropy pro rok 2016 v kategorii smíšených
párů kadetů (11–13 let).
Anička je talentovaná a poctivá v přípravě. Působí jako
skromná a nemluvná a o to větší je její bojovný duch. Vše
toto zúročila ve svém výkonu a jsme na ni proto velice hrdí.
Stříbrný odlesk dopadá samozřejmě i na jejich trenérku,
Mgr. Moniku Váňovou, bez jejíž profesionální práce a neutuchajícího zápalu by žádné medaile nebyly. Poděkování míří
i na Aniččiny rodiče, kteří ji velice podporují.
„Tichá voda jménem Anička Macková podemlela evropské aerobní břehy“.
Zdena Šteflová
místopředsedkyně Aerobik klubu Zlín

Abychom Vám alespoň trochu naši vynikající reprezentantku představili, požádali jsme o krátký rozhovor její maminku
Lucii Mackovou. Tady je…
Prozraďte nám něco o Aničce.
Je to skromná, milá a hodná holka…
Jaké měla od mala zájmy?
Jako malá pořád tančila a cvičila.
Do šesti let plavala, což ji taky moc bavilo, ale nakonec
rozhodla se pro aerobik.
Už ve školce začala chodit k trenérce Monice Váňové, ale
závodně cvičí sportovní aerobik od šesti let za Aerobik klub
Zlín
Kolik hodin týdně musí trénovat?
Tréninky jsou 4x týdně
a před závody ještě častěji.
Tak 12 - 15 hodin týdně
Jaké další úspěchy Anička už měla ?
Na prvních závodech
v kategorii 6–7 let získala zlatou medaili. Bylo to
v roce 2012 a od té doby
má celkem 18 zlatých, 17
stříbrných a 3 bronzové
medaile. Největší radost
jsme měli z druhého místa
na MČR 2015 a z krásného
druhého místa na ME v Karlových Varech.
Jaké jsou její plány do budoucna?
U aerobiku plánuje určitě ještě zůstat.
Co ji čeká v nejbližší době?
Teď se těší na zasloužené prázdniny, v srpnu pak soustředění a v říjnu MČR v Praze a MS ve Vídni, na které se moc
těšíme.
Závěrem bych chtěla poděkovat trenérce Monice Váňové, za obětavou práci, čas, který všem závodníkům věnuje,
za nervy při závodech a někdy i při trénincích.
Je to ta „nej“ trenérka a bez ní bychom takových úspěchů
nedosáhli.
Děkujeme a přejeme Aničce hodně úspěchů v nadcházející
sezóně…
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 04/2016/VII ze dne 16. 5. 2016 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí rezignaci Ing. J. Košáka na funkci člena Rady města Fryštáku ke dni 10. 5. 2016.
• ZMF volí členem Rady města Fryštáku
Mgr. P. Nášela.
• ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků vedených na účtech města
Fryštáku ke dni 16. 5. 2016 bez přip.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, kterým se mění název
příjemce dotace (nově Fryštácká Javořina, z.s.), sídlo příjemce dotace a předseda (statutární orgán), přičemž všechna
ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze
změny – viz příloha č. 1 tohoto zápisu
a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• ZMF bere na vědomí možnost založení
dobrovolného svazku Voda lidem včetně
předložených stanov svazku a smlouvy
vytvoření dobrovolného svazku obcí a odkládá rozhodnutí o vstupu do tohoto svazku do doby zajištění stanoviska dalších
drobných akcionářů ve věci jejich vstupu
do tohoto svazku.
• ZMF schvaluje navýšení veřejnoprávní
investiční dotace č. ID/02/2016 ze dne
24. 2. 2016 o 50.000,- Kč Salesiánský
klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého, schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o navýšení investiční
dotace o 50.000,- Kč na konečnou částku
160.000 Kč mezi městem Fryšták, a Salesiánským klubem mládeže, z. s. Dům
Ignáce Stuchlého, Fryšták na částečnou
úhradu nákladů spojených se zajištěním
činnosti nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež, a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• ZMF neschvaluje prodej městského pozemku p. č. 831 – zahrada, o výměře 179
m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli
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manželům Jadrníčkovým, Fryšták, z důvodu umístění vedení jednotné kanalizace
v majetku VaK, a. s., a vedení vodovodu
a NTL plynovodu v předmětném pozemku
a doporučuje RMF schválit žadateli výpůjčku předmětného pozemku.
• ZMF bere na vědomí žádost pana B. Javory, Lukov o prodej části městského pozemku p. č. 256/4 – trvalý travní porost,
o výměře cca 55 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za účelem zřízení příjezdu ke své
nemovitosti, souhlasí se záměrem prodeje mezi městem Fryšták a žadatelem,
za cenu ne nižší než je cena znaleckého
posudku, s podmínkou úhrady ½ nákladů
na pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelem (v souladu s dohodou s Ing. M. Zelinkou), a ukládá OSM zajistit neprodleně
geometrický plán pro oddělení požadované části pozemku a znalecký posudek
za účelem stanovení ceny v místě a čase
obvyklé.
• ZMF neschvaluje směnu části městského pozemku p. č. 256/4 – trvalý travní
porost, o výměře cca 74 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták za část pozemku p. č.
256/2 - trvalý travní porost, o výměře cca
74 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, ve shodných výměrách žadateli Ing. M. Zelinkovi, Zlín, za účelem vypořádání stávajících
majetkových vztahů.
• ZMF bere na vědomí žádost Ing. M.
Zelinky, Zlín, o prodej části městského
pozemku p. č. 256/4 – trvalý travní porost, o výměře cca 193 m², k. ú. Vítová,
obec Fryšták, za účelem narovnání vlastnických vztahů a hranic, souhlasí se záměrem prodeje mezi městem Fryšták
a žadatelem, za cenu ne nižší než je cena
znaleckého posudku, s podmínkou úhrady ½ nákladů na pořízení znaleckého
posudku, geometrického plánu a návrhu
na vklad žadatelem (v souladu s dohodou
s panem B. Javorou), a ukládá OSM zajistit neprodleně geometrický plán pro oddělení požadované části pozemku a znalecký posudek za účelem stanovení ceny
v místě a čase obvyklé.
• ZMF neschvaluje směnu části městského pozemku p. č. 255/1 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře cca 50 m²,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, za podíl (id.
1/3 – výměra 73,3 m²) na pozemku p. č.
445/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví žadatele pana B.
Javory, Lukov.
• ZMF neschvaluje prodej části měst. pozemku p. č. 1173/1 – trvalý travní porost,
o výměře cca 2.500 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták žadatelce paní R. Ulčákové,
Zlín, za účelem výstavby dvou rodinných
domů, z důvodu neurčení pozemku pro

individuální bytovou výstavbu ve vydaném
Územním plánu města Fryšták.
• ZMF neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 255/1 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře cca 50 m², k.
ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli panu B.
Javorovi, Lukov za účelem provedení odkanalizování nemovitostí ve svém vlastnictví.
• ZMF bere na vědomí stažení žádosti o odkup části měst. pozemku p. č.
321- ost. plocha, manipulační plocha,
o výměře cca 650-800 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták ze strany
MUDr. D. Klácelové, Fryšták.
• ZMF nereﬂektuje na žádost paní H.
Svačinové, Fryšták, o prodej části městského pozemku p. č. 321, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, o výměře 600 m², za účelem
výstavby rodinného domu a na žádost
pana P. Křižana, Zlín, o prodej městského pozemku p. č. 321, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, o výměře 4159 m², za účelem
výstavby dvou rodinných domů a nesouhlasí se záměrem prodeje tohoto pozemku.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod
nově. odd. pozemku p. č. 1019/72 – trvalý travní porost, o výměře 15 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, z vlastnictví manželů Doleželových, Fryšták – Dolní Ves,
do vlastnictví města Fryšták a schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
s podmínkou, že náklady spojené s převodem pozemku (geometrický plán a návrh
na vklad) budou hrazeny městem Fryšták,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí předložený návrh
smlouvy o narovnání škody způsobené
provozní činností při stavbě „Rychlostní
silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“
a ukládá starostovi zajistit právní stanovisko k tomuto návrhu a s tím, že záměr
uzavření smlouvy bude vázán na vydání
stavebního povolení ke stavbě „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín –
Fryšták“.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Bařinka, kabelová přípojka NN“, umístěné
na části městských pozemků p. č. 755 –
ost. plocha, ost. komunikace a p. č. 2/1
– ost. plocha, ost. komunikace, oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 2.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030022075/001 o smlouvě budoucí
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o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Dolní Ves, p. Nutil,
přípojka NN“, umístěné na části městského pozemku p. č. 222/1 – ostatní plocha,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene v celkové výši 1.000,Kč bez DPH, s připočtením DPH podle
platných právních předpisů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavřít
Smlouvu č. 1030030141/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
MF, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Fryšták, p. Rudolf,
kabelová přípojka NN“, umístěné na části
městského pozemku p. č. 937/1 – ostatní
plocha a pozemku p. č. 891/1 – zahrada,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene v celkové výši 1.000,Kč bez DPH, s připočtením DPH dle platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje zveřejnění uzavření
Smlouvy č. 1040003470/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení s názvem „Fryšták,
TS T2, VN a NN“, umístěné na části městských pozemků p. č. 728/2 – ost. plocha,
ost. komunikace, p. č. 743 – ost. plocha,

ost. komunikace, p. č. 705 – ost. plocha,
ost. komunikace a p. č. 754/3 – ost. plocha, ost. komunikace, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
v celk. výši 13.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH dle plat. právních předpisů.
• ZMF bere na vědomí informace advokátky Mgr. P. Řehové ve věci postupu převodu spoluvlastnických podílů z vlastnictví České spořitelny, a. s., do vlastnictví
města Fryšták bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí sdělení SM Zlín,
pana J. Nováka, uvolněného člena
Rady města Zlína, ve věci vyřazení silnice III/4915 v úseku Fryšták – Lešná
ze sítě krajských komunikací (SM Zlín
nemá zájem o převzetí MK a pozemků“
pod ní) a s odkazem na usnesení ZMF
č. U Z 05/2015/VII/18c) ze dne 29. 6.
2015 pověřuje starostu jednáním se Zlínským krajem o převodu silnice III/4915
v úseku Fryšták – Lešná do majetku MF
s vyjádřením možných variant a důsledků
pro účastníky.
• ZMF bere na vědomí zápisy ze zasedání Finančního výboru při Zastupitelstvu
města Fryštáku č.2/FV/2016 ze dne 9.
3. 2016 a č. 03/FV/2016 ze dne 27. 4.
2016 a v návaznosti na tyto zápisy:
a) ukládá FV ve věci stanovení ceny nájmu
v komerčních prostorách města doplnit
srovnávací tabulku o adresné stanovení
konkrétních částek vč. odůvodnění.

b) pověřuje Ing. M. Jaška, vedoucího ESO,
jednáním se zástupci ZDV Fryšták o možnosti nastavení bonusu za odběr PHM
z čerpací stanice provozované ZDVF
c) ZMF ukládá všem zaměstnancům odpovědným za organizaci příslušných veřej.
zakázek v objemu nad 100 tis. Kč bez
DPH zaslat všem členům FV při ZMF neprodleně informaci o zveřejnění výzvy veřejné zakázky a zápisu o posouzení a hodnocení nabídek po projednání v RMF.
d) bere na vědomí stanovisko FV při ZMF
ke kontrole hospodaření ZŠF a MŠF bez
připomínek,
• ZMF bere na vědomí žádost pana M.
Jašky ze dne 2. 3. 2016 ve věci: ,,Projednání zastupitelstvem – informace ke komunikaci 255/1“ a vyjádření k žádosti
zpracované Mgr. P. Řehovou ze dne 18.
4. 2016.
• ZMF bere na vědomí žádost pana P. Jašky ze dne 7. 3. 2016 ve Věci: ,,Projednání
Zastupitelstvem města Fryštáku vydání
bezdůvodného obohacení“ a vyjádření
k žádosti zpracované Mgr. P. Řehovou ze
dne 11. 3. 2016.
• ZMF souhlasí s refundací nákladů spojených s účastí Anny Mackové na Mistrovství Evropy v aerobiku ve výši 6. 500 Kč
oproti předloženým dokladům.
• ZMF ukládá OSM prověřit do 30. 5.
2016 možnost využití výzvy ve věci zadržování vody v kraji.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 07/2016/VII ze dne 2. 5. 2016 (Výběr)
• RMF bere na vědomí návrh smlouvy
o výpůjčce a zpracování osobních údajů
městského kamerového a dohlížecího
systému, předložený Policií ČR - Krajským ředitelstvím Zlínského kraje, mezi
Městem Fryšták, a Policií ČR - Krajské
ředitelství Zlínského kraje, a pověřuje
Ing. P. Dohnala zajistit podpis ze strany
Policie České republiky.
• RMF schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták, a Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Zlín, ve výši 10.
000 Kč pro novorozenecké oddělení
na projekt „ MALÉ MIMI“.
• RMF bere na vědomí zpracovanou studii
umístění parkovacích míst pro osobní automobily v centru města Fryšták a ukládá
starostovi zajistit projednání této studie
na pracovní poradě ZMF dne 18. 5. 2016.
• RMF bere na vědomí informace OSM
ve věci žádosti manželů Hanákových,
Lukov, o podmínkách převodu plynovodní přípojky na RWE a ukládá OSM zajistit od žadatele celkové náklady projektu
převodu přípojky (náklady na projektovou
dokumentaci, stavební náklady, cena geometrického plánu, cena znaleckého posudku, náklady na věcné břemeno, ale
i příjmy za převod přípojky).
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 47 – ostatní plocha,
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ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, o výměře 30 m², žadateli panu
R. Doleželovi, Fryšták, a paní P. Doleželové, Fryšták, za účelem úpravy pozemku
pro stání osobního motorového vozidla
a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
na dobu určitou 20let, s tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkou, že žadatelé
na své náklady provedou příslušné úpravy povrchu pozemku (odvod dešťových
vod ze střechy domu do stávající příkopy,
však dešťové vody z místní komunikace
a úprava plochy pro parkování bude provedena ze zatravňovacích tvárnic položených do hrubého kameniva a zásyp bude
proveden kamenivem frakce 4-8 mm jako
vsaku), a to bez nároku vrácení investované ﬁnanční částky při skončení výpůjčky,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na usnesení RMF č.
U R 04/2016/VII/13 ze dne 4. 4. 2016
schvaluje výpůjčku městského pozemku
p. č. 821/2 – orná půda, o výměře 102
m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli MONTGAS, a. s., Hodonín, za účelem
provedení stavby s názvem „Reko VTL
RS Fryšták – obec“, v rámci které bude
na městském pozemku umístěna provizorní náhradní řada pro zajištění přívodu
plynu pro město Fryšták, a to na dobu určitou do 31. 8. 2016 a schvaluje uzavření

smlouvy o výpůjčce a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
nízkého napětí č. 9550917587 mezi městem Fryšták, a provozovatelem distribuční
soustavy fou E.ON Energie, a. s., České
Budějovice, na dodávku elektřiny ze sítě
NN pro „hostinský pokoj“ B/336 v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, nám. Míru
382, 763 16 Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1040003470/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, TS
T2, VN a NN“, umístěné na části městských pozemků p. č. 728/2 – ost. plocha,
ost. komunikace, p. č. 743 – ost. plocha,
ost. komunikace, p. č. 705 – ost. plocha,
ost. Komunikace, a p. č. 754/3 – ost. plocha, ost. komunikace, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši ne nižší než 13.000,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
• RMF ukládá OSM zajištění projektové
dokumentace pro vybudování nového
veřejného osvětlení na ul. Osvobození
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V i s přemístěním stávajícího zařízení rozhlasu.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 256/4 –
trvalý travní porost, o výměře cca 54 m²,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu ne nižší než je cena stanovená znaleckým posudkem, žadateli panu B. Javorovi, Lukov,
a s podmínkou úhrady nákladů na převod
pozemku (geom. plán, znalecký posudek
a návrh na vklad) ze strany žadatele.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit směnu
části městského pozemku p. č. 256/4 –
trvalý travní porost, o výměře cca 74 m²,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, za část pozemku p. č. 256/2 - trvalý travní porost,
o výměře cca 74 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, ve shodných výměrách žadateli
Ing. M. Zelinkovi, Zlín, za účelem vypořádání stávajících majetkových vztahů.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 256/4 –
trvalý travní porost, o výměře cca 193 m²,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu ne nižší než je cena stanovená znaleckým posudkem, žadateli Ing. M. Zelinkovi, Zlín,
a s podmínkou úhrady nákladů na převod
pozemku (geom. plán, znalecký posudek
a návrh na vklad) ze strany žadatele.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
části měst. pozemku p. č. 1173/1 – trvalý
travní porost, o výměře cca 2.500 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadatelce paní
R. Ulčákové, Zlín, za účelem výstavby
dvou rodinných domů, a to zejména z důvodu neurčení pozemku pro individuální
bytovou výstavbu ve vydaném Územním
plánu města Fryšták.
• RMF bere na vědomí informaci OSM
o výši předpokládaných nákladů na prodloužení hlavního řadu kanalizace v k.
ú. Vítová, pověřuje OSM pokračováním
v přípravě podkladů pro získání územního
rozhodnutí a stavebního povolení a ukládá OSM pozvat žadatelku k projednání
možných variant řešení jejího požadavku.
• RMF bere na vědomí informaci OSM
ve věci přípravy podkladů (provozní řád
a formulář protokolu o zapůjčení) pro
možnost krátkodobého vypůjčování prostor kina za účelem podpory kulturně společenského života a rozvoje dětí, a prodlužuje lhůtu pro předložení materiálů do 25.
5. 2016.
• RMF bere na vědomí žádost paní H.
Svačinové, Fryšták, ve věci prodeje části
měst. pozemku p. č. 321 – ostatní plocha,
manipulační plocha, o vým. cca 600 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a doporučuje ZMF schválit veřejné podání nabídky na prodej pozemku p. č. 321,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
s min. cenou ve výši 1.500,- Kč/m².
• RMF bere na vědomí zápis z povodňové
prohlídky toků na území města Fryšták ze
dne 17. 3. 2016 bez připomínek a ukládá OSM, aby prověřilo vlastnické vztahy
ke stavbě hráze u přehrady v Horní Vsi,
a to v zájmu zjištění technického stavu

vodního díla a možnosti příprav revitalizace tohoto objektu.
• RMF souhlasí se zřízením bezodtokové
jímky pro likvidaci odpadních vod na pozemku p. č. 143/1, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, který je ve vlastnictví stavebníka paní L. Mencové, Luže, a to z důvodu nemožnosti napojit se na kanalizaci
na městském pozemku p. č. 255/1, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem tohoto souhlasu.
• RMF bere na vědomí informaci o možnosti jednání se zástupci Římskokatolické farnosti Fryšták a města Fryšták
ve věci směny pozemků ve vlastnictví
církve a města vhodných pro rozvoj města Fryštáku a pověřuje starostu města
projednat záměr směny pozemků podle
předloženého návrhu s Římskokatolickou
farností Fryšták.
• RMF bere na vědomí návrh stanov svazku obcí Voda lidem a návrh smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Voda
lidem a ukládá starostovi projednat vstup
do svazku obcí Voda lidem včetně smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
Voda lidem na ZMF.
• RMF z důvodu podpory obnovy lidových
tradic a lidové kultury ve městě Fryšták
schvaluje krátkodobou výpůjčku části
měst. pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha,
ost. komunikace, dle situačního nákresu,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli ZUŠ
MORAVA, spol. s r. o., Zlín, pro pořádání
oslavy „Den hudby Fryšták 2016“, a to
na dobu určitou jeden den, 14. 5. 2016
a schvaluje uzavř. smlouvy o výpůjčce
a pov. starostu podpisem přísl. smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták, a Spolkem přátel hradu Lukova, ve výši 10. 000 Kč, a to
na částečnou úhradu nákladů spojených
s činností obnovy hradu Lukova.
• RMF schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták, a ZUŠ Morava,
spol. s r.o., Zlín ve výši 15. 000 Kč, a to
za účelem krytí částečných nákladů na konání prvního ročníku hudebního festivalu
s názvem „Den hudby Fryšták 2016“.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 08/2016/VII
ze dne 30. 5. 2016 (Výběr)
• RMF schvaluje převzetí záštity a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 6.000 Kč
na organizaci Noci kostelů konané dne
10. června 2016 ve Fryštáku Divadélku
FOFR, za účelem částečné úhrady nákladů této akce (občerstvení pro účinkující,
úhrada cestovného a honoráře a pronájem zařízení na ozvučení – oproti předloženým dokladům).
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 10.000,00 Kč Sdružení dechového orchestru mladých, z.s., za účelem částečné úhrady nákladů spojených
s činností tohoto tělesa.
• RMF jménem města Fryštáku přebírá

záštitu nad závodem ve sjezdu horských
kol konaném dne 9. 7. 2016 v Trnavě
u Zlína a souhlasí s poskytnutím částky
ve výši 6. 000 Kč na podporu tohoto závodu (pořízení cen, pohárů, diplomů a dalšího materiálního zázemí – oproti předloženým dokladům).
• RMF bere na vědomí žádost o ﬁnanční podporu organizace IZAP – sdružení
pro integraci zdravých a postižených dětí
a mládeže „Chceme žít s vámi“, a pověřuje komisi bytovou, sociální a pro rodinu
projednáním žádosti.
• RMF bere na vědomí žádost o ﬁnanční podporu organizace Sociální služby
pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, Na Hrádku Fryšták,
a pověřuje komisi bytovou, sociální a pro
rodinu projednáním žádosti.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 002
k pojistné smlouvě 500-477-083 (pojistná smlouva na pojištění hasičů pro případ
úrazu) mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., Praha, a městem Fryšták,
s cenou pojištění 24.654 Kč/rok, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí návrh na uzavření uzavření Dodatku č. 002 k pojistné
smlouvě 0501885018 (pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti členů JSDH
za škody způsobené zaměstnavateli)
mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,
a. s., Praha, a městem Fryšták, s cenou
pojištění 3.552 Kč/rok a ukládá Ing. M.
Jaškovi doplnit důvodovou zprávu.
• RMF bere na vědomí návrh na uzavření
pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8 mezi Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance
Group, Praha, a městem Fryšták, s limitem pojistného plnění 3.000.000 Kč (alternativa 5.000.000 Kč) za částku ročního pojistného 4.154 Kč (nebo 4.615 Kč
pro alternativu 5.000.000 Kč) a pověřuje
starostu požádat o stanovisko Mgr. J. Z.
Hamplovou.
• RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele
o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek, schvaluje účetní závěrku Základní školy Fryšták za rok 2015.
• RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele
o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek, schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Fryšták.
• RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele
schvaluje zlepšený výsledek hospodaření
ZŠF ve výši 70.106,74 Kč (výsledek hospodaření hlavní činnosti : - 16.939,99 Kč;
výsledek hospodaření hospodářské činnosti: 87.046,73 Kč) a současně schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Fryšták, okres Zlín,
p. o., za rok 2015 ve výši 70.106,74 Kč
do rezervního fondu, a to k úhradě své
ztráty za předchozí léta.
• RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele
schvaluje zlepšený výsledek hospodaře-
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ní MŠF ve výši 1.889,04 Kč a současně
schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., za rok 2015 ve výši
1.889,04 Kč do rezervního fondu, a to
k úhradě své ztráty za předchozí léta.
• RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele
o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek, v platném znění, schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky Základní školy Fryšták za rok 2015.
• RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele
o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek, v platném znění, schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky Mateřské školy Fryšták za rok 2015.
• RMF schvaluje odpisový plán Základní
školy Fryšták, pro rok 2016 o rozpočtových pravidlech, v platném znění, který je
v příloze tohoto zápisu.
• RMF schvaluje odpisový plán Mateřské
školy Fryšták, pro rok 2016 o rozpočtových pravidlech, v platném znění, který je
v příloze tohoto zápisu.
• RMF bere na vědomí návrh smlouvy se
současným dodavatelem graﬁckých podkladů na zpracování radničního periodika
Fryštácké listy – zhotovitel Petr Březík,
RENO Zlín a pověřuje starostu Mgr. Lubomíra Doležela podpisem smlouvy.
• RMF jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázek malého rozsahu v objemu
nad 200 tis. Kč do 500 tis. Kč bez DPH,
pro realizaci zakázek malého rozsahu
v době od 30. 5. 2016 do 31. 12. 2016
ve složení: Ing. M. Kasala, Ing. P. Dohnal,
Ing. P. Gálík a jejich náhradníky: Ing. J. Košák, Ing. M. Jašek, Ing. J. Ševčík.
• RMF jmenuje členy komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na zajištění
zakázky malého rozsahu v objemu nad
200 tis. Kč do 500 tis. Kč bez DPH, pro
realizaci zakázky malého rozsahu - vánočního osvětlení náměstí Míru - ve složení:
Mgr. M. Klapilová, Mgr. L. Jasenská,
Ing. P. Gálík, Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina, Ing. S. Velikovský, CSc., L. Eliášová
a jejich náhradníky: R. Šafková, Mgr. M.
Sovadinová, Ing. P. Dohnal, Mgr. I. Staňková, J. Chudárek, Mgr. L. Doležel, Z. Vidlařová
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták, a spol. AKTÉ projekt, s.
r. o., Kroměříž, za účelem pořízení studie
řešící lokalitu BI 25 z platného územního
plánu a pov. starostu podpisem smlouvy.
• RMF bere na vědomí prohlášení paní J.
Billové, Fryšták ve věci úhrady ﬁnančního
příspěvku ve výši 50.000,- Kč v rámci dobudování hl. řadu kanalizace na Vítové.
• RMF nereﬂektujeme na žádost s umístěním samostatně stojícího reklamního
zařízení o velikosti 1,5 x 1,2 m žadateli CK
Bohemian tour, s. r. o., Holešov, na veřejném prostranství nám. Míru.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uza-
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vřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne 30. 6. 2006
na pronájem prostor sloužících k podnikání v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
čp. 383, který řeší změnu předmětu
smlouvy (LV a speciﬁkace a výměra pronajatých prostor) a prodloužení nájemní
doby na dobu určitou od 1. 7. 2016 – 30.
6. 2017, s cenou 1250 Kč/m²/rok uzavíraný mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Česká spořitelna, a. s., Praha.
• RMF souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci 35. výzvy MŽP
- Operačního programu Životní prostředí
2014-2020 prostřednictvím Sdružení
měst a obcí Východní Moravy na pořízení
digitálního povodňového plánu MF.
• RMF v návaznosti na nově získané informace o vlastnictví řadu kanalizace v lokalitě Horní Ves – ul. Korábová a Ke Skalce
ruší svá usnesení č. U R 02/2016/VII/14
ze dne 22. 02. 2016 a č. U R 05/2016/
VII/07 ze dne 18. 04. 2016, a neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č.
230/2005 o nájmu a provozování kanalizace „Kanalizace Fryšták“ ze dne 21.
2. 2005, mezi městem Fryšták, a Moravskou vodárenskou, a. s., Olomouc.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města pořádání festivalu s názvem „Fair Play 2016“
na pozemcích p. č. 383/1, 384/2, 910/5
a 913/1, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, ve dnech 17. - 19. 6. 2016
vždy v době do 22.00 hodin, žadateli Fair
Play Fryšták z. s., přičemž rada souhlasí
se spoluprací města ve smyslu žádosti
z. s. Fair Play Fryšták a ukládá Ing. Pavlu
Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit tuto
součinnost.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města pořádání minifestivalu s názvem „Sound
od Kotelna III“ v části vypůjčených prostor bývalé kotelny (uhelny) u Sokolovny
ve Fryštáku a na přilehlém prostranství
před kotelnou, a to v termínu dne 3. 6.
2015 v době od 16.00 hodin do 22.00
hodin, za účelem konání minifestivalu
v rámci programu Fair Play 2016, dále
schvaluje využití vnější zdi a plechových
vrat kotelny k výtvarným aktivitám účastníků, promítání prezentačních videí sdružení a hudební produkci, žadateli Fair Play
Fryšták z. s.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
městského pozemku p. č. 395 – zahrada, o výměře 145 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadateli Ing. V. Chudárkovi,
Fryšták, za cenu ne nižší než je cena stanovená znaleckým posudkem a s podmínkou úhrady nákladů na převod pozemku
(znalecký posudek a návrh na vklad) ze
strany žadatele.
• RMF bere na vědomí informaci OSM
ve věci uzavřených smluv o podmínkách
provedení staveb a o výpůjčce pro oblast staveb přípojek inž. sítí ukládaných
do pozemků města a staveb zpevněných

sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací města za období
od 19. 4. do 30. 5. 2016 bez připomínek.
• RMF souhlasí se stavbou oplocení realizované výhradně na pozemcích p. č. 242,
241 a 238, vše k. ú. Vítová, obec Fryšták
v úseku, kde výše uvedené pozemky sousedí s městským pozemkem p. č. 255/1,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, pro stavebníka
pana M. Jašku, Zlín, podle předloženého zákresu, s podmínkou geodetického
vytyčení hranic před zahájením stavebních prací a seznámení zástupce města
Fryšták s tímto vytyčením, a pověřuje starostu podpisem souhlasu.
• RMF bere na vědomí sdělení ﬁrmy E.ON
Česká republika, s. r. o. ve věci energetického zařízení na pozemku p. č. 120/1,
k. ú. Fryšták (trafostanice VN/NN ve dvoře Základní školy Fryšták, p. o.) a ukládá
Ing. Kasalovi zajistit stanovisko vlastníka
k případnému požadavku na přemístění
trafostanice (podmínky ekonomického,
technologického, dispozičního, právní).
• RMF nemá námitek k předložené žádosti ze strany Moravské vodárenské, a. s.,
Olomouc, k nakládání s vodami na Čističce odpadních vod ve Fryštáku – Žabárně, týkající se vypouštění předčištěných
odpadních vod z ČOV Fryšták-Žabárna
a k odběru podzemní vody ze studny
na ČOV Fryšták-Žabárna.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 383/1 – ost. plocha,
manipulační plocha, o výměře 180 m²
(dle snímku), k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, žadateli panu R. Orsavovi,
Fryšták, za účelem zarovnání hranic pozemků se sousedními nemovitostmi a užívání pozemku jako zahrada a schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou 20ti let, s 3měsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje převzetí elektroměru č.
18303216 k bytu č. A/241 v Domě s byty
pro důchodce Fryšták a uzavření smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě NN č. 9550927979 mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Energie, a. s.,
České Budějovice, na dodávku elektřiny
ze sítě NN s termínem zahájení dodávky
od 5. 8. 2016, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje Pravidla pro úhradu nákladů materiálu na odbočení vodovodních
a kanalizačních přípojek zrealizovaných
po 1. 1. 2014 a pov. starostu města zajištěním výplaty vypořádání dle těchto pravidel po podání žádosti ze strany stavebníků a doložení všech rozh. skutečností.
• RMF pověřuje OSM jednáním s MoVo
a.s. o přímé úhradě materiálových nákladů nově zřizovaných odbočení přípojek
vody a kanalizace.
• RMF souhlasí s podáním žádosti ve prospěch města Fryštáku o pronájem pozemku p. č. 913/3 – vodní plocha, vodní nádrž
umělá, o výměře 10.368 m², k. ú. Horní
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Ves u Fryštáku, obec Fryšták na ČR - Státní pozemkový úřad, Praha, a pověřuje starostu podáním této žádosti.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání uzavíranou mezi městem
Fryšták, a T. Svačinovou, Fryšták – Dolní
Ves, na pronájem prostor ve II. NP Zdravotního střediska ve Fryštáku, místnost č.
212 o celkové rozloze 19,05 m², v ceně
nájmu 764,- Kč/m²/rok, na dobu určitou
do 31. 12. 2016.
• RMF bere na vědomí informace manželů Hanákových, Lukov, o výši nákladů
na vybudování plynovodní přípojky k RD
čp. 434 v obci Fryšták, místní část Horní Ves, a žádost o snížení ceny věcného
břemene na 5.030,- Kč + DPH, a nedoporučuje ZMF schválit snížení ceny věcného
břemene za umístění plynárenského zařízení v městs. poz. p. č. 874, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták na navrhovanou částku žadatele.
• RMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových o nabídce převodu pozemku p. č.
646/3, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, formou samostatného výběrového řízení pod
č. BZL/21/2016 bez připomínek a vzhledem k termínu podání nabídek do 8. 6.
2016 neschvaluje předložení nabídky
na jednání ZMF dne 27. 6. 2016.
• RMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-

jetkových o opakované nabídce převodu
pozemků p. č. 645/2 a 646/11 vč. stavby bez č.p. na pozemcích p. č. 645/1 (LV
1537) a 645/2, vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, formou samostatného výběrového řízení bez připomínek a vzhledem
k termínu podání nabídek do 8. 6. 2016
neschvaluje předložení nabídky na jednání ZMF dne 27. 6. 2016.
• RMF schvaluje bezplatné využívání stavební buňky umístěné na městském pozemku p. č. 167 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták žadateli o. s. Vlaštovky
Fryšták, a ukládá Ing. Pavlu Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit součinnost ve věci
údržby pozemku a úprav pozemku podle
požadavků žadatele.
• RMF schvaluje předložený Provozní řád
a formulář protokolu o zapůjčení pro možnost krátkodobého vypůjčování prostor
kina za účelem podpory kulturně společenského života a rozvoje dětí, a pověřuje starostu podpisem tohoto provozního
řádu (viz příloha č. 10 tohoto zápisu).
• RMF bere na vědomí žádost výboru
Klubu důchodců Fryšták o zajištění sociálního pracovníka a ukládá tuto žádost
projednat v komisi bytové, sociální a pro
rodinu.
• RMF souhlasí s uzavřením předškolního
zařízení Mateřská škola Fryšták, po dobu
od 18. 7. 2016 do 21. 8. 2016, tedy na 5
týdnů.

BYLI JSME PŘI TOM
Dne 10.–12. června byla 9členná delegace Fryštačanů
hosty družební Muráně. Proč? Probíhaly zde oslavy 695 let
výročí od první písemné zmínky o obci a zároveň 745 let
písemné zmínky o hradě Muráň (mimochodem je postavený
ve výšce 2OOO m).
Slavnostní, důstojné, okázalé bylo předávání ocenění kulturním, sportovním, zasloužilým občanům obce, křest knihy
Cesta dějinami Pavla Hlodáka, proložené tanečním a recitačním vystoupením místních žáků.
Následoval recitál Lucie Bílé s klavírním doprovodem
Petra Maláska v kostele sv. Juraja. Pětasedmdesát minut
mrazení krásných pocitů se vloudilo do nitra všech přítomných posluchačů. V kostele bylo „narváno“, ale pozornost
byla „boží“. Po koncertě nám bylo umožněno osobní setkání
s umělkyní.
U „švédského“ stolu jsme diskutovali se známými osobnostmi Muráně, Rožňavy, Kobyljarova a dalšími představiteli
kulturního a politického života.
Sobota předznamenala výstup
na zříceninu hradu Muráň. Lehce
„prskalo“, takže chůze po vápencových kamenech byla sice namáhavá,
ale sestup přímo krkolomný. Na hradebním nádvoří šermovali rytíři, ptačí
dravci poslouchali své páničky, „murári“ opravovali porušené hradní zdi,
děti plnily zábavné úkoly a my? Bedlivě jsme poslouchali historii hradu
od autora knihy Hrad Muráň, Ing. Pavla Hlodáka. Spolu s ním jsme kráčeli

Zápis ze zasedání RMF
č. R 09/2016/VII
ze dne 6. 6. 2016 (Výběr)
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavřít Smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou Česká spořitelna, a. s., Praha,
na pronájem prostor sloužících k podnikání v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
čp. 383, o celkové výměře 72,80 m²,
v ceně nájmu 1.250,- Kč/m²/rok, na dobu
určitou do 3. 6. 2017.
• RMF ruší výběrové řízení - zakázku malého rozsahu - na akci ,,Sypací nástavba
na podvozek LADOG G129N20“.
• RMF doporučuje ZMF schválit obecně
závaznou vyhlášku o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků včetně tanečních zábava diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
Informace:
• RMF bere na vědomí návrh na možnost pořízení venkovní elektronické digitální úřední desky/infokiosku a pověřuje
Mgr. P. Nášela zajistit bližší informace
o dodavatelích těchto zařízení a podmínky
dotačního titulu.
• RMF bere na vědomí nabídku paní S.
Pazderové ve věci odkupu nemovitosti č.
1 a ukládá starostovi projednat tuto nabídku na zasedání zastupitelstva.

dějinami tohoto významného místa. S obdivem jsme hodnotili, kolik práce, kolik hodin úsilí vynaložili milovníci obnovy
hradu, aby vydal svědectví o životě tehdejších pánů.
Odpoledne kulturně sportovní podívaná. Kopaná-Mufura
(herci, zpěváci, baviči, fotbalisté, prostě umělci) nejen předváděli fotbalové utkání, ale vtipné moderování bylo často
zdrojem výbuchů smíchu. I po utkání smích neustal různými
průpovídkami a vtipy, které herci dávali k „ dobru“. Po srdci
pohladila zpěvem a vlastním doprovodem na akordeon mladá, světově uznávaná umělkyně a známé operní melodie
od zpěváků ND Bratislava.
A je tu neděle. Mše svatá, při níž nás pan farář neopomněl přivítat. Originální závěr provedl vokální pěvecký soubor učitelů škol. Balzám! Nechtělo se nám ani vstát z kostelních lavic. Tak silný emoční náboj jsme dlouho po doznění
posledních tónů nechali na sebe působit. Krása!
Slavnostní oběd, přípitek. (Ano přípitek! Píši toto slovo
úmyslně!) Loučení. Samozřejmě jsme recipročně naše přátele pozvali na podobné oslavy, které budou ve Fryštáku začátkem září.
Patří se poděkovat všem v Muráni
za upřímné přátelské setkání, za zdravice fryštáckým kamarádům (což tímto
činím), za starost a péči, kterou nám
při tak organizačně náročné akci věnovali. Díky panu starostovi, zastupitelům a vlastně všem!
Jsme dlužníky, oplatíme!
SK
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S LO V O STA R O ST Y
Vážení spoluobčané!
Vítá nás první prázdninový měsíc.
Dětem končí školní rok a nejen ony se
těší na jistě zasloužené volno. Při této
příležitosti mi dovolte, abych všem pracovníkům, kteří se jakkoliv na výchovně
vzdělávacím procesu podílejí, zejména
pak pedagogům, a to jak ve škole základní, tak i v naší mateřince, poděkoval za nelehkou práci, kterou na poli
péče o všestranný rozvoj našich dětí
a mládeže odvádějí. Jsem přesvědčen,
že se naši školáci po celé druhé pololetí snažili načerpat co nejvíce poznatků,
vědomostí, a že se tedy určitě najde nejeden důvod, proč budou školní lavice
všichni opouštět přece jen s úsměvem
na tváři. Přeji všem, dětem i učitelům,
aby jim čas volna přinesl vytoužené
chvíle relaxace, ale i spoustu nových
zážitků, poznání.
A s činností nejen našich školáků
souvisí aktivita, díky níž jsme – obrazně
řečeno - procestovali celý svět – naše
město se, jak jste možná mnozí sami
zaznamenali v důsledku nezvyklého ruchu v centru města, zapojilo do mezinárodního projektu S pochodní od srdce
k srdci – běh pro mír. V pondělí dne
13. 6. v dopoledních hodinách jsme
na našem náměstíčku, které ožilo mnoha barvami, trikoty, zpěvem i veselím,
společně se žáky základní školy i předškoláky přivítali internacionální družstvo běžců, kteří nám v podobě mírové
pochodně – štafety míru – připomněli
důležitost hodnot, které dnes naše
společnost – jak se zdá – poněkud přestává respektovat; netradičně zejména
malým hostitelům sportovci zastupující
jednotlivé kontinenty a některé státy
světa osvětlili, co znamená spolupráce, přátelství, láska - připomněli, co je
to mír. Je až zarážející, jak naši školáci
porozuměli lidem z různých světadílů, lidem hovořícími cizími jazyky – a jak dobře se do debaty zapojili. Můžeme být
jistě rádi, že se naše děti nebojí vyjádřit
svůj názor i vyjevit své pocity. Kéž by je
odkaz mírové pochodně, vyjádřený heslem Mír začíná u mě…, provázel později
i ve světě dospělých…
Vážení spoluobčané,
dovolím si do tohoto svého příspěvku přidat i několik přání: možná jste se
už doslechli, že naši sportovní příznivci,
zvláště pak ti fotbaloví fandové, byli nepochybně potěšení výsledky našich fotbalistů – velké blahopřání patří našim
dorostencům, kteří díky svým skvělým
výkonům postoupili do krajské soutěže.
Je to velký úspěch, ale i výzva současně: přeji jim, aby ve vyšší soutěži obstá-
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li a stali se důstojnými reprezentanty
města. A i další přání míří ke kopané
– naše fotbalové A-mužstvo (tzv. jednička) dosáhlo na krásnou pátou příčku
krajského přeboru, což je v tvrdé konkurenci umístění veskrze úctyhodné
– děkujeme za hezké sportovní výkony
a držíme, hoši, pěsti i dalších sezón!
A do třetice přání ještě jedno: to patří našemu folklornímu sdružení CM Prameny a souboru Pramének, které si připomíná dvacáté výročí působení na poli
lidové tvorby v této formaci. Chtěl bych
touto cestou vyslovit velké poděkování
uměleckému vedení souboru, zejména
pak paní primášce Vlastě Kunstové,
provázené panem Richardem Hovadíkem, kteří svou tvorbou významně obohacují tradice folkloru nejen fryštácké
brázdy. Přeji jim, celému folklornímu
sdružení, aby se jim v jejich tvorbě dařilo jako doposud a mohli nám tak zpříjemňovat dny všední i sváteční, jak tomu
bylo doposud!

A ještě jedna zpráva, snad potěšující, třebaže poněkud z jiného – tentokrát pracovního soudku. V těchto dnech
jsme od partnerských společností (EKO-KOM, ELEKTROWIN a ASEKOL) obdrželi výsledky, jichž jsme dosáhli v rámci
nakládání s komunálním odpadem –
v systému jeho třídění: můžu vyzvednout, že odpovědnost většiny občanů
při separaci odpadů se opravdu vyplácí; na beneﬁtech za třídění jsme totiž
za uplynulý rok 2015 obdrželi částku
ve výši 380.649,- Kč, která se následně
promítá do ﬁnancování celého systému
odpadového hospodářství města.
Za to vám všem, kterým na systému
likvidace odpadů vznikajících na území
našeho města opravdu záleží, patří velké poděkování.
Vážení spoluobčané,
Přeji nám všem „přiměřeně“ slunečné léto a příjemně strávený čas dovolených!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Nominace k výročí
Město Fryšták si v letošním roce připomíná 660 let od první písemné zmínky.
V této souvislosti je připravena řada kulturních a sportovních aktivit, které vyvrcholí v týdnu od 12. do 18. září. Součástí oslav bude rovněž slavnostní akademie, na které by měli být oceněni občané, kteří se výrazným způsobem zasloužili
o společenský nebo kulturní rozvoj našeho města.
Možností je několik – Cena starosty města, Cena města Fryštáku a Čestné
občanství Fryštáku.
V současné době sbíráme podněty od Vás občanů na případné nominace.
Pokud tedy máte ve svém okolí osobu, která podle Vás splňuje kritéria,
a rádi byste ji nominovali, zašlete prosím Vaše podněty (včetně označení na kterou
z cen nominujete a důvod nominace) nejpozději do 31. července 2016 na mailovou adresu: p.nasel@frystak.cz.
Vybraní občané pak budou oceněni na slavnostním setkání, které se uskuteční v pátek 16. září 2016. Už předem se těšíme na Vaše nominace a děkujeme za
spolupráci.
Mgr. Pavel Nášel, redakce Fryštáckých listů
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Upozornění
Oznamujeme občanům, že v pondělí dne 4. července 2016 bude
Městský úřad Fryšták UZAVŘEN.
Děkujeme za pochopení

UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna Fryšták oznamuje svým čtenářům, že od 4. do 15.
července bude uzavřena z důvodu
čerpání řádné dovolené.
Děkujeme za pochopení.

PÁTEČNÍ TRHY – červenec

Město Fryšták
Vážený pan Mgr. Lubomír Doležel, starosta
PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto,
dovolte, abych Vám poděkoval za ﬁnanční příspěvek na rok 2016 pro naše
uživatele, původně občany vaší obce a nyní jsou umístěni v Domově pro seniory U kašny a v Domově se zvláštním režimem Strom života.
Velice si vážím Vašeho vstřícného jednání.
S pozdravem
Mgr. Ivo Vojtek, ředitel
Sociálních služeb města Kroměříže

1. července
Farma rodiny Němcovy, Zahradnictví
Syrovín, frgály a slané tyčinky paní Grulichové, ovčí produkty Farmy Zázrivá,
palačinky Fair Play.
15. července
Farma rodiny Němcovy, Zahradnictví
Syrovín, frgály a slané tyčinky paní Grulichové, ovčí produkty Farmy Zázrivá.
29. července
Farma rodiny Němcovy, Zahradnictví
Syrovín, frgály a slané tyčinky paní Grulichové, ovčí produkty Farmy Zázrivá,
víno z černého rybízu.

ZPRÁV Y Z LU KOVEČ K A

Kácení máje
Závěr května se nesl v Lukovečku v duchu kácení máje.
Dobrovolní hasiči byli nachystáni v plné polní, aby májku před
očima nejen dychtivých dětí bezpečně „položili“ na určené
místo. Právě tam, kde si děti jako o závod běžely pro pentličky
a fanty, které pak proměnily za pamlsky. Než se tak stalo, bylo
čekání na tento okamžik vyplněno spoustou zajímavých soutěží, kde se bojovalo jako o život.
ik

Beseda s redaktory rozhlasu
V podvečer 7. 6. 2016 zajeli do Obecního domu v Lukovečku redaktoři brněnského rozhlasu Josef Veselý, Jiří
Kokmotos a ředitel Jaromír Ostrý. Přestože sluníčko vyzývalo k práci na zahrádkách, věrní posluchači tohoto regionálního vysílání si nenechali ujít možnost osobního setkání
s oblíbenými moderátory a do večera se bavili veselými historkami z natáčení.
Setkání to bylo příjemné pro všechny přítomné a věříme,
že určitě ne poslední.
ik
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Vítání prázdnin
11. 6. 2016

Třikrát se otočí, vyjde 20 schodů
a než vyhodí poslední, dvacátý první,
lístek s pohádkami, vystřídá tři dopravní prostředky: kolo, auto a koníka.
Víte, kdo je oním klukem, který má
místo očí hvězdičky?
Právě touto hádankou byl zahájen
letošní ročník akce „Vítání prázdnin“.
V loňském roce oslavilo vysílání večerníčku 50 let, a tak jsme si řekli, že
by bylo hezké, tento ročník věnovat večerníčku.
Pro děti byla připravena zábava v podobě bublinády klauna Bublína, představení Divadélka Leonka a vystoupení
cvičených pejsků, které děti nadšeně
povzbuzovaly. Komu se nechtělo sledovat vystoupení, mohl se svézt na kolotoči, sklouznout na skluzavce či si zadovádět v koulích zorbingu, zasoutěžit
si s večerníčkem, vyrobit si šperk, poskládat večerníčkovu čepici nebo si prohlédnout dravé ptáky a dozvědět se několik zajímavostí z jejich říše. Nejmenší

V průběhu odpoledne byli vylosování
vítězové výtvarné soutěže „Večerníček
očima dětí“, o nichž mohli rozhodnout
všichni návštěvníci. Soutěž vyhlásila
obec Lukoveček již v květnu. Obrázky
byly rozděleny do dvou věkových kategorií. Do první kategorie byly zařazeny
obrázky dětí do věku 6 let a do druhé
kategorie obrázky dětí od 7 do 14 let.
Vítězem první kategorie se stal malý Jakubko Ďureje s obrázkem včelky Máji,
druhé místo obsadil Krakonoš Klaudinky Nohové a třetí místo Křemílek s Vochomůrkou Vítka Ticháčka. Vítězkou
druhé kategorie se stala Sárinka Václavková s Krtečkem, druhé místo patřilo Lucince Křížkové s obrázkem Káti
a Škubánka a třetí místo Kristýnce Vařákové s vílou Amálkou.

děti si mohly od radovánek odpočinout
ve stanu při sledování oblíbených večerníčků a ti starší zase u sledování
rekordmana ve skládání pyraminxu, obdobě Rubikovy kostky.

A protože se pomalinku začalo
stmívat a unavené, ale spokojené děti
odcházely do svých postýlek, večerní
zábavu zahájila hudební skupina I.D.
Band, která hrála až do ranních hodin.
Zpestřením večera byl večerníček, ale
tentokrát už jen pro dospělé.
Akce se zúčastnili i naši kamarádi
z Kocuran, s nimiž naši borci sehráli
dopoledne přátelské fotbalové utkání,
které skončilo vítězstvím pro naše mužstvo. Velká gratulace!
Závěrem bych chtěla moc poděkovat sponzorům a všem dobrovolníkům,
kteří se účastnili příprav, úklidu a obsluhovali Vás u občerstvení.
Letní sezóna tak byla zahájena a nezbývá než všem popřát krásné léto plné
sluníčka.
KV
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M ATE Ř S K Á Š K O L A F RYŠTÁ K
w w w. m s f r y s t a k . c z • t e l . 577 911 157
Cílem této netradiční přednášky bylo
vzbudit u dětí zájem o včely a včelařství
samotné. A to se opravdu podařilo.
Děkujeme paní Mgr. Janě Hrabíkové,
jednatelce ZO Českého svazu včelařů
za to, že si na nás udělala čas a za profesionálně připravenou prezentaci a dárečky pro děti.
Jana Dlabajová, DiS
asistentka pedagoga

Jaro s Věnečkem

Beseda o včelách
Čas od času k nám do mateřské
školy zavítají herci s divadelním představením, či muzikanti s hudebním vystoupením. V květnu nás ale překvapila jiná
návštěva – přijela k nám paní včelařka,
aby povyprávěla nejstarším dětem o životě včel.
Ze všeho nejdřív nás seznámila
s tím, kdo všechno v úlu bydlí – matka
neboli královna, trubci a dělnice. Potom
se dětem naskytl pohled na živé trubce
bez žihadel, a protože nebyli nebezpeční, mohli jsme si je vzít do ruky. Některé
děti se jen podívaly, jak takový trubec
z blízka vypadá, ale ti odvážnější si ho
vzali na dlaň. Na krásné prezentaci jsme
mohli vidět, jak se rodí nové včelky, jak
dlouho žijí, jak poznáme matku od ostatních a dokonce jakou nemoc mohou
včelky dostat. Postupně jsme si prohlédli i jednotlivé plástve. Paní včelařka

si ale děti i vyzkoušela, aby věděla, co
všechno si zapamatovaly.
Zlatý hřeb krásné přednášky byl,
když si paní učitelka s dětmi mohli vyzkoušet ochranný oděv, který včelaře
chrání před popícháním od včel. Naskytl
se nám také pohled na prosklenou plástev, kde jsme mohli vidět stovky živých
včel. Mohli jsme se podívat, jak to v úlu
skutečně vypadá a pro děti to byl úžasný zážitek. Na závěr přednášky jsme si
všichni zazpívali a zatančili na známou
písničku Včelka Mája.
Setkání se uskutečnilo v pondělí a děti celý následující týden tvořily
a pracovaly na toto téma. Vznikly krásné
výtvarné práce, děti plnily různé úkoly
na grafomotorických listech a hrály různé hry k tématu. Samozřejmě jsme celý
týden četli z knihy Medové vyprávění
a prohlíželi si encyklopedie o životě včel.

Letošní jaro jsme zahájili akcí pro
děti z Mš Fryšták pod názvem Otvírání studánky. Děti pod vedením paní
učitelek šly po vyznačené trase, kde
plnily různé úkoly. Mladší děti měly cíl
v Horní Vsi na Žabě, kde byl také ukrytý poklad. Předškoláci však pokračovali až ke studánce, kde na ně čekalo
překvapení. S vílou a vodníkem probudili studánku, společně si zatancovali
a nechybělo ani hledání pokladu.
Dny rychle ubíhaly a byl tu 30.
duben a s ním oblíbené Pálení čarodějnic. Kromě obvyklých soutěží, věštírny, salonu a stánků, jsme program
obohatili o tvořivé dílničky a večerní
stezku odvahy, která měla u dětí velký úspěch. Nechyběla volba dětské
a dospělé čarodějnice roku. Jakmile
se začalo stmívat, přišel na řadu dlouho očekávaný magický čarodějnický
tanec, při kterém byla zapálena velká
vatra s čarodějnicí. Na závěr vystoupila skupina ohňové show.
Květen patřil sportu. V prostorách
kolem MŠ jsme uspořádali sportovní
odpoledne. Děti byly rozděleny do 3.
věkových kategorií. Svých sportovních
úkolů se zhostily velmi dobře. Ti nejlepší stáli na stupních vítězů.
Jarní sezónu jsme uzavřeli červnovým X. Putováním pohádkou. Na děti
čekalo několik pohádkových postaviček, celkem ze 17 pohádek. Po poledni se počasí umoudřilo a tak celý
odpolední program už probíhal při slunečních paprscích. Hasiči pro děti připravili pěnu, ve které si mohly řádně
zaskotačit, také stříkaly hadicí na pet
láhve. Nejvíce obdivu měl kouzelník
a jeho balónky. Na závěr odpoledního
programu se děti zapojily do dění loutkové pohádky Zachraňte les, divadelního souboru Hvizd.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim sponzorům za jejich
dary a podporu. Děkuji také všem pohádkovým postavičkám, za jejich herecké výkony. Děkuji hasičům a všem
pomocníkům, kteří nám ochotně pomohli při kterékoliv akci.
Za Věneček, z.s.
Z.V.
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PODPORA PRO TYGRY
Před dvěma lety, když jsme byli žáky 5. třídy, se nám podařilo školní sbírkou
ﬁnančně podpořit Útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršavě. Protože celá akce
měla kladný ohlas, rozhodli jsme se v této činnosti pokračovat a něco podobného
letos zorganizovat.
Náš projekt byl rychle na světě. Na třídnické hodině jsme se rozhodli, ﬁnančně
podpořit zvíře v ZOO Zlín-Lešná.
Které zvíře vybereme? Nejdříve proběhlo hlasování v naší třídě 7. B, kde první
tři místa obsadila zvířata: slon, žirafa, tygr. Pak jsme uspořádali anketu ve všech
ostatních třídách, kde žáci vybírali svého favorita pouze z těchto tří zvířat. Jasným
vítězem se stal tygr ussurijský.
A mohli jsme se dát do práce. Celá naše třída se rozdělila do několika skupin,
které obcházely jednotlivé třídy fryštácké základní školy a vybíraly peníze. Do dobrovolné sbírky ﬁnančních prostředků přispěli nejen žáci (spíše jejich rodiče), ale
i pracovníci školy. Součástí celé akce byla tvorba letáků, plakátků a hlášení ve školním rozhlase. Když jsme sbírku ukončili, měli jsme velkou radost, protože se cílová
částka vyšplhala na krásné 3.000 Kč. S touto částkou nám už musela pomoci
naše třídní učitelka Miluše Šafářová, která se postarala o to, aby se peníze dostaly
na správné místo.
Odměnou nám byl nejen dobrý pocit,
ale i dopis od pana ředitele ZOO Zlín-Lešná, který nám zaslal děkovný list, sponzorskou samolepku a informace o sponzorovaném zvířeti.
Stálo nás to hodně času, obcházení
a domlouvání, ale nakonec vše dobře dopadlo. Můžeme být pyšní, že je
naše škola uvedena na tabuli sponzorů v areálu ZOO Zlín-Lešná a na internetových stránkách.
Běžte se podívat za tygrem
ussurijským, kde mezi sponzory
naleznete nápis „Žáci ZŠ Fryšták
3.000 Kč“. My už jsme tam byli
a příští rok budeme v této činnosti
pokračovat.
Adéla Sanitrníková, 7. B

I učitelé se učí
Ač se to zdá někomu podivné, je to
tak. Se stále nově se objevujícími výukovými metodami, trendy, učebními
pomůckami a potřebami našich žáků je
další vzdělávání učitelů nevyhnutelné.
Stejně tak je tomu i na naší základní
škole ve Fryštáku. V minulém školním
roce se téměř všichni naši učitelé účastnili série jedenácti školení zaměřených
na využití tabletů ve výuce. Protože je
toto téma velmi obsáhlé a neustále se
velmi rychle rozvíjí, konalo se na naší
škole pokračování školení práce s tablety formou setkání učitelů, správců ICT
technologií ve školách a ředitelů škol
zaměřené na výuku s využitím tabletů
v konkrétních předmětech. Lektorem
školení byl uznávaný odborník na výuku
Mgr. Libor Klubal. Na základě tohoto
setkání má naše škola v plánu zajistit
podobné školení pro všechny učitele
naší školy.

Sdílené dílny v Bystřici
pod Hostýnem
Ve čtvrtek 21. 4. se 8. třídy ZŠ
Fryšták zúčastnily exkurze, jejímž cílem
byla Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.
Ráno jsme vyrazili o půl osmé
a po zhruba půlhodinové cestě a krátkém bloudění jsme vystoupili před bystřickou školou. Zavedli nás do jídelny
a usadili ke stolům, abychom si vyslechli základní informace o zdejší škole. Následně jsme se rozdělili do čtyř skupin
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a mistři odborného výcviku nás odvedli
do jednotlivých dílen. Učitelé nám nejprve vysvětlili, jak a co se dělá, a poté
nás seznámili s jednotlivými pracovními
nástroji, které jsme vzápětí měli prakticky použít. Naším úkolem bylo vyrobit
ptačí budku !!! Na první pohled se to zdá
jako jednoduchý úkol, ale pro některé
(a nebylo jich zrovna málo) to byla velmi
náročná práce. Mohli jsme se přesvědčit, že uřezat rovně desku nebo zatlouct
hřebík tak, aby se nezkřivil, představuje
určitou zručnost a zkušenost. S pomocí
učitelů jsme však dílo všichni úspěšně
dokončili.
Závěrem jsme si prohlédli i ostatní
dílny. Viděli jsme, jak pracuje CNC stroj,
který podle zadaných parametrů vyřezával do dřeva. Stihli jsme navštívit i budovu, kde byly shromážděny nejzdařilejší práce nynějších žáků, ale i maturantů
a studentů z předchozích let.
Když jsme se vítězoslavně a bez
úrazu vraceli s ptačími budkami v ruce,
odvezl nás autobus zpět do Fryštáku.
Dílny v Bystřici se mi velice líbily. Bylo
to nejen prostředím školy, ale i tím,
že zdejší učitelé na nás byli velmi milí
a ochotní nám podat pomocnou ruku,
když se nám něco nedařilo.
Marie Kučerová, 8.B

Matematika v ZŠ Fryšták
Mnozí z Vás určitě slyšeli o výuce
matematiky metodou profesora Milana
Hejného. Tato metoda je založena na respektování 12 základních principů, které jsou geniálně složeny do uceleného
konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze
40 let experimentů a prakticky využívá
historické poznatky, které se v dějinách
matematiky objevují od starověkého
Egypta až do dnešních dnů.
Hejného metodu využívá i řada alternativních škol nebo rodiče při domácí
výuce svých dětí. O metodu profesora
Milana Hejného se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku či v Kanadě. Českou řadu učebnic pro první
stupeň základních škol schválilo MŠMT
v roce 2007. S výukou orientovanou
na budování schémat podle prof. Milana Hejného jsou seznamováni studen-

Fryštácká brázda
Letos byla pořadatelem sportovního klání naše škola. Připravili jsme pro 40
žáků z Valašského Meziříčí a pro všechny fryštácké žáky 5. až 9. tříd závod s názvem Fryštácká brázda. Jednalo se o terénní běh dvoučlenných smíšených hlídek,
jehož cílem bylo, v co nejkratším čase úspěšně absolvovat vyznačenou závodní
trať s 8 disciplínami. Vše proběhlo v lese v Horní Vsi. Na členitých tratích vyznačených fáborky v délce 3 km (pro 5., 6. ročník) a 4 km (pro 7.-9. ročník) čekaly
závodníky tyto disciplíny: lanová lávka, plížení, hod na cíl, střelba ze vzduchovky
na sklopné terče, orientace mapy podle buzoly, poznávání dřevin, ošetření úrazu
zvoleného losováním a kontrola Y (překvapení pořadatelů). Nebyl to závod jednoduchý, vše bylo postaveno na vzájemné spolupráci a někdy i toleranci smíšené
hlídky. O výsledku nerozhodoval jen běžecký čas, ale i schopnosti, dovednosti
a znalosti.
A jak vše dopadlo? Výkony závodníků obou škol byly velmi vyrovnané. Netradiční smíšené hlídky překvapily součinností při plnění disciplín. Celý závod proběhl
v laskavé družné atmosféře. Mezi 215 účastníků bylo rozdáno celkem 30 medailí.
Vítězný pohár nakonec vybojovali žáci z Valašskéko Meziříčí, kteří získali o jedno
zlato víc než Fryštačané.
Poděkování za hladký průběh celého závodu si zaslouží nejen sportovci, ale
i všichni učitelé, kteří pracovali ve funkci pořadatelů, stavitelů trati, rozhodčích,
počtářů a organizovali žáky v prostoru startu a cíle. Kuchařkám děkujeme za zajištění pitného režimu, ZDV Fryšták za zapůjčení zděné budovy a městu Fryšták
za poskytnutí dodávky k přepravě pomůcek.
Všichni dobře víme, že nebylo důležité vítězství, ale příjemně strávený čas
v přátelském, přívětivém prostředí. A tak se moc těšíme na další setkání, které
proběhne na podzim, tentokrát na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí.
Miluše Šafářová
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ti programů Učitelství pro 1. stupeň
na pedagogických fakultách Univerzity
Karlovy v Praze a Ostravské univerzitě
v Ostravě.
Principy této metody jsou velmi efektivně použitelné i při běžné výuce matematiky na I. stupni základní školy.
V pondělí 9. 5. 2016 se všichni učitelé prvního stupně naší školy zúčastnili prvního ze série školení zaměřených
na výuku matematiky podle prof. Hejného. Na tomto školení byli učitelé seznámeni s principy této metody, jejími přínosy ve výuce a prakticky si vyzkoušeli,
jak tuto metodu ve výuce matematiky
používat.

Školní akademie
pohledem babičky
Jako babička vnoučka – prvňáčka –
jsem se zúčastnila Beneﬁční akademie
u příležitosti Dne matek, kterou pořádala Základní škola Fryšták v pátek 13. 5.
2016 na sále ZDV Fryšták.
Chtěla bych upřímně poděkovat za
skvěle zvládnutou akci. Jako bývalá učitelka vím, co dá práce s dětmi nacvičit
takové vystoupení! Plný sál diváků určitě ocenil a se zájmem sledoval výborné výkony dětí. Za nimi se však skrývá
mravenčí práce, trpělivost a spousta
času pedagogů. Klobouk dolů před
nimi. Všechna vystoupení byla svým
způsobem originální a krásně zvládnutá: aerobik – to je temperament, rychlost, dynamika a krása. Zpěv dětí pěkně
ladil s hudebním doprovodem. Tanečky
zvládli i prvňáčci, druháčci si již trouﬂi
na country tanec a šel jim skvěle – roztleskali celé publikum. Také taneček
koťat a Medvědí jazz se moc líbil. Mohli
jsme si zavzpomínat i na dětství – na
hrané pohádky – Hrnečku vař, Šípkovou
Růženku. Na spartakiádu si vzpomněli
ve 3. C. a předvedli originální Poupata! Na léto se již připravovali čtvrťáci
se svou Pobřežní hlídkou, 5. B. si zazpívala a zahrála o Edovi, kterého vzali
k fotografovi. Nejvíce asi zaujali žáci 5.
A. pod vedením paní učitelky Veroniky
Němcové, která s nimi nacvičila Stroj
času. Jeho prostřednictvím jsme se
ocitli v pravěku. Parádní choreograﬁe,
taneční výkony, skvěle namaskované
děti i pomůcky – to byla radost sledovat
toto vystoupení.
Zvláštní poklonu vysekávám paní
učitelce Pavle Dračkové, která celou
akademii s úsměvem moderovala, hrála na klavír a ještě se svými žáčky tancovala.
Děkujeme za pěkné páteční odpoledne všem organizátorům a dětem za
krásná vystoupení.
Dana Konečná
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AUSCHWITZ UND BIRKENAU
/ OSVĚTIM A BŘEZINKA
V pondělí 2. 5. 2016 jsme se spolu s žáky 1. ZŠ Holešov vydali do Polska
na prohlídku koncentračního tábora Osvětim a Březinka. Auschwitz byl v pořadí
šestý koncentrační tábor, původně zde byly kasárna pro polské vojáky. Měl
sloužit jen pro polské zajatce, ale nakonec zde umírali lidé z celé Evropy.
Nejhorší bylo, když jsme spatřili to množství vlasů /3000 kg/, bot a botiček,
nádobí, fotograﬁe, na nichž byly ženy, muži a patnáctileté děti k nepoznání.
V nedaleké Březince / tento koncentrační tábor nechal Hitler postavit 3 km
od Osvětimi, protože kapacita už nestačila/ to bylo ještě horší. Šli jsme po
kolejích, kudy se přiváželi lidé do tábora. Stáli jsme na místě, kde probíhala
tvz. selekce, rozdělování lidí na ty, co půjdou do plynu a na ty, kteří budou ještě
pracovat. Představte si, že jste matka miminka a najednou vám ho německý
voják vytrhne, hodí ho na zem a zašlape. Takové a ještě horší podmínky v koncentráku panovaly.
Tento koncentrační tábor je nejstrašnější místo, které jsem dosud viděla.
Myslím si, že by Osvětim mělo navštívit více lidí, aby věděli, jaké to bylo peklo.
Uvědomila jsem si hodnotu života, rodiny, která mě miluje a také, že válka
je největší zlo, které může lidstvo postihnout.
Žaneta Slováková, 9. B.

NICHOLAS WINTON
/ SÍLA LIDSKOSTI
Víte, že existují opravdu dobří a stateční lidé? Příkladem je Nicholas Winton,
muž, který, i když nemusel, zachránil před koncentračním táborem 669 českých židovských dětí tím, že jim zajistil pobyt v náhradních rodinách ve Velké
Británii těsně před 2. světovou válkou. Padesát let o tom mlčel, prý nebylo proč
o tom mluvit. Spousta lidí se domnívá, že to bylo kvůli poslednímu vlaku s 251
dětmi, který už bohužel neodjel. Němci se snažili vlaky co nejvíce zpozdit a u
posledního se jim to povedlo až do druhého dne 1. 9. 1939 a v ten den začala
2. světová válka napadením Polska.
Padesát let nikdo nevěděl, kdo to Wintonovy děti jsou. Až po padesáti letech jeho manželka na půdě našla knihu výstřižků a dopisy s adresami, na
které napsala. Poté byl N. Winton pozván do televizní show TO JE ŽIVOT, ale
nevěděl, že se tu setká i s tzv. Wintonovými dětmi. Navštívil několikrát i Prahu.
Většina dětí po válce nikoho z rodiny nenašla, zemřeli v koncentračních
táborech. Bohužel pan Winton mezi námi už také není, zemřel loni ve věku 106
let. Obdivuji takové lidi a myslím si, že by jich bylo potřeba i dnes mnohem víc.
S tímto příběhem nás seznámil dokumentární ﬁlm – Nicholas Winton – Síla
lidskosti, který jsme zhlédli 28. 4. v místním kinosále.
Samuel Petřík 9. A
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Nelze získat všechno vědění letmým prohlížením mnoha knih najednou.
Když se ptali sv. Tomáše Akvinského, jak se mu podařilo stát se tak
učeným, odpověděl – čtením jenom jedné knihy.
Don Bosco
26. listopadu odjel časně ráno pan
ředitel do Prusinovic. Jeli tam i zpěváci.
Vrátili se až v 9 hod večer. Pan ředitel
tam zůstal kázat při adoraci až do čtvrtka. Doma měli chlapci světelné obrazy
„Los číslo 15“.
19. listopadu přijel odpoledne
P. Med kázat cvičení šťastné smrti. Mluvil velice pěkně. Zmínil se též o tom, že
s panem Vlkem je zle. Vrátil se pan ředitel z Prusinovic.
30. listopadu odpoledne ve 13 hod
odjel pan prefekt do Slušovic zpovídat.
Večer k nám přijeli P. Vrátník a P. Lepařík z Brna.
1. prosince oba odjeli zpět do Brna.
Pan prefekt se vrátil odpoledne. Ve 4
hod. odjížděl natrvalo Kamil Zapletal.
Nedal si říct, kouřil atd. Odpoledne přivěšen „horizont“ a hned jej pan Jeřábek
a někteří chlapci upevňovali.
3. prosince odpoledne a večer se
hrálo „Ze tří světů“: opereta o sv. Mikuláši. Pěkná výbava a pěkně nacvičené
tance. Není se co divit, že dobře dopadla, vždyť se cvičila víc než měsíc - v přestávkách, po večerních modlitbách, ba
dokonce i místo studia a školy. Proběhla nadílka oratoriánů. Měli pro sebe zábavu v oratoři.
4. prosince jeli večer v 6 hod. Res,
Tomšík a Přerovský k Jadrníčkovi pro piliny. Již téměř u brány vrazilo do vozíku
nákladní auto. Tomšík uskočil, Přerovského to nadhodilo blatníkem do příkopu, Res však, který táhl vozík u byl
u oje, byl poražen na silnici a kousek
vlečen dopředu.. Zlomil si při tom levou
ruku v předloktí: obě dvě kosti, kolmo.

Kronika ústavu (40.)
školní rok 1939–40
Pan Jeřábek, když jel ze Zlína, vrazil
mezi tři muže, dva povalil a sám spadl z kola. Při tom ztratil hodinky. Vrátil
se a šťastně je nalezl. Res byl lékařem
ošetřen a byl pak v nemocnici.
5. prosince ráno bylo pravidelné
vyučování. Odpoledne mělo být kino,
ale kinooperatér nepřijel. P. Hudeček
byl s Resem ve Zlíně a tam ho nechal
na úrazovém oddělení. Místo kina byly
ve třídě světelné obrazy „Zoo na výzvědných cestách“. Večer pak byla
v divadle improvizovaná mikulášská nadílka. Mezitím v jídelně pracovaly dobroditelky: paní Kocourková, paní Unzeitigová a slečna Rašková a jiné. Rozdávaly
cukroví a koláče, jež nachystaly ze sebraného zboží. Velice je mrzelo, že pan
školní rádce se před nimi vrtal ve svém
talířku a přehrabával se v něm. K večeři
měli všichni čaj a nadílku.
6. prosince byl ve Fryštáku svátek
sv. Mikuláše, patrona chrámu Páně.
Doma měl jen P. Veselý a P. Navrátil.
Ostatní kněží sloužili ve farním kostele.
Na oběd na faře byli pozváni: pan ředitel, pan prefekt a pan Hasilík. Místo
pana prefekta šel P. Hudáček. Odpoledne šli chlapci na vycházku od 13 do 17
hodin.
7. prosince byla pravidelná škola,
odpoledne od 13.30 do 15 hod. Od 15
do 16 hod. byl zpěv. Potom jsme čistili
a zdobili ústav. O 18 hod. byly slavné
nešpory, jež měl v zastoupení pana ře-

Červen na DISu
K 1. září odejde do Prahy P. Jan
Komárek. Tím by se salesiánská komunita ustálila na 5 členů: ředitel
František Bezděk, farář P. Josef Brtník, P. Josef Klinkovský, jáhen Jan
Štěpán Musil a koadjutor Vladimír
Kopřiva. Na DISu se těšíme na prázdninový režim, kdy skupiny se budou
měnit po týdnu. Do teď se uklízel celý
dům 3x za týden.
V září oslavíme 20 let trvání Domu
Ignáce Stuchlého. Žádné velké oslavy
nechystáme. Ty budou až příští rok
v září, kdy si připomeneme 90 let příjezdu salesiánů do Fryštáku. Zavítá
k nám i hlavní představený salesiánů
Španěl don Ángel Fernández Artime.
Je desátým nástupcem Dona Boska.
ditele pan prefekt. Pan ředitel jel ráno
do Brna na svěcení oratoře.
8. prosince byl místo zvonění budíček: hrál pan Tibenský, pan Přerovský a Tomšík na trubky. Vstávali jsme
v 6 hodin, pak byla společná mše sv.
Po studiu jsme byli na snídani, k ní
jsme měli tvarohové koláče. Po zotavení byla slavná mše sv. a potom bylo
přijímání členů do družin. Oběd byl velmi slavný. K čaji jsme dostali rohlíčky
a koláče. V 15.30 hod. byly slavné nešpory k Panně Marii. Po rekreaci byla
nádherná akademie k Matce Boží. Bylo
tam též krásné dramatické vystoupení
o jednom jednání „Satan“. Večer ve 21
hod. se vrátil pan ředitel. O půlnoci zemřel v Ostravě klerik Vlk.

Fotograﬁe venkovního oltáře je
na místě dnešního velkého kontejneru
a foto ministrantů s P. Václavem Mrtvým
sice není moc kvalitní, ale zobrazuje
prosinec roku 1939.
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K U LT U R A

Nové obzory
(Další zastavení k 660. výročí nejstarší zmínky o Fryštáku)
Třicetiletá válka (1618-48) se bolestně vepsala nejen do kraje, lidí i přírodního dědictví, ale znamená také
přelom v dalším vývoji Evropy, našich
zemí i regionu. Připomínám např. Nové
zřízení zemské (v Čechách vstoupilo
v platnost roku 1627, na Moravě 1628),
druhé nevolnictví – místo dřívějších 15
dní ročně museli venkované robotovat 3
dny v týdnu, tedy až 150 dní v průběhu
roku. Katolické náboženství má prioritu,
vedle češtiny se prosazuje v úředním
styku němčina i maďarština, v kostelích
zní latina. Těžkým trestům za sebemenší porušení zákona, včetně poprav (několik je jich doloženo i na fryštáckém
popravišti při rozcestí na Lukoveček),
předcházelo mučení. A přesto z prachu,
popela, nesvobody i nezměrného utrpení vyrůstá květ čehosi nového...
Náprava nezměrných válečných
škod a ztrát pracovních sil vyžadovala
celou řadu nepopulárních opatření. Přísný řád na každém kroku i snaha o přestavbu země a obnovení ekonomiky vyžadovaly nasazení a oběti, před nimiž
musíme smeknout i dnes. Ani urození
majitelé lukovského panství, zejména
Minkvicové, po nich Rotálové a od roku
1724 Seilernové-Aspang to ve složitých
poměrech doby neměli nijak lehké. Své
starosti, jak už bývá, přenášeli na bedra „svých“ poddaných.
V důsledku neblahého vestfálského míru (1648) zůstaly české země
v rukou Habsburků. Léta Páně 1683
oblehly Vídeň armády osmánského vel-
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kovezíra Kara Mustafy a blízké končiny
moravské se staly svědky nekonečného utrpení. Přítrž tomuto tažení způsobil
chrabrý polský vojevůdce Jan Sobieski.
I nadále však hrozilo obcím na Slovácku
i Valašsku stálé nebezpečí od drancujících odloučených jednotek Tatarů, Turků, Transylvánců a pochybných existencí ze všech koutů světa. Dočasný klid
nastal až po uzavření tzv. Karlovického
míru 1699.
Roku 1680 Fryšták vyhořel, včetně
starodávného dřevěného rátúzu (radnice) s cennými archiváliemi, kostela
i 14 domů na náměstí. Nová kamenná
radnice s půvabným podloubím, věží
a zvonkem, varujícím v čas požáru či
nebezpečí, vévodila náměstí, na němž
se konaly trhy, setkávali lidé ze širokého okolí a šířily se novinky z blízkého
i vzdáleného světa. Za přispění bystřického faráře Tobiáše Schwacha, původem Fryštačana, a dalších příznivců,
dostával starobylý kostel sv. Mikuláše
barokní podobu, jeho nová věž měla
tehdy cibulovitý tvar.
K rozsáhlé fryštácké farnosti tehdy přináležely také Slušovice, Kašava,
Všemina, Zlín, Želechovice a do roku
1784 i Štípa a Hvozdná. Fryštáckou matriku založil roku 1655 P. Pavel Filippi
(zemřel r. 1686). Znovu se ke slovu hlásí v době předbělohorské prosperující
cechy (tkalcovský, bednářský, řeznický,
mlynářský, krejčovský, ševcovský, kamenářsko-kamenicko zednický a smíšený (punčocháři, pekaři, pernikáři aj.).

O pořádek a dění v městečku dbali purkmistr (v této funkci se střídali
příslušníci starých fryštáckých měšťanských rodů) spolu s rychtářem a 8
konšely. Z roku 1658 pochází nejstarší
rychtářská pečeť. Od roku 1637 spadalo lukovské panství i s Fryštákem
pod Kraj hradišťský. Rozhodující slovo
na panství měli však hejtmani lukovského hradu. V čele vrchnostenské kanceláře působil kupříkladu i Jiří Palacký
(zemřel 1699), příbuzný někdejšího
purkmistra fryštáckého ze 16. století
(téhož jména), prapředek Otce národa
Františka Palackého z Hodslavic.
Z období po třicetileté válce pochází i šlechtický velkostatek v Dolní Vsi,
nad jehož portálem najdete erb hrabat
Seilernů-Aspang. V letech 1650 – 1750
dochází k rozvoji pěstování obilí a chovu dobytka, současně však i velkému
robotnímu a daňovému zatížení obyvatelstva. Deﬁnitivně upadlo rybnikářství,
známé z doby uplynulé.
Ve Fryštáku bylo sto let po skončení
třicetileté války evidováno 22 měšťanských domů a 43 předměstských domů
a 18 chalup, v Dolní Vsi vedle šlechtického statku hospodařilo 8 selských
usedlostí, evidováno tu bylo 18 podsedků a 14 chalupníků, v Horní Vsi 29 podsedků a 17 chalupníků. V roce 1771 žilo
ve Fryštáku 730 obyvatel, v Dolní Vsi
291 osob a v Horní Vsi 314 obyvatel
(zhruba asi třetina dnešního celkového
počtu obyvatel).
Počasí bývalo dosti nevlídné. Za tuhých zim závěje nadlouho izolovaly – spolu s krunýřem lesů – Fryštácko od okolního světa. Vlky prý bývalo slýchat až
na rynku! Stráž v městských bránách
mezi dnešní Hrubou hospodou a policejní služebnou nebo mezi Tipsportem
a Jančaříkovým nikoho neznámého či
podezřelého do města nepustila. Bylo
čeho se bát: loupežných band, zlodějů,
podezřelých neznámých osob, ale také
nemocí a epidemií.
Přestože události dramatického 17.
století poznamenaly i Fryštácko, zjevně
tu vítězí touha po překonání následků
uplynulého času a před nastupující generací se začínají rýsovat nové perspektivy. Věk barokní jakoby vnesl novou
mízu nejen do duchovního či ekonomického života, ale přináší i citlivé souznění nové výstavby s krajinou, což se nám,
jak mnohde vidno, moc nedaří. I v kvasu náboženské či politické nesvobody
vznikají pozoruhodná díla architektonická, hudební či literární a také zárodky
lidové kultury...
Za onoho času, který jsem se pokusil nastínit, dávají o sobě postupně vě-
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dět (prostřednictvím cechovní řemeslné
a obchodní činnosti či aktivit duchovních a veřejných) i staré rody fryštácké,
hornoveské, dolnoveské či z Vítové:
Baďura, Schwach, Doležel (Doležal),
Jadrníček, Januška, Fryšák, Cholek,
Chudárek, Kovář, Plšek, Machač, Matula, Mikl, Nedoluha, Šebík, Bělák, Zavrtal, Petráš, Ticháček, Šimík, Michálek,
Zehnal, Slováček, Barbořík, Hrnčiřík,
Divila, Sadila, Kamenář, Fila, Hovadík,
Čuřík, Jurčík, Krajča, Kolaja, Rektořík,
Vitovský, Brablc, Huňa, Odstrčil a další.
Nedivím se vůbec vojákům a poutníkům, že při svém návratu domů líbali rodnou zem. Věrnost kraji, domovu, znamená pro mne coby kronikáře,
zvláště v tomto světě „zlatých klecí“,
rozmařilosti, lidského a mravního vykořenění, jednu z největších hodnot, jež
otevírá obzory ztraceného ráje...
S úctou

Slávek Zapletal

VZNÁŠEJNÍ 2016
POZVÁNKA
NA POUŤ

Přinášíme Vám obrazová mrknutí z vernisáže letošního Vznášejní, které se
uskutečnilo mezi 20. a 23. květnem v někdejším fryštáckém kině.
Nejen ti, kdo Vznášejní zaregistrovali třeba už roku 1998, kdy se výtvarně-literární výstava odehrála poprvé, určitě postřehli, že je každý ročník jiný. Ten letošní
byl kupříkladu rozhojněný po výtvarné stránce a v textech usebranější. A přinesl
nám i radost z pondělních příběhových vkladů mladých návštěvníků ze základní
školy.
jk, foto Pavel Nášel

Fryštácká farnost
Vás srdečně zve na

DĚKOVNOU POUŤ
na Svatý Hostýn,
která se uskuteční
v sobotu 16. července 2016
Slavnostní mše svatá „Za poutníky“
sloužená P. Miroslavem Dibelkou,
při které bude hrát i dechová hudba
Fryštácká Javořina začne v 10:15.
Odjezd autobusu z náměstí
ve Fryštáku bude v 9 hodin
(jízdné 50 Kč).
Po skončení mše – kolem 11.30
je pro všechny přítomné připraven
malý koncert.
Ve 13 hodin bude následovat
požehnání a rozloučení s poutníky.
Návrat do Fryštáku je naplánován
kolem 14 hodiny.
Na Vaši účast se těší organizátoři.

PODĚKOVÁNÍ
V pátek 10. června proběhla ve fryštáckém kostele svatého Mikuláše už 5. Noc
kostelů. Bohatý kulturní program, který trval až do půlnoci přilákal do našeho farního kostela desítky poutníků. (Přijel dokonce i plný autobus ze Zlína).
Tato velmi vydařená akce by se nemohla uskutečnit bez pečlivé přípravy (na
kuturních vystoupeních se podílela téměř stovka účinkujících) a mnoha hodin organizační práce. Fryštácká farnost proto vyslovuje velké poděkování hlavnímu organizátorovi Ing. Františku Odstrčilovi. Pochvala a velký dík patří také všem účinkujícím,
kteří se podíleli na jednotlivých vystoupeních.
-pn-
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FOTBAL

FOTBALISTÉ FRYŠTÁKU JSOU V GUINESSOVĚ KNIZE REKORDŮ
Další díl už 85. sezóny má za sebou
fotbalový klub Fryštáku. Do kroniky
může zapsat zajímavé příběhy z podzimní i jarní části. Bude na co vzpomínat. Fryšták plnil média, rozhlas,
televizi, noviny nejen v ČR, ale také
v zahraničí. Novináři se učili vyslovovat slovo Fryšták.
Nesmíme zapomenout na vítězství
dorostenců v okresním přeboru. Začneme netradičně rekapitulaci sezóny
od těch nejmenších, protože díky výchově mladých fotbalistů je oddíl úspěšný
a může hledět s optimismem do dalších let.
V přípravce je přes třicet dětí ve věku
od 4 do 10 let. Při jejich utkáních jsou
tribuny plné přihlížejících maminek a tatínků sledujících nadšeně bojující benjamínky. Na těchto mladých hráčích je
vidět zlepšení po každém odehraném
utkání, turnaji i tréninku. Velmi si vážíme této podpory rodičů a jsme velmi
potěšeni zájmem o zapojení chlapců
i dívek do našeho oddílu.
Kategorie starších žáků měla letos velký generační problém. Starší
kluci odešli do dorostu a nahradili je
kluci z přípravky. Bohužel okresní soutěže na rozdíl od krajských jsou velmi
nespravedlivé. Na hřišti se potkávají hráči, kde je rozdíl v ročníku až čtyř
let. V kraji je soutěž rozdělena a rozdíl
je jen 2 roky. Naši žáci ukončili soutěž
krásným 6. místem. Bojovali mnohdy
s výškovou i ročníkovou převahou soupeřů velmi statečně, navíc ovšem v této
sezóně neměli.
Za zmínku stojí úspěch v soutěži
základních škol McDonalds cup, kterou
náš oddíl podporuje pořádáním okrskového kola, kde mladší družstvo obsa-
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dilo v okresním ﬁnále v Bylnici v silné
konkurenci parádní 2. místo, což jen
podtrhuje dobrou práci s mládeží.
Dorostenci svou soutěž vyhráli, což
se před sezónou absolutně nečekalo, protože do mužstva přišlo 8 hráčů
z žáků. Kluci ovšem hráli výborně, utvořili partu, která chodila na tréninky, nebyl problém s docházkou na utkání, byli
ochotní v zimě podstoupit kondiční soustředění, pomáhali ze všech sil v kategorii mužů a hlavně v utkáních okresního přeboru nedarovali svým soupeřům
vůbec nic. Ze 26 utkání prohráli jediné
a tak po zásluze převzali pohár za 1.
místo, zaplnili sportovní stránky novinového deníku v kraji a radují se z postupu do vyšší krajské soutěže. Bravo,
díky hoši.
Nedávno mně jeden vynikající trenér řekl, že není důležité, jaké výsledky
má dorost, ale kolik hráčů z něj přejde
do kategorie mužů. Ve Fryštáku se to
v posledních letech poměrně daří, dokonce někteří už hrají v áčku.
Béčku mužů by se totiž bez pomoci
dorostenců nepodařilo odehrát ani jedno utkání. Pravidelně se téměř všichni
dorostenci střídali, zapisovali si premiérové starty i první branky. Béčko obsadilo v soutěži 7. místo, nejlepším střelcem byl dorostenec Hřebačka. Hlavní
mužstvo mužů odehrálo nejlepší sezónu v kraji. Do posledního kola bojovalo
o třetí příčku, nakonec skončilo na 5.
místě. Po dvou předcházejících letech
o záchranu nejvyšší soutěže v kraji, to
je obrovský skok. Navíc naše mužstvo
došlo v poháru hejtmana Zlínského kraje až do semiﬁnále.
Mimo vynikající výsledky bylo naše
mužstvo hned třikrát v tomto ročníku

Co se stalo 14 dní před
koncem sezóny v utkání na
Baťově, to historie fotbalu
ve světě nepamatuje...
v hlavním večerním televizním zpravodajství, plnilo první stránky novinových
deníků.
Nejdříve se nám po trávníku na podzim proběhl fanoušek, jak se říká
"na adama". Po té při našem utkání
v Provodově poletoval po čáře, jako motýl s praporkem rozhodčí a získal svou
chvilku slávy. Co se ovšem stalo čtrnáct
dní před koncem sezóny v utkání na Baťově, to historie fotbalu ve světě nepamatuje. Vyrovnané utkání rozhodovala
střelba pokutových kopů a ukončila ji až
52. série, kromě zápisu do Guinessovy
knihy rekordů se o utkání psalo na titulních stránkách novin v Austrálii, Japonsku, kolébkách kopané Anglii, Brazílii,
Německu. Zpráva o utkání obletěla celý
svět a nejeden fanoušek kopané hledal na mapě město Fryšták. Závěrem
bychom chtěli poděkovat všem příznivcům, sponzorům, fotografům, rodičům
za podporu, hráčům za kvalitně odvedenou práci na hřišti. Letní přestávka
je krátká, již na konci července začíná
86. pokračování. Krásnou a slunečnou
dovolenou Fryštačanům přejí fotbalisté.
J.H

Rybářské závody
V sobotu 21. 5. 2016 proběhl 8.
ročník dětských rybářských závodů.
Již tradičně se konal na rybníku „Vylanta“ v Dolní Vsi.
Počasí nám vyšlo, bylo (slunečno)
krásně. Rybářských závodů se zúčastnilo 22 kluků a 12 děvčat. Chytalo se
způsobem chyť a pusť. Nachytalo se
celkem 80 kaprovitých ryb.
Kluci nejvíce ryb: Jan Moravec, Tomáš Mačala, Petr Juráň, Jan Krčma,
Vojta Dvořák
Kluci největší ryba: Petr Truhlařík,
Nicolas Provazník, Robert Fryš, Viktor
Smrtek, Tomáš Petřík
Holky nejvíce ryb: Michaela Fryšová,
Michaela Jašková, Zuzana Vidlářová
Holky největší ryba: Kateřina Polepilová, Adéla Kamenářová, Elen Marcoňová, Michaela Nohová, Nela Petříková
Rybářské závody se nám vydařily.
Jak počasím tak i díky sponzorům, kterým děkujeme.
Jaroslav Jaška
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SKAUTI

Opět úspěšný závod
V jihočeské Žirovnici proběhly 10.–
12. června skautské závody. Jednalo
se již o 9. ročník Lobinova závodu, kterého se pravidelně zúčastňujeme již
od roku 2006.
Měli jsme přihlášeny čtyři hlídky:
Vlčata do 10 let, Skauti do 16 let,
Světlušky do 10 let a Skautky do 13
let. Dlouhou dobu před vlastním závodem se děti cílevědomě připravovaly
na schůzkách, věnovaly tomu nejméně
dva víkendy. Přípravy vyvrcholily v týdnu
před závodem, kdy se hlavně chystalo
vybavení na závody a „ladila“ se forma.
V pátek 10. června pak vyrazila
z Fryštáku výprava v počtu 28 skautů
a skautek. Cesta proběhla bez problémů, takže jsme do centra závodu, které
bylo v kempu Panistávka u Žirovnice,
dorazili ještě za světla. Jen co jsme
stihli postavit stany na přespání, byl
zahájen vlastní závod zapálením slavnostního ohně. U něj pak proběhla první disciplína, tzv. Dramatika, kdy každá
závodní hlídka předvedla připravenou
scénku a ta již byla hodnocena do bodování závodu. Náramně jsme se všichni pobavili, protože se předvedlo všech
25 přihlášených skupin. Tím se také
protáhl program do pozdních večerních
hodin. Děti šly spát a pro ty starší následovala ještě příprava na další den
a porada rozhodčích.
Ráno začalo po skautsku, budíčkem,
rozcvičkou (pouze pro některé) a hned
po snídani byl slavnostní nástup. Tady
došlo k rozdělení hlídek podle kategorií a přidělení rozhodčích k jednotlivým
družinkám. Závod není totiž veden obvyklým způsobem (start-plnění disciplín-a rychle do cíle). Lobinův závod trvá

pro všechny 24 hodin a za tuto dobu
musí závodní družinka projít určenou
trasu, uvařit si jídlo, postavit si stan či
přístřešek, přenocovat tam a ráno se
vrátit do centra závodu. Během postupu po trase na ně stále dohlíží přidělený
rozhodčí, zadává jim úkoly (např. poznávání rostlin, vázání uzlů, práce s mapou
atd.). Obtížnost úkolů i délka trasy je
adekvátní věkové kategorii. Nejmladší závodníci mají okruh kolem kempu
cca 4 km a vlastní stavba stanu, vaření
a přenocování proběhla přímo v centru
závodu. Za to ti nejstarší si šlápli kolem
15 km, a to jen podle zadaných azimutů
a nocovali na vybraném (a bezpečném)
místě v lese.
Tak tímto vším si naše děcka prošla
a musím dodat, že obdivuhodně. Sledovat ty malé Světlušky ve věku 6–8 let,

jak suverénně staví stan nebo připravují ohniště na vaření, bylo náramné. Když
pak v neděli ráno se začaly vracet z terénu hlídky těch starších, byla na nich
vidět v prvé řadě únava z náročného pochodu, ale i přemíra zážitků z průběhu
závodu.
A jak to dopadlo? No dobře jsme reprezentovali Fryšták! Nejmladší kluci (ti
naši měli 6-8 let a neměli s sebou nikoho zkušenějšího) skončili na pěkném 6.
místě. Skauti v kategorii do 16 let měli
proti sobě velkou konkurenci, přesto
krásné 3. místo. Skautky ve II. kategorii
do 13 let – 2. místo. A nejmladší Světlušky (všechna taková drobná děvčátka)
„pobila“ celou konkurenci a 1. místo!
Vynikající úspěch a velká pochvala. Odměnou všem byly drobné dárky a všichni závodící dostali krásné medaile.
Takže v neděli po obědě jsme se
mohli vracet domů hezky zvesela.
Na tomto místě patří poděkovat
všem, kteří se o tento úspěch zasloužili, zejména rádcům a rádkyním, kteří
se starali o přípravu dětí na závody.
Je hezké, když se dostaví úspěch, ale
za ním je nutné vidět ty, co svěřeným
dětem předali své zkušenosti, naučili
je potřebné znalosti a dlouho před akcí
vychystávali materiál, stany, starali se,
aby děti byly řádně ustrojeny ve skautských krojích atd. Tady je třeba vidět
tu zásluhu, ale také jejich odpovědnost
při předávání toho, co obdrželi jako děti
a teď to dávají dále svým následovníkům a to je jeden ze základů skautské
výchovy.
Díky tedy všem za úspěšnou reprezentaci fryštáckých skautských oddílů
i města. A co teď?
No přece – Hurá na tábory!
Klaus
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SENIOŘI

Richard H O V A D Í K

Důchodci v Luhačovicích
Koncem května se konal SENIOR CUP - sportovní turnaj ve hře petangue,
který je určen pro seniorské kluby nebo spolky na území Zlínského kraje. Turnaj
probíhal na Lázeňském náměstí na kolonádě v Luhačovicích. Tohoto turnaje se
zúčastnilo neuvěřitelných 42 klubů. Součástí turnaje byl i atraktivní doprovodný
program plný zábavy. Zástupci našeho klubu tady byli tentokrát jen jako pozorovatelé. Ale byla možnost si tuto hru vyzkoušet, tak jsme toho samozřejmě využili
a příštího ročníku se určitě zúčastníme.
M.J.

Moudré vysvětlení
Mudrc potkal správce
králova pokladu –
pravil
odpověz mi na jednu
záhadu
Která vzácnost
nejvíce září –
přece králův poklad
řekl správce
s jasnou tváří
Neodpověděls
na co se ptám
s tou odpovědí
jsi stále sám
Správce se soustředí
a uvádí další příklady –
mudrc však stále
vrtí hlavou
nad těmi dohady
Vidím – že tvá slova
jsou stále vítr a dým
proto
ti to prozradím

Šlápoty na Pustevnách
V půli května se „Šlápoty“ společně s fryštáckými turisty vydaly na jednodenní turistiku na Pustevny. Autobusem jsme se dopravily do Trojanovic
a odtud vyjíždíme lanovkou až na Pustevny. Po prohlídce unikátního souboru lidové architektury naše cesta vede
po modré turistické značce k vyhlídce
Cyrilka a potom pokračujeme k soše
Radegasta až na vrchol Radhoště, kde
je socha a kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Byla pěkná viditelnost, tak po schodech v kapli se dostáváme až na vyhlídku a nenecháme si ujít krásný výhled
po okolí. A potom už zase naše cesta
pokračuje stále po modré turistické
cestě téměř celých 5 km hned mírnějším a hned prudším klesáním přes
Černou horu a Kání do sedla Pindula
až k hlavní silnici do Zbojnické koliby,
kde naše putování zakončíme obědem.
Nasedneme do autobusu a v podvečerních hodinách se vracíme zpět do svých
domovů.
M. J.

Výlet do Kroměříže
Koncem května se několik členek našeho klubu důchodců vypravilo
do malebného města Kroměříže. Naším
hlavním cílem byla prohlídka překrásné
Květné zahrady, kde jsou zajímavé stavby, krásné záhony s pestrobarevnými
květinami, špalíry živých plotů, tropic-
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Diamanty i zlato
bez světla nezáří –
rodný kraj a domov
jsou slunce
které i noc rozzáří…

Důležité upozornění
ký skleník, kašny a sochy. Celou jednu
stranu zahrady tvoří 244 m dlouhá kolonáda. Na začátku kolonády se vystoupí
po schodech na její střechu, odkud je
část zahrady jako na dlani. Centrální
stavbou Květné zahrady je osmiboká
rotunda s kopulí. Uvnitř rotundy je kyvadlo, které dokazuje otáčení Země
kolem své osy. Tato zahrada je vlastně
spojení zahradní architektury, stavitelského a sochařského umění. Právem
patří mezi památky UNESCO. Odtud
jsme potom přešli do Podzámecké zahrady, která slouží k zastavení, vnímání
krásy i k oddechu. Je romantická, nescházejí zde četné altány, kolonáda,
plastiky, fontány, mosty a můstky. Součástí zahrady je i MiniZOO, které má
několik výběhů, voliér a uměle vytvořených jezírek. Některá drobná zvířata
se mezi navštěvníky pohybují volně. Pro
svůj jedinečný vzhled patří k evropským
unikátům a na seznamu UNESCA patří
zcela zaslouženě.
M.J.

Změna ordinačních hodin v ordinaci MUDr. Mlčochové (pro děti a dorost)
ve Fryštáku, Komenského 5, platná od
července 2016
• PO 7,30–11,30 ordinace pro nemocné, 12,00–14,00 ordinace pro pozvané pacienty, preventivní prohlídky,
očkování
• ÚT 7,30–11,30, 12,00–14,00 poradna pro kojence z Fryštáku
• STŘ 7,30–11,30, 12,00–14,00
ordinace pro pozvané pacienty, preventivní prohlídky očkování
• ČT 7,30–9,30, 9,30–11,30 poradna pro kojence z Lukova
12,00 –14,00 ordinace pro pozvané
pacienty, preventivní očkování
• PÁ 7,30–10,30, 10,30–12,00 ordinace pro pozvané pacienty, preventivní prohlídky, očkování
V zájmu zachování oddělení léčebné
a preventivní péče prosíme pacienty,
aby přicházeli do čekárny nejpozději 20
minut před koncem ordinační doby.
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K LU B M A M I N EK

ČERVENEC

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

Na docházení do klubíku Vlaštovky
vzpomínám jako na jedny z nejpříjemnějších chvil na rodičovské dovolené.
Malá si pohrála v bezpečném prostředí
s podobně starými dětmi, mohly jsme
vyzkoušet montessori i jiné hračky,
které doma nemáme a občas mi zbylo i trochu času na kávu a popovídání
si s ostatními maminkami. Docházení
do klubíku mělo ještě jeden vedlejší
efekt, za který jsem moc ráda – malá
po nástupu do školky znala spoustu
kamarádek a kamarádů právě z klubíku. Děkujeme a přejeme mnoho zdaru
do dalších let.
Veronika a Nelinka Januškovy

Klub maminek přeje příjemně
strávené prázdninové dny všem
maminkám, tatínkům, babičkám,
dědečkům...
Těšíme se na setkání v září, kdy se
klub opět rozjede v plné parádě. Prázdninové kluby jsou téměř obsazeny.
Více na facebooku nebo na tel. 605
482 839.
Za klub
Michaela Nutilová, Renáta Šafková,
Dana Hradilová a Jitka Běláková

Poděkování
Rády bychom se s Vámi podělily o momenty z letošního Zlínfestu ve
Fryštáku. Veliké díky patří Markétě Pášmové a Honzovi Lerlovi. Jsme opravdu
velmi vděčné za to, že můžeme být součástí festivalu. Nadšení a radost dětí,
když se setkají s oblíbenými pohádkovými postavičkami a smích v kinosále
je nám vždy odměnou. Děkujeme také
panu starostovi Doleželovi, panu Nášelovi a Honzovi Krčmovi za prostory,
techniku a samozřejmě za osobní pomoc při promítání ﬁlmů. Máme z toho
opět dobrý pocit a samozřejmě radost.
DÍKY!!!
Renča Š. a Míša N.
Děkujeme organizátorům MFF Zlín
2016 za veselé dopoledne plné pohádek promítaných v našem kinosále dětem z mateřské a základní školy. A také
za návštěvu dvou pohádkových postav,
které děti z MŠ doprovodily až do kina.
Průběh této události je sdílený na facebooku FANTAZIE GROUP.
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci ČERVENCI 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Alena Čalová
Zdeněk Fišer
Anna Hápová
Ludmila Cholečková
Alena Chudárková
Jan Jakeš
Zdeněk Kamenář
Pavel Karlík
Bronislav Konečný
Jana Lachnitová
Jana Málková
Marie Paštěková
Marie Pečeňová
Jiří Spour
Marie Sušilová
Anna Vyskupová

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

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 18. června se za krásného slunečného počasí konal již 3. ročník jízdy
veteránů kolem Fryštáku „Fryštácký okruh“ pořádaný 1. Fryštáckým spolkem
motocyklistickým.
Záštitu nad tímto sportovním podnikem převzal starosta města Mgr. Lubomír
Doležel. Start okruhu byl v 10 hodin od hasičské zbrojnice. Na start se přišlo podívat velké množství příznivců motoristické historie. Po odmávnutí startu fryštáckým
praporem se za hřmění motorů vydalo na okruh celkem 42 motocyklů, 4 krásné
traktory a jeden Multicar. První zastávka s prvotřídně připraveným občerstvením
čekala jezdce na Žabárně. Potom peloton pokračoval přes Hadovnu na koupaliště
v Lukovečku, kde jezdci doplnili své chladící kapaliny v místním občerstvení. Po zdolání stoupání k myslivecké chatě v Horní Vsi vyjely stroje na Skalku, sjely na Vítovou
a pak směřovaly k cíli, zpět na hasičskou zbrojnici. Po trase čekalo na jezdce množství diváků, kteří nás povzbuzovali. Celá akce měla výbornou atmosféru, která se
dá bez váhání přirovnat k TT - Tourist Trophy na ostrově Mann.
Velké poděkování patří městu Fryšták za podporu, SDH Fryšták za poskytnutí
zázemí v hasičárně, všem divákům za podporu a povzbuzení, paní Daně Juruškové
a kolektivu za výborné občerstvení a všem jezdcům za přípravu svých strojů a zvládnutí jízdy.
Libor Sovadina a Oldřich Petřík, vedení spolku

VE FRYŠTÁKU A OKOLÍ

koupím chatu, chalupu nebo domek se zahrádkou.
Tel.: 603 908 346

placená inzerce

placená inzerce

Byl jsem mile překvapen, když za
mnou přijela delegace z Komise pro
občanské záležitosti z Fryštáku, aby mi
popřáli k 91. narozeninám. Povykládali
jsme si, vzpomínali na práci v TONu, na
život, jak šel.
Děkuji za přání, za kytici a dárkový
balík. Pozdravuji tímto všechny pamětníky. Škoda, že „pohádka mládí“ se nikdy nevrátí.
L. Šlancar, Vítová

Fryštácký okruh 2016
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O DVOU STRANÁCH JEDNÉ MINCE
Letošním ročníkem Fair Play jsem si splnil malý sen. Zažil jsem festival jako obyčejný návštěvník s celou rodinou.
Dosáhli jsme téměř úplného předání organizace a úklidu
„mladým“, kterým za to patří velký dík a uznání. Ze samotného průběhu sobotního dne mám velmi dobrý pocit. Přidáním klidové zóny v lese za chatou pro rodiče a děti jsme
dosáhli výrazné generační pestrosti.
Samotný průběh akce mezi desátou a desátou klapal jako
po drátku. Přesunem tanečního a hudebního pódia dolů na
pláž jsme během dne dosáhli výrazného snížení hlučnosti
v okolních obytných zónách.
Rozšířený prostor pojmul přibližně stejné množství lidí jako
vloni (domníváme se dle stejného počtu parkujících aut), díky
tomu areál volně dýchal, lidé se netlačili a padaly i dotazy zda
nepřijelo méně návštěvníků. Druhým zásadním faktorem rozumného počtu návštěvníků byl přesun termínu akce o týden
později, kdy se koná množství lákavých kulturních akcí v okolí
jako například Holešovská Regata.
Potkal jsem tu i mnohem více fryštáckých tatínků, maminek a jejich dětí. Byl to parádní pocit vidět na jedné pláži mezi
teenagery dospěláky nebo malé děti. Cítil jsem se tu velmi
dobře a bezpečně.
Myslím si, že tato věková pestrost přispěla ke zklidnění atmosféry i k snížení konzumace alkoholu, který letos již
bez jakýchkoliv skrupulí prodával současný nájemník šenku.
K dalšímu vylepšení by mohlo dojít stanovením omezující podmínky ze strany města nájemci. Kdy by nájemci nebylo povoleno prodávat alkohol na akcích pro děti či mládež podporovaných městem. Legislativně to není problém, jak ukazuje praxe
z jiných měst.
Třetí den v rozkvetlém měsíci květnu se uskutečnil již třetí ročník komorního festivalu Sounds of Kotelna pod
záštitou z.s. Fair play Fryšták. Kulturní
akce cílená na mladé fryštácké publikum se jako každý rok odehrávala na osobitém a podle nás bohužel
patřičně nevyužívaném místě před
a uvnitř staré kotelny mezi sokolovnou
a školou. Z toho také vyplývá název
celého festivalu, který v překladu zní:
Zvuky kotelny.
„Festivalem se snažíme podpořit mladé nadějné umělce. Například
Tomáš Novák zde
dostal
možnost
předvést svůj talent ve hře na klavír.
Musím uznat, že se
této nabídky zhostil
se ctí, a už ve svém
raném věku dokázal
uchvátit publikum
svojí propracovanou
hrou. Po Tomáškovi
vystoupila fryštácká studentská kapela s kreativním
názvem „Hustě krutopřísná parta na

Vrásky jsem měl z dění především před Fair Play. Jelikož
se náš festival stal pro některé kultovním svátkem a místem
setkání lidí, kteří se přes rok nepotkají, je obtížné krotit jejich
radost především ve dnech příprav. Jak jste se mohli přesvědčit, skalní příznivci akce jsou mladí lidé zvyklí žít naplno, jak
při práci, tak odpočinku. V přípravě příštích ročníků se proto
musíme zaměřit na klid a pořádek především před a po akci,
tak aby nám nepřibývalo skalních odpůrců, jejichž výtky naprosto chápu.
Zajímavý odkaz k problematice Žaby naleznete zde:
http://obcanskaprava.forumczech.com

s
d
n
Soof u
Kotelna
chově červených gumových medvídků
přiteplených tak akorát“. Ta zde zahrála první dvě písničky vlastní tvorby, které i přes chybky způsobené stresem
sklidily úspěch mezi diváky.
Celý festiválek se nesl v poklidné
a přátelské atmosféře, k níž přispěl
také Filip Vítů. Ten se svou kytarou

Tomáš Černý – návštěvník a pozorovatel

dokázal i přes mírnou nepřízeň počasí
neuvěřitelné věci. Ale abychom podpořili i zaběhnuté fryštacké umělce
bylo možné si zde poslechnout kapelu ‘’Nadměrný náklad’’, jejichž hudbu
snad ani nedokáži popsat, prostě kdo
neuslyší, ten nepochopí a mnohdy ani
ti co je slyší. Nechápou, jak to dělají.
Celý festiválek zakončila Rocková
kapela “Some Reason”, které se nejen
podařilo svou hudbou zastavovat kolemjdoucí, ale také všechny přítomné
roztančit, až nás zabolelo u srdíčka, že
už to vše končí.
Chtěl bych velmi
poděkovat především nadějné umělkyni a studentce
gymnázia Holešov
Aničce Bačůvkové,
která svým nesmírným zájmem v organizaci
festivalu
přispěla nemalou
částí k jeho uskutečnění!
Za Dream Team for
Fryšták
Viktor Slezák
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Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.
.YtWNRYi=OtQ URK.YtWNRYpD/RUHQFRYpSDWUR)
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Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518

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

PŘEDPLATNÉ
PŘEDPLATNÉ
2016—
2016—
2017
2017

71. SEZONA
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PAST
PASTNA
NAMYŠI
MYŠI
TARTUFFE
TARTUFFE
NOC
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JÁ,
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