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Začalo léto…

Symbolika prvního občana Fryštáku
– Andrýska spojila šťastným způsobem
dvě akce krásného letního dne. Letní farmářský trh a dětský folklorní festival.
To vytvořilo neopakovatelnou atmosféru. Spojilo kulinářské zážitky z produktu trhu a hrdost příbuzných
z výkonů svých ratolestí na pódiích. Dětská bezprostřednost
přirozeného tanečního pohybu
i dosud živých písní všech
částí regionu dává naději, že
tradice a paměť předcházejících generací budou zachovány. Projevovalo se to také
v zákulisí. Radost z pohybu,
touhy se předvést se projevovala v honičkách chlapců, v roztočení
sukének děvčat, úpravy krojů, ladění nástrojů, pokynů vedoucích a navazování přátelství.
Potlesk přihlížejících i ruch trhu vytvářel skoro dojem „Strážnice“.
Nechť žije „Fryštácká atmosféra“.

Vystoupení souboru Ondráš bylo
symfonií na odzemek, verbuňk, čardáš, uherské furiantství i zbojnickou
troufalost. Hudba, zpěv a tanec způsobovaly až mrazení i nostalgii na těžký
život v minulých stoletích.
Díky za krásný den i večer.
Jan Urban
Foto Petr Krygel a Mgr. Pavel Nášel

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 04/2015/VII ze dne 8. 6. 2015 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí nabídku Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje na možnost čerpání státní dotace
na zabezpečení pohotovosti jednotky
JPO II/1 a dále na možnost zaměstnání,
avšak z ﬁnančních, personálních a organizačních důvodů nesouhlasí s podáním žádosti města Fryštáku na dotaci
na zabezpečení pohotovosti JSDH MF
v roce 2016 a se zřízením zaměstnaneckých míst s částečným výkonem
(min. 40 %) požární ochrany.
• ZMF schvaluje ke dni 9. 5. 2015 zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města
Fryštáku za rok 2014.
• ZMF schvaluje ve veřejném zájmu majetkoprávní vypořádání po provedené I.
etapě stavby „Silnice II/490 – Průtah
Fryštákem“, a uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták, a Zlínským
krajem, na darování pozemků p. č.
636/9 – ostatní plocha, a p. č. 924/2
– ostatní plocha, oba k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, a pozemků p. č. 336/60
– ostatní plocha, a p. č. 345/2 – ostatní
plocha, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
Zlínskému kraji, a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ve veřejném zájmu majetkoprávní vypořádání po provedené I.
etapě stavby „Silnice II/490 – Průtah
Fryštákem“, a uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták, a Zlínským
krajem, na darování pozemků - z původního pozemku p. č. 336/1 oddělený
díl „j“, o výměře 194 m², z původního
pozemku p. č. 1006 díly „x“, o výměře
15 m², „q“, o výměře 179 m², „r“, o výměře 30 m², „o+p“, o výměře 59 m²,
„n+u“, o výměře 10 m², „s+t+v“, o výměře 149 m², z původního pozemku
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p. č. 1007 díly „l“, o výměře 50 m², „b“,
o výměře 65 m², „a“, o výměře 610 m²,
vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, Městu
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 761 – zahrada, o výměře 141 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadatelce M. Němcové,
Fryšták, za cenu ne nižší, než je cena
znaleckého posudku, s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad žadatelkou,
a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost Ing. J. Surého, Fryšták, o odkup části městského pozemku p.č. 907/5 – trvalý travní
porost, a 902/68- orná půda, oba k.ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a zveřejňuje záměr tyto pozemky žadateli prodat za cenu ne nižší, než je cena
znaleckého posudku, a to vše na náklady žadatele, a ukládá pí G. Najmanové zajistit znalecký posudek, přičemž
ZMF ukládá Ing. P.Gálíkovi žádost projednat se zástupci spol. EVON Invest
a Ing. Soldánem.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č.
275/20 – ostatní plocha, o výměře
169 m² a p. č. 323/80 – ostatní plocha, o výměře 3 m², oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli fě PADOZA s. r.
o., za cenu ne nižší, než je cena znaleckého posudku, s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad žadatelem, a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost G. Dlabajové, Fryšták, o prodej městského
pozemku p. č. 166 – zahrada, o výměře
489 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
a ukládá Ing. P. Gálíkovi zajistit projednání této žádosti ve Stavební komisi při
Radě města Fryštáku.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o podmínkách provedení stavby zpevněných ploch na části městského pozemku p. č. 474/1- ostatní plocha, k.ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře do 45
m², mezi městem Fryšták, a M. Pavlíkem, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF 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. Halaška,
přípojka NN“, umístěné na části městského pozemku p. č. 805/4 – ostatní
plocha, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene

s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• 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, pan
Rudolf, přípojka NN“, umístěné na části
městského pozemku p. č. 17 – ostatní
plocha, p. č. 47 – ostatní plocha, a p. č.
433/1 – ostatní plocha, vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu 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 T1
Obec, obnova“, umístěné na části městských pozemků p. č. 474/1 – ostatní
plocha, a p. č. 516 – ostatní plocha,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Smlouvy o nabytí služebností
inženýrských sítí mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou Vodovody a kanalizace Zlín,
a. s., ke stavbě vodovodního zařízení
s názvem „Přípojka vodovodu pro kanalizační čerpací stanici Fryšták“, umístěné na části městských pozemků p. č.
303/2 – zahrada, p. č. 308 – ostatní
plocha, a p. č. 181 – ostatní plocha, vše
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
• ZMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o opakované nabídce převodu
pozemků p. č. 646/3 a p. č. 646/4, oba
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, formou
dvou samostatných výběrových řízení
a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• ZMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nabídce převodu pozemků
p. č. 645/2, 646/11 a stavby bez čp.
na poz. p. č. 645/1 a 645/2, vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, formou samostatného výběrového řízení a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• ZMF schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 02/2015 - Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících
na území města Fryštáku včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 09/2015/VII ze dne 11. 5. 2015 (Výběr)
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 3.000 Kč Českému svazu
bojovníků za svobodu, Okresní výbor
ve Zlíně, a schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi MF, a Čes. svazem bojovníků za svobodu, za účelem částečné
úhrady nákladů spojených s organizováním setkání a chodem sekretariátu,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o opakované nabídce převodu
pozemků p. č. 646/3 a p. č. 646/4, oba
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, formou
dvou samostatných výběrových řízení a nedoporučuje ZMF schválit účast
ve výběrovém řízení.
• RMF bere na vědomí Zápis č.
KPOZ/2/2015 ze dne 16. 04.2015 ze
schůze Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku při RMF bez přip.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb a právního
informačního servisu v oblasti odborné
specializace – právo územních samospráv mezi Městem Fryšták, a Advokátní kanceláří MGR. Jana Zwyrtek Hamplová – advokátka, Mohelnice.
• RMF bere na vědomí Inspekční zprávu, č.j. ČŠIZ-203/15-Z, o provedené
kontrole v MŠ Fryšták bez připomínek
a vyslovuje zaměstnancům zařízení poděkování za dobrou práci.
• RMF bere na vědomí návrh na schválení účetních závěrek a rozdělení VH
za rok 2014 příspěvkových organizací
Základní školy Fryšták a Mateřské školy
Fryšták a návrh odpisových plánů na rok
2015 u těchto příspěvkových organizací
a ukládá předsedovi Finančního výboru
Ing. T. Černému projednat tento návrh
na jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku.
• RMF souhlasí s návrhem kalkulace čelní desky kolumbária hřbitova ve Fryštáku a schvaluje jednorázovou prodejní
cenu žulové desky ve výši 3.700 Kč.
• RMF schvaluje zřízení běžného účtu
u České národní banky, a.s., a současně schvaluje uzavření Smlouvy o účtu
mezi ČNB, a.s., Praha a MF, a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města pořádání festivalu s názvem „Fair
Play 2015“ na pozemcích města p. č.
383/1, 384/2 a 910/5, vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve dnech
12. – 14. 6. 2015, vždy v době do 22.00
hodin, žadateli Fair Play Fryšták, o. s.,
přičemž rada souhlasí se spoluprací města ve smyslu žádosti o. s. Fair

Play Fryšták, mimo zajištění přechodné
změny dopravního značení, a ukládá
Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu ORH, zajistit tuto součinnost, a pověřuje starostu podpisem souhlasu.
• RMF za účelem podpory kulturně společenského života města schvaluje
objednání mobilních WC TOI - TOI v počtu 3 ks pro zajištění akce „Fair Play
2015“ a pověřuje Ing. P. Dohnala realizací objednání.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města pořádání minifestivalu s názvem „Sound
od Kotelna II“ v části vypůjčených prostor bývalé kotelny (uhelny) u Sokolovny
ve Fryštáku a na přilehlém prostranství
před kotelnou, a to v termínu dne 5. 6.
2015 v době od 14.00 hodin do 22.00
hodin, za účelem konání minifestivalu
v rámci programu Fair Play 2015, dále
schvaluje využití vnější zdi a plechových vrat kotelny k výtvarným aktivitám
účastníků, promítání prezentačních videí sdružení a hudební produkci, žadateli Fair Play Fryšták, o. s., a pověřuje
starostu podpisem souhlasu.
• RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku
objektu kinosálu (za radnicí), žadateli
o. s. Domu Ignáce Stuchlého, Fryšták,
za účelem přenocování dětí žonglérského kroužku ŽongloDISk ve dnech 15. –
16. 5. 2015.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, a o.
s. Dům Ignáce Stuchlého, na výpůjčku
objektu kinosálu (za radnicí), za účelem
přenocování dětí žonglérského kroužku
ŽongloDISk ve dnech 15. – 16. 5. 2015,
na dobu určitou od 15. 5. 2015 do 16.
5. 2015, s úhradou nákladů na energie na vrub města (podpora činnosti
dětského kroužku), a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku
části objektu kinosálu (za radnicí) žadateli Dům Ignáce Stuchlého za účelem
provozování žonglérského kroužku –
ŽongloDISk (odpovědná osoba pro město Fryšták Ing. Jiří Sadila), a to v období
od 13. 5. 2015 do 24. 6. 2015, vždy
ve středu od 17 do 18.30 hodin, s úhradou nákladů na energie na vrub města
(podpora činnosti dětského kroužku).
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Dům
Ignáce Stuchlého Fryšták, na krátkodobou výpůjčku objektu kinosálu za účelem provozování žonglérského kroužku
– ŽongloDISk, a to v období od 13. 5.
2015 do 24. 6. 2015, vždy ve středu
od 17 do 18.30 hodin, s úhradou nákla-

dů na energie na vrub města (podpora
činnosti dětského kroužku) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku
objektu kinosálu (za radnicí) žadateli o.
s. Vlaštovky Fryšták, za účelem uspořádání doprovodného programu k 55.
ﬁlmovému festivalu pro děti a mládež
ve Zlíně ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2015.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a o. s.
Vlaštovky Fryšták, na výpůjčku objektu
kinosálu (za radnicí), za účelem uspořádání doprovodného programu k 55.
ﬁlmovému festivalu pro děti a mládež
ve Zlíně ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2015,
na dobu určitou od 31. 5. 2015 do 3.
6. 2015, s úhradou nákladů na energie
na vrub města (podpora kulturně – společenského života města), a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část měst. pozemku p. č. 937/1
– ostatní plocha, o výměře 5 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli V. Rudolfovi, Kostelec, a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
pro stavbu vodovodní přípojky pro novostavbu dvojdomku umístěného na poz.
p. č. 876, k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městských pozemků p. č.
356/1 – ostatní plocha, o výměře 97
m², p. č. 1022/18 – ostatní plocha,
o výměře 5 m² a p. č. 1020/12 – vodní plocha, o výměře 23 m², vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli MAGSY,
s. r. o., Zlín – Prštné, a uzavřít Smlouvu
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu dešťové kanalizace
pro novostavbu výrobního objektu umístěného na poz. p. č. 356/1, 352/1,
352/2, 353/1 a 354, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o nabytí služebností inženýrských sítí mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou Vodovody a kanalizace Zlín,
a. s., ke stavbě vodovodního zařízení
s názvem „Přípojka vodovodu pro kanalizační čerpací stanici Fryšták“, umístěné na části městských pozemků p. č.
303/2 – zahrada, p. č. 308 – ostatní
plocha, a p. č. 181 – ostatní plocha, vše
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
• RMF schvaluje žadateli - Cyklistickému klubu Drásal Team Holešov, průjezd
cyklistů městem Fryšták dne 4. 7. 2015
v rámci konání 22. ročníku cyklistického
maratónu na horských kolech „Bikema-
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raton Drásal České spořitelny – závod
horských kol Zlínského kraje“ a pověřuje starostu města vydáním souhlasu.
• RMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o opakované nabídce převodu
pozemků p. č. 646/3 a p. č. 646/4, oba
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, formou
dvou samostatných výběrových řízení a nedoporučuje ZMF schválit účast
ve výběrovém řízení.
• 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 15. 5. 2015 do 31.
12. 2015 (organizovaných odborem
technického hospodářství) ve složení: Ing. M. Kasala - náhradník G. Najmanová, Ing. P. Dohnal – náhradník
Ing. M. Jašek, Ing. P. Gálík – náhradník
Ing. R. Ševčík, Ing. T. Černý – náhradník P. Ševčík, Ing. J. Košák – náhradník
Mgr. L. Sovadina a pověřuje organizací
Ing. P. Dohnala.
Informace: Ing. Tomáš Černý informoval
o schůzce s lesním hospodářem panem
Němcem a za přítomnosti pana Skácila
a Ing. P. Dohnala a možnostech další
spolupráce ohledně těžby a prodeje
dřeva z lesů v majetku města Fryšták.
Starosta k tomu dodal, že se domnívá,
že zavedený systém odpovídá možnostem trhu a současně i požadavkům
stanoveným zákonem – není problém
dopředu označit uvažovanou těžbu
(stromy) a předběžně spočítat kubaturu
(s předáním informace o prodeji dřeva
– kvalita a množství obchodníkům), pak
svézt na jedno místo a vše překontrolovat, zda počty souhlasí a pak vše prodat za nejlepší nabídku po projednání
v radě města.
Úkoly: RMF ukládá místostarostovi
Mgr. L. Sovadinovi projednat možnosti
a podmínky umístění informačních vitrín na objektu prodejny Jednoty s majitelem objektu.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
umístění vhodného počtu košů na psí
exkrementy na ulici Přehradní ve Fryštáku.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 10/2015/VII ze dne 25. 5. 2015
(Výběr)
• RMF bere na vědomí Studii proveditelnosti lokality „ Ke Skalce II“, zak. č.
P2-15, zpracovanou projektovou a inženýrskou společností AKTÉ projekt, s. r.
o., Kroměříž, zast. Ing. arch. M. Kroumanem, a ukládá Ing. P. Gálíkovi, předsedovi stavební komise při Radě města
Fryštáku, zajistit projednání této Studie
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proveditelnosti lokality „Ke Skalce“ se
žadateli.
• RMF souhlasí s uzavřením předškolního zařízení Mateřská škola Fryšták,
po dobu od 13. 7. 2015 do 16. 8. 2015,
tedy na 5 týdnů.
• RMF bere na vědomí informaci nájemce městského zařízení Šenk, Fryšták,
R. Svačiny o termínech konání tanečních zábav (15. srpna, 13. září 2015),
souhlasí s využitím městského zařízení i pozemků p. č. 383/1, p. č. 384/2
a p. č. 913/1 (propachtovaný pozemek
od Státního pozemkového úřadu), a to
s tím, že pořadatel je při organizaci
těchto zábav vázán stávající obecně
platnou legislativou.
• RMF bere na vědomí návrh na uzavření Memoranda o spolupráci v řešení
odpadového hospodářství mezi Statutárním městem Zlín, Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s., a městem
Fryšták, deklaruje záměr spolupracovat
s těmito subjekty v oblasti přípravy koncepce odpadového hospodářství Zlínského kraje a zlínské aglomerace (ORP
Zlín) a pověřuje starostu informovat
o tom výše jmenované subjekty.
• RMF v návaznosti na materiál zpracovaný Mgr. P. Řehovou, advokátkou,
schvaluje předložené znění Zadávací
dokumentace vč. Výzvy k podání nabídek na akci „Město Fryšták – Oprava
komunikace ul. Korábová“
• RMF schvaluje seznam oslovených ﬁrem ve věci veřejné zakázky
• RMF schvaluje komisi pro otevírání
obálek a komisi pro posouzení nabídek
(jakožto jeden společný orgán), a to
v tomto složení: Členové Mgr. P. Řehová, Ing. P. Dohnal, Ing. M. Kasala,
Ing. P. Gálík, Ing. R. Ševčík
Náhradníci: Mgr. P. Finferová, Ing. V.
Matela, Ing. arch. J. Kudělka, Ing. J. Košák, P. Ševčík.
• RMF v návaznosti na stanovisko
Mgr. Pavlíny Řehové, advokátky, schvaluje předložené znění Zadávací dokumentace vč. Výzvy k podání nabídek
na akci „Městský kamerový a dohlížecí
systém města Fryštáku“.
b) RMF schvaluje seznam oslovených
ﬁrem ve věci veřejné zakázky
c) RMF schvaluje komisi pro otevírání
obálek a komisi pro posouzení nabídek
(jakožto jeden společný orgán), a to
v tomto složení:
Členové: Mgr. P. Řehová, Ing. P. Dohnal,
P. Kozojed, Ing. P. Gálík, Z. Šafář, Npor.
S. Hrdina Ing. T. Černý.
Náhradníci:
Mgr. P. Finferová, Ing. V. Matela,
Ing. arch. J. Kudělka, Ing. J. Košák,
P. Ševčík, Mgr. L. Sovadina, Nprap.
P. Zaoral.

• RMF s odkazem na stanovisko Zastupitelstva města Fryštáku a v souladu
s podmínkami zadávací dokumentace
ruší výběrové řízení na udělení zakázky malého rozsahu s názvem Vyhotovení cenových map města Fryštáku,
neschvaluje pořízení této cenové mapy
a ukládá Ing. M. Jaškovi zajistit zpracovatele posudků na stanovení cen nájmu
v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
bytech pro bydlení a v komerčních prostorách ve vlastnictví města.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi městem Fryšták, a J.
Šopíkem, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o vystoupení VUS Ondráš, číslo 046/15,
mezi Českou republikou – Ministerstvo
obrany jako organizační složka státu,
Praha a městem Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu při Radě
města Fryštáku č. 07/2015 ze dne 18.
5. 2015 bez připomínek.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Sociálním službám města Kroměříže, p. o., pro r. 2015 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru mezi městem Fryšták, a zař. Sociální služby města Kroměříže, p. o.,
za účelem pokrytí částečných nákladů
na provoz, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Lukov,
p. o., pro rok 2015 a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
mezi městem Fryšták, a Domovem pro
seniory Lukov, p. o., za účelem pokrytí
částečných nákladů na provoz, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí stanovisko Komise bytové, sociální a pro rodinu při
Radě města Fryštáku k záležitosti sourozenců Jamných, s tím, že deﬁnitivně
se vyjádří až s ohledem na výsledky avizovaných jednání žadatelů.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. D/315 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce A. Fajgarové,
Březolupy a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Fryšták,
a A. Fajgarovou, Březolupy, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost fy Fe
MARKET – recycling, s. r. o., o slevu
na nájemném nebo o zrušení nájemného a z důvodu nedoložení požadovaných
dokladů ze strany žadatele odkládá své
rozhodnutí.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 230/1 – ostatní
plocha, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
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o celkové výměře 40 m², žadateli B. Peturovi, bytem Podlesí IV/5376, 760 05
Zlín, pro stavbu přípojky kanalizace
pro novostavbu RD umístěného na pozemku p. č. 227, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták a schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem Fryšták, a B. Peturou, pro stavbu přípojky kanalizace pro
novostavbu RD umístěného na pozemku p. č. 227,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informaci pořadatele country večera (26. 6. 2015)
P. Doležala, Fryšták, v zařízení Šenk,
Fryšták, souhlasí s využitím městského zařízení i pozemků p. č. 383/1, p. č.
384/2 a p. č. 913/1 (městem propachtovaný pozemek od Státního pozemkového úřadu), a to s tím, že pořadatel je
při organizaci tohoto hudebního večera
vázán stávající obecně platnou legislativou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem
„Fryšták, TS T1 Obec, obnova“ prováděnou i na části městských pozemků p. č.
516/1 – ostatní plocha, a p. č. 474/1 –
ostatní plocha, oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy, s tím, že realizace stavby
bude provedena až po opravě komunikace Zlínská.
• RMF doporučuje ZMF schválit smlouvu 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 T1 Obec,
obnova“, umístěné na části městských
pozemků p. č. 474/1 – ostatní plocha,
a p. č. 516 – ostatní plocha, oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městských pozemků p. č.
113/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 113/8 – ostatní plocha, jiná plocha, oba k. ú. Vítová, obec
Fryšták, o celkové výměře 3 m², žadateli manželům Gajduškovým, Vítová,
a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu
kanalizační přípojky pro stavbu RD, čp.
111, umístěné na poz. p. č. 151/10, k.
ú. Vítová, obec Fryšták.
• RMF schvaluje žadateli J. Prachařovi, Fryšták, úlevu na nájemném ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného pro
měsíce červen, červenec a srpen roku
2015, a pověřuje Ing. M. Jaška, vedou-

cího ESO, zajištěním úkonů k provedení
úlevy na nájemném.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
841 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 842 –
zahrada, a p. č. 474/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o celkové výměře 17 m²,
žadateli A. Staňkové, Fryšták,
Ing. J. Kozákové, Praha a E. Connelly,
Cambridge, USA a uzavřít Smlouvu
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní přípojky
pro stavbu RD, čp. 35, umístěné na poz.
p. č. 838, k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
• RMF neschvaluje využití nabídky
na prezentaci města Fryštáku v rámci
projektu „Cesty městy“.
• RMF bere na vědomí žádost Společenství vlastníků bytového domu, čp. 266,
Fryšták, zast. A. Březíkem, předsedou
společenství, na vybudování vodovodní přípojky k bytovému domu, čp. 266,
z hlavního řadu na ul. Komenského
a ukládá předsedovi stavební komise
Ing. P. Gálíkovi projednat tuto žádost
na Stavební komisi při Radě města
Fryštáku.
• RMF bere na vědomí odstoupení
Ing. K. Miči od výkonu funkce stavebního dozoru investora na akci „Průtah
Fryštákem 2. a 3. etapa, chodníky, obruby“, a to z důvodu změny pracovního
vytížení, a ukládá prověřit možnost převzetí závazku uchazeči umístěnými dle
pořadí, a v případě neakceptace této
nabídky neprodleně vypsat novou veřejnou zakázku malého rozsahu dle „Zásad města“.

• RMF schvaluje ustavení pracovních
skupin ve věci přípravy Strategického rozvojového plánu města Fryštáku
a jmenuje vedoucí těchto pracovních
skupin takto:
a) Skupina pro dopravní a technickou
infrastrukturu: vedoucí Ing. P. Gálík
b) Skupina pro lidské zdroje a služby:
vedoucí Mgr. B. Komín
c) Skupina pro vzdělávání a inovace: vedoucí Mgr. L. Sovadina
d) Skupina pro neziskový sektor: vedoucí Ing. T. Černý
• RMF bere na vědomí výsledky VŘ
na dodavatele fotograﬁí města a ukládá
předsedovi IT komise Ing. T. Černému
jednat se dvěma nejlépe hodnocenými
fotografy, J. Řezníčkem a J. Chudárkem ohledně zajištění fotograﬁí města
(5ks foto ke každé kategorii) a ukládá
Ing. M. Jaškovi připravit návrh smluvní
dokumentace k převodu vlastnických
a autorských práv k fotograﬁím.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
IT komise při Radě města Fryštáku č.
05/2015 ze dne 14. 5. 2015 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání Stavební komise při Radě města
Fryštáku č. SK3/2015 bez připomínek
a pověřuje Ing. P. Dohnala projednat
s dopravním inspektorátem ve Zlíně
způsob omezení rychlosti vozidel vjíždějících do Fryštáku směrem od Lukova,
dále ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistiti
projektovou dokumentaci na zpracování projektové dokumentace na chodník
k fotbalovému hřišti podél domu Maroňových a chodník k zastávce na Špici.

DISTRIBUCE FRYŠTÁCKÝCH LISTŮ
Vážení čtenáři, v měsíci červnu došlo k nepříjemné změně při distribuci
našeho měsíčníku. Fryštácké listy byly sice dne 28. května předány na poštu
ve Fryštáku, ale jak mi bylo sděleno jejich distribuci teď nezajištuje pošta Fryšták,
ale přímo pošta Zlín.
V praxi to znamená, že noviny se z fryštácké pošty (kam je vozíme rovnou
z tiskárny) odvezou do Zlína, tam je poštovní doručovatelé roztřídí a pak je vezou
zpět do Fryštáku, kde by měly „skončit“ ve vašich poštovních schránkách. Připomínám, že město tuto placenou službu využívá již více než 6 let, ale za celou
dobu nebylo na jejich distribuci tolik stížností jako právě teď. Za celou redakční
radu se Vám tedy omlouvám, ale bohužel vina skutečně není na naší straně. Pokud jste noviny nedostali, můžete se o ně přihlásit v Městské knihovně Fryšták.
Osobně jsem po zjištění těchto skutečností kontaktoval vedoucí zlínského depa
paní Prokopovou a požádal ji o okamžitou nápravu. Pokud by se zmíněná situace
opakovala i v tomto měsíci (a vy jste „Listy“ včas nedostali), prosím předejte
Vaše jméno a adresu (s číslem popisným) buď přímo v knihovně, nebo ji pošlete
e-mailem na p.nasel@frystak.cz.
Věřím, že nepříjemná situace, kterou musíme vinou nekorektního jednání České pošty a.s. řešit, je pouze dočasná. Pokud by se však opakovala, budeme
hledat jiná řešení včetně možnosti zadat roznos Fryštáckých listů jiné organizaci
nebo jednotlivci, kteří jak doufáme zaujmou odpovědnější přístup.
Příjemně strávený čas letních dovolených Vám za celou redakci Fryštáckých
listů přeje
Pavel Nášel.
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Vážení čtenáři Fryštáckých listů,
v rámci tiskové komise debatujeme o možné budoucí podobě FL. V blízké budoucnosti proběhne přesoutěžení dodavatele tisku. Nabízí se příležitost vybrat si
kvalitu papíru či barevnost tisku. V současnosti jsou Fryštácké listy tištěny na běleném papíře matná křída 115 g. Možnou alternativou může být recyklovaný jemně
nažloutlý papír. Můžeme šetřit přírodu za rozumné peníze – ceny recyklovaného
papíru mohou být cca do 10 % vyšší než u běleného papíru.
Další možností zvýšení kvality může být celobarevný obsah (fotograﬁe, texty).
V současnosti je používána varianta barevné obálky se stránkami v černobílé podobě. Rozdíl v ceně těchto dvou variant činí přibližně 35 %.
Od nové soutěže očekáváme úsporu, která by měla s rezervami pokrýt případnou změnu papíru, barevnost tisku či navýšení počtu stran.
Rádi bychom se opřeli i o váš názor, a proto se na vás obracíme s následující
anketou:

dostane, stihne-li zaslat svůj příspěvek
do uzávěrky.
Tak kde může být zakopaný pes?
Proč není prostor, který je k dispozici, vyplňován také názory vás občanů
na činnost radnice, rozhodnutí zastupitelských orgánů (zastupitelstva a rady)?
Ať už se s nimi ztotožňujete, nebo ne,
co je příčinou? Strach, nechuť a nepotřeba, nedostatek informací? Více
na www.hlasnatrouba.cz.
(tento text vznikl po debatě s členy
tiskové komise, Tomáš Černý jeden
z členů TK)

1) Jaký papír byste preferovali?
a) Bělený (dosud používaný, barva jasně bílá, kvalita fotograﬁí vyšší),
b) Ekologický, recyklovaný (nažloutlý, kvalita fotograﬁí nižší, cena cca o 10 %
vyšší oproti variantě a).
2) Dali byste přednost:
a) Provedení s barevnou obálkou a ostatními stránkami v černobílé podobě (dosud používáno),
b) Celobarevnému provedení (náklady za 1 ks FL cca o 35 % vyšší oproti variantě a),
c) Černobílému provedení (náklady na 1 ks FL cca o 15% nižší oproti variantě a).
Odkaz na anketu naleznete na webové stránce města Fryštáku.
Hlásná trouba zveřejnila výsledky
průzkumu radničních periodik. Jaké
hodnocení získaly Fryštácké listy a co
si z toho můžeme vzít?
Cílem průzkumu občanského sdružení Oživení je mimo jiné zvýšit povědomí o problematice radničních periodik a podpořit možnosti účasti občanů
ve veřejné diskusi o místních záležitostech a dále podpořit uplatňování principů média jako veřejné služby při vydávání tištěných periodik.
I naše Fryštácké listy jsou vydávány
za veřejné peníze veřejnou autoritou.
Z rozpočtu města je na tento měsíčník
vynaloženo cca 310 tisíc Kč ročně. Skutečný výdaj je ponížen o příjem z reklamy v hodnotě přibližně 40 tis. Kč ročně.
Člověka mohou napadat myšlenky, jestli
za takto vynaložené prostředky dostává
adekvátně objektivní a názorově vyvážené informace o místních záležitostech v našem městě. Klíčovými kritérii
pro hodnocení periodik jsou například
publikace alternativních či kritických
názorů na činnost radnice, poskytování
objektivního a názorově vyváženého obsahu. Dále se hodnotí, zda jsou zveřejňovány informace o budoucích rozhodnutích, do kterých se mají občané šanci
zapojit nebo zda periodikum informuje
především o událostech v místní politice. Součástí hodnocení je i přítomnost
názorové polemiky na politiku radnice,
časté zmínky o vedení města v textu
a vysoká míra fotograﬁí představitelů
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města či přítomnost velkého množství
textů, které referují o činnosti radnice
a přitom nemají autora.
Fryštácké listy se podle indexu
IRON umístily na dvanáctém místě
(z celé ČR) s hodnotou 6,55 % z celkové stovky hodnocených periodik, přičemž polovina z nich nepřesáhla 0%.
Výsledek hodnocení Fryštáckých
listů: „Periodikum Fryštácké listy přináší i různé názory na politiku radnice
a alespoň část obsahu je vyvážená.
O politice radnice se toho lze dozvědět
velmi málo, není dobrým zdrojem informací o budoucích rozhodnutích, většina článků o politice radnice má jasného autora, slouží často jako nástroj
pro účelovou prezentaci vedení radnice
a místní vedení je zobrazováno (na fotograﬁích) minimálně nebo vůbec“.
Máme na víc?
Výhodou tohoto hodnocení je, že jej
vyhotovil někdo z venku, což je zároveň
i nevýhoda, a proto si zaslouží bližší
vysvětlení, jelikož způsob, kterým byly
Fryštácké listy hodnoceny, není schopen posoudit realitu Fryštáckých listů.
Kdo si takové hodnocení přečte, může
získat mylný dojem, že redaktor působí
jako autokratický cenzor. Hodnoticí nástroj “Hlásná trouba” ovšem zcela opomíjí skutečnost, že kdo chce ve Fryštáckých listech cokoliv publikovat, prostor

Hledáme společnou vizi
Jednou z Rad města Fryštáku byli
určeni vedoucí čtyř pracovních skupin,
které významným způsobem ovlivní
ﬁnální podobu Strategického plánu
2015–2020 (SP). Dohodli jsme se, že
SP nebude cár papíru a že si na jeho
tvorbu vyčleníme dostatek času. Dle
rad pana Schneidera (zhotovitele SP)
by každá ze skupin neměla přesáhnout 15 členů. To je dostatečný prostor pro všechny zastupitele, aktivní
občany s nápady, odborníky nebo třeba i bláhové vizionáře.
Proč je důležité do procesu tvorby zapojit veřejnost?
Chceme předejít bezdůvodnému
odmítání plnění SP.
Chceme poznat názory, potřeby
a přání veřejnosti, chceme získat
nová řešení a nápady.
Potřebujeme cennou zpětnou vazbu od různých skupin občanů.
Chceme omezit projevy vandalismu, protože lidé chrání to, co si sami
vymysleli.
Chceme posílit vzájemné vztahy
mezi obyvateli v obci a vztahy obyvatel k obci samotné
Více informací naleznete na webových stránkách města Fryštáku.
Tomáš Černý
vedoucí realizačního týmu SP
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ad: Fryšták – město či vesnice?
I já bych chtěla přispět troškou
do mlýna …
Dlouho jsem přemýšlela, jestli mám
na článek paní Holíkové reagovat, ale
nedá mi to. I když respektuji názory
ostatních lidí, myslím si, že to udělat
musím.
Fryšták je město. Malé a krásné.
Tvoří ho příroda i lidé. To, že každý musí
obstarat svůj majetek, je víc než jisté.
Doba je těžká. Každý je rád, pokud má
práci a práce doma se proto musí udělat, když zbude čas. Ať už je to v pondělí
večer, nebo třeba v neděli dopoledne.
Nevím, proč bych měla odsuzovat souseda, který seče trávu v sobotu večer
jen proto, že prostě jindy čas nemá.
Chápu, že člověk, který vyrostl
ve velkém městě na sídlišti, toto asi
nepochopí a že mu to vadí. Stejně tak
jako by vadilo mně, že slyším v paneláku sousedku, jak klepe řízky, hádá se
s manželem, ve dvě v noci sleduje hlasitě ﬁlm v televizi, anebo jde několikrát
za noc na toaletu.
Kokrhající kohout a bečící ovečka –
to je vskutku „problém“. Pokud vím, tak
se různé zvířectvo u rodinných domků
chovalo od nepaměti. Jednak pro obživu, ale také pro radost. Že si kohout
zakokrhá a ovečka zabečí (a ovce bečí
i na travnatých stráních Tater a Alp, kde
je žádný plot neomezuje), je, myslím si,
zcela normální.
Paní Holíková píše, že by chtěla
odpočívat a poslouchat zpěv ptáčků
(mimochodem – kohout je také pták!).
V tom jí samozřejmě nikdo nebrání. Ale
člověk je tvor rozumný a také by měl být
tolerantní. Ono existuje známé české
pořekadlo: Kdo nemá rád zvířata, nemá
rád ani lidi. Já doufám, že to na nás,
Fryštačany, neplatí.
P.S. Každý má právo volby – buď se
přizpůsobí okolí, nebo má možnost odstěhovat se. Já navrhuji třeba hluboké
lesy Sibiře nebo Aljašky. Tam bude klid
zaručený.
Drahomíra Krajčová
•••
Dovolte mi, abych na tomto místě
krátce a pokud možno co nejobjektivněji reagoval na článek paní Holíkové,
uveřejněný v rubrice „Z Vašich Dopisů“
v červnovém vydání FL 2015.
Ve Fryštáku žiji více než 20 let
a vzhledem k rodinným vazbám tu jezdím v podstatě od útlého věku. Tím
se považuji již za starousedlíka, který
do jisté míry opravdu občas „trpí“ popsanými „nešvary“, jako je „svátečně

nedělní“ sekání trávy, řezání dřeva atd.
– souhrnně se tomu myslím říká práce.
Pár z nás to dotáhlo dokonce tak daleko, že si k tomu všemu pořídili i nějakou
tu „havěť“ na „přilepšenou“ nebo dnes
už spíš pro potěchu ducha. Jelikož navíc osobně bydlím v těsné blízkosti paní
Holíkové, musím objektivně připustit,
že až potud nemám proti skutečnostem v článku žádné výhrady. Snad jen
taková maličkost, kterou „trpí“ téměř
bez rozdílu všichni starousedlíci v mé
blízkosti a to, že přes týden chodíme
do zaměstnání! V mém případě navíc
mimo domov, takže odjíždím v pondělí
ráno a vracím se zpravidla v pátek odpoledne.
Co se týče zmíněné „mentality“ obyvatel obce (či města?) Fryštáku, musím
s velkou úlevou konstatovat, že v mém
okolí (až na světlé vyjímky) jsou lidé
především tolerantní. Já osobně jsem
se za celou dobu, co zde žiji, nesetkal
s výrazně negativní reakcí mých nejbližších sousedů – starousedlíků na tyto
„nešvary“. Vždy jsme se dokázali dohodnout a dočasně tolerovat hlučnější
práce (i ve dnech volna!) včetně zcela
výjimečných „hlasitých večírků“. Vždyť
i já můžu občas potřebovat posekat
trávu v sobotu, neděli či svátek, případně zvlášť teď v letním období posedět
s přáteli venku v rámci „hlasitějšího večírku“. Možná je to pro Vás překvapení,
ale u nás ve Fryštáku (opravdu až na výjimky) to vždycky fungovalo. Tedy až
do přečtení Vašeho článku jsem o tom
byl přesvědčený.
Horší to ovšem bude s tou domácí
zvěří. Obávám se ale, že kohout ani
ovce k Vám, paní Holíková, na rozdíl
od nás starousedlíků, tak „tolerantní“
nebudou. Kohout si ráno to svoje prostě „odkokrhá“ a ujišťuju Vás, že ovce
„bečí“ úplně stejně za plotem (v centru)
jako na horské louce. Zkuste si někdy
udělat výlet do Prahy, případně jiného
většího města. Až budete celý den poslouchat řinčení tramvají, hluk aut (jako
já) pak snad změníte názor na tuto „němou“ tvář.
Vlastimil Foret, Fryšták
Nechejte Fryšták Fryštačanům...
Jsem Fryštačanka a jsem na to
pyšná…. Proto mám potřebu reagovat
na článek v minulém vydání FL. Pisatelka má pravdu v jedné věci. My jsme sví
a náš způsob života nemusí vyhovovat
lidem přistěhovalým, ale dovolte mi nastínit můj pohled… V dnešní době, kdy
spousta z nás tráví pracovní dobu u po-

čítačů, v kancelářích nebo jiných uzavřených prostorách, máme potřebu být
venku. Práce na zahradě, která někomu
může připadat jako nutnost, je právě
pro nás relaxem a odpočinkem. Naši
předkové byli rolníci, obdělávali políčka,
chovali dobytek. Za mého dětství bylo
skoro v každém dvorku prasátko, slepice, králíci… Co může být příjemnějšího
než vůně čerstvě posekané trávy. Náš
dům je v centru dění a zvuků, slyšíme
požehnaně. Ovšem záleží na tom, jak
je člověk vnímá. Když ráno slyším auto
pekařů a vykládku beden ve školce, jen
si řeknu, chudáci, ti už musí vozit a já si
ještě ležím… Jakmile po sedmé hodině
chlapi z technických vyjedou se sekačkou do zahrady, vytáhne mě to z postele a nasávám svěží vůni trávy… A to
už se probouzí klimatizace v kuchyni,
za chvíli rozjede svůj souboj s děravými
zuby pan doktor a jeho turbína na křesle, během celého dne je to spousta
vjemů, večer nám vyhrává ze sklepa
zdravotního střediska bigbít a my jsme
v pohodě. Všechny ty lidičky kolem totiž
známe, cítíme se být součástí tohoto
soukolí a možná, když startujeme naši
dodávku pod penzionem, taky to zaburácí. Ovšem tohle všechno je mnohonásobně vynahrazeno milým úsměvem či
přátelským slovem se sousedy, s paní
prodavačkou v obchodě, všichni se
od vidění známe, a když jdu do města,
i třeba v nevalném rozpoložení, pokaždé
mi někdo zvedne náladu. Moje babička pocházela ze Slovenska, ale protože byla pracovitá a přátelská, zapadla
mezi místní k nerozeznání. Sousedky
si vyměňovaly kytičky v zahrádkách, co
měl kdo pěkné, podělil se, aby udělal
radost dalšímu. A tak tady fungujeme.
Když slyším cirkulárku, hned mi v hlavě
skočí myšlenka: aaa pan soused nezahálí a chystá se na zimu. Když v neděli
zvoní zvony, které třeba můj muž ještě
po dvaceti letech nedoceňuje, zní mi
kouzelně. Snad nám tyto zvuky někdo
přistěhovalý nezakáže, nebudeme muset sekat trávu kosou, řezat dříví ruční
pilou a zalepovat zobáky kohoutům. To
bychom pak mohli domácí zvířata vidět
jen v zoo jako městské děti, z Fryštáku
udělat místo, kde se jen přespí, víkendy
budeme trávit v klimatizovaných nákupních centrech…. A bude tady klid a mrtvo… Právě na vesnici je život a zvuky
pracovitých lidí, to tady vždycky bylo
a snad i bude, držím nám palce. A zpěv
ptáků se dá poslouchat každé ráno,
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doporučuji do pěti hodin, než se město
probudí – i u nás jsou krásně slyšet!
Jolana Kozojedová
•••
Vážená paní Holíková, odpovím Vám
krátce na Váš příspěvek ve FL.
1) Jestli chcete změnit druhé lidi, začněte u sebe.
2) Každému vyhovuje jiný druh odpočinku. Většina lidí nedokáže celé dny
jen ležet, ale má radost z práce kolem
domu.
3) Možná časem poznáte, že budete
potřebovat pomoc těch „hrozných“ lidí
z Fryštáku.
4) Svátek práce je jenom svátkem
práce, ne dnem odpočinku. Nejsem zastáncem práce v neděli, ale kdy jindy
má člověk udělat svou práci doma, než
v sobotu, když na to v pracovní dny čas
nestačí?
5) Dobré vztahy mezi lidmi se nevytváří neustálým stěžováním si na druhé
do novin.
Vše dobré přeje
Mgr. Jana Skaličková

PODĚKOVÁNÍ
Dne 5. 6. 2015 jsem v obci Vítová
ztratila peněženku se všemi doklady
a určitou ﬁnanční částkou.
Zásluhou hodných lidí, kteří peněženku našli a kontaktovali mne, nemusím složitě vyřizovat všechny doklady. Proto bych chtěla moc poděkovat
paní Adamíkové, která mne vyhledala
a ohlásila nalezení peněženky a hlavně
rodině Miklových, která peněženku nalezla a předala mi ji.
Jsem ráda, že jsou mezi námi takoví poctiví lidé.
Ještě jednou moc děkuji.
Věra Novotná, Kostelec
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Festival umění nevidomých na Moravě v MŠ Fryšták
Dne 18. června 2015 se v dopoledních hodinách v Mateřské školce
ve Fryštáku uskutečnilo vystoupení zpěvačky Daisy a její doprovodné skupiny.
Vystoupení proběhlo v rámci akce Festival umění nevidomých na Moravě, který
pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a jehož cílem je
zapojovat aktivně umělecky nadané
osoby se zrakovým postižením do běžného života a dokázat, že i s tímto
zdravotním omezením lze žít hodnotný
a smysluplný život.
Děti v mateřské školce se vystoupení víc než zjevně těšily, byť pro ně bylo
do poslední chvíle zahaleno jakýmsi tajemstvím. Už při přípravě na vystoupení zvědavě nakukovaly z oken, jednak
na dvůr, co že se to bude odehrávat,
a jednak na oblohu, zda vydrží počasí.
Sluníčko se nakonec přece jen
umoudřilo a vyšlo zpoza mraků a účin-

kujícím i dětem příjemně hřálo. Děti
se pak dočkaly zábavného a aktivního
dynamického programu, během něhož
se mohly patřičně (za bedlivého dozoru paní učitelek) vyřádit, zatancovat si
a občas i patřičně zaječet, až uši zaléhaly (pokud jsme v tomto ohledu překročili nějaké ty hlukové limity, všem
škarohlídům v okolí se omlouváme),
a hlavně také zasoutěžit o balonky,
CDéčka, bublifuky a tolik milované sladkosti. Na konci vystoupení navštívil děti
i vzácný host – medvídek PÚ a nechal
se s dětmi na památku vyfotografovat.
Čtvrteční dopoledne uteklo jako
voda a nikomu, ani účinkujícím, ani
dětem se příliš do loučení nechtělo.
Děti by rády, aby ta veselá jízda měla
ještě pokračování, nicméně jedny čekala dlouhá jízda domů a ty druhé dobrý
oběd a postýlky k sladkému usínání.
Festival umění nevidomých na Moravě v Mateřské školce Fryšták tak splnil
své poslání. Věřme, že tato myšlenka
nezapadne a město Fryšták se stane
i v dalších letech pevnou součástí této
charitativní akce. Společné plány a nápady jak pokračovat dále už jsou tady.
A tak je třeba poděkovat všem, kteří se při přípravy této akce, byť vznikla
narychlo, nezalekli a pomohli ji zorganizovat. Děkujeme Městu Fryšták, Mateřské školce Fryšták i Divadélku FOFR. Ta
trocha napětí a porce námahy za nadšené dětské úsměvy je k nezaplacení.
Děkujeme FO.
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Letošní jaro bylo pro nás velmi pestré a bohaté na společné akce pro děti.
V polovině dubna jsme pro děti z mateřské školky připravili akci s názvem Otvírání studánky. Jedná se o procházku dětí
s učitelkami v rámci dopoledního programu směřující do Horní Vsi. Mladší děti
šly k Šenku, předškoláci měli cíl u studánky pod skautskou chatou Eliškou.
Děti po cestě plnily různé úkoly a v cíli
pak hledaly ukrytý poklad. U studánky
na ně čekal vodník s vílou a společně
básničkami a písničkami budili studánku
ze zimního spánku. Dětem se procházka velmi líbila a užily si to i paní učitelky
společně s vílou a vodníkem.

OHLÉDNUTÍ ZA JAREM

Protože nám počasí v dubnu přálo,
uspořádali jsme dětem již tradiční, ale
přesto trošku jiné sportovní odpoledne.
Tentokráte pod názvem O pohár královny koloběžky. Celé dění se odehrávalo
v prostorách před jídelnou MŠ a na zahradě. Při registraci děti dostaly startovní čísla a pak jim už nic nebránilo v zápolení s koloběžkami. Vlastní koloběžka
nebyla podmínkou. Bylo připraveno několik stanovišť s různými dovednostními
úkoly a děti se těchto úkolů zhostily více
než dobře. Dokonce je to tak bavilo, že
chtěly přidat ještě další. Nakonec jsme
vyhodnotili nejlepší výkony a vítězové
byli řádně na stupních vítězů odměněni.
V kategorii I. se na 1. místě umístil Vašík
Ihaz, na 2. místě Rozárka Čuříková, na 3.
místě Nelinka Holíková, v kategorii II. se
na 1. místě umístil Valerek Chazatkjan,
na 2. místě Viktorka Chludová a na 3.

místě Šimonek Chudárek. V kategorii III.
se na 1. místě umístil Honzík Žák, na 2.
místě Agátka Chludová a na 3. místě
Anička Pospíšilová. Ostatní závodníci
dostali také malé odměny. Všem ještě
jednou gratulujeme.
Konec dubna jsme zakončili již 7.
ročníkem pálení čarodějnic. Přípravy byly
velké a mnozí se už nemohli dočkat večera, kdy všechno vypukne. Počasí na-

a dobroty u mlsné ježibaby. Kdo neochutnal výtečný čarodějný gulášek nebo grilované selátko, o mnoho přišel. Zkrátka
jídla a pití bylo dost a zábava jela v plném proudu. Nechyběla ani přehlídka
všech malých a velkých čarodějek, čarodějnic a čarodějů, při které byla vybrána
vždy jedna vítězka z každé kategorie. Pro
letošní rok v kategorii dětská čarodějka
vyhrála Eliška Chudárková, v kategorii
malý čaroděj to byl Robert Fryš. Vítězkou
dospělé čarodějky pro rok 2015 se stala
Petra Pavlíková. Všem ještě jednou gratulujeme. Po velkém vyhlášení a rozdání
ochranných amuletů přišla chvíle pro
magický, čarodějný tanec, na který se již
všichni moc těšili. Následovalo zapálení
velké vatry a několik tanců kolem ní. Jakmile se setmělo, přišla chvíle pro závěrečnou ohňovou show. I přes malý technický problém s výpadkem elektřiny vše
nakonec výborně skončilo. Kdo tam byl,
jistě má na co dlouho vzpomínat a kdo
za námi ještě nezavítal, může to zkusit
zase za rok. Určitě nebude litovat.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat našim sponzorům JANSPO ZLÍN
s. r. o., NESTLÉ ČESKO s. r. o. Holešov,
SVOBODA–BŘEZÍK PEČIVO s. r. o., KOVOTREND s. r. o., JAN CHROMČÁK, ANIMALS HOLDING DRUŽSTVO a MĚSTO
FRYŠTÁK za jejich materiální i ﬁnanční
podporu. Moc děkuji také těm, kteří nám
pomáhali při přípravách i samotných akcích.Také děkuji fotografům, kteří nám
zaslali krásné fotky z našich akcí. Moc
děkujeme. Fotky ze všech akcí najdete
na stránkách www.venecek.cz.
Za O. S. Věneček – Z.V.
UPOZORNĚNÍ: Plánované květnové
IX. PUTOVÁNÍ POHÁDKOU bylo z důvodu špatného počasí přeloženo na 5. 9.
2015. Také Vás prosíme o vyjádření se
v anketě, týkající se začátku putování
pohádkou, která je umístěna na našich
stránkách www.venecek.cz. Anketa bude
ukončena 31. 7. 2015. Děkujeme.

štěstí přálo a tak nebyla nouze o velké
množství účastníků. Průvod, který jsme
zahájili u sokolovny, se vydal směrem
do Horní Vsi na Žabu. Po cestě se k nám
přidávali další a další čarodějnice a čarodějové a tak nám průvod stále rostl.
U rybníka na Žabě nás přivítali s velkým
potleskem. Všichni s nadšením sledovali upevňování krásné ježibáby na velkou
vatru. Hudba pěkně hrála a všichni se
báječně bavili. Pro děti bylo připraveno
hned několik stanovišť, kde mohli ukázat
své dovednosti nebo také překonat vlastní strach. Ve zkrášlovacím salonu bylo
stále plno. Milé čarodějky zde všechny
zájemce umělecky zkrášlily. Mnozí neminuli ani věhlasné věštírny. Také nemohu
opomenout oblíbené kouzelné lektvary
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Vašku, blahopřejeme!
Koncem května se Vašek Staněk
(rozhovor s ním vyšel v minulém čísle FL) zúčastnil atletických závodů na
Slovensku a na severní Moravě. Zde si
splnil limit na mistrovství světa v Santiagu de Cali v Kolumbii. Děkujeme za báječný výkon a budeme držet palce, aby
i na tomto mistrovství světa, za velikou
louží, uspěl. Aby udělal radost sobě, rodičům i Fryštačanům.
Vašku, jsme na Tebe pyšní a budeme Ti zase držet palce!
SK

Dětské rybářské závody
V sobotu 6. června 2O15 proběhl 7. ročník dětských rybářských závodů. Počasí se nám vydařilo. Účast byla veliká. 27 dětí (21 chlapců a 6 dívek). Závody se
konaly na rybníku Vylanta.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: A/ nejvíce ulovených ryb, B/ největší ryba.
Pořadí dívky – A: 1. Daňková Apolenka, 2. Vidlářová Zuzana, 3. Jašková Michaela
B: 1. Barboříková Pavlínka, 2. Fryšová Michaela, 3. Valeriánová Andrejka
Pořadí chlapců – A: 1. Oravec Honza, 2. Malý Ondřej, 3. Trokan Lukáš
B: 1. Pavelka Libor (82 cm), 2. Provazník Nikolas, 3. Koláček Ladislav
Hlavními sponzory byli Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták, ZŠ Fryšták, Město Fryšták, Jídelna ZŠ Fryšták a ostatní podnikatelé Fryštáku.
Děkujeme všem sponzorům. Bez nich bychom tyto akce nemohli pořádat.
Jaroslav Jaška, vedoucí rybářského dětského kroužku

S úctou smekám…
Stmelit nejen třídní kolektiv dětí, ale
také rodiče a pedagogy se s respektem
daří paní učitelce Mgr. Heleně Uhříkové
a Mgr. Pavlíně Dračkové. Ani jedné nechybí odvaha a kuráž zkoušet nové věci.
Díky jejich odhodlání tak vnikl nápad
pozvat nás rodiče během dvoudenního
školního výletu páťáků na odpolední
setkání u táboráku. S rodiči se docela
známe a vzájemné vztahy máme dobré. Od první třídy našich ratolestí totiž
na konci školního roku pořádáme společné táboráky s dětmi a třídní učitelkou. Avšak akce „výlet“ byla výjimečná
už sama o sobě. Tedy alespoň pro mne.
Nemohu psát za ostatní rodiče, ale když
jsem s některými hovořila, měli stejný
dojem. Přijeli téměř všichni a také se
bez váhání zapojili do připravené společné hry a opékání špekáčků. I fotbálek vzal za své. Krásné neformální setkání a propojení rodiny a školy. „Jan
Amos“ by měl jistě radost. Škola hrou,
to je přece oč tu běží. Sice jsme svázáni
pozicemi a svými rolemi ve společnosti,
ale neformální setkávání může být užitečné v různých ohledech. Především
pak můžeme bez obav projevit svoji lidskost a opustit role, které nás mnohdy
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svazují – ať už je to role dítěte, rodiče,
učitele, či kohokoliv jiného. Možná, že
i „Vaše třída“ se již zapojila do podobných setkávání, ale pokud zatím ne a je
to Vaším vroucím přáním, Vážení rodiče,
neváhejte a oslovte svého pedagoga/
pedagogy a jiné „rodiče spolužáky“. Nabídněte pomoc a společně vytvořte tradici tak, jak se to podařilo nám. A věřím,
že v tom budeme pokračovat.
Díky za pěkné odpoledne, paní učitelky!
Michaela Nutilová

ATLETICKÝ TROJBOJ
V úterý 9. června 2015 se v naší škole uskutečnily atletické závody pro děti
1. stupně. Letos si naše děti změřily
síly se sportovci ze ZŠ Přílepy a ZŠ Kašava. Bohužel obě školy přijely bez žáků
z 1. tříd, proto se závody v I. kategorii
nekonaly. Vybraní závodníci z 2.–5. tříd
soutěžili v běhu na 60 m, skoku dalekém
a hodu kriketovým míčkem.
V hodnocení škol v II. i III. kategorii
uspěla škola Přílepy a odvezla si tak oba
dva poháry.
Všechny sportovce chválím za podané výkony a děkuji všem rozhodčím
a starším dětem z naší školy za pomoc.
Marie Horáková

PS:
Vašek potvrdil svou připravenost!
Při mistrovství ČR v Ostravě získal na
800 metrů zlatou! Nyní se připravuje v
Rakousku v horách, aby si zvykl na řidší vzduch. Do Columbie odlétá se svým
trenérem 7. července.
Fryštačané, držme mu palce!

Dětský ﬁlmový festival
Zlín 2015
Pátek 29. 5. 2015 byl super den.
Neměli jsme totiž vyučování a jeli
jsme na 55. zahájení dětského ﬁlmového festivalu ve Zlíně. Jakmile jsme
vystoupili z autobusu, naskytl se mi
pohled na Zlín, jaký jsem ještě nikdy
neviděla. Všude spousta lidí různých
národností, obrovské letáky a plakáty,
pohádkové postavy, herci... Všichni
se hrnuli k Velkému kinu, kde měl být
festival oﬁciálně zahájen. I my jsme
se usadili na svá místa a začali jsme
si porozhlížet po těch hvězdách festivalu, a opravdu! Byl tam Jan Čenský,
Dana Morávková, Roman Vojtek, Markéta Hrubešová a dokonce se přijel
podívat i pan ministr Andrej Babiš.
Zahajovací ceremonial mne moc nezaujal, ale pokaždé tam vystoupil někdo
známý, takže bylo dobré ho vidět naživo. Po zahájení následovalo promítání
zbrusu nového českého ﬁlmu Sedmero
krkavců. Film pojednává o síle slova,
o odvážných činech a také o jednom
velkém tajemství. Podle mne byl ﬁlm
krásný, chvílemi strašidelný, chvílemi
dojemný a objevily se tu i vtipné scény.
Režisérka Alice Nellis natáčení zvládla
výborně. Když jsme vycházeli z kina,
ochomýtlo se kolem nás pár herců z onoho ﬁlmu. Vadilo mi, že jsme
spěchali domů a nemohli jsme se jít
s nimi vyfotit nebo si jít pro podpis.
Tohle byl velmi vydařený den,
na který ještě dlouho nezapomenu.
Lucie Čepická 6. A
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Jak si počít s drobným poraněním
V pátek 22. 5. uspořádala místní skupina ČČK odpolední povídání s dětmi.
Tématem bylo ukázat a „proškolit“ děti, jak si poradit s drobnými poraněními,
která nás mohou v běžném životě a zvláště o prázninách potkat. Děti se naučily
ošetřit odřeniny, řezné ranky, z běžných surovin jako např. z novin zhotovit dlahu
a ﬁxovat zlomeniny. Dále jsme si povídali jak zastavit krvácení, co si počít s klíšťaty,
co dělat, když nás napadne pes...
Drobotiny se sešlo nad očekávání. MUDr. Kateřina Vařáková se zhostila povídání a děti se zájmem poslouchaly. Po vyslechnutí se děti pustily do ošetřování
raněných. Šlo jim to vskutku od ruky a bylo vidět, že pozorně poslouchaly. Povídání
a ošetřování bylo doprovázeno promítáním ukázek úrazů, oživování atd.
Bylo vidět, že přednáška zaujala nejen děti, ale i dospělé. Teď už jen držíme
palečky, aby jste načerpané vědomosti o prázdninách nepotřebovaly.
Popelářová Hana

Mistrovstí ČR v mažoretkovém sportu

KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa
8.00–11.30
a 12.30–17.00 hodin

POZVÁNKA

Fryštácká farnost Vás srdečně zve
na
Celý školní rok se naše děvčata ze
skupiny NIKOL Fryštáckých mažoretek
připravovala na mistrovství ČR v mažoretkovéme sportu, kde musela splnit
dvě disciplíny pochodové deﬁlé a pódiovou formaci. V květnu jsme se zúčastnili kvaliﬁkace na MČR, v niž jsme
se umístily na krásném třetím místě
a domů jsme si odvážely nejen bronz,
ale i postup do semiﬁnále. Při kvaliﬁkaci byla také přidružená soutěž MČR
v miniformaci, kde naše mažoretky
získaly 1. místo v kategorii děti starší
a také titul MISTRYNĚ ČR. Tim pro nás
soutěže s miniformací skončily. V červnu se konalo semiﬁnále, zde již byla
konkurence velká, ale i přesto nás mažoretky hrdě reprezentovaly a umístily
se na 5.–6. místě.
Myslím, že se nám letošní mažoret-

ková sezóna velmi podařila a byla velmi
úrodná!!
Všem mažoretkám a rodičům děkujeme za podporu v takto náročném
sportu.
Nikola Dorazínová DiS.

POZVÁNKA NA HRÁDEK
Srdečně Vás zveme
v pátek 3. července 2015
od 14 hodin na
ZAHRADNÍ SLAVNOST,
která se uskuteční na zahradě
domova Hrádek ve Fryštáku.
K tanci a poslechu hraje hudba.
Připraveno je vystoupení
mažoretek ZŠ Fryšták.
Můžete se těšit
na drobné občerstvení.

DĚKOVNOU POUŤ
na Svatý Hostýn,
která se uskuteční
v sobotu 18. července 2015.
Slavnostní mše svatá – „Za poutníky
z Fryštáku“ sloužená P. Miroslavem
Dibelkou, při které bude hrát
i krojovaná dechová hudba
Fryštácká Javořina začne v 10:15.
Odjezd autobusu z náměstí ve
Fryštáku bude v 9 hodin.
Po skončení mše – kolem 11.30 je
pro všechny přítomné připraven malý
promenádní 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.
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Pamatujte, že je velikým neštěstím působit bolest vlastním
rodičům. Bůh zlořečí těm, kdo zapříčiní pláč rodičů.
Don Bosco
Dne 29. července přijel večer pan
inspektor, aby dojednal ustanovení personálu pro nový školní rok. Pan prefekt
zastupuje p. Lepaříka ve zpovědnici, ten
odjel na vojenské cvičení. Dům se už
skví v bílém, je pěkně olíčený i na chodbách. Následující den odjel pan inspektor do Sv. Beňadiku. P. Novosad odešel
pěšky brzo ráno na výpomoc do Slušovic.
Včera byli ﬁlozofové ve Zlíně na prohlídce
Baťových dílen. Nový personál pro dům
je už ustanoven. Pan Sklenařík opravuje
střechu na staré půdě.
6. srpna podnikli klerici z Ostravy pěšky cestu do Zlína a pak vlakem do Uherského Hradiště a Velehrad. Vrátili se téhož dne večer.
8. srpna odjela první skupina kleriků
autobusem do Moravské Ostravy.
10. srpna se vrátil z 20denního vojenského cvičení P. František Lepařík.
17. srpna se vracejí z prázdnin terciáni
až kvintáni, pro něž začíná druhého dne
vyučování. Vyučuje se těmto předmětům:
latině, němčině, matematice, řečtině. Odpoledne bývá za pěkného počasí vycházka. Zde je nutno poznamenat mimo kroniku, že tento den přijel do Fryštáku i 17letý
Cyril Juroška. Až do své smrti uchovával
korespondenční lístek, kde bylo napsáno: „Milý příteli! Přijal jsem tě do našeho
ústavu a to do 3. třídy. Nástup je 16. t.m.
Číslo máš 116. Buď hodně zdráv! P. Václav Mrtvý.“
31. srpna se sjíždějí primáni a sekundáni. Zde je nutné dodatečně poznamenat, že letošní nástup chovanců byl velmi
nepořádný. Někteří z chovanců se vymlouvali, že nevěděli, kdy mají nastoupit, až
jim to bylo ústně řečeno na konci prázdnin. Plný počet chovanců je 125.
Personál ústavu ve školním roce
1938/1939: Ředitel: P. Václav Mrtvý, po-

Kronika ústavu (29.)
školní rok 1938–39
tvrzený pro druhé tříletí. Prefekt: P. Jakub
Navrátil. Školní rádce: P. Petr Franta. Katecheta na školách venku: P. Alois Veselý.
Zpovědník: P. František Lepařík, pověřen
též vedením oratoře a P. František Černík.
Asistenti klerici: Antonín Blaha, Josef Vilímec, František Pitrun, Metoděj Hasilík,
Bedřich Tibenský, Jarolím Šánek a Josef
Přerovský. Koadjutoři: Alfréd Astr, vrátný
obuvník a František Malota, šatnář.
Pro oratoř určeni klerici Přerovský
a Blaha. V ústavu zůstávají kandidáti
bohosloví Karel Krčmař, Antonín Rochla
a Jan Krhut, kteří budou též vypomáhat
v oratoři.
1. září byl zahájen školní rok zpívanou mší svatou o 9 hodině s asistencí
a s Veni Creator (Přijď, Duchu svatý). V neděli 4. září se hráli chovanci dvě veselohry a kuplet. divadla rozveselila všechny,
zvláště kuplet pana Vilímce. Téhož dne
byla schůzka rodičů našich oratoriánů
po požehnání v divadle. Oratoriáni hned
následující týden mají triduum na začátek
školního roku. Je zakončeno společným
sv. přijímáním.
18. září v neděli v noci byl povolán
školní rádce na mimořádné vojenské cvičení.
Ve čtvrtek 22. září byl pohřeb P. Josefa Zbránka, kooperátora v.v. v Trnavě.
Tohoto pohřbu se zúčastnilo 20 chovanců
jako zpěváci, pan ředitel a P. Fr. Lepařík,
jenž nebožtíka pohřbíval za asistence
kněží z děkanátu. Zesnulý byl naším příznivcem a dobrodincem a přál si, aby jej
salesián pohřbil.
26. září náhle v noci o 22 hodině byla
rádiem vyhlášena mobilizace. Pan ředitel

Červenec na DISu
Máme vygruntovaný celý dům a těšíme se na hosty. Plánované přesuny
salesiánů se neuskutečnily, přesto
jsme se jednomu odchodu nevyhnuli:
po 5 letech odchází Lukáš Petrucha
zvaný tidít. Na jeho místo se posouvá
Thomas Strohbach.
Největší událostí letošních prázdnin je oslava 200 let od narození
Dona Boska. Ta proběhne na Velehradě o víkendu 7.–9. srpna. V pátek
večer bude vigilie, v sobotu v 11 hodin mše svatá, kterou celebruje biskup Karel Herbst. Odpoledne spousta
možností a kdo vydrží celý den, bude
se moci účastnit galavečera, na který
naváže koncert Pavla Helana a Prague Cello Quartet. K dispozici bude
speciálně uvařené pivo, speciální odrůda bílého a červeného vína a jedna
knižní novinka.
ihned vzbudil P. Lepaříka a pana Astra.
Venku se zatím lidé sbíhali na náměstí.
Následující den odjeli na vojnu podle mobilizační vyhlášky P. Černík, P. Lepařík,
koadjutoři Malota a Astr. Téhož dne byl
u nás pan inspektor. Chovanci zůstávají
i nadále v ústavu, škola jde tempem téměř pravidelným, až někteří z chovanců
vypomáhají ve strážní a poplachové službě a na telefonu v obecním domě. Střídají
se po dvou. Zpráva o abdikaci pana prezidenta E. Beneše, jakož i okupace území
působila na nás tísnivě. Někteří chovanci
ze zabraných území odcházejí.
Na obrázcích je třída kvintánů a P. Ignác Stuchlý v kočáru.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Klub maminek Č E RVE N E C/S R PE N
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Pravidelné úterky pro děti s doprovodem od 9:30 do 11 hod. se během
prázdnin mohou konat jen v případě, že
v klubu nebude probíhat týdenní Prázdninový klub pro děti. Sledujte prosím
náš facebook FANTAZIE GROUP, kde
Vás budeme informovat o tom, jestli se
úterní klub koná či nikoliv.
Plánujeme také společnou návštěvu malé zvířecí farmy poblíž Bystřice
pod Hostýnem s možností jízdy na koních a táborákem s vlastní dopravou.
Veškeré informace průběžně naleznete
na uvedeném facebooku.
FILMOVÝ FESTIVAL PRO DĚTI
A MLÁDEŽ ZLÍN VE FRYŠTÁKU 2015
Uteklo to jako voda a nastal znovu
čas poděkovat ve Fryštáckých listech
všem, kteří se podíleli na 2. ročníku
FESTIVALOVÉHO KLÁNÍ VE FRYŠTÁKU.
Může Vám to do jisté míry připomínat
slavné „Oscary“, ale tihle lidé si to prostě zaslouží se vší parádou a opravdovostí. Nejde jen o výčet nějakých jmen,
protože za každým jediným jménem je
nespočet hodin tvrdé, většinou dobrovolné a nezištné práce. Rádi bychom,
v prvé řadě, vyjádřili své díky programové ředitelce festivalu paní Markétě Pášmové, která ochotně podpořila vzájemnou spolupráci i v letošním roce.
Dále nám dovolte upřímně poděkovat především panu STAROSTOVI
a Městu Fryšták, jež nám poskytlo svoji
podporu během celé akce. Tedy, panu
Nášelovi, panu Krčmovi, paní Najmanové, panu Jaškovi a panu Černému.
Technickým službám pod záštitou pana
Richtera, ZUŠ Morava v čele s paní Hradilovou, panu Štěpánovi z DISu. Také
panu Komínovi, báječné studentské
kapele NEOPETS (můžete je letos koncem roku vidět i ve Zlíně), manželům
Pospíšilovým, paní Hrabalové, Romaně

Jančíkové, Evě Vajsnerové, Mirce Kydalové, Lucce Svačinové, Míši Dvořákové, Darině Zlámalíkové, Míši Vodákové, Zdence Vidlářové, Janě Ševčíkové,
Katce Pavelkové, Romanu Svačinovi,
pohádkovým postavičkám Karin a Katce, Fair play Fryšták, panu Janu Lerlovi
a „jeho“ maskotům z České televize,
obyvatelům bytového domu, učitelům,
rodičům, ale hlavně dětem, kterým se
podle jejich reakcí ﬁlmové projekce, věříme, líbily. Ty nejmenší dokonce doprovodily pohádkové postavičky Křemílka
a Vochomůrky až do školky.
Fotky jsou již ke zhlédnutí na našem
facebooku. Váš tým Vlaštovky Fryšták
a Fantazie Group
Míša Nutilová a Renča Šafková
P.S.
Reni, DÍKY za nedocenitelnou práci, kterou jsi věnovala přípravám celé
akce! Hodiny a hodiny strávené telefonáty, nad počítačem a cestováním Zlín
- Fryšták, abys domluvila ve svém volném čase ﬁlmy, dobrovolníky, nachystala věci, nakoupila, zkoordinovala a to
tak, aby vše nakonec působilo dokonalým dojmem s minimálním nasazením
a klaplo na vteřiny …
Míša

Termíny týdenních prázninových klubů pro děti
13. – 17. 7. 2015 (6–11 let) – NA STOPĚ SE SHERLOCKEM HOLMESEM
20. – 24. 7. 2015 (4–7 let) – DOBRODRUŽSTVÍ V ŘÍŠI HMYZU
3. – 7. 8. 2015 (4–7 let) – TAJEMSTVÍ MEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
10. – 14. 8. 2015 (6–11 let) – VESMÍRNÉ PRÁZDNINY
Kluby jsou již, kromě prvního turnusu, plně obsazeny. Je však možné nás,
v případě zájmu, kontaktovat na vlaštovčí mail a zjistit, zdali nedošlo k nějakým
změnám. Děti se mají opravdu na co těšit.

Houbařská sezona začala
Májovky už někteří objevili, sesbírali,
pojedli. Houbaření se stalo v poslední
době fryštáckým i národním sportem.
Bohužel, houbařská vášeň s kulturním
přístupem k lesu, je mnohdy degradována hamižnou honbou za „ úlovkem“. Nasbírat co nejvíce se stalo otázkou prestiže, soupeření nad ostatními houbaři,
dokonce i triumfem nad přírodou.
V poslední době je houbaření dokonce motorizováno. Lidé nastartují auta,
motorky a útokem se valí do lesa. Zpočátku je sběrový sortiment rozsáhlý. Sbírají se jen praváci (pokud jsou), pak se
košík doplní bedlemi. Ti sváteční hřibaři
hledají dlouho „ nic“. Pak ze zlosti, recese ničí po trase, po které se pohybují,
nejen houby nejedlé, ale mnohdy i ty jedlé, protože jejich vědomosti jsou v registru znalosti hub silně omezené.
A tak lidi žehrají, že v důsledku chemizace životního prostředí, kyselými
dešti, škodlivými emisemi, nezodpovědnými houbaři, ubývají houby. Věřte,
že i vybrání hub tzv. dočista, je závažná
chyba. Časem se stane, že najít praváka, bude vzácnost.
Příroda, les, louky žalují. Varují před
hamižníky. Kořistníci ať raději do lesa
nechodí! Přejme si, ať přibývá těch pravých houbařů, houbařů gentlemanů!
SK

Voda, základ života
Málokdo si dnes uvědomuje, že
voda v potocích, řekách, studnách ubývá. Sice pomalu (dle množství vodních
srážek) ale v posledních letech významně. Neuvědomujeme si, že s úbytkem
vody ubývá i život. Nejen v řekách, ale
i v krajině. Voda se ztrácí, vysychá.
A ztrácí se i každým kouskem půdy pokrytým asfaltem, betonem, stavbami
supermarketů. Ztrácíme plochu, kdy by
dešťová voda mohla vsakovat do země.
Místo toho rychle odteče do kanalizace,
do řek. A jejich narovnanými koryty pryč
z krajiny.
Už jsme poučeni, že i orná půda,
zdecimovaná desítkami let chemikáliemi, těžkou mechanizací, ztrácí humus.
Ztrácí schopnost udržovat v sobě vodu
z meliorovaných luk. I zde je rychle odváděna do vodních toků. Dokonce i v lese
po udusané a nepropustné vrstvě jehličí
voda jen sklouzne.
Věřte, je opravdu nutné chránit vodu!
Sadit listnaté stromy. Ošetřovat půdu.
Kdy si konečně uvědomíme důležitost půdy, krajiny? Týká se to lidí
na venkově i ve městech. Odpovědnost
bychom měli mít zakódovanou v mozku
i ve svém srdci. Vždyť země je naše živitelka!
SK
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SENIOŘI

Akce

Důchodci ve Vlčnově
Náš klub důchodců dostal nabídku od Nezávislých, zda bychom se nechtěli podívat do Vlčnova na Jízdu Králů v neděli 31. května s tím, že zajistí dopravu i vstupenky. S radostí jsme tuto nabídku přijali. Akce se koná pravidelně každý rok poslední
víkend v květnu. Tato starobylá lidová slavnost, odehrávající se na Svatodušní neděli ve Vlčnově má tradici delší než 220 let a v roce 2011 byla zapsána na seznam
UNESCO. Patří k nejnavštěvovanějším akcím tohoto druhu. Jejím vyvrcholením je
průvod krále a jeho družiny na ozdobených koních, který projíždí celou vesnicí. Je to
nejstarší a nejznámější slovácká národopisná slavnost a ukázka překrásných slováckých krojů. Hlavními účastníky jsou král a jeho pobočníci, vyvolávači a výběrčí.
Průvod tvoří skupina jezdců tzv. „legrůtů“ - původně chlapců odvedených na vojnu.
V dnešní době jsou to mladíci, kteří v daném roce dosáhnou osmnácti let, při němž
jsou vítání mezi dospělé občany obce. Každý z nich vystupuje jako člen královské
družiny jen jednou v životě. V jejich středu sedí král oblečený v ženském kroji a v ústech má růži na znamení mlčenlivosti. Také on může tuto funkci přijmout jen jednou.
Vedle něj jedou dva pobočníci - pážata, kteří tasenými šavlemi krále chrání. Tento
král je malý hoch ve věku 10-12 let. Letos to byl 10tiletý Ondřej Mikulec. Jízdu králů
provází vystoupení různých folklorních souborů, ochutnávky vína, jarmark řemesel
a různé výstavy. V neděli ráno se koná mše svatá za krále, královskou družinu
a děvčata ročníku 1997. Závěr třídenních slavností končí v Amﬁteátru V Jámě tzv.
Královský vínek - je to závěrečné představení královské družiny a krále. A tak jsme
všichni odjížděli domů spokojeni a odvezli jsme si odtud nezapomenutelné zážitky.
-mj-
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V měsíci dubnu se fryštačtí důchodci sešli v hojném počtu na své výroční
členské schůzi, která se každý rok koná
v tomto období. Všichni byli seznámeni
s činností klubu během uplynulého období ve výroční zprávě, s činnosti Klasu,
Šlápot a zprávou o hospodaření klubu.
Potom následovala diskuse a posezení
při občerstvení.
V květnu jsme se opět sešli, abychom oslavili Den matek. Byl připraven
kulturní program žákyněmi ze ZŠ. Děvčata z 8. třídy přednesla básničky o maminkách a potom nastoupila děvčata
z oddílu aerobiku pod vedením paní
učitelky Láníčkové a předvedla krátké
sestavy při hudbě. Po vystoupení děvčat jsme ještě poseděli při menším občerstvení. Všechny maminky a babičky
odcházely spokojené domů s pocitem,
že vyrůstá nová mladá generace, které
není jakýkoliv pohyb cizí.
-mj-

Fryštáčtí turisté
v Bílých Karpatech
V sobotu 16. května se fryštáčtí turisté spolu se Šlápotami vydali do Bílých
Karpat. Cesta autobusem vedla do malebné obce Žítková, která leží v samém
srdci Chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty. Je to malebná krajina drobných políček, sadů a remízků, nazvaná
Moravské Kopanice. Život zde byl vždy
tvrdý a hlavním nástrojem obživy byla
motyka. Obyvatelé se živili pastevnictvím a domácí výrobou dřevěného nářadí a tvrdě pracovali, aby si zajistili obživu ze zemědělské činnosti. Návštěvník
Žítkové však může stále najít soubor
původních domů. Typickým jevem zde
bylo lidové léčitelství. Za zdejšími bohyněmi – čarodějkami (které zde věštívaly) přicházeli lidé ze širokého okolí. Je
zde nově postavena kaple Panny Marie
Kopanické, která byla navržena tak, aby
dobře zapadla do zdejší krajiny a nerušila ráz této chráněné oblasti. Po projití
této překrásné krajiny jsme pokračovali
po žluté turistické značce až do Starého Hrozenkova a po krátkém občerstvení vedla dále naše cesta stále po žluté
značce až na Horskou chatu Vyškovec,
kde na nás čekal autobus. Po dobrém
obědě a odpočinku nezbývalo nic jiného než nasednout do autobusu uhánět
k domovu. Protože bylo tento den ideální počasí na turistiku, všichni byli spokojeni, že udělali něco pro své zdraví
a už se těšíme na další akci, která se
tentokrát bude konat v červenci. Pojedeme do Jeseníků.
-mjFRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2015

Klásek
NÁVRATY tak se jmenuje hudebně
zábavná skupinka čtyř žen z Tlumačova,
kterou jsme si 26. 5. pozvali k nám do
Klásku. Doma účinkují při svatebních
obřadech, při vítání nových občánků,
při různých oslavách v rámci městského národního výboru. Tyto šikovné ženy
se rozhodly, že budou rozdávat radost
a pohodu i mimo obřadní síň. A že to
umí, o tom nás přesvědčily už první tóny
hrané na „klávesy“ jednou ze čtyř účinkujících. Další dvě zpívaly a ta čtvrtá to
všechno stmelila doprovodným slovem,
vtipem. Dokonce i zahrála divadelní
skeč k písni Drahý můj přepracovaný ke
třem obdobím života „s mým drahým“.
Písničky byly většinou z let našeho mládí a tak jsme si pobrukovali, nebo i nahlas zpívali s touto veselou skupinou.
Přinesla nám pohodu a radost. Proto
jsme si skupinu NÁVRATY objednali na
další vystoupení na konci roku. Již teď
se na to těšíme.

Výšlap na farmu Juré
Náš Klásek byl pozván na společný
výšlap s Klubem důchodců Příluky. Měli
jsme se setkat 28. 5. na horním konci Štípy a odtud přes Hvozdnou a pak
lesem na zemědělskou farmu Juré. Ale
k vůli předešlým dešťům jsme se setkali v trolejbusu ze Zlína do Lůžkovic.
A odtud na farmu je to jen kilometr. Byl
to však nějak dlouhý kilometr – stále
serpentinovitě do kopce až na Juré. Odměnou nám byl krásný výhled po okolí,
vyjasnilo se a sluníčko osvětlovalo nedaleký Zlín. Nahoře na farmě jsme se
sesedli venku pod přístřeškem, pojídali
domácí chleba se sádlem a cibulí, nebo
klobáskou. Buď tou procházkou, nebo
kvalitou – všem nám chutnalo a při
kávě nebo pivu nebrala debata konce.
Ale museli jsme stíhat autobus ze Zlína a tak jsme se jinou cestou (kolem
zahrádek) vraceli k trolejbusu. Co jsme
si nedopověděli, musíme napravit. Na
podzim se sejdeme u nás ve Fryštáku.
Za Klásek
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal.

Co přinesl Festival Fair Play?

Čau, byla’s letos na Fair Play? Nebyla, to už jako bylo? Jo, minulou sobotu.
Aha, do háje, chtěla jsem, ale musela jsem jet s našima nakupovat. Co bylo? No,
celkem husté, lidí dost, hezcí kluci do půl pasu, celkem vedro, ale voda super. Kdo
tam byl? No, skoro všichni, fakt dobrá párty.
Jo a kdy to skončilo? Kolik lidí se zbořilo? Hudba přestala v deset, časy dodržovali celkem přesně. Pak ještě měli promítat, ale přihnala se veliká bouřka, tak
to lidi rozehnalo. Opilce jsem skoro neviděla. Organizátoři prý měli s hospodským
domluvené, že bude čepovat jen birela. No to určitě…. haha
Zbyl tam asi pěkný binec, co? Ani ne, v neděli zůstalo ještě dost lidí na úklid,
kelímky posbírali v rámci jedné hry, a kdo pomáhal, dostal i zbylé potraviny z kuchyně. Jára zas dělal úplně luxusní bagety…
Jo a byl tam ten blob? Šla’s tam taky? To bylo úplně mega. Vystřelila jsem se
tak 4 metry a dolů šla placáka na záda. Naštěstí jsme museli mít vestu a helmu…
celý den tam byla sanita a prý se nikomu nic vážného nestalo.
Organizátoři všem zúčastněným děkují a jsou rádi, že:
• na festival přišla spousta rodičů s malými dětmi - je vidět, že zde panuje
přátelské a bezpečné prostředí,
• palety zůstaly - nerozkradeny - až do festivalu a pak si je lidé zdarma rozvezli
domů,
• velká účast fryštácké mládeže - spousta dobrovolníků - parkování, úklid,
organizace, příprava,
• dokázali jsme, že i velká akce s více jak tisíci účastníky může držet časový
harmonogram a skončit před nočním klidem,
• místo, které si jako prioritu vybrala většina fryštáckých neziskovek opět ožilo
a je vidět, že do něj stojí za to investovat,
• určili jsme si datum 18. 6. 2016.
fairJplaySteam

15

Martin Ševčík – rozhovor
Martine, představte se prosím?
Narodil jsem se roku 1966 ve Zlíně
a trvale žiji ve Fryštáku. Vystudoval jsem
střední odbornou nábytkářskou školu
v Bystřici pod Hostýnem a mezi mé prioritní zájmy patří kresba, ilustrace, digitální tvorba, malba a studium psychologie
v Brně u pana Jiřího Adamce na Filozoﬁckých seminářích Katedry teorie.
Kdy jste v sobě objevil nadání (talent) k malování?
Upřímně řečeno mám rád krásné
věci a popravdě jsem vlastně nic neobjevoval, jelikož výtvarná činnost tak nějak
byla vždy mou vlastní součástí, kdy jsem
vždy celou duší tíhnul ke všem možným
uměleckým směrům a postupem času
se samočinně krystalizovalo speciﬁcké
zaměření pro oblast, která je mi nejbližší. Musím ještě trochu poupravit slovo
talent. Myslím si, že něco jako talent neexistuje… Podle mě je talent na určité
dovednosti, pouze konkrétní zaměření
na danou (jakoukoliv) činnost se záměrem být v tom dobrý. Je to vnitřní touha
o uspokojení z dané činnosti. Tím pádem
se člověk nevyhnutelně, byť podvědomě
k této činnosti neustále vrací a praktikováním toho co ho baví, se zdokonaluje.
Klasickým příkladem pro představu jsou
různé koníčky.
Maloval jste svým kamarádům
do památníku?
Ano, do památníčků jsem kreslil
i maloval. Spousta spolužáků, kteří si
své památníčky schovali, tak ještě mé
neumělé výtvory má. Dokonce ještě nedávno jsem dostal informaci, že mají
kresby koní, které jsem údajně kreslil ve školce :) To je velmi potěšující…
a překvapující. Navíc koně byly vždy srdeční záležitost. Proto jsem se tomuto
krásnému a ušlechtilému zvířeti rozhodl
věnovat další knihu, na které již pomalu
pracuji.
Vaše obrázky znají naši čtenáři
i z knihy Česlava Zapletala – Zázračné
světlo…
Kniha Zázračné světlo je pro mě velmi významným milníkem v tvorbě, kdy
jsem si mohl na vlastní kůži vyzkoušet,
co vlastně znamená slovo freelancer
ilustrátor. Velký rozptyl krásných pověstí, umístěných do pokaždé jiné historické doby, je vcelku opravdu náročný
na ztvárnění, takže k samotné kresbě
jsem ještě musel dohledávat z různých
zdrojů alespoň přibližné předlohy kostýmů a prostředí v kterém se daná pověst
odehrávala. Navíc ne vždy bylo zcela jasné, v kterém časovém období se pověst
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nachází, což vlastně dnes již nikdo neví.
Všechny ilustrace byly nakresleny v mém
osobním volnu a drtivá část po nocích,
kdy jsem se místo sledování televize, či
jiné neužitečné činnosti… nořil do pravěkého i středověkého Fryštáku plného
roztodivných bytostí a jejich příběhů. Nezřídka se stávalo, že pohled na hodinky,
kdy jsem si mohl vybrat, zdali je hluboká
noc a nebo brzké ráno, ukončily mou činnost. Velmi čtivá forma příběhů autora
knihy byla pohlcující. Dnes z odstupem
času bych některé ilustrace udělal úplně
jinak, ale to je snad vlastní všem tvořivým lidem, kteří se snaží o co nejlepší
výsledek. Snad budu mít do budoucna
příležitost se s autorem spojit na dalším
krásném projektu. Důležité je, že lidé
kteří si knihu zakoupili ohodnotili vazbu
ilustrace k dané povídce. A to je pro mě
důležité.
Jaký styl kresby používáte?
Nevyhýbám se více méně žádné
technice, jelikož každá má své pro a proti a každá je určena pro jiný styl a naturel
daného výtvarníka. Ve volném skicování
je to samozřejmě tužka, uhel, rudka atd.
Ovšem má nejoblíbenější technika, která byla použita ve všech knihách, které
jsem doposud ilustroval, je perokresba.
Tato technika a nástroj Vám nedovolí tvořit příliš spontánně, jelikož každá
chyba je zaplacena zničeným dílem a Vy
si musíte dopředu rozmyslet co vlastně

budete kreslit. Taková velká kaňka před
dokončením třeba 4 hod. portrétu Vám
zcela určitě radost neudělá… Mám rád
tu minimální barevnou jednoduchost perokresby, kdy musíte vyváženě pokládat
černé linky a plochy vedle bílé. Nepříliš
snadné stínování a někdy absolutní nemožnost tvorby pomocí vykreslování objemů (tak snadné u tužky a jí podobným
materiálům), musíte nahradit přesnou
linkou vymezující přesně danou oblast
kresby, aby iluze objemu byla přesvědčivá. Není to ale zase tak těžké, jak by se
mohlo na první pohled zdát.
Tuto techniku jsem od ranného mládí
obdivoval u našeho legendárního malíře
a ilustrátora Zdeňka Buriana a jeho velkého „konkurenta“ Gustava Kruma, ze
zahraničních ilustrátorů je to především
Andre Cheret a John Buscema. Tito velcí
umělci byli mými příklady pro kreslířské
vzdělání.
Jako dítě jsem obdivoval klasický komix a na týdeník Sedmička pionýrů, Pionýr, ABC a jiné kde vycházely obrázkové
příběhy jsem se těšíval, abych mohl zkusit podle nich něco nakreslit. Obsah mě
moc nezajímal, šlo mi jen o ty nakreslené postavičky na zadních stranách časopisů. Tehdy se tak nějak začal formovat
můj styl ilustrací a zaměření jak na lidskou postavu, tak i na zvířata. To jsou
vlastně ústřední body mých kreseb.
Kde berete inspiraci?
Inspiraci není třeba příliš hledat. Je
všude kolem nás a stačí se jen trochu
poohlédnout kolem sebe. Základem každého výtvarníka je vidět věci, které většina nevidí. Nacházet krásu a inspiraci
ve všedních věcech kolem sebe a utvářet příběhy sdělitelné běžnému oku
ostatním. Já to mám o to jednodušší, že
mě zajímají lidé a zvířata a rád je zobrazuji a zasazuji do různých prostředí. Třeba portréty mě dovedly až ke studii psychologie, kdy se mě postupně odkrývají
tajemství vyrytá do tváří všech lidí. Je to
obraz života samého se svými vítězstvími, ale i prohrami.
Co Vás vedlo k vytvoření této knihy?
Kniha Portrét a hlava původně vznikala jako takový můj skicář a nebo pomůcka pro vlastní tvorbu. Postupem
času jsem ji chtěl nabídnout jako elektronickou knihu, jako takový pomocný
referenční materiál ostatním. Rozpracovanou ji viděl člověk z Nakladatelství
Klika a domluvili jsme se, že ji vydám
korektně tiskem tak, jak je v dnešní podobě. Dlouho dobu u nás vycházejí knihy
podobného zaměření jako překlady zaFRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2015

hraničních autorů a výtvarníků. Nemohu
si pomoci, ale kvalita knih není zrovna
na příliš velké úrovni a zvážím-li, že se
podle nich má někdo učit realistické
kresbě, je to polemizující. Vzácné publikace Prof. Mudr. Josefa Zrzavého – Anatomie pro výtvarníky, byly již několikrát
předělány jinými autory, ale kvalita díla
samého spíše utrpěla. Samotné dílo,
přestože obsahuje spousty kvalitních informací a ilustrací, je poplatné době a je
pro ty co by rádi umění studovali v celé
jeho šíři, a takových je dnes málo. Proto
hlavním důvodem k vytvoření knihy, byla
snaha předat rychle návody a postupy
moderním způsobem, aby zájemce příliš
dlouho „netrpěl“ a byly vidět téměř okamžité výsledky. Jde o postupy a informace, které sám používám. I když je kniha
jen krátce v prodeji, již mě chodí velmi
pěkné reference a děkovné dopisy, které
potvrzují má výše napsaná slova. Kniha
Portrét a hlava je určena všem věkovým
kategoriím a je jedno, jestli je člověk začátečník, a nebo profesionál. Každý tam
najde to, co potřebuje k realistické kresbě a posunutí se vice dopředu ve své
tvorbě. Je zpracována na křídovém papíře, s šitou vazbou a pevnými deskami,
takže můžete listovat jak chcete bez nebezpečí vypadávání listů.
Uvažujete o dalších podobných knihách (jiných technikách apod…)
Ano mám v plánu do budoucna vydat
další knihy s podobnou tématikou. Kniha Portrét a hlava je vlastně první z celé
série. Jelikož se mě nepodařilo do první knihy dostat vše podstatné o kresbě
hlavy, budu dělat ještě jednu na tohle
téma. Další knihu, kterou jsem již začal
psát a kreslit, bude o výše zmiňovaných
koních. Pak přijde na řadu ženské tělo
a mužské tělo. Více se dozvíte na: www.
tajemstvikresby.cz.
Kde si mohou zájemci Vaši knihu
koupit nebo objednat?
Samotnou knihu lze zakoupit na mých
internetových stránkách www.tajemstvikresby.cz, nebo v knihovně ve Fryštáku.
Zájem projevili i distributoři, takže asi ji
zakoupíte i v knihkupectví. Dále se se
mnou spojili lektoři různých kurzů, takže
kniha se bude zřejmě nabízet i tam.
Jaké máte plány do budoucna?
Kromě tvorby výše uvedených knih,
bych rád ve Fryštáku vytvořil malý kurz
pro zájemce večerního a nebo víkendového kreslení a malování. To je ovšem zatím
ve fázi zvažování a ujasňování si možností, jak prostoru, tak zájemců. Pokud by
někdo něco takového uvítal a nebo měl
konkrétní nápad, klidně se mi může ozvat
na info@tajemstvikresby.cz.
Za redakci FL se ptal PN

Dva víkendy Fryštácké Javořiny

Předchozí dva víkendy byly pro Fryštáckou Javořinu mimořádně bohaté. Přiblížila se
doba jarních a letních přehlídek dechových hudeb, které už bývají pořádány především
ve venkovním prostředí. Chvilky strávené v přírodě za hezkého počasí dokáží obvykle
přilákat i ty diváky, kteří by jinak nepřišli.
V sobotu 30. května přijela kapela zpříjemnit odpoledne klientům Ústavu sociální
péče v Návojné. Ve venkovním prostředí pod zastřešeným pódiem odehrála Fryštácká Javořina dvouhodinový koncert. Většina obyvatel tohoto zařízení trpí nejrůznějšími
zdravotními poruchami, a i přesto přišli shlédnout vystoupení naší dechovky. Na jejich
obličejích byla patrná spokojenost, což nás velmi těší.
Pořadatelé nezapomněli nachystat pro muzikanty výborné občerstvení. Nestálé
počasí pak uspíšilo konec koncertu, neboť srážky a silný vítr ohrožoval zvukovou aparaturu a stanové nadstřešení.
V neděli 31. května jsme se sešli už v 8 hodin ráno, abychom se naskládali do jednoho devítimístného a třech dalších osobních vozů a vyrazili směrem na Mladoboleslavsko do obce Jizerní Vtelno. Zde umělecká agentura Briva Brigity a Václava Hlaváčkových každoročně pořádá přehlídku „Vtelenská dechparáda“. Vystupovali jsme druzí
v pořadí za českou kapelou „Dobrovanka“. Rozhodně není přehnanou chloubou, že
naše vystoupení bylo mnohem pestřejší, živější a zajímavější, což také obecenstvo
ocenilo náležitě výrazným potleskem. Po nás nastoupila na pódium v Čechách nejpopulárnější kapela „Babouci“.
To už jsme se museli opět vydat na cestu, tentokrát do Rakovníka. V 19:30 začínal
náš koncert v sále místního kulturního domu. Přišlo několik desítek posluchačů, které
přitáhl zřejmě zájem o dechovou hudbu z Moravy. Přesto, že nás čekala ještě dlouhá
noční cesta domů, neváhali jsme posluchače odměnit přídavkem. Dorazili jsme mezi
druhou a třetí hodinou ranní, ale s velmi dobrým pocitem z našich vystoupení. Šoféři
jeli až na doraz svých sil. Každý z nich „nakroutil“ ten den přes 800 km. Hřejivý pocit
v duši nás všechny provázel ještě celý týden.
V sobotu 6. 6. odcestovala celá kapela za hranice na Slovensko. Výhodou pro nás
bylo, že jsme nejeli daleko. V Dolní Súči se koná každoročně přehlídka dechových hudeb, pojmenovaná po učiteli hudby v ZUŠ Ďuriši Hečkovi – „Hečkova Súča“.
Vystupovaly tam dva mládežnické orchestry z Dolní i Horní Súče, mládežnický dechový orchestr z Hulína, Fryštácká Javořina, Krásinka (náš poslední host na letošním
Valašském setkání). Vrcholem akce bylo vystoupení DH Túfaranka, která hrála večer
taneční zábavu.
Prostředí bylo přátelské, diváků zpočátku méně, což bylo dáno i velmi slunným
počasím a nedostatkem stínu. Postupně se však areál zaplňoval a na vystoupení Túfaranky už bylo jistě plno. Večerní zábavy se ale Fryštácká Javořina nemohla zúčastnit.
Spěchala domů, protože neděli 7. 6. dopoledne hrála ve Zlíně „Boží tělo“.
Fryštácká Javořina však nesloží ruce do klína ani v období začínajících prázdnin
a dovolených. Už 27. června bude vystupovat na Mezinárodním folklorním festivalu
ve Strážnici a tentýž den večer bude na objednávku hasičů hrát večerní zábavu v Karlovicích. V neděli 5. července si nás můžete poslechnout na Mezinárodním festivalu
dechové hudby v Lidečku. A v sobotu 18. července se opět zúčastníme Fryštácké
pouti na Svatý Hostýn
O tom Vás budeme rádi informovat zase někdy příště. Muzikanti Fryštácké Javořiny
Vám přejí příjemné léto, hezké zážitky z dovolených a prázdninových pobytů. Těšíme
se, že nás uvidíte i „na živo“ a ne jenom v novinách či v televizi.
Karel Mlček
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FOTBALISTÉ FRYŠTÁKU NEMAJÍ CO SLAVIT
Poslední úspěšné roky, plné postupů a medailových umístění nezopakovali fotbalisté FC Fryšták žádné věkové kategorie v právě ukončené sezóně 2014/2015.
Již po podzimní části jsme informovali, že naše mužstva nabrala na postupové
nebo medailové příčky ztrátu, která se bude v jarních odvetách těžce dohánět.
Jarní výsledky to potvrdily, dvakrát máme jen bramborové 4. místo.
A mužstvo – Krajský přebor muži,
konečné 11. místo, 30 bodů, skóre
38:45
Po podzimní části mělo mužstvo
nahraných solidních 19 bodů, proto
zimní příprava probíhala v dobré náladě. Úvodní zápas jara to jen potvrdil.
Z Fryštáku odjel s nepořízenou největší
favorit postupu do divize Vsetín. Euforie
ze skalpu favorita nám ovšem netrvala dlouho. V dalším kole přišel zlomový
okamžik dalšího průběhu jara. Nečekaná prohra na domácím hřišti s Chropyní načala jarní trápení našeho A mužstva. Porážky ve Viganticích, Bystřici
p. H., Morkovicích, doma s Rožnovem
nás stále více každým kolem posílaly
do boje o záchranu. Bodů totiž v květnu
přibývalo málo. Navíc mužstvu ubíralo
sil stále více zraněných hráčů, již tak
úzkého kádru. Vyhráli jsme jen ve Vizovicích a bod přivezli naši hráči z Provodova. Dvě červnová utkání a porážky
od Boršic i Baťova jen podtrhly slabší
jaro. Mužstvo nejvyšší krajskou soutěž
zachránilo, ale v krátké letní přestávce bude mít hodně práce při přípravě
na novou sezónu.
B mužstvo – Okresní soutěž III. třída, konečné 5.místo, 48 bodů, skóre
69:43
Rezervní tým mužů vloni soutěž vyhrál a v dobrých výsledcích pokračoval
také letos. Prakticky již po třech jarních
kolech a zisku plného počtu bodů za výhry měl jistotu účasti v dalším ročníku.
Klid a zkušenost byla na kopačkách
našich hráčů vidět i v dalším průběhu
soutěže, přestože se třeba vždy nedokázali hráči sejít v úplném složení , obírali o body jednoho soupeře za druhým.
Těsně před koncem jarní části to dokonce vypadalo na možné zopakování
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úspěšné minulé sezóny. Nakonec skončilo B mužstvo na 5. místě se ztrátou 7
bodů na první místo.
Dorost – Okresní přebor, konečné
4.místo, 39 bodů, skóre 77:31
Dorostenci hráli na jaře velice dobrý
fotbal. Bylo vidět, že mužstvo si sedlo
a pokud se dokázalo na utkání sejít, tak
nemělo výsledkově i herně žádné potíže. Znovu na jaře několik hráčů pomáhalo v kategorii mužů, nejlepší střelec
mužstva Jan Hřebačka konec jara odehrál dokonce v A mužstvu.
Žáci – Okresní přebor, konečné
4.místo, 43 bodů, skóre 87:44
Po podzimu mělo mužstvo téměř splněno, účast v dalším ročníku byla skoro jistá. Zimní příprava probíhala herně
převážně v hale se silnějšími týmy a solidní výsledky byly povzbuzením do jarní části sezóny. Po oťukávané a zisku
tak trochu povinných bodů v Bratřejově
a Tečovicích přišla těžká zkouška, když
nás čekaly tři nejlepší mužstva tabulky.
Utkání v Bylnici a Sehradicích i doma
Slušovice snesly nejpřísnější měřítko
této věkové kategorie. Herně i výsledkově nám vyšly výborně. Byla radost se
na rozjeté mužstvo našich žáků dívat,
škoda jen zranění klíčových hráčů Pšeji a Topiče. Ti se nedokázali dát rychle
do pořádku a mužstvo to výsledkově poznamenalo. Přišly dvě porážky od Malenovic a Lůžkovic. Závěrečná čtyři kola
už žáci opět vyhráli a proti podzimu si
v tabulce polepšili. Nejlepším střelcem
mužstva i celého okresního přeboru byl
Denis Pšeja, který dal 37 branek.
Přípravka
Ptát se na výsledky této věkové kategorie se nemá, ale kluci přece pro

radost z výhry taky hrají. Radosti měla
přípravka na jaře více než dost. Silné
ročníky 2004 a 2005 své soupeře přehrávaly a několikrát vyloudili kluci svým
výkonem slzu štěstí přítomným rodičům. Potlesk, následné rybičky a vítězný chorál si mužstvo za výkony v sezóně zasloužilo. Adam Vodák, Jan Petřík
a Michal Sklenařík už zkusili odehrát
první minuty za žáky na velkém hřišti.
Přestože tedy nakonec skončila sezóna 2014/2015 ve Fryštáku bez postupů a medailových umístění, tak nemusíme být smutní. V soutěžích hrály
všechny kategorie mládeže, oddíl má
stále při ubývajících hráčích v okolí dvě
mužstva dospělých, mužstvo hráčů nad
35 let. Naše hráčky Anna Vodehnalová
a Kateřina Dohnálková získaly v dresu
1. FC Slovácko titul mistrů republiky,
Václav Staněk je mistrem republiky v atletice. Všichni tři získali první sportovní krůčky v našem oddíle a moc všem
k úspěchu blahopřejeme. Příští sezóna
začíná již v srpnu po krátkém odpočinku. Přejeme tedy všem hráčům, příznivcům i čtenářům FL krásnou dovolenou,
plnou sluníčka i pohody.
-JH-
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V měsíci ČERVENCI 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Výstava veteránů ve Fryštáku

byt ke koupi - nejlépe 3+1
Seriózní jednání, nekuřáci,
možnost platby hotově.

Tel.: 776 812 118
Nejsme realitní kancelář.

ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství – slaví manželé František a Věra CHLUDOVI.

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

Zlínské divadlo slaví 70. sezonu
Pro své věrné i nové diváky připravilo předplatné plné zajímavých titulů a navíc
speciální šansonový galavečer s Helenou Čermákovou Tolik bylo dní, který nový
divadelní rok slavnostně zahájí 19. září. Předplatitelé ušetří téměř polovinu oproti
běžným divákům. Více o titulech je možné najít na www.divadlozlin.cz.
placená inzerce

Jsme mladí manželé z Fryštáku
Sháníme ve Fryštáku

Nechyběly ani zahraniční stroje jako
Matcheles, FN, BMW, Simson, Norton
a BSA. Výstavu doplnilo asi 60 fotograﬁí z historických motokrosových závodů
na Skalce.
Velké poděkování patří všem členům spolku, kteří se aktivně zapojili do
přípravy a průběhu výstavy, jejich manželkám a přítelkyním za pomoc a pochopení pro tuto vášeň, Městu Fryšták
za výpůjčku hasičárny a podporu akce,
SDH Fryšták za přípravu hasičárny a samozřejmě všem návštěvníkům.
Celá akce byla velmi zdařilá a věřím,
že přinesla mnohým krásnou vzpomínku na doby dávno minulé, kdy čas běžel pomaleji a oživila okamžiky z mládí
spojené s vůní benzínu a rozvojem motorismu.
Libor Sovadina a Oldřich Petřík
předsednictvo spolku

placená inzerce

Dne 6. a 7. července 2015 proběhla v budově nové hasičské zbrojnice
výstava historických motocyklů, kterou
pořádal První fryštácký spolek motocyklistický. Jednalo se o druhou akci
tohoto typu. V předešlých dvou letech
se uskutečnily jízdy veteráů „Fryštácký okruh“. Po těchto dvou jízdách se
členové rozhodli opět pro výstavu, aby
bylo možné si v klidu prohlédout všechy stroje a hlavně nové přírůstky členů
našeho klubu. Více než 500 návštěvníků mělo možnost shlédnout 45 vystavených motocyklů a 4 auta. Všechny
motocykly kromě jednoho ve vlastnictví
členů našeho klubu. Bylo možné vidět
motocykly české produkce ČZ a Jawa.

Karel Böhm
Karel Doležal
Anna Fajgarová
Božena Jurčíková
Vlasta Kasálková
Anna Kotasová
Věra Nováková
Anna Odstrčilová
Josef Semrád
Jana Marie Severínová
Jiřina Smýkalová
Božena Sovadinová
Marie Šrámková
Jaroslava Štefková
Libuše Tesařová
Marie Trněná
Anna Zapletalová
Anna Zemanová
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SLEVA AŽ 40%

TOLIK BYLO DNÍ...
PRODANÁ NEVĚSTA
KRÁSKA Z LEENANE
REVIZOR
INRI
BIORÁJ
PLAVÁČEK
CHARLEYOVA TETA
www.divadlozlin.cz
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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
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Fryštácké listy – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí
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