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Začátkem června se konal 1. ročník
Fryštáckých dětských folklorních
slavností.
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Redakce Fryštáckých listů,
vedení města a zastupitelstvo
přejí všem občanům
příjemné prožití prázdnin
a dovolených, spoustu sluníčka
a nezapomenutelných zážitků
na vašich cestách.

Vážení spoluobčané!
Nejednou jste v našem měsíčníku mohli v rámci zápisů ze zasedání
obou volených orgánů zaznamenat,
že se kromě přípravy rozvojových aktivit města rovněž zabýváme projekty,
které by měly reagovat na zhoršenou
hospodářské situaci (nejen státu), tedy
pokud možno by měly minimalizovat
její dopady na fungování města. I naši
zastupitelé se tedy snaží hledat možné
úspory v mandatorních výdajích, řekněme zjednodušeně úspory v nákladech
na každodenní provoz. Jednou z oblastí,
na kterou se zastupitelé zaměřili (a ve
spolupráci s ekonomem města a ﬁnančním výborem zcela záměrně delší dobu
vyhodnocovali, prověřovali), je kromě
jiných i – v oblasti energetické koncepce města – možnost snížení výdajů na
energie. Dnes již vás, vážení spoluobčané, mohu informovat, že zastupitelstvo
schválilo dva konkrétní kroky, které by
měly vést k avizovanému cíli.
První významný a zcela zásadní
krok představuje změnu v obchodní
politice města – zastupitelé rozhodli,
že – podobně jako některá jiná (třebaže zpravidla větší) města – i Fryšták
včetně svých příspěvkových organizací
a organizačních složek, tj. jako jeden
velký odběratel, vstoupí na burzovní trh
s energiemi, které bude pro rok 2013
nakupovat prostřednictvím centrálního tržního místa – Českomoravské komoditní burzy Kladno. Městu by tento
způsob nákupu médií měl přinést cenu
minimálně o deset procent (u elektřiny)
a pět procent (u plynu) nižší ve srovnání
s cenami na trhu dominantního dodavatele než doposud.
Druhé zásadní opatření vedoucí
k optimalizaci výdajů na energie je charakteru technického, respektive technologického – zastupitelé rovněž rozhodli
o realizaci projektu celkové obnovy veřejného osvětlení, který jednak přináší
výměnu více než dvou třetin svítidel
a současně technologii automatické regulace spotřeby energie. Pozitivní u tohoto dlouhodobějšího projektu není jen
Dokončení na str. 5

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 07/2012/VI ze dne 14. května 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 06/2012/VI ze dne 16. 4. 2012
bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zápis z jednání
Rady města Fryštáku č. R 08/2012/VI
ze dne 23. 4. 2012 bere na vědomí informace o činnosti Rady města Fryštáku bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku ke
dni 14. 5. 2012 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje Závěrečný účet města
Fryštáku za r. 2011, a to s výhradami
uvedenými ve Zprávě č. 310/2011/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Fryšták za rok 2011 (viz příloha č.
01 zápisu).
• ZMF schvaluje opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které
nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písm. c) ve smyslu ust. § 10 odst. 3
písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. (viz příloha
taktéž příloha č. 1 tohoto zápisu).
• ZMF schvaluje podání písemné informace - zprávy o plnění přijatých opatřeních
k nápravě chyb a nedostatků KÚ ZK, a to
do 30 dnů od schválení Závěrečného účtu
města Fryštáku za rok 2011, a ukládá
Ing. M. Jaškovi zajistit toto podání.
• ZMF vzhledem k formě zjištěných chyb
a nedostatků nemajících povahu škod
uvedených ve Zprávě č. 310/2011/KŘ
o přezkoumání hospodaření Města Fryštáku za rok 2011, schvaluje neuplatnění postihu a sankcí vůči odpovědným osobám,
protože nedošlo k žádné újmě města
Fryštáku.
• ZMF s odkazem na převzetí záštity města nad akcí „Fryštácky špuntík“ schvaluje
poskytnutí
neinvestiční dotace za účelem částečného krytí výdajů spojených se zajištěním
akce „Fryštácký špuntík“ (nájmy, strava,
energie apod.), a to spol. ZUŠ Morava Zlín
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Fryšták, a spol. ZUŠ Morava, spol. s r. o.,
Zlín, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Fryšták, a o. s. Klub důchodců Fryšták,
a to za účelem částečné úhrady nákladů
spojených se zabezpečením činnosti v
roce 2012 (nájemné, dopravné, účast v
projektu KLAS apod.), a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy).
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Fryšták, a o. s. Tai – či, Fryšták, za úče-
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lem částečné úhrady nákladů spojených
se zabezpečením činnosti v roce 2012
(nájemné, dopravné, energie apod.), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí Informace HZS Zlínského kraje o podmínkách získání dotace
k zabezpečení plošného pokrytí území ZK
jednotkami požární ochrany a z důvodů
ekonomických i personálních nereﬂektuje
na tuto nabídku.
• ZMF deleguje jako zástupce města
Fryštáku na zasedání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., konané dne 5. 6. 2012
v sídle společnosti, zastupitele V. Filáka,
Fryšták.
• ZMF bere na vědomí odvolání společnosti TREPART, s. r. o., Pardubice v rámci veřejné zakázky zajištění dodavatele
akce „Dekontaminace/sanace objektu
Mateřské školy Fryšták, p. o.“ s tím, že
vzhledem k povaze veřejné zakázky i povaze předmětu odvolání nejde o odvolání
ve smyslu zákona, námitky zde uvedené
jsou nerelevantní a schvaluje odpověď ve
smyslu právního stanoviska Mgr. J. Zwyrtek Hamplové – viz příloha č. 02 zápisu.
• ZMF s odkazem na nabídku dodanou na
základě výzvy k jednání v jednacím řízení
bez uveřejnění v rámci zakázky malého rozsahu a nabídky na provedení činností „Inspekce účinnosti sanace azbestu a jiných
nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí dle akreditovaného postupu
IP02“ v budově Mateřské školy Fryšták,
Komenského 344, 763 16 Fryšták, předložené fou Foster Bohemia, s. r. o., Praha
schvaluje předloženou nabídku, schvaluje
uzavření smlouvy na zajištění této služby
mezi městem Fryšták, a spol. Foster Bohemia, s. r. o., Praha a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF ke dni 31. 5. 2012 odvolává
z funkce člena Finančního výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku p. M. Klácela, Fryšták.
• ZMF ke dni 1. 6. 2012 jmenuje členem
Finančního výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku R. Lauterkrance, Fryšták.
• ZMF ke dni 31. 5. 2012 odvolává z funkce člena Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku M. Billa, Fryšták.
• ZMF ke dni 1. 6. 2012 jmenuje členem
Finančního výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku M. Halaštovou, Vítová.
• ZMF schvaluje směnu pozemků (v poměru 1:1) p. č. 445/3, o výměře 415 m²,
a nově odděleného pozemku p. č. 443/95,
o výměře 223 m², oba ve vlastnictví pana
Z. Zouhara, Vítová, za nově oddělený pozemek p. č. 443/94, o výměře 638 m², ve
vlastnictví města Fryšták, a to z důvodu

majetkoprávního vypořádání za pozemek
zastavěný veř. přístupnou komunikací.
• ZMF schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městem Fryšták a Z. Zouharem,
Vítová za účelem směny pozemků (v poměru 1:1) p. č. 445/3, o výměře 415 m²,
a nově odděleného pozemku p. č. 443/95,
o výměře 223 m², oba ve vlastnictví jmenovaného za nově oddělený pozemek p. č.
443/94, o výměře 638 m², ve vlastnictví
města Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této směnné smlouvy.
• ZMF bere na vědomí nabídku ceny poz.
p. č. 697/17 k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadatelů manželů P. a D. Šenkeříkových,
Fryšták - Žabárna a nereﬂektuje na tuto
nabídku.
• ZM bere na vědomí žádost L. Orsavy, Fryšták, o výkup poz. p. č. 374/2
a 375/3, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za účelem majetkoprávního narovnání
vlastnických vztahů a ukládá OSMM zajistit podklady pro další jednání.
• ZMF zveřejňuje ke dni 15. 5. 2012 záměr prodeje části městského pozemku
p. č. 2/3, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o celkové výměře 4,26 m², manželům M.
a L. Zelinkovým, Fryšták, za účelem narovnání majetkových vztahů, a to za cenu
ne nižší, než je cena stanovená znaleckým posudkem a na náklady (zpracování
znaleckého posudku, zpracování GP, poplatek za vklad) žadatele.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi městem Fryšták, a fou JMP Net, s. r.
o., Brno, ke stavbě plynárenského zařízení „Přípojka plynu RD č.p. 437, Fryšták“,
umístěného na pozemku p. č. 777/1, v k.
ú. Fryšták, za cenu věcného břemene za
každý metr běžný budoucího povinného
pozemku, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták a fou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, ke
stavbě energetického zařízení „SB-2511035 Fryšták, pí Slováčková, úprava venk.
ved. NN“, umístěného na pozemku p. č.
205/4 v k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za
cenu věcného břemene podle platných
právních předpisů, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták, a fou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, ke
stavbě energetického zařízení „SB-4509302 Fryšták, EVONINVEST s. r. o., rozš.
sítě NN“, umístěného na pozemku p. č.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2012

904 v k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene podle platných právních předpisů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí sdělení manželů
Chromčákových ve věci odstoupení od
společného ﬁnancování infastruktury na
ul. Pekárkova, Fryšták.
• ZMF v návaznosti na projednání změny předmětu smlouvy o dílo č.
1532.1100334VDR ze dne 10. 11. 2011

na realizaci akce „Úprava krytu vozovky na ulici Dolnoveská“, uzavřené mezi
městem Fryšták a fou EUROVIA CS, a. s.,
Brno, ve Stavební komisi města Fryštáku
schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k této
smlouvě, kterým se v ust. čl. č. IV Doba
a místo plnění – ukončení prací mění termín ukončení prací z 31. 5. 2012 na 31.
7. 2012 a rozsah prací se nově stanovuje:
místo plnoplošné vysprávky úseku č. 01
bude tento lokálně vyspraven a bude pl-

noplošně vyspravena ul. Příčná v rozsahu
nabídky ze dne 23. 4. 2012 a úsek točna
– most Vylanta bude realizován v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 4. 4. 2012
a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 02.
• ZMF schvaluje nové uspořádání pozemků na LV 10001 v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Ves včetně
poskytnutí městských pozemků pro účely
budoucí komunikace.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 09, 10 a 11/2012/VI ze dne 17. 5., 30. 5. a 4. 6. 2012 (Výběr)
R 09/2012/VI
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mandátní mezi městem Fryšták, a spol. MCI
SERVIS, s. r. o., Zlín, za účelem výkonu
zadavatelských činností na akci „Stavební úpravy objektu Mateřské školy Fryšták,
p. o.“ za účelem výkonu zadavatelských
činností na akci „Stavební úpravy objektu
Mateřské školy Fryšták, p. o.“, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF pověřuje Ing. M. Kasalu zajištěním
zpracování studie úpravy vstupu do objektu mateřské školy.
• RMF schvaluje zadávací dokumentaci
včetně seznamu oslovených ﬁrem v rámci
veřejné soutěže na akci „Stavební úpravy
objektu Mateřské školy Fryšták, p. o.
• RMF schvaluje složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení
a hodnocení nabídek (jedna společná výběrová komise) v rámci veřejné soutěže
na akci „Stavební úpravy objektu Mateřské školy Fryšták, p. o.“, a to ve složení:
Mgr. M. Černá, fa MCI SERVIS, s. r. o.,
Zlín; Náhradník – Ing. M. Kasala, Fryšták;
Náhradník – Mgr. L. Doležel, starosta
města; V. Filák, Fryšták; Náhradník – L.
Mikl, Vítová; Ing. F. Kočenda, Fryšták; Náhradník – Ing. P. Gálík, Fryšták; R. Dupal,
Fryšták; Náhradník – R. Vyskup, Fryšták;
Ing. S. Velikovský, CSc., Fryšták; Náhradník – P. Ševčík, Fryšták; B. Konečný,
Fryšták; Náhradník - MUDr. A. Prusenovská, Fryšták.
R 10/2012/VI
• RMF schvaluje úhradu faktury č. 12002
ze dne 7. 5. 2012 ve prospěch spol. RUTONAX, s. r. o., Fryšták, za účelem úhrady nákladů spojených s družebními dny
města a obce Muráň.
• RMF schvaluje úhradu věcných darů –
cen a odměn pro účastníky volejbalového
turnaje Osvobození, konaného pod záštitou starosty města.
• RMF bere na vědomí výsledky veřejné
zakázky malého rozsahu ve věci zajištění
vydání publikace Fryštácká brázda vypráví a ukládá Mgr. P. Nášelovi zajistit ceno-

vé nabídky autorských honorářů za účelem projednání celé zakázky jako jednoho
celku zastupitelstvem města.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Svazu skautů a skautek ČR, 5. oddíl Fryšták, za účelem částečné úhrady
nákladů spojených se zabezpečením konání Lobinova závodu ve dnech 8.–10. 6.
2012 (platba oproti originálům předložených dokladů).
• RMF schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace 9. okrsku „Lukovské podhradí“
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
za účelem částečné úhrady nákladů spojených se zabezpečením konání soutěže
požárního sportu dne 9. 6. 2012.
• RMF doporučuje ZMF schválit poskytnutí neinvestiční dotace občanskému
sdružení Pod hvězdami, Lukoveček, za
účelem částečné úhrady nákladů spojených se zabezpečením konání 9. ročníku
beneﬁční akce Pod hvězdami 2012.
• RMF neschvaluje nákup dřevěných prodejních stánků (neschvaluje poskytnutí
dotace na tento nákup) v předpokládaném objemu 35.000 Kč ve smyslu žádosti o. s. Fair Play.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města výpůjčku části prostor bývalé kotelny (uhelny) u Sokolovny ve Fryštáku, a to pouze
v termínu čtvrtek dne 7. 6. 2012 v době
od 7.00 hodin do 22.00 hodin - za účelem konání debaty v rámci programu Fair
Play 2012 a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce části objektu bývalé kotelny
mezi městem Fryšták, a Ing. T. Černým,
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. Součástí smlouvy je souhlas s využitím vnější zdi kotelny k výtvarným aktivitám účastníků.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města výpůjčku městských pozemků p. č. 383/1
– manip. plocha, o výměře 2128 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, poz. p. č. 384/2 –
ost. komunikace, o výměře 845 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, poz. p. č. 443/29
– trvalý trav. porost, o výměře 4534 m²,

k. ú. Vítová, poz. p. č. 443/30 – trvalý
travní porost, o výměře 6736 m², k. ú. Vítová, a poz. p. č. 442 – ostatní komunikace, o výměře 381 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, a to pouze v termínu 15. 6. 2012
až 17. 6. 2012, vždy v době od 7.00 hodin
do 22.00 hodin, žadateli Ing. T. Černému,
Fryšták, za účelem konání festivalu Fair
Play 2012 a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce výše uvedených městských
pozemků mezi městem Fryšták, a Ing.
T. Černým, Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy, přičemž rada
souhlasí se spoluprácí města ve smyslu
žádosti Ing. T. Černého, a ukládá Ing. M.
Kasalovi zajistit tuto součinnost.
• RMF bere na vědomí žádost vedení
základní školy o navýšení provozního příspěvku a o delimitaci technologických
zařízení již neupotřebitelných v mateřské
škole, a to ve prospěch základní školy,
a ukládá Ing. S. Velikovskému, CSc., projednat tuto záležitost ve ﬁn. výboru.
• RMF nereﬂektuje na žádost pí V. Odstrčilové, Fryšták, o snížení ceny nájmu za
užívání městského bytu, a to z důvodu,
že cena nájmu se od r. 2010 neměnila
a je nižší než cena doporučená cenovou
mapou zpracovanou Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR.
• RMF v návaznosti na čl. č. V Smlouvy
o nájmu bytu č. 2 v objektu č.p. Souhrady
386 ve Fryštáku ze dne 1. 12. 2009, uzavřené mezi městem Fryšták a pí H. Bittnerovou, souhlasí s předčasným ukončením
nájmu ke dni 30. 6. 2012 dohodou a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF ukládá OSMM zajistit aktualizaci
bodového ohodnocení evidovaných žádostí o poskytnutí bydlení v bytech ve
vlastnictví města, a to do 20. 6. 2012.
• RMF pověřuje Ing. Jaška, ved. ESO,
přípravou návrhu nového Tržního řádu
města Fryštáku, a to s ohledem na nová
právní stanoviska.
• RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města výpůjčku části městského pozemku
p. č. 2/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
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a to pouze v termínech 3. 6. 2012,
8. 9. 2012, 15. 12. 2012, vždy v době od
5.00 hodin do 14.00 hodin, a to za účelem konání akce Farmářské trhy Fryšták,
dále schvaluje za účelem zajištění této
akce uzavření smlouvy o výpůjčce části
měst. poz. p. č. 2/1, k. ú. i obec Fryšták,
mezi městem Fryšták, a Ing. T. Černým,
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy, přičemž rada souhlasí se
spoluprácí města ve smyslu žádosti Ing.
T. Černého a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit tuto součinnost.
• RMF nereﬂektuje na nabídku prezentace města Fryštáku ve speciální příloze
„Cesty městy“ vydávané v Deníku prostřednictvím fy Vltava Labe Press, a. s.,
Zlín.
• RMF bere na vědomí oznámení ředitele
ZŠF Mgr. L. Sovadiny o navrženém zástupu v době jeho pracovní neschopnosti
- zastupuje zástupkyně ředitele Mgr. H.
Březinová, a to s platností od 4. 6. 2012
po dobu 3 týdnů.
• RMF bere na vědomí souhlasné závazné stanovisko KU ZK, odboru životního
prostředí a zemědělství, odd. ochrany
přírody a krajiny, ve věci schválení Lesního hospodářského plánu pro lesní
hospodářský celek Sdružení singularistů
velkousedlých Horní Ves, a to pro období
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021 - bez připomínek.
• RMF bere na vědomí souhlasné závazné stanovisko KU ZK, odboru životního
prostředí a zemědělství, odd. ochrany přírody a krajiny, ve věci schválení Lesního
hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Družstvo singulárních domkařů
Fryšták, a to pro období od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2021 - bez připomínek.
• RMF bere na vědomí souhlasné závazné stanovisko KU ZK, odboru životního
prostředí a zemědělství, odd. ochrany
přírody a krajiny, ve věci schválení Lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Společnost singularistů velkousedlých, Fryšták, v. o. s., v likvidaci,
a to pro období od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2021 - bez připomínek.
• RMF ukládá starostovi zajistit účast
zástupce sdružení MAS – Partnerství
Moštěnka, o. s., Horní Moštěnice, na
zasedání zastupitelstva, a to z důvodu
opakované nabídky na členství v této organizaci.
• RMF schvaluje žadateli - Cyklistickému klubu Drásal Team Holešov - průjezd
cyklistů Městem Fryšták dne 7. 7. 2012
v rámci konání 19. ročníku cyklistického
maratónu na horských kolech „Bikemaraton Drásal České spořitelny – závod
horských kol Zlínského kraje“ a pověřuje
vedoucí OSMM Ing. Kasalu vydáním souhlasu.
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• RMF bere na vědomí žádost V. Zezulky, Vítová o prodej části pozemku p. č.
201 – ostatní komunikace, o výměře 114
m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, a ukládá L.
Miklovi, zastupiteli a předsedovi Osadního výboru Vítová, zajistit projednání této
žádosti v příslušném výboru za účelem
vydání stanoviska jakožto podkladu pro
jednání zastupitelstva.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. č. 395/5 – ostatní plocha, o výměře
40 m², a pozemku p. č. 393/2 – ostatní
plocha, o výměře 6 m², oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelce
D. Učnové, Zlín, za cenu ne nižší, než je
cena stanovená znaleckým posudkem
s podmínkou úhrady znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na
vklad žadatelem.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 474/5 – ostatní komunikace, o výměře 12,5 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli I. Matelové,
Fryšták, za účelem zřízení stání pro osobní automobil a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Fryšták, a I.
Matelovou, Fryšták, na dobu neurčitou
s měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF s odkazem na doplnění informací
ohledně možnosti výpůjčky objektu tzv.
staré hasičské zbrojnice ruší své usn. č.
U R 08/2012/VI/11 ze dne 23. 4. 2012
a neschvaluje výpůjčku objektu tzv. staré
hasičské zbrojnice žadateli akad. soch.
S. Novotnému, Vítová za účelem vytvoření veřejného výtvarného ateliéru.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrospotřebičů mezi Městem Fryšták, a spol. ELEKTROWIN, a. s., Praha a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru odpadních osvětlovacích zařízení mezi městem Fryšták,
a spol. EKOLAMP, s. r. o., Praha a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF zveřejnění návrhu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem Fryšták,
a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
„Dolní Ves, TS T7 Vilant., obnova“, umístěného na pozemku p. č. 205/3, v k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene podle platných práv. předpisů.
• RMF ukládá Ing. J. Košákovi prověřit
možnost zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil žadatelky
MUDr. D. Klácelové a provozovatele jídelny J. Němce před budovou Penzionu pro
důchodce ve Fryštáku.

• RMF neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému
územní identiﬁkace, adres a nemovitostí
mezi městem Fryšták a obcemi Držková,
Kašava, Vlčková, Lukov a Lukoveček.
R 11/2012/VI
• RMF bere na vědomí předběžné výsledky dotačního řízení ve věci projektu obnovy veřejného osvětlení Fryšták a s odkazem na podmínky tohoto řízení ukládá
Ing. M. Kasalovi, ved. OSMM, připravit na
následující zasedání zastupitelstva města zadávací dokumentace na akci “Projekt obnovy veřejného osvětlení Fryšták“
včetně seznamu oslovených ﬁrem.
• RMF s platností od 1. 7. 2012 schvaluje výpůjčku vitríny č. 06 na poz. p. č.
2/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, část náměstí Míru u objektu České pošty, s. p.,
a to ČSSD MO organizaci Fryšták, zast. L.
Miklem, předsedou organizace, na dobu
neurčitou a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vitríny na dobu neurčitou,
s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12029269 ke zřízení nového odběrného místa na části pozemku p. č. 2/1,
k. ú. a obec Fryšták, k odběru el. energie,
a to mezi městem Fryšták, a fou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF zveřejňuje ke dni 5. 6. 2012 záměr
výpůjčky části městského pozemku p. č.
89/1 – ostatní komunikace, o výměře 33
m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli p. M. Sedlářovi, Fryšták, za účelem
zřízení příjezdu k pozemku p. č. 183/3,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, v majetku
žadatele, a uzavření příslušné smlouvy
o výpůjčce.
• RMF zveřejňuje ke dni 5. 6. 2012 záměr výpůjčky části městského pozemku
p. č. 2/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták za
účelem zřízení vyhrazeného parkovacího
místa na konkrétní registrační značku, ve
prospěch p. J. Němce, Fryšták, a MUDr.
D. Klácelové, Fryšták, a schvaluje záměr
uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje účast města Fryštáku
v projektu Noc kostelů dne 1. 6. 2012
a v rámci organizačního zajištění části
kulturního programu schvaluje úhradu
fy č. 2012028 ze dne 4. 6. 2012 od dodavatele Dům Ignáce Stuchlého SKM,
Fryšták, za účelem úhrady občerstvení
vystupujících v rámci akce „Noc kostelů“
pořádané dne 1. 6. 2012.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2012

Plnění rozpočtu města Fryšták k datu 31. 5. 2012
Příjmy

Název

Rozpočet upravený (Kč)

třída 1 Daňové příjmy
třída 2 Nedaňové příjmy
třída 4 Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM
Výdaje Název
1014
1019
1032
1036
2212
2219
2221
2223
2229
2310
2321
3111
3113
3311
3312
3313
3314
3316
3319
3322
3326
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3543
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3722
3745
4354
5311
5512
5522
6112
6171
6223
6310
6399
6402
6409

13,597,886,46
2,020,862,42
9,805,725,76

48
84
80

42,661,000,00

25,424,474,64

60

Ozdravování zvířat a plodin
90,000,00
Ostatní zemědělská činnost
30,000,00
Lesní hospodářství (všeob. výdaje) 105,000,00
Lesní hospodářství - správa
20,000,00
Silnice
4,379,000,00
Chodníky
403,000,00
Provoz veř. silniční dopravy
300,000,00
Bezpečnost silničního provozu
66,000,00
Ost. záležitosti v sil. dopravě
85,000,00
Vodovody - pitná voda
170,000,00
Kanalizace
705,000,00
Mateřská škola
850,000,00
Základní škola
3,400,000,00
Divadelní činnost
30,000,00
Hudební činnost
189,000,00
Kino
76,000,00
Knihovna
1,110,000,00
Vydavatelská činnost
190,000,00
Kronika
73,000,00
Zachování a obnova kult. památek 530,000,00
Obnova kultur. hodnot
0,00
Činnost církví
0,00
Rozhlas
105,000,00
Ostatní sděl. prostředky (FL)
362,000,00
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
219,000,00
Sport. zařízení v maj. obce
261,000,00
Ostatní tělovýchovná činnost
20,000,00
Využití volného času mládeže
560,000,00
Ost. zájmová činnost a rekreace
27,000,00
Pomoc zdravotně postiženým
50,000,00
Bytové hospodářství
173,000,00
Nebytové hospodářství
1,180,000,00
Veřejné osvětlení
1,460,000,00
Pohřebnictví
160,000,00
Územní plánování
708,000,00
Územní rozvoj
11,000,00
Technické služby
4,160,000,00
Sběr a svoz komunál. odpadu
3,385,000,00
Vzhled obcí a veř. zeleň
288,000,00
Chráněné bydlení
200,000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
53,000,00
Požární ochrana
597,000,00
Ost. činnosti v integr. záchr. syst.
15,000,00
Zastupitelstvo
1,390,000,00
Činnost místní správy
13,716,000,00
Mezinárodní spolupráce
100,000,00
Výdaje z ﬁnančních operací
630,000,00
Platby daní a poplatků SR
0,00
Finanční vypořádání minulých let
10,000,00
Ost. neinvestiční transfery
20,000,00

třída 8 Financování
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Skutečnost (Kč) Plnění (%)

28,079,000,00
2,398,000,00
12,184,000,00

Rozpočet upravený (Kč)

VÝDAJE CELKEM

S L O V O S TA R O S T Y

Skutečnost (Kč) Plnění (%)
14,227,20
7,971,84
17,986,00
5,568,00
652,587,00
62,000,00
258,440,00
0,00
8,942,00
3,000,00
403,209,00
567,040,00
1,745,872,00
3,000,00
118,458,00
60,451,84
398,755,88
0,00
14,330,00
92,952,50
10,000,00
240,000,00
4,950,00
148,575,00
16,432,00
50,536,00
0,00
130,000,00
13,200,00
0,00
51,473,93
389,695,68
396,600,00
4,487,00
684,000,00
7,200,00
1,259,312,12
1,169,835,20
208,688,00
128,593,00
0,00
238,640,80
3,144,00
576,231,00
2,858,954,19
0,00
197,949,77
1,084,944,00
9,586,00
18,660,00

16
27
17
28
15
15
86
0
11
2
57
67
51
10
63
80
36
0
20
18
#DIV/0!
#DIV/0!
5
41
8
19
0
23
49
0
30
33
27
3
97
65
30
35
72
64
0
40
21
41
21
0
31
#DIV/0!
96
93

42,661,000,00

14,336,478,95

34

0,00

-11,087,995,69

#DIV/0!

0,00

11,087,995,69

#DIV/0!

skutečnost, že je částečně podpořen
státní dotací, ale také možnost nastavení způsobu splácení tzv. vlastního podílu ﬁnancování projektu, tedy prostředků
města, kdy lze díky využití metody EPC
uhradit tento podíl města z realizovaných úspor elektrické energie, nevzniká
tedy žádný požadavek na „nový“ výdaj
z vlastních peněz. I tento projekt, kde
předpokládané náklady před vysoutěžením (cena dle energetického auditora)
činí cca 2,0 mil Kč bez DPH, by měl jen
v nákladech na veřejné osvětlení zajistit
úsporu až dvacet pět procent.
Jsem přesvědčen, že uvedená opatření přinesou kýžené efekty a město
tak dokáže zajistit ﬁnanční zdroje na
jiné projekty menšího rozsahu, na které
by jinak nedošlo…
Současně rád využívám této příležitosti, abych v souvislosti s ukončením
školního roku poděkoval všem pedagogům našich školních zařízení v čele
s oběma řediteli za celoroční práci,
která byla letos ztížena požadavkem
skloubení provozu školy základní s náhradním provozem mateřinky v jednom
zařízení. O to víc pak oceňuji i práci
všech zaměstnanců správních, tj. nepedagogických, kteří celé soukolí vzdělávacího procesu svým dílem každodenní
mravenčí práce významně doplňovali.
Všem našim školákům rovněž přeji příjemné prožití prázdnin – ať se jim vydaří
podle jejich přání a těm (deváťákům),
kteří naši školu opouštějí, pak přeji
úspěšné vykročení do další etapy jejich
putování životem.
A ještě jedna poznámka: I já se připojuji k jistě velkému davu fanoušků
fryštácké kopané a velmi naší „jedničce“ gratuluji k úspěšnému završení
letošní sezóny korunované postupem
do vyšší třídy. Jde o zasloužené vyvrcholení několikaletého úsilí, a každému
z kluků (jakož i lidem neméně pracujícím v technicko – hospodářském zázemí oddílu), kteří se na skvělém fotbalovém výsledku podíleli, nepochybně
patří mé velké poděkování za vzornou
reprezentaci města a přání, aby naše
hráče (nejen z prvního mužstva) provázely sportovní úspěchy i nadále – vždyť
fanoušci se už nyní těší na nové fotbalové zážitky!
S přáním krásně prožitého léta

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

UPOZORNĚNÍ
Je zajisté chvályhodné, že s pěkným počasím nezvelebujeme pouze své příbytky, ale mnozí z nás renovují i místa posledního odpočinku svých bližních. Ačkoli je
nájemce hrobového místa v souladu s řádem veřejného pohřebiště města Fryšták
povinen před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště
a řídit se při provádění prací jeho pokyny, jen málokdo tak činí.
V poslední době se stalo téměř pravidelností, že jsou staré náhrobky a rámy
v lepším případě ukládány k márnici, v horším jsou vhazovány do kontejneru na
bioodpad. Obojí je ovšem špatně. Každý je povinen odklidit si na vlastní náklady
nepotřebné hrobové zařízení. Město není povinno odklízet (popř. vytahovat z kontejneru) za nepořádné občany tuny kamenného odpadu a následně za jeho uložení
platit. Vzhledem ke stále rostoucím cenám za ukládání odpadu, roste každoročně
i cena, kterou musí město zaplatit za tuto službu. Jde ovšem o peníze nás všech,
které by mohly být vynaloženy smysluplněji, a proto nezbývá než apelovat na majitele nových hrobových zařízení, aby důsledně postupovali v souladu s řádem veřejného pohřebiště města Fryšták, tj. nahlásili připravované práce a poté odklízeli
nepotřebné staré náhrobky.
Ing. Vladimíra Doleželová, Odbor správy majetku města

Střechy dvou nejstarších objektů
ve Fryštáku se opravují
V průběhu jarních měsíců letošního
roku začaly opravy střech na kostele
svatého Mikuláše a na Hrubé hospodě
(č.p. 1).
V obou případech se podařilo majitelům objektů získat dotace na tuto opravu. V případě kostela se však původně
plánovaná ministerská dotace (která
je v současné době přislíbena) snížila
na pouhých 10 % celkových nákladů (tj.
250.000 Kč – celá oprava střechy bude
stát asi 2,5 mil. Kč.). Pomoc slíbilo rovněž vedení Zlínského kraje (i tady se
však zatím pouze hovoří o částce přibližně 250.000,-Kč).
Nejvstřícněji přistoupilo k problematice opravy kostela město Fryšták.
Zastupitelstvo na svém dubnovém
zasedání schválilo dotaci v celkové výši
430.000 Kč. Částku zhruba 300.000
korun vloží do opravy střechy také samotná fryštácká farnost.
Střecha Hrubé hospody, která prochází také významnou rekonstrukcí si vyžádá celkové investice ve výši 930.000
korun. Město se podílí povinnými 10 %
(93.000) a Ministerstvo kultury vyčlenilo se svého rozpočtu 150.000 korun.
Zbylou část si musí investor (majitel
objektu) zajistit sám.
-pn-
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Výzva nájemcům nik
v kolumbáriu
Vzhledem k množícím se stížnostem nájemců nik v kolumbáriu, žádáme
všechny uživatele nik o to, aby nepoužívali svíčky v plastových obalech.
Velmi často dochází k poškození plastového obalu, jeho zahoření a následně
ke znečištění spodních nik od ohořelých
zbytků plastu a vosku. Uživatelé pronajatých míst jsou povinni se chovat ohleduplně k hrobovému zařízení ostatních
nájemců a chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování jejich zařízení. Použitím svíčky ve skleněném obalu zajistíte
bezpečnost, pořádek a v neposlední
řadě i čistší ovzduší.
Řád veřejného pohřebiště města
Fryšták tuto problematiku řeší následovně:
„Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých
hrobových místech pouze tehdy, pokud
jsou vhodným způsobem zabezpečeny
proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit
nebo zakázat“.
Doufáme, že k těmto opatřením nebudeme nuceni přistoupit.
Ing. Vladimíra Doleželová
Odbor správy majetku města

Pohřby osamělých spoluobčanů, kteří nemají žádné
pozůstalé, dědice a jejich následná úhrada úřadu
Vážení, na základě dotazů došlých do naší Asociace pohřebních služeb v ČR,
si Vám dovolujeme poskytnout zásadní informace k úhradě nákladů za vypravené
pohřby:
Na základě vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR), toto poskytuje obcím peníze na pohřeb v případě, že zemřelý nemá žádné dědice. Obce mají
povinnost pohřbít zemřelého do 96 hodin od jeho úmrtí, pokud se o něho nemá
kdo postarat.
Tuto povinnost jim ukládá zákon č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů účinný od 1. 1. 2002.
Ministerstvo pro místní rozvoj žádajícím obcím náklady na pohřeb musí uhradit
a to za předpokladu, že zemřelý nemá dědiců. Obec má právo na úhradu účelně
vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého, a není-li dědiců, vůči
státu. Ministerstvo může tyto náklady proplatit pouze tehdy, když o to obec požádá. Pro podání žádosti nebyl vytvořen žádný formulář. Žádost má podobu dopisu,
ve kterém obec žádá o úhradu nákladů na pohřeb zemřelého, dále je potřeba
doložit řadu příloh. V přílohách žádosti musí obec doložit zákonem stanovené
skutečnosti. Jedná se o úmrtní list (postačí kopie) nebo protokol ohledání zemřelého (tzv. ohledací list), kopii faktury pohřební služby, doklad o úhradě nákladů
na pohřeb ze strany příslušné obce a rozhodnutí dědického soudu o vypořádání
dědictví po zemřelé osobě. Vzhledem k tomu, že se jedná o úhradu hrazenou ze
státního rozpočtu, je nutné všechny stanovené dokumenty řádně doložit. Žádost
je možné podat do 3 let po ukončení dědického řízení, resp. po té, co nabude
právní moci.
Kontakt: Asociace pohřebních služeb v ČR, Krystalová 7, 196 00 Praha 9
telefon: +420 777 200 794, e-mail: info@aspscr.cz, www.aspscr.cz

FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2012

MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

w w w.msfr ystak.cz • tel. 577 911 157

OS Věneček při MŠ Fryšták
Srdečně Zve na

HURÁ NA PRÁZDNINY
v pátek 13. 7. 2012 od 16 h
v parku v Horní Vsi
u myslivecké chaty.
Těšit se můžete na skákací hrad,
malování na obličej, soutěže, spoustu
písniček a možná přijde i kouzelník.

Občerstvení zajištěno.

Oprava fryštácké mateřské školky vstupuje do druhé etapy
Fryštácká mateřinka, ve které byl
v únoru letošního roku kvůli výskytu
nebezpečných minerálních látek a azbestu přerušen provoz a děti se musely
odstěhovat do náhradních prostor ve
zdejší základní škole, má za sebou první část náročné rekonstrukce. Společnost Ekostar v těchto dnech dokončila
úplnou dekontaminaci/sanaci objektu
a v nejbližší době nastoupí ﬁrma, která
začne provádět další stavební úpravy.
Podle informací ředitelky a jednatelky
dozorující společnosti Foster Bohemia
s.r.o. Ing. Zoji Guschlové, PhD. bylo zrušeno nejenom kontrolované pásmo, ale
také další veškerá ochranná opatření,
na základě výsledků podlimitních hodnot početních koncentrací všech kontrolních monitoringů po dekontaminaci
objektu. Výsledky kontrolních měření
jsou v souladu s požadavky vyhlášky č.
6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a bio-

logických ukazatelů pro vnitřní prostředí
pobytových místností některých staveb.
Celkem bylo v uplynulých třech týdnech
provedeno 45 kontrolních měření. Výsledky (stanovení početní koncentrace
respirabilních anorganických vláknitých
částic) byly podlimitní, resp. bylo naměřeno nula vláken/m³. MŠ ve Fryštáku
je podle těchto výsledků nezávislého
akreditovaného inspekčního orgánu
v tuto chvíli zcela zbavena škodlivého
azbestu a minerálních vláken.
Fryštácké zastupitelstvo na svém
jednání 21. června vybralo na základě
výběrového řízení společnost Stavyma
spol. s r.o., která začátkem července
provede další nezbytné stavební úpravy
objektu školky. Podle starosty města
Mgr. Lubomíra Doležela přišla sanace
azbestu včetně nezbytného monitoringu město Fryšták na zhruba 3,8 milionu
korun. Dalších 7,2 milionu (bez 20 %
DPH) na stavební úpravy školky si teď

musí vedení fryštácké radnice vypůjčit.
Předběžně ovšem přislíbil podpořit projekt opravy školky také Zlínský kraj.
Většina stavebních úprav mateřské školky by měla proběhnout během
prázdnin.
Pokud vše půjde podle harmonogramu, tak na konci září by mohlo začít stěhování dětí zpět do prostor rekonstruované školky.
Mgr. Pavel Nášel
tiskový mluvčí, město Fryšták
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4. ročník dětských rybářských závodů
V sobotu 16. června se konaly dětské rybářské závody ve Fryštáku – Dolní Vsi
na rybníku Vylanta. Počasí nám přálo. Soutěže se zúčastnilo celkem 36 dětí (9
děvčat a 27 chlapců), což byl největší počet za několik posledních letech. Lovilo se
systémem „chyť a pusť“ – v největším počtu ryb a dalším kritériem byla největší
ulovená ryba.
A jaké byly výsledky?
Největší počet ryb (chlapci)
1. Marek Šebík, 2. Radek Fila, 3. Vyoral, 4. Rudolf Fila, 5. Dan Mikulík.
Největší počet ryb (děvčata)
1. Zuzana Vidlářová, 2. Zuzana Paráková, 3. Michaela Fryšová, 4. Michaela
Jašková, 5. Michaela Staňová.

Největší ryba (chlapci):
Hnízdil – 70 cm – kapr
Největší ryba (dívky):
Vidlářová – 58 cm – kapr
Rádi bychom také poděkovali následujícím sponzorům, bez kterých by se
tato zdařilá akce nemohla v takovém
rozsahu uskutečnit.

FAIR PLAY

Vysoce oceňuji vaše aktivity, přeji
jim plný zdar a snad se někdy setkáme
ve vaší nové klubovně v bývalé kotelně.
Radim Bureš
Transparency International

První akce v kotelně
Vnímáme, že téma korupce je v našem městě velké tabu, proto bychom
chtěli poděkovat za podporu a odvahu
všem účastníkům debaty, kteří naše
úsilí přišli podpořit. Níže uvádíme tři
rozdílné postřehy. Záznam setkání si
můžete dohledat na Youtube.com.
• Děkuji za pozvání na veřejnou besedu „Radostí z pohybu proti korupci
ve sportu“, která se konala dne 7. 6.
2012 v Kotelně ve Fryštáku. Rád jsem
se akce zúčastnil a měl tak možnost
seznámit se zajímavými lidmi a poznat
i vaší činnost, kterou sdružení Fair Play
Fryšták organizuje.
Jsem přesvědčen, že vytváření podmínek pro to, aby děti a mládež mohla
trávit svůj volný čas zajímavým a moderními sportovními aktivitami, aktivitami,
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ZDV Fryšták – hlavní sponzor, Rybník Vylanta, město Fryšták, ZŠ Fryšták,
SRPŠ, Okenní systémy, Padoza, Damiocar. S.r.o., Janspol Zlín s.r.o., Kompresory Januška, Hanák nářadí, prodejna
pneu p. Maroňová, manželé Matějíčkovi, Kadeřnictví Provazníková, Obal Print,
Pekárna Večeřa, Jídel ZŠ Fryšták, Besi
elektro, Autoservis Hejtmánek, Auto
elektro Šafář, Progres Car, Sefo plus
s.r.o., Pokrývačské práce Provazník, Čalounictví Mikulík, Auto Březík.
Ještě jednou všem sponzorům děkujeme a za rok se opět těšíme nashledanou.

které je neomezují, ale naopak přispívají k jejich osobnostnímu rozvoji, je tím
nejlepším příspěvkem pro budoucnost
naší země.
Oceňuji také spojení principu Fair
Play s bojem proti korupci, tedy tématu,
kterému se naše organizace věnuje. Základem života bez korupce je totiž právě
Fair Play! Kdo myslí a hraje férově nejen
ve sportu, ale i v životě, u toho korupční
jednání nemá šanci.

• I když, mám čtvrtek poměrně nabitý, korupce je téma pro mne osobně
tématem č. 1. Určitě si, jako zastupitel
města, poslechnu, jak chtějí s korupcí
bojovat mladí vzdělaní lidé. Já osobně
s korupcí bojuji již rok a půl co jsem se
stal zastupitelem a musím říci popravdě, že se mi to moc nedaří. Upřímně
děkuji za pozvání.
Vlastislav Filák, zastupitel
– na debatu nedorazil.
• Musím říct, že vaše aktivita je pro
mě dost překvapující. Je to určitě dobře,
že máte zajímavé nápady.
Pro mě byla debata novou zkušeností. Sice to bylo dost náročné téma a jistě
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tak úplně všechny lidi z obce nemuselo
„chytit“, ale mě spíše překvapilo, že někdo z řad mladých se do toho pustil. Ale
návštěva u vás mě zase trochu inspirovala k mé práci.
Pokud se jedná a prostor kotelny,
mě připadá jako bezva recesní. Chce
to nějaké úpravy, ale oprýskané mapy
na stěnách bych nechala. Bezva se na
nich vyjímaly barevné fotky, tvořily kontrast, který mě zaujal. Chce to sice dost
práce, ale myslím, že je tu velký prostor
pro fantazii.
Přeji vám všem hodně zdaru a dalších nápadů.
Květa Pecková, Klub Fair Play

Fair play
„Je tu další akce, sladká jak ovoce,
zase po roce rozjedeme to divoce.“ Tato
věta zazněla v mnoha rozhlasech zlínských škol. Fair play team představoval
akci, která se konala v sobotu 16. 6.
2012 ve Fryštáku. Jednalo se o druhý
ročník festivalu proti korupci ve sportu.
Příprava byla opravdu pečlivá a rozhodně se vyplatila. Na akci dorazilo velké
množství sportovních nadšenců, diváků
a fotografů.
Fair play team už od brzkých ranních
hodin připravoval vše potřebné. Už po
deváté hodině přišli první účastníci. Pokud někdo o akci nevěděl, rozhodně ho
přilákala úžasná hudba, která se šířila
ulicemi Fryštáku. Kolem přicházejících
diváků projížděli první longboardisté
a své triky předváděli i kluci na BMX.
Hrál se volejbal a sprejeři chystali své
plechovky a spreje. Netvořilo se jen
na zdech, ale dokonce i na těle, každý
kdo chtěl smývatelné tetování, navštívil
body art.
Přicházelo víc a víc diváků. Od vodní
nádrže se ozýval křik prvních nadšenFoto Jiří Laštůvka

Konec pátečních farmářských trhů
Snahu o rozběhnutí pravidelných trhů s farmářskými produkty jsme pro zatím
vzdali. Realita potvrdila naše obavy z toho, že zastrčený výklenek mezi školou
a sokolovnou není pro tuto činnost vhodný. Laxní přístup představitelů města
k novelizaci tržního řádu tak odradil i ty nejodvážnější prodejce, kteří nám byli
ochotni pomoci nové tržiště rozběhnout.
Námi předložené dodatky přebrané z řádů jiných měst, kde trhy velmi dobře
fungují jsou prý v rozporu se zákony. „Říkal jsem to, že farmářské trhy ve Fryštáku nemají budoucnost“ svěřil se na červnovém zasedání zastupitelstva jeden
z účastníků, který nám ještě před časem nadšeně fandil a plácal nás po zádech.
Vzali jsme si však k srdci radu pana Pavla Ševčíka, který nám doporučil, abychom se do naší aktivity pořádně zakousli. Shodou náhod jsme dostali nabídku
zpracování právní analýzy, která by nás mohla konečně zavést na správnou cestu
zákonné aktualizace řádu, vedoucí k obnově pravidelných farmářských trhů na
náměstí.
Zase se máme na co těšit...
Tomáš Černý st.
ců, kteří si šli vyzkoušet slackline. Každý kdo to zkusil, pochopil, že chůze po
laně opravdu není tak jednoduchá, jak
se může na první pohled zdát. Jezdil
se downhill a to s pořádnou odvahou
a nadšením. Vypracovaní kluci stavěli
bedny na parkour a dokonce se k nim

přidaly i dvě slečny, které nám všem
dokázaly, že tento sport je i pro něžné
pohlaví. Na U-rampě se to jen hemžilo
kluky, ať už na skatu, BMX, nebo in-linech. Žonglovalo se za zvuku afrických
bubnů, na tanečním parketu se vystřídalo pár tanečních skupin a tanečníků
break dancu. Hrály živé kapely, které
pečlivě vybraly jejich nejlepší písničky.
Opravdu to stálo za to.
Každý, kdo potřeboval nějaké osvěžení, mohl navštívit připravené stánky.
Před devátou hodinou se stanoviště
sportů začala uklízet a pozornost účastníků se přesunula ke kapelám, které
vytvořily úžasnou atmosféru. Sportovní
sobotu završila ﬁreshow skupiny Ardor
Viridis.
Celou akci doprovázela pohoda
a byla vidět spokojenost diváků a účastníků, kteří se nemohou dočkat dalšího
ročníku.
Děkujeme organizátorům za skvělou
akci a těšíme se na další ročník festivalu Fair play!
Kristýna Škamralová
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KÁCENÍ MÁJE
aneb „Skřítkové, tesaři, vylezte z nory!“

Obzvlášť netradičně pojali organizátoři letošní akci „Kácení máje“.
Naši slovenští přátelé z Kocuran přijali pozvání, aby se seznámili i s jinými
kulturními akcemi, které se v Lukovečku
pořádají a také měli možnost poznat zajímavá místa v okolí.
Sobotní dopoledne bylo zahájeno fotbalovým utkáním, ve kterém opět zvítězili
naši chlapci. Odpoledne pak následovaly
hasičské soutěže pro děti a natrénovaní
muži předvedli své schopnosti v suchém
požárním útoku.
Očekávané kulturní vystoupení s překvapením však téměř všem vyrazilo dech,
když se za doprovodu písničky z ﬁlmu „Ať
žijí duchové“ začali klubat z děr skřítkové. Jeden, druhý, třetí, za nimi krumpáče

Májka padla a všichni představitelé
sklidili obrovský úspěch. Výborná nálada
při country muzice skupiny NÁVRAT přetrvala až do nočních hodin.
Velké poděkování patří paní K. Drábkové, L. Jurčíkové, L. Lušovjanové a už se
těšíme, čím nás překvapí příště.

S.V.
a pila. Skupinka sedmi trpaslíků s červenými čepičkami se chopila nářadí
a společně s dětmi vesele tancovala kolem májky. Vskutku muzikálové představení si připravili nadšenci, co neodolají
skvělým nápadům našich děvčat a s chutí
se odhodlají pobavit návštěvníky a spoluobčany. Z hodnocení diváků bylo slyšet:
„Mysleli jsme, že minulé vystoupení už
nejde překonat, ale tohle bylo úžasné!“

Okrsková soutěž
V sobotu 9. června 2012 se sjely
všechny SDH Lukovského Podhradí
do Kašavy na okrskovou soutěž v požárním sportu, kterou letos pořádalo
SDH Držková.
Letos naši mladí hasiči trénovali společně s Fryštákem, a sestavili
jsme dvě družstva. Družstvo mladších
žáků soutěžilo za SDH Lukoveček,
a starší žáci za SDH Fryšták. Obě
družstva v soutěži shodně obsadila
druhá místa.
I když počasí nepřálo, poháry nám
udělaly velkou radost.
David Drábek, člen mladých hasičů
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POZVÁNKA: Festival (Noc) Pod Hvězdami
Přátelé a kamarádi fryštáčtí i lukovečští, léto se nám krásně rozbíhá a s ním i
spousta festivalů, koncertů a krásných zážitků s nimi spojených. Jak tak budete
(festivalově) brouzdat po krajinách českých a třeba i vzdálenějších, nezapomeňte
a přijďte zas na ten náš, domácí, jedinečný a co by kamenem dohodil, na festival (Noc) Pod Hvězdami do Lukovečka. Letos vás nahoře na myslivecké střelnici
uvítáme v sobotu 18. srpna. A můžete se těšit na holky z naší školky alias na…
Standu Hložka! Ale také se zasnít u muzikálových melodií s Leonou Černou, nebo
si podupávát do rytmu s u nás již ostřílenými Jazzbook nebo Pěšáky. Prostor dáme
i mladým talentům a nezapomeneme ani na děti. Zkrátka, na své si přijdou opět
úplně všichni a bude to fajn!
Smyslem festivalu je krom jiných příjemných věcí beneﬁce, proto se sluší říci,
komu letos výtěžek věnujeme. Finanční tok také nepoteče nikam daleko, nýbrž
přímo našim nejmenším: do Mateřské školy Fryšták. Mimochodem, školce, jejímu
pracovníkům i dětem držíme palce při náročné rekonstrukci budovy a přejeme
brzké „uzdravení“!
Tak tedy zapište si za uši nebo do kalendáře a 18. 8. v Lukovečku už podeváté
AHOJ!
Barbora Krajčová, Pod Hvězdami, o.s.

Klub maminek

– ČERVENEC

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

Rytíři
Akce nazvaná Svět rytířů a hradních
paní proběhla v klubu maminek v neděli
10. 6. 2012. Všechny děti při ní složily
tuto rytířskou přísahu:
Kdo je rytíř, nemá strach, ani ve dne,
ani v tmách. Nechová se zbaběle, chrání svoje přátele. Rytíř v nouzi pomáhá,
tak zní moje přísaha.
Přejeme všem za náš tým krásné
léto, úžasnou dovolenou a hodně odpočinku!
Nutilová M.
Přinášíme vám také alespoň dvě
fotograﬁe z velmi vydařené akce „batikování“, které se zúčastnili i někteří
prvňáčci a zároveň bychom vás chtěli
upozornit, že klub maminek nebude během prázdnin v provozu.
Plšková L.
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Buďme stále lidmi víry, naděje a lásky. Cvičme se neustále
v trpělivosti.
P. Ignác Stuchlý
O prázdninách začátkem srpna navštívil náš ústav zasloužilý spolupracovník pan řídící učitel Čapský a jiní hosté.
Často pak přišli se na nás podívat naši
chovanci a tím nám způsobili mnoho
radostí.
Naši ostravští hosté podnikli tři větší vycházky. 28. července navštívili posvátný Hostýn. Tato vycházka byla zároveň poutí. 31. července se uskutečnila
celodenní vycházka na Valašsko. Cílem
bylo rodiště našeho spolubratra koadjutora Holíka Všemina. Zde byli pohoštěni a hostitelům se odvděčili veselými
sbory. Cestou navštívili Kašavu a Trnavu. Večer o 9 hodině za zpěvu a báječné
nálady přistartovali do ústavu. 8. srpna
navštívili a prohlédli si Zlín, Baťovy továrny a okolí.
10. srpna pak nastalo loučení. Pan
ředitel fryštacký jim děkoval za krásný
příklad pobožnosti, salesiánské veselosti a obětavosti, s jakou pomáhali při
bílení a čištění celého ústavu. Touto
poslední prací si zbudovali nezapomenutelný pomník.

Co nového na DISu
Po hektických 3 měsících nastává relativně doba poklidu, protože se
akce budou střídat po 7 dnech. Přes
prázdniny nemáme volný ani týden.
Střídají se rodiny, duchovní cvičení,
farní společenství a anglický camp.
Pouze na začátku prázdnin máme 8
dnů na to, abychom důkladně uklidili:
vysáli 22 pokojů a 69 lůžek, oprali 84
dek, 84 polštářů a 84 přikrývek, umyli 93 oken a k tomu 48 záclon. Rozebrali 11 sprchových koutů, vydrhli
a zase smontovali dohromady. Prostě
generální úklid.
Dnešním číslem jsme ukončili
myšlenky P. Ignáce Stuchlého. Bylo
jich celkem 31 a byly vybrány z jeho
dopisů, kázání, osobních vzpomínek
a životopisů. Od příštího čísla budou
citáty Dona Boska.

Kronika ústavu (2.)
školní rok 1935–36
Byla to vskutku práce a obětavost
nemalá. Téměř celý ústav za 3 týdny vybílili, očistili, umyli podlahy. Nota bene,
že vybílení provedli jen 4 klerici – Frelich, Tibenský, Divoš a Hynek. Tito zůstali zde až do 19. srpna. S nimi zůstali
až to téhož dne jiní 3 klerici, kteří s velkou ochotou čistili ústav.
Ve dnech 4.–8. srpna uspořádal
ústav duchovní cvičení otevření pro
oratoriány. Tato duchovní cvičení žádali
oni sami a též oběžníkem sehnali přes
20 oratoriánů. Kazatelem byl P. František Lepařík. Denně bývaly 3 promluvy.
Ráno přicházeli o 8 hodině do ústavu,
na to měli ranní modlitby, promluvu,

mši sv., rekreaci vyplněnou hrami, promluvu, ústraní ve studovně, před polednem návštěvu Nejsvětější svátosti, zpytování svědomí. Na oběd chodili domů.
Odpoledne bývala rekreace do 3 hodin.
Na to litanie ke všem svatým a ústraní.
O 4 hodině četba ze životopisu Dona
Boska, promluva, rekreace v tichosti
(půl hodiny), růženec, rekreace, svaté
požehnání, večerní modlitby s večerním
slůvkem. O 7 hodině večer šli domů.
Velmi živě byla hrána hra Na prapor.
Ve čtvrtek 8. srpna byl závěr duchovních cvičení. V ten přistoupilo 38
oratoriánů ke stolu Páně. Prvního dne
bylo přítomno 36 oratoriánů. Po mši sv.
a slavném požehnání a udílení papežského požehnání byla v našem divadelním sále společná snídaně. Při ní jim
zahráli a zazpívali ostravští klerici. Hoši
byli velmi veselí. Po té se na
dvoře fotografovali a hrány
byly oblíbené hry až do poledne.
Brzy po duchovních cvičeních salesiánů byl stanoven personál ústavu: ředitelem se stal P. Josef Lepařík,
katechetou P. Václav Vrtaník, školním rádcem P. Antonín Dvořák, zpovědníkem
P. Josef Coggiola, oratoří
pověřen P. František Lepařík. Profesorové tito: koad-

Maturanti 1938 • nahoře zleva Bělohlávek, Tibenský, Frelich (fryštacký
rodák), Dombek, dole Šánek, P. Ignác
Stuchlý a Hynek.

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

12

FRYŠTÁCKÉ LISTY 7/2012

jutoři Astr, Hlaváč, Holík, Šuta, klerici
asistenti Kobliha, František Jurečka,
Tomáš, Bartušek, Slovák, Zámorský
a Josef Vandík. Klerik Muška směl zůstat ve Fryštáku a zde vyčkat distinaci.
Koncem července od jel Don Coggiola na 2 týdny do Itálie. Začátkem
srpna se měli naši ředitelé zúčastnit
duchovních cvičení v Pucině. Ty byly ale
z vážných důvodů odvolány. Zatím se
12. srpna vrátil z Itálie Don Coggiola
a my toužebně očekávali, co představení rozhodnou o našem díle v Československu.

Nové knihy
Nezapomeňte si na dovolenou přibalit pěknou knihu:
Od výkřiku k písničce - kniha vychází z toho, že zvláště v útlém dětském
věku je hudební projev přirozenou součástí psychofyzického chování člověka.
V jednotlivých kapitolách uspořádaných
do přehledných námětů a metodických
doporučení chce proto naznačit, jak
vhodně evokovanými hudebními prožitky tuto dětskou přirozenost uchovat,
jak uvolňovat fantazii a představivost
dítěte a podněcovat jeho kreativitu (nejen hudební).
Srdce v ohni - život kněze uprostřed
současného světa. Jako duchovní působí Guy Gilbert už přes 45 let. Je známý
jako kněz oblečený v černé kožené bundě a vychovatel problémové mládeže.
Tento objemnější svazek zasvětil svému povolání a úvahám o svém vztahu
k církvi, hierarchii, současným problémům církve, o nichž se hodně diskutuje, jako jsou pedoﬁlní skandály, otázky
celibátu kněží, věnuje se i možnostem
uplatnění žen v kněžské službě, svému
vztahu k vývoji moderní společnosti,
kněžské osamocenosti apod. Dělí se
s čtenářem o své radosti, přání i zklamání. Rozvíjí reﬂexe protkané krátkými
příběhy ze života, jako tomu bylo i v jeho
předchozích knihách, odpovídá na otázky.
V jiném rytmu - vytváření společenství. Kniha V jiném rytmu se za pomoci
konkrétních a mnohdy vtipných příkladů
věnuje mezilidským vztahům a schopnosti žít ve společenství s druhými.
Tvořivá zkušenost vytváření různých komunit a společenství i života v nich je
podle Pecka s individuálním růstem nedílně spojena. Autor se zabývá fázemi,
jimiž podle něj musí každá skupina projít, aby se mohla stát společenstvím.
Právě tak popisuje fáze duchovního
rozvoje, přičemž teprve dosažení té nejvyšší ze čtyř fází umožňuje jednotlivcům
vytvořit společenství.

Prázdniny s DIS-klubem Fryšták
DIS-klub nabízí dětem od 1. do 9. třídy ZŠ využití svého času a potenciálu
o prázdninách.
Příměstský tábor bude probíhat v těchto termínech:
2. – 4. července • 20. – 24. srpna • 27. – 31. srpna
Na výběr je nabídka jednotlivých dnů i celých týdnů.
V případě nepříznivého počasí bude zajištěn celodenní program v DISu.
Cena bude minimální – pouze doprava a strava.
Na program je třeba se vždy přihlásit dopředu, počet míst bude omezen.
V případě většího počtu zájemců bude zajištěn další dospělý doprovod.
Vše potřebné se dozvíte na JiriSadila@gmail.com nebo na tel.: 776 14 06 53.
S pozdravem
Jiří Sadila, vedoucí DIS-klubu.
Pondělí 2. 7.
Tajemství rybníka Bezdník, autobusem do Lukova, pěšky zpět, Vítová jak na
dlani, studánka občerství, raci na Žabě.
Úterý 3. 7.
Za koníkem Vildou na Chrámečné, pak pěšky do Vizovic, zámecká čokoládovna.
Středa 4. 7.
Dobrodružství v potoce na Lukovském, tajemné tůně, kořeny stromů, stavění
hráze, vaření na ohni
Pondělí 20. 8.
Fryštácká Skala – zatopený lom skrytý v lesích, poklady skřítků a lesních víl,
oheň, osvěžení ze studánky.
Úterý 21. 8.
Dobrodružství v potoce na Lukovském, tajemné tůně, kořeny stromů, stavění
hráze, vaření na ohni.
Středa 22. 8.
Skály na Držkové, autobusem tam i zpět, slaňování, vaření na ohni, koupání na
Včkové.
Čtvrtek a pátek 22. – 23. 8.
Stanové táboření na Výlantech, lesní hra, studánka, pohádka na dobrou noc,
střílení z luku, výtvarné tvoření, společné vaření oběda, zakončení v DISu.
Pondělí 27. 8.
Rusava, pěšky tam i zpět, potok, oběd na Čecheru, tajemná jeskyně, koupání
v Lukovečku.
Úterý 28. 8.
Za koníkem Vildou na Chrámečné, pak pěšky do Vizovic, zámecká čokoládovna.
Středa 29. 8.
Teplice nad Bečvou, lázeňské městečko, hluboká propast, koupání v Bečvě,
lázeňská hra.
Čtvrtek a pátek 30. - 31. 8.
Chata na Vlčkové, koupání, vaření , spaní pod širým nebem nebo v chatě, koníci
na Ranči v sedle.

POZVÁNKA
Zveme Vás na 5. ročník rodinného English Campu, který se uskuteční
od neděle 29. července do neděle 5. srpna v DISu ve Fryštáku.
Jedná se o výuku angličtiny formou probírání a čtení bible;
vše je tlumočeno do ČJ. Akce je zaměřená zejména na rodiny.
Dětský program: dopoledne – kroužek tvoření (9 – 12),
večer - pohádky a večerní program (17.30 – 19)
Program pro dospělé: dopoledne (9 – 12), večerní program (19 – 21)
Účast na jakémkoliv programu je zdarma, hradí se pouze pobyt a strava v DISu:
Ceny 2012 (ubytování/snídaně/oběd/večeře/za osobu na den):
pracující: 210 + 45 + 80 + 60
studenti, důchodci, mateřská: 150 + 45 + 80 + 55
děti do 12 let: 100 + 25 + 50 + 40
děti do 3 let: zdarma
Kontakt:
Daniel Szorád – mob. 724 072 242, e-mail: daniel.szorad@seznam.cz
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Skauti a skautky opět úspěšní...

8.–10. června proběhl v okolí chatové základny Eliška Lobinův závod
a to rovnou celostátní kolo. Fryštácké
oddíly byly Svazem skautů a skautek
pověřeny jeho organizací a myslím, že
se svého úkolu zhostily úspěšně. Aspoň to zaznělo v závěrečném hodnocení
a poděkování. Jedinou věcí, kterou jsme
opravdu neuměli zařídit, bylo pěkné počasí.
Hned v pátek večer při první disciplíně, byla to Dramatika, nás od táboráku,
který scénky krásně osvětloval, vyhnal
prudký déšť. Pršelo i v noci a to tak, že
i některé hlídky se musely stěhovat ze
stanů do chatek.
Ráno při „ostrém“ startu sice nepršelo, ale jen co vyrazila poslední družinka ze základny, déšť se opět spustil.
A to měli kluci a děvčata před sebou
24 hodin putování, vaření, stanování
a plnění dalších znalostních disciplín.
Pěkné počasí nepřivezl ani bratr starosta Ivo Vacík spolu s bratrem jednatelem, kteří krátce na to dorazili z Prahy.
Ovšem, když jsme s nimi v podvečer
vyrazili do terénu podívat se na průběh
závodu, byli jsme příjemně překvapeni.

předvedly v nejlepším světle. Světlušky
a skautky obsadily ve všech kategoriích
(I.-III.) vždy 2. místa. Chlapci byli v I. kategorii (6-10 let) na 1.místě, ve II. byli
3. a ve III. kategorii skončila hlídka na
2. místě.
Na závěr nezbývá než poděkovat
všem, kteří se o dobrou organizaci Lobinova závodu zasloužili. Poděkovat
musíme i Radě města Fryštáku za poskytnutí ﬁnanční pomoci na vybavení
fryštackých hlídek pro závod a dalším
sponzorům. Bez nich a hlavně bez obětavé a nezištné práce starších členů oddílů Roverů a Oldskautů by se tento závod nevydařil. Všem patří úpřímný dík!
Všechny hlídky, které jsme cestou potkali nebo navštívili na jejich tábořištích
měly už dávno uvařeno své první jídlo.
Řada měla postaveny své noční příbytky (stany nebo přístřešky) a vesele
plnila úkoly zadávané rozhodčím, který
s nimi po celou dobu závodu putoval.
Ti nejmenší samozřejmě přespávali na
Elišce v chatkách, ale své úkoly si museli splnit také. A tak propršela i převážná část noci.
V neděli krátce po ránu se na základnu začaly trousit první hlídky.
V 9.30 hod. přišla poslední hlídka děvčat, ale vše bylo v časové toleranci.
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Spočítání výsledků proběhlo velmi
rychle, pro zájemce byla sloužena polní
mše svatá a hned se přikročilo k vyhlašování pořadí a předávání odměn. Pak
už jen pořádný oběd a většina účastníků již spěchala, protože cestu domů
měli dalekou.
I přes deštivé počasí proběhl závod
velice dobře, a ve Svazu se bude dlouho vzpomínat: „...jó, v roce 2012! To byl
ten propršený závod ve Fryštáku, ale
bylo tam skvěle!“
Co by to bylo za zprávu o Závodě
bez výsledků? Naše hlídky se opravdu

Bělák Bedřich - Klaus
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ZDRAVOTNÍ

TAJENKA

Tradice
Naši předkové neměli takovou techniku, takové vymoženosti dnešní doby. Přesto milovali přírodu, vážili si jí, oslavovali ji.
I my v naší uspěchané a přetechnizované době se snažíme něco ze starých
zvyků vrátit na scénu dnešního života. V poslední době třeba stavění máje. Hodně občanů pomáhalo, hodně dětí pentlilo vršek, bylo veselo, zpívalo se a s obdivem vzhlíželo na ztepilý májový symbol. Pak nám ho někdo, týden před kácením, podřezal. No, i to patří k tradicím. Nijak jsme nesmutnili. Pořezali jsme, co
zbylo a slavnost „ kácení“ mohla pokračovat na „Žabě“. Děvčata ze 3. třídy nám
předvedla akrobatickou sestavu, každý si mohl opéct špekáček, posedět, popít
a povykládat se sousedy nebo známými.
Následovala úplně nově zaváděná tradice - Noc kostelů. Prapor Fryštáku nesený hasiči. Pak sokoli, skauti, krojované děti folklorního souboru Fryštáček, dospěláci ve fryštáckých krojích vstoupili do kostela sv. Mikuláše plného Fryštačanů,
kteří pozorně poslouchali nejen řeč pana faráře Dibelky, ale i koncerty, nádherné
zpěvy sboru Cantica pod taktovkou dirigenta Josefa Surovíka, recitaci dětí dramatického oboru ZUŠ Morava a zpěvy fryštácké dětské scholy, vystoupení Františka
Odstrčila a Pavla Nášela – texty z Cohenovy Knihy milosrdenství podbarvené jeho
hudbou, trubače ze Slovenska – folklorní soubor Javor z obce Lúky pod Makytou.
Zájemci pak mohli vystoupat až do věže a nad chrámovou klenbu. (Tady si dovolím osobní poznámku. Všimla jsem si, že i po nynější opravě zde zůstane spousta
vadných trámů, které by měly být vyměněny – dokud je zde lešení – ale nejsou
peníze. Asociace. Jedna obec s 1700 lidmi vybrala na obnovu střechy 2,5 mil.
Fryštačanů je 2x tolik!)
Veliký dík patří všem organizátorům, ale především ing. Františku Odstrčilovi,
který byl duší tohoto úžasného projektu.
Stane-li se Noc kostelů novou tradicí, budeme pyšní, že jsme něčím přispěli
ke fryštáckým kulturním tradicím. No a už zde máme další tradici. Pohádkový les
pro děti. Kolikátý ročník už pomáhají při této velkolepé akci starší žáci, dospělci?. Kolikátý rok se už naše malé děti „bojí“ a přátelí s pohádkovými bytostmi?
I tato akce se už stala fryštáckou tradicí. Ale co jsme tu ještě neměli, je Folklórní
festival dětských souborů. Spojili jsme ho s farmářskými trhy. Přeřadili na nedělní
dopoledne (3. 6.). Myslím, že jsme dobře učinili. Lidé si v sobotu udělali domácí
práce a mohli nedělní dopoledne věnovat příjemným zážitkům. Mohli nakupovat,
děti mohly využívat sportovního koutku, jízdy na koních. Hlavně se mohly pokochat nádhernými vystoupeními dětských krojovaných folklorních souborů – Vínku,
Lukovjánku, Kašavjánku, Fryštáčku, Praménku s Prameny, Maryjánku, kroužku
Malé Zálesí Luhačovice a známého vynikajícího souboru Kašava. Byla to přehlídka plná mozaiky barev, tance, zpěvu, tradic. Bylo to pohlazení na těle i na duši.
Byla to tečka za týdnem plným tradic.
Vážení, možná si ani neuvědomujete, kolik úsilí a práce věnovali těmto akcím
(dobrovolně ve svém volném čase) někteří občané! Patří jim za to srdečný dík
a také velký obdiv.
SK

Vážení spoluobčané, v tomto období je to rok od prvního vydání článku o první pomoci. K této příležitosti
jsem Vám připravila lehkou tajenku,
ve které si můžete ověřit, zda jste si
některou z informací za uplynulý rok
uchovali v paměti.
Otázky k tajence:
1. Jak nazýváme úraz, způsobený vařící
vodou?
2. Častým příznakem závažného poranění hlavy (mozku) je .......?
3. Co je důsledkem řezné rány?
4. Jak nazýváme poškození kůže mrazem?
5. Mezi povinnou výbavu vozidla patří
.....?
6. Krvácení, při kterém krev vystřikuje
nazýváme.....?
7. Rány způsobené ostrým drátem nazýváme…?
8. Při zlomenině horní končetiny a k její
ﬁxaci používáme (trojcípý) .....?
9. Jaký je varovný příznak při mdlobě?
10. Při resuscitaci dospělého je 30 stlačení hrudníku a kolik je vdechů?
11. Jak nazýváme krvácení, které nevidíme, ale ohrožuje člověka na životě?
12. Jaká léková skupina léků se podává
při alergiích?
13. Jak se nazývá nepříliš závažné krvácení (např. u odřenin, poškrábání)?
14. Každý akutní / náhle vzniklý stav
má své .......?
Doplňte věty nebo odpovězte na
otázky, pak dopište odpovědi do tajenky. Správné odpovědi najdete na
straně 17.
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FOTBAL: FRYŠTÁK POSTUPUJE DO VYŠŠÍ SOUTĚŽE
Velmi spokojeni mohou být fotbalisté Fryštáku po skončení sezóny
2011/2012.
Muži si splnili předsezónní cíl postoupit do vyšší soutěže, dorostenci
udrželi vloni vybojované místo v okresním přeboru a žáci s přípravkou drží postavení mezi nejlepšími v kraji.
Podívejme se tedy na průběh sezóny jednotlivých týmů našeho oddílu.
„A“ MUŽSTVO
Před začátkem sezóny udělal trenér
Pitron omlazující řez v mužstvu a důležitý
byl jistě návrat kapitána Aleše Hubáčka
po zranění. Do soutěže vstupovali hráči
třikrát na hřišti soupeře a vždy bodovali. Dobrý vstup do soutěže mužstvo nastartoval. Výsledkem bylo přezimování
na prvním místě, ale také nelehké převzetí role favorita do odvetné jarní části. Velmi těžká zimní příprava s dobrými
výsledky skončila nečekanou komplikací v podobě komunikačních problémů
mezi trenérem Pitronem a hráči. Vedení
oddílu rozhodlo tři dny před začátkem
jarních odvet o výměně trenéra. Na trenérskou židli usedl Jirka Málek a štístko
Fanda Mikulík. Neměli to vůbec jednoduché, po třetím jarním zápase vypadli
ze hry pro zranění oba klíčoví střední
záložníci Hrnčiřík s Holubem. Mužstvo
to ještě více semklo a oslabené záložní
řadě pomohli hráči, kteří již hrají více za
rezervní béčko. Klíčem k postupu bylo
vítězství doma s Kelčí i výborně zvládnuté zápasy v Tečovicích, Lužkovicích
a Kostelci u Holešova. V předposledním kole mužstvo udělalo poslední krok
a výhru v Loukách sledovalo spoustu
natěšených fryštáckých diváků, kteří mohli společně s hráči odstartovat
oslavu postupu do I.A třídy. Celé mužstvo bylo tradičně během sezóny hod-

ně produktivní v ofenzívě, korunu krále
střelců celé soutěže získal Luděk Lošťák o jedinou trefu před dalším kanonýrem našeho celku Tomášem Křenkem.
Mužstvo bylo na jaře nejlepším v soutěži a postup mu patří právem.
„B“ MUŽSTVO
V minulých sezónách jsme museli
mužstvo malinko kritizovat, ale letošní
sezóna Benﬁce vyšla. Nejenže hráči příkladně plnili funkci náhradníků, ale konečně také nemuseli bojovat do posledních kol o záchranu. Výsledky tradičně
připomínaly spíše hokej, ale ofenzivní
fotbal našich hráčů zcela jistě diváky
baví. Pokud se ještě více ustálí soupiska a zlepší obranná činnost, může být
naše mužstvo černým koněm příštího
ročníku. S konečným 7. místem panuje
spokojenost.
DOROST
Kluci z Fryštáku i Lukova se společně loni radovali z postupu do vyšší
soutěže – okresního přeboru. Museli
ovšem před sezónou nahradit spoustu

hráčů, kteří z různých důvodů ukončili
činnost. Škoda, protože se tvořila silná
parta.
Skok do vyšší soutěže a změny v sestavě byly jistě hlavní příčinou špatných
podzimních výsledků, které předznamenaly těžkou jarní záchranářskou práci.
Jarní výsledky byly lepší, ale bodů po
těsných výsledcích nepřibývalo. V předposledním kole však mužstvo zvládlo
první domácí výhrou v sezóně zápas
s Březnicí. Vítězství znamenalo deﬁnitivní jistotu účasti v příštím ročníku okresního přeboru. Do nové sezóny už půjdou
chlapci pod hlavičkou Fryštáku.
STARŠÍ ŽÁCI
Druhým rokem startovali naši hráči
v krajské soutěži. Po premiérovém oťukávání svých soupeřů bojovali v druhé
sezóně do posledních minut o medailovou příčku. Nakonec skončili na té
neoblíbené bramborové – čtvrté, ale
na své výkony mohou být patřičně hrdí.
K tahounům mužstva zejména při střelbě gólů patřil Honza Hřebačka s Vaškem Staňkem, ale tu černou práci poctivě odváděli také ostatní. Ve Fryštáku
nám začínají vyrůstat dokonce reprezentanti kraje i ČR. Pozvánku na sraz
obdrželi v průběhu jara dva naši hráči,
což je zcela jistě odměna za poctivou
fotbalovou dřinu. Snad tato generace
vydrží trochu déle, než ta, co dva roky
zpět vybojovala postup a v dorostu vytvoří odcházejících šest hráčů opět silnou partu, která bude dělat fryštáckým
příznivcům radost.
MLADŠÍ ŽÁCI
Aby mohlo mužstvo mladších žáků
vůbec hrát v krajské soutěži, museli
jsme si během sezóny půjčovat z okolních obcí až sedm hráčů.
V případě kolizí termínů, však nemohli trenéři jejich služeb využít, a to
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se projevovalo na divokých výsledcích.
Jednou jsme dokázali porazit přední tým
soutěže, aby následující zápas odehrála
spíše přípravka než mladší žáci a byla
z toho vysoká porážka. Přesto všechno
mužstvo pohodlně soutěž zvládlo a obsadilo konečné 6. místo.
Absolutorium zaslouží Jakub Maček,
který většinu zápasů odehrál za kategorii starších i mladších žáků, tedy dvě
a půl hodiny v kuse. Dále nás skvělými
zákroky držel celou sezónu brankář Lukáš Macek a našim nejlepším střelcem
byl Míša Daněk. Dobré výkony předváděl celou sezónu ještě hráč přípravky
Kuba Dohnálek.
PŘÍPRAVKA
Přípravka hrála své soutěžní utkání
v týdnu a někdy dokonce na více hřištích. Výsledky nejsou podstatné ani
zveřejňované, důležitá je radost ze hry
i urputný boj hráčů o každý míč. Vidět
na hřišti můžete již chlapce, kteří chodí
ještě do školky či teprve začali školní
docházku. Ukázat se v dresu, kopnout
si do míče nebo dokonce dát gól chce
více než 30 dětí, což je pro fryštáckou
kopanou předzvěst dobré budoucnosti.
Poslední tři soutěžní sezóny vždy
slavilo některé z našich mužstev postup
(žáci, dorost, A mužstvo). Bude tato příjemná série pokračovat?
Nová sezóna 2012/2013 začíná již
na začátku srpna, nechme se tedy překvapit.
Za tu právě skončenou sezónu patří poděkování všem hráčům, trenérům,
příznivcům i sponzorům našeho oddílu.
Přejeme všem krásnou, klidnou a
pokud možno prosluněnou dovolenou.
Za vedení oddílu kopané
Hrbáček Jaroslav

Jaromír Jágr orientačního běhu!
Je 1. červen 2012 a ve sportovní
rubrice se můžete dočíst, že Tomáš
Dlabaja právě vybojoval svůj šestý titul mistra České republiky v orientačním běhu v nejkratší disciplíně zvané
sprint.
Za posledních 7 let poznal přemožitele jen jednou, bohužel zrovna v domácím prostředí Baťovského areálu v
roce 2010. Ale v roce 2011 i čerstvě
2012 opět vítězí a stává se historicky
nejúspěšnějším českým závodníkem
této trati. Ale copak Jaromír Jágr běhá
s mapou a buzolou? Ani náhodou. Ale
běhal s ní podobně slavný sportovec.
Běžec z Liberce Rudolf Ropek, který
před patnácti lety dobýval svět svým
uměním rychlého běhu a orientace.
Udivoval soupeře ve Švédsku i v Číně.
V roce 1996 vyhrál světový pohár v
pražské Stromovce před zraky mladých
začátečníků. A mezi nimi jsem byl i já.
Dokonce mi předával diplom za druhé
místo mezi žáky. A tak nějak se rodí
sportovní vzor. Jágr i Ropek jsou těmi
mými dodnes. S Ropkem jsem pak pár
let běhal v dospělé reprezentaci a právě
tento rok překonal jeho celkový počet
vítězství na českých mistrovstvích. Je

fajn mít sportovní vzor a mít nějaký cíl.
K tomu snad přispěl i den Fair Play ve
Fryštáku!
Držte mi prosím palce, 21. července
vrcholí mistrovství světa ve švýcarském
Lausanne!
Tomáš Dlabaja

Řešení tajenky ze strany 15
1. popáleniny, 2. bezvědomí, 3. krvácení, 4. omrzlina, 5. autolékárnička, 6.
tepenné, 7. tržné, 8. šátek, 9. závrať, 10. dva, 11. vnitřní, 12. antihistaminika, 13.
vlásečnicové, 14. příznaky.

Vítová – DĚTSKÝ DEN 2012
V sobotu 26. května se na Fryštácké Skalce uskutečnil „DĚTSKÝ DEN“.
Na děti čekala spousta úkolů, ale také nejrůznější oblíbené dětské atrakce.
Počasí nám přálo, jen nás trochu mrzí, že se této akce zúčastnilo tak málo dětí.
Touto cestou chci poděkovat všem pořadatelům – členům o.s. Dobrá nálada
Vítová , manželům Štefekovým, manželům Langrovým, Milanu Jaškovi, Silvě Juřičkové, Romanu Svačinovi, členům PČR Fryšták a samozřejmě fryštáckým dobrovolným hasičům a všem zúčastněným za krásné odpoledne.
-as-
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Výlet mezi kapkami deště
Středeční ráno 13. června bylo
podmračené, ale autobus plný „zájezdových seniorů“ byl optimistický: směr
Znojmo, Vranov - nám to vyjde!
Hned první naše zastávka Žuráň,
byla výjimečná - byli jsme na výsostném
území Francie. To ještě drobně mžilo.

V měsíci ČERVENCI 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Eva Červenková
Petr Furik
Anna Hanzelková
Ivánka Janušková
Svatava Kalábová
Stanislav Lukeš
Helena Manďáková
Vlasta Mezírková
Jaroslav Mikl
Vlasta Odehnalová
Libuše Rektoříková
Vladimír Strnka
Karel Šoun
Marie Vlčková
Oldřich Zamykal

Blahopřejeme!
18

prohlídka, ani jsme nevnímali čas. Nazpět k autobusu jsme se prošli cestičkou zámeckým lesoparkem. Stále nás
provázelo teplé, vlídné počasí, zatímco
ve Fryštáku, jak jsme se dověděli z mobilů, pořádně lilo. Nikdo nám doma nevěřil, že nám vůbec nepršelo.
Zkrátka – vyšlo nám to! A už se těšíme na srpnový výlet do zahraničí - do
Bratislavy. Snad nám svatý Petr zůstane nakloněn.

Ale už náš druhý cíl Šatov, malovaný
sklep, byl bez jakékoliv kapičky deště.
A Znojmo? Úžasné starobylé, krásné město – dokonce i sluníčko se ukázalo a pěkně hřálo. Výborně chutnala
zmrzlina.
Další cíl, Vranov nám už z dálky kynul. Ze zákrutů silnice se majestátně
vynořoval a zase mizel. Nic neztratil ze
své majestátní starobylosti ani zblízka,
ani uvnitř. Přestože to byla dost dlouhá

POZVÁNKA
U příležitosti ukončení English
Campu připravujeme ve spolupráci
s Domem Ignáce Stuchlého a Městskou knihovnou Fryšták koncert folk
– rockových (křesťansky zaměřených) kapel. Představí se skupiny
Sýkorky (Zlín), Elementum (Vsetín) a
180° (Zlín). Akce se uskuteční v pátek 3. srpna od 18 do 22 hodin na
fryštáckém náměstí Míru. V případě
špatného počasí v prostorách farní
stodoly u kostela.
Vstup je zdarma. Na vaši účast se
těší organizátoři akce.

Za Klub důchodců Fryšták
A. Bačůvková, foto M. Jedličková

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219
Za kompletní autovrak

vyplatíme 500 Kč
AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE
placená inzerce
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malý jíra

Kde: vedle sochy sv. Kateřiny v Horní Vsi
Kdy: 6. června v 18.18
Foto: Miroslava Končáková

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
■
■
■
■
■
■

placená inzerce

Sešli jsme se. A dětí na počet více. Je mocné mít možnost být při tom. Krajina a její součásti pro ně nejsou zdrojem materiálního užitku. Rozcestí, u nějž se později budou
rozhodovat, má šanci uvítat dobré hospodáře...
Příprava byla důkladná. Nachystali jsme vodu – první krmení pro jíru na novém místě – a nevynechali také nářadí.
Na místo jsme dorazili kolem čtvrt. Děti se (jakmile jsme
odkrokovali místo pro jíru) po krátké instruktážní vsuvce
pustily srpy do pokosení trávníku na místě budoucí jamky
a v blízkém okolí. Mezitím školáčků, předškoláčků, předpředškoláčků i dospělých přibylo. Vysněný prostor pro jíru se
dočkal prvního zarytí. Potom už kdekteré přítomné obotěné
chodidlo prozatím menšího vzrůstu zkoušelo, kterak sedne
na krtečkovskou lopatu. Hlína po stranách se hromadila, až
byl pokojíček připraven. Ještě jej bylo zapotřebí prokypřit
krumpáčem a pak už přišla chvíle jírova ubytování. Aby mu
nebyla zima, dostal mezi lokáním doušků vody několik pokrývek hlíny. Kluci a holky přidávali vrstvy jednu za druhou a péči
o stromeček vzali natolik vážně, že jej zalili dokonce i vodou
ponechanou na mytí rukou :-) Vzhledem k tomu, že jíra dosud
není ani výrostkem (tedy stromkem v pubertě) a kolemjdoucí
či sekající by jej mohli přehlédnout, přidali jsme mu provizorní přístřeší z klacíků. Pak přišla chvíle pohádky vyřčené pro
lepší růst, ne na dobrou noc. Pohádky o stromech. Vznikala
na místě a nabývala své podoby od jednoho k druhému. Kdo
zrovna hovořil, odmotal si z klubka trochu provázku a pak
je předal dalšímu vypravěči. Během chvilky jsme kolem jíry
vytvořili ochrannou síť rukou propojených provázkem, jímž
mělo být stromče později přichyceno k už stálejším tyčkám
zajišťujícím rovný vzrůst a bránícím jejich svěřence před případným ublížením. Myslím, že mu vyprávění pomohlo. Teď už
bude vědět, kterým směrem se mají při růstu vydat kořeny
a kterým větve. Už se také nebude muset bát, že zahyne
žízní, vždyť se dozvěděl o dobrém Hostýnošovi, který na něj
bude pamatovat s vodou (a my lidé budeme rádi rezervou ;-)
Mimochodem, když už je řeč o žízni, vězte, že nepostihla ani
lidské účastníky sázení. Přinesli jsme si uvítací pohoštění –
kromě vody z kohoutku jsme zalovili v objemném koši zvyků
a dopřáli si chleba a soli. A že nám šel! ;-)
A pak? Pak jsme se už příjemně naladěni vydali svými
směry. O svém směru ví i jíra. Přejeme mu jej!
Děkujeme všem malým i větším za účast a pracovitost.
Víme o sobě a už se listnatě těšíme na další akci.

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.

Kvítková 248, 760 01 Zlín (roh Kvítkové a Lorencové 1. patro)
tel. 577 434 534 / mob. 723 490 883 – NON STOP

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
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DNY LIDÍ
DOBRÉ VŮLE

4. – 5. ČERVENCE 2012

VELEHRAD 2012
Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2012
Středa 4. července

Čtvrtek 5. července

6.30 | Mše svatá
od 10.00 | Program a soutěže pro rodiny s dětmi:
s hry a soutěže pro děti i rodiče s dětská představení s
ekologické aktivity v Archeoskanzenu Modrá s vernisáže
s prezentace charitativních organizací, hnutí a komunit
s výstava vítězných obrázků VII. ročníku dětské výtvarné
soutěže „Cestou dvou bratří“ s fotograﬁcké soutěže pro malé
i velké s cestovatelská soutěž s interaktivní workshopy
s Ruční přepisování Bible s Velehrad dětem s Soutěž
ve fotbalových dovednostech a mnoho a mnoho dalšího.
Více informací na: www.velehrad.eu

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

16.00 | Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky
(bazilika)

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí
a Českým rozhlasem Praha.

19.30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Záštitu převzali: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
metropolita moravský,
Ing. Livia Klausová, CSc., manželka prezidenta České republiky,
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
Na koncertě vystoupí přední interpreti různých žánrů z České
republiky i zahraničí a budou představeny významné
charitativní projekty v naší zemi.
20.00 | Přímý přenos Českou televizí
a Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem
20.00 – 23.00 | Adorace v bazilice – vedena hnutími
a komunitami s přímluvnými modlitbami. Příležitost
k osobním rozhovorům.
23.00 | Mše svatá (bazilika)
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2012
Mše svaté v bazilice:
6.30 s 7.30
8.30 | Celebrují novokněží České republiky
9.40 | Modlitba růžence v bazilice

10.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ
Hlavní celebrant: J. Em. kardinál Dominik Duka,
arcibiskup pražský
Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska.

13.30 | Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta na téma
„Cyrilometodějská ikonografie“ - Velehradský dům sv. Cyrila
a Metoděje

15.00 | Byzantsko-slovanská liturgie svatého
Jana Zlatoústého v bazilice
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.

Neděle 8. července
MALÁ POUŤ
Mše svaté v bazilice: 7.30 s 10.00 s 15.00
13.30 | Přednáška PhDr. Jana Stříbrného na téma „České
martyrologium XX. století“ - Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje

Více info: www.farnostvelehrad.cz
Omlouváme se za případné změny v programu.

PARTNEŘI:
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