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

Fryštácká radnice oceňovala
dárce krve a děti ze ZŠ

V měsíci dubnu jsme na fryštácké radnici ocenili další „hrdiny“. Stali
se jimi pánové Jiří Bartek, Bronislav
Pšeja a Petr Lukášík – dobrovolní
dárci krve, kteří za 40 bezplatných
odběrů získali Zlatou plaketu MUDr.
Jánského.
Starosta Mgr. Lubomír Doležel
také přijal organizátory beneﬁční
akce Afrika krásná, horká, veliká –
žáky 5. třídy fryštácké základní školy, jejich učitelku paní Helenu Uhříkovou a paní Michaelu Nutilovou
z Klubu fryštáckých maminek.

Vážení spoluobčané!
Letošní květen je ve znamení spousty událostí. Dovolím si vyjádřit se alespoň k některým.
Jistě jste již tak říkajíc z doslechu zaznamenali, že v týmu zaměstnanců dochází k 1. 5. 2015 k personální změně.
Pro odchod na zasloužený odpočinek se
po více než šestnácti letech práce pro
město rozhodla naše kolegyně pí Něva
Adamíková. Využívám tedy této příležitosti, abych jí jménem vedení města
i jménem svým poděkoval za práci, kterou na exponovaném místě sekretářky
starosty vykonala. Jsem přesvědčen,
že v kruhu rodinném, např. při plnění
povinností tentokrát nejen babičkovských, bude člověkem na správném
místě stejně, jak tomu bylo na radnici.
Ještě jednou tedy oblíbené paní kolegyni děkuji a ze srdce jí přeji, aby si v nové
životní roli, jak ji život přináší, užívala života plnými doušky ke spokojenosti své
i svých blízkých.
A něco také z poněkud více každodenního života města. Permanentně
se na radnici mnozí z vás obracíte se
stížnostmi ve věci narušování veřejného pořádku, občanského soužití (prevence kriminality a vandalismu vůbec),
upozorňujete na nedostatky provozu
na komunikacích (např. nevhodné parkování, stání na chodnících…), ale
i na nutnost řešení nešvarů, jako jsou
motorkáři na polích, loukách či v lesích
apod. I z těchto důvodů svolalo OO PČR
Fryšták ve spolupráci s naší radnicí setkání starostů (zástupců samospráv)
spadajících do správního území OO
PČR ve Fryštáku s vedením KŘ PČR Zlín
v čele s ředitelem plk. JUDr. J. Tkadlečkem. Pracovní setkání proběhlo ve středu dne 8. 4. 2015 a s odkazem na výše
uvedená témata byla konzultována vzájemná komunikace, součinnost všech
složek, které do řešení daných témat
jakkoli vstupují.
K této problematice ještě dodávám,
že právě v zájmu prevence kriminality
a zvýšení bezpečnosti občanů a ochraDokončení na str. 5

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 05/2015/VII ze dne 23. 3. 2015 (Výběr)
• RMF bere na vědomí žádost o podporu druhého ročníku osvětové kampaně
„Česko svítí modře“ - Naděje pro Autismus a souhlasí: S umístěním odkazu
na tuto kampaň na webových stránkách
města a článku ve Fryštáckých listech,
s konáním tzv. modrého dne ve škole
včetně tematických přednášek a nástěnek, s uveřejněním předmětného plakátu na náměstí Míru v rámci velikonočních farmářských trhů
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Buchlovice, za účelem částečné úhrady nákladů spojených s činností záchranné stanice volně
žijících živočichů Buchlovice a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí návrh dodatku č.
2 smlouvy č. O/0140/2010/DOP o poskytnutí ﬁnančního příspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti na území
Zlínského kraje veřejnou autobusovou
linkovou dopravou, a doporučuje ZMF
projednání výše částky ﬁnančního příspěvku na rok 2016 a 2017 (schválit
předmětný dodatek v předl. znění).
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zpracování „Studie proveditelnosti lokality Ke Skalce II“ – Smlouva
o dílo č. P 2-15, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá Ing. P. Gálíkovi, předsedovi Stavební komise při Radě města
Fryštáku, připravit jednání s majiteli
pozemků připravovaných lokalit pro
výstavbu rodinných a bytových domů
(„Kvapilova a Komenského II“).
• RMF bere na vědomí informaci starosty o projektu „Komunitní plánování
sociálních služeb ve Zlíně“ s tím, že
kompletní zprávu podá Ing. P. Osoha,
předseda Komise bytové, sociální a pro
rodinu při Radě města Fryštáku.
• RMF souhlasí s účastí města Fryštáku v kulturně společenském a osvětovém projektu „Noc kostelů 2015“, konaném dne 29. 5. 2015, a to za účelem
propagace kulturního dědictví města
a souhlasí s částečnou úhradou nákladů (materiálně technické zabezpečení,
propagace, občerstvení vystupujících,
honoráře apod.)
• RMF neschvaluje pořízení automobilu NISSAN LEAF za pořizovací cenu
780.400 Kč + nabíjecí kabel za cenu
14.500 Kč z důvodu vysoké pořizovací
ceny.
• RMF schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na pronájem pozemku parc. č.
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159/2, o výměře 50 m², pozemku parc.
č. 161/2, o výměře 102 m², a pozemku
parc. č. 162/1, o výměře 2281 m², vše
k. ú. Vítová, obec Fryšták, mezi Městem
Fryšták a majitelem těchto pozemků R.
Slováčkem, Rymice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informaci starosty o setkání starosty s klubem důchodců, o setkání starosty s Osadním
výborem Vítová (ve věci přípravy nájemní smlouvy, záležitostí cesty na poz.
p. č. 255/1, k.ú. Vítová, obec Fryšták,
drobných oprav objektu čp. 100 na Vítové, a bere na vědomí informaci starosty
o jednání s Ing. M. Zavrtálkem, předsedou Zemědělského družstva vlastníků
Fryšták, ve věci nabídky využití nebytových prostor administrativní budovy
ZDVF pro případné potřeby zázemí úřadu města, nabídky převodu objektu bývalé pekárny (objekt čp. 4 na náměstí
Míru) a nabídky převodu objektu myslivecké chaty Park Horní Ves a ukládá
starostovi nabídky ZDVF projednat v zastupitelstvu města.• RMF bere na vědomí Zápis č. 3/FV/2015 ze zasedání
Finančního výboru dne 9. 2. 2015 bez
připomínek.
• RMF schvaluje navržený program
oslav 70. výročí osvobození – Fryšták
2015 a ukládá Mgr. P. Nášelovi, vedoucímu městské knihovny, zajistit realizaci podle tohoto plánu.
• RMF bere na vědomí návrh na výrobu
propagačních předmětů, souhlasí s výrobou brožury podle návrhu kronikáře
PhDr. Č. Zapletala a ukládá Mgr. P. Nášelovi zajistit širší nabídku prezentačních materiálů města a ukládá mu oslovit místní umělce a podnikatele, jejichž
výrobky by mohly být využity pro účel
prezentace města.
• RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „Prodloužení
kanalizace, Fryšták - Dolní Ves“, a to ﬁrmu IZOFO, s. r. o., Zlín.
• RMF schvaluje žadateli – Lukostřelecký klub Phoenix Kostelec, z. s, Zlín
– Kostelec, pro pořádání Mezinárodních
lukostřeleckých závodů v 3D lukostřelbě – Grand Prix 2015, pořádaného dne
11. 4. 2015 od 7 do 18 hodin, s využitím městských pozemků p. č. 440/15,
441/7, 442, 443/93, 443/2, 443/29,
443/21, 443/20, vše k. ú. Vítová, a pozemků p. č. 911/6, 914, 917/1, 917/2,
367/2, 384/1, 384/2, 383/1, vše k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
s podmínkou kontroly stavu pozemků
po skončení akce ze strany OSM, a pov.
starostu vydáním tohoto souhlasu.

• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
255/1 – ostatní plocha, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, o celkové výměře 2 m²,
žadateli Ing. M. Farářovi, Zlín, a uzavřít
Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní
přípojky pro stavbu RD, čp. 66, umístěné na poz. p. č. 251, k. ú. Vítová.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání po provedené I. etapě stavby
„Silnice II/490 – Průtah Fryštákem“
a uzavření příslušné darovací smlouvy mezi městem Fryšták, a Zlínským
krajem, a to darováním pozemků p. č.
336/60, o výměře 60 m², odd. z původních pozemků p. č. 336/32 a p. č.
336/60 – siln. II/490, a p. č. 345/2,
o výměře 137 m², odd. z původního pozemku p. č. 345 – siln. II/490, oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, a dále pozemku
p. č. 636/9, o výměře 1322 m² – siln.
II/490, a p. č. 924/2, o výměře 4 m² –
siln. III/49016, Zlínskému kraji.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání po provedené I. etapě stavby
„Silnice II/490 – Průtah Fryštákem“
a uzavření příslušné darovací smlouvy
mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem, a to darováním pozemků p. č. díl
„x“, o výměře 15 m², odd. z původního
poz. p. č. 1006, který se slučuje do poz.
p. č. 2/1, díl „q“, o výměře 179 m², odd.
z původního poz. p. č. 1006, který se
slučuje do pozemku p. č. 257/1, díl
„j“, o výměře 194 m², odd. z původního poz. p. č. 336/1, který se slučuje
do poz. p. č. 295, díl „l“, o výměře 50
m², odd. z původního poz. p. č. 1007,
který se slučuje do poz. p. č. 295, díl
„b“, o výměře 65 m², odd. z původního
poz. p. č. 1007, který se slučuje do poz.
p. č. 345/1, díl „a“, o výměře 610 m²,
odd. z původního poz. p. č. 1007, který
se slučuje do poz. p. č. 378, díl „o+p“,
o výměře 59 m², odd. z původního poz.
p. č. 1006, který se slučuje do poz.
p. č. 466, díl „s+t+v“, o výměře 149 m²,
odd. z původního poz. p. č. 1006, který
se slučuje do poz. p. č. 474/1, díl „r“,
o výměře 30 m², odd. z původního poz.
p. č. 1006, který se slučuje do poz. p. č.
474/5, a díl „n+u“, o výměře 10 m²,
odd. z původního poz. p. č. 1006, který
se slučuje do poz. p. č. 490, vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, Městu Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést změnu stavby „Stavební úpravy chodníku: Lukoveček, ulice
Masarykova“, prováděnou i na části
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městského pozemku p. č. 747/4 –
ostatní plocha, k. ú. Lukoveček, obec
Lukoveček, zapsaný na LV č. 671, pro
město Fryšták, mezi městem Fryšták,
a obcí Lukoveček, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF určuje osobu odpovědnou za administraci zakázky malého rozsahu
Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve Vítové – I. etapa – oprava střešní konstrukce a krovu Ing. M. Kasalu
a jmenuje členy komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek pro realizaci této zakázky malého rozsahu ve složení (jedna společná komise): Ing. M.

Kasala, Fryšták; Náhradník: Ing. P. Dohnal, Fryšták, Ing. P. Gálík, Fryšták;
Náhradník: Ing. arch. J. Kudělka, Zlín;
G. Najmanová, Zlín – Kostelec; Náhradník: Ing. M. Špačková, Zlín; Ing. T. Černý, Fryšták; Náhradník: Ing. J. Košák,
Fryšták; P. Ševčík, Fryšták; Náhradník:
Mgr. L. Sovadina, Fryšták; L. Mikl, Vítová; Náhradník: L. Hanák, Vítová;
P. Mikl, Vítová; Náhradník: Ing. R. Ševčík, Fryšták.
• RMF souhlasí se stavbou oplocení
části měst. pozemku p. č. 383/30 –
ostatní plocha, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro žadatele J. Jur-

číka, Fryšták, s podmínkou provedení
oplocení formou provizorně umístěných sloupků a pozinkovaného pletiva
s ochrannou vrstvou (bužírka) do výšky
min. 120 cm a ponecháním manipulačních pruhů podél místní komunikace ul.
Hutky o šířce min. 9 m a podél místní
komunikace ul. Lesní čtvrť o šířce min.
3 m (viz příloha č. 3), a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Fryšták,
okres Zlín, p. o., za rok 2014 bez připomínek.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 06/2015/VII ze dne 7. 4. 2015 (Výběr)
• RMF na základě platné smlouvy potvrzuje objednávku Krajské knihovny Františka Bartoše Zlín a schvaluje v r. 2015
výkon regionálních knihovnických služeb Krajské knihovny Františka Bartoše
ve Zlíně Městskou knihovnou Fryšták
pro místní knihovny Držková, Hvozdná,
Kašava, Lukov, Lukoveček, Ostrata,
Vlčková, a to za podmínek celkové hodinové sazby ve výši 150,-Kč při maximální možné fakturované částce v celkové
výši 72.000,-Kč za r. 2015 (tzn. 480
hodin), a pověřuje starostu podpisem
akceptace objednávky, uplatněné KKFB
Zlín, p. o.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o Roznášce informačních materiálů č.
982607-0545/2015 mezi Českou poštou, a městem Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zprávu o projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“, podanou Ing. P. Osohou,
předsedou Komise bytové, sociální
a pro rodinu při Radě města Fryštáku
a zástupce města Fryštáku v projektu komunitního plánování ve správním
území Statutárního města Zlína bez
připomínek a ukládá Ing. Pavlu Osohovi
zajistit přiměřený počet brožur pro potřeby občanů města Fryšták, které by
byly k dispozici na podatelně města
Fryšták.
• RMF bere na vědomí uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi městem Fryšták
a Statutárním městem Zlín ze dne 16.
a 18. 2. 2015 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí nabídku společnosti HYJÉ – koně, o. s., na účast města (popř. chovatelů koní ve správním
území města Fryštáku) a ukládá radnímu Ing. T. Černému projednat tuto nabídku s Ing. L. Šoralovou, předsedkyní
sdružení.

• RMF bere na vědomí zápis z jednání
„Parkování na nám. Míru – Fryšták“ ze
dne 11. 2. 2015 bez připomínek a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu odboru
technického hospodářství, zadat vyhledávací studii na prověření možností
vybudování nových parkovacích míst
v okolí náměstí (lokalita za zdravotním
střediskem, dvůr DCHB, ulice u školní
zahrady, část pozemku školní zahrady,
u Sokolovny, za hřbitovem, apod.), a to
z hlediska stavebně- technického, legislativního i ekonomického.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky částí městských pozemků, p. č.
122/3 – ostatní plocha, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, o výměře 2 m², pozemku,
p. č. 125/1 – ostatní plocha, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 10 m²,
pozemku p. č. 89/1 – ostatní plocha, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 25
m², žadatelům – manželům Liboru Matulovi a Lence Matulové, oba bytem Dolnoveská 28, 763 16 Fryšták, za účelem
opravy přístupu a vjezdu k rodinnému
domu, č.p. 28, na dobu určitou 20-ti let,
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce –
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pl. znění, schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského
pozemku p. č. 474/1 – ostatní plocha,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o vým. 9
m², žadateli, M. Pavlíkovi, Slušovice,
za účelem zřízení přípojky vody a kanalizace na dobu určitou 20 let, s tříměsíční výp. lhůtou, a uzavření přísl. smlouvy
o výpůjčce a právu provést stavbu.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi MF, a ﬁrmou IZOFO, s. r.
o., Zlín, na realizaci akce „Prodloužení
kanalizace, Fryšták - Dolní Ves“, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi, vedou-

címu odboru správy majetku města,
připravit návrh smlouvy o právu provést
stavbu, mezi městem Fryšták a investorem M. Pavlíkem ke stavbě na pozemku
p. č. 559, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o výměře do 45 m² 4/0/1.
• RMF bere na vědomí možnost bezplatného zapůjčení elektromobilu NISSAN
LEAF na období 13. 4. – 17. 4. 2015
a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF souhlasí s okamžitým zrušením
listinných bankovních výpisů k bankovním účtům města Fryštáku založených
u Komerční banky, a. s., Praha, a pověřuje starostu města konáním příslušných právních úkonů včetně podpisu
příslušných dokumentů.
• RMFschvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 367/1 – ostatní
plocha, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, o celkové výměře 22 m², žadateli L. Ševelovi, Fryšták, za účelem
vybudování stání pro osobní motorové
vozidlo a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce na dobu určitou 10ti let,
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 474/1 – ostatní
plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o celkové výměře 30 m², manželům J.
a J. Štefkovým, Fryšták, pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky k RD, čp.
41, umístěné na poz. p. č. 552, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták a schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení
stavby a o výpůjčce a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 04/2015
ze dne 18. 3. 2015 a č. 05/2015 ze
dne 1. 4. 2015.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. A/341 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce M. Kubínové,
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Žabárna – Fryšták a schvaluje uzavření
smlouvy o nájmu bytu č. A/341 v Domě
s byty pro důchodce Fryšták na dobu
určitou do 31. 12. 2015, v ceně nájmu
80,- Kč/m², a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF neschvaluje pronájem bytové
jednotky č. C/423 v Domě s byty pro
důchodce Fryšták žadatelce M. Pagáčové, Fryšták.
• RMF neschvaluje poskytnutí peněžitého daru O. Heřmánkové, Fryšták.
• RMF bere na vědomí žádost o ukončení Smlouvy o umístění reklamního zařízení na sloupu veřejného osvětlení ze
dne 12. 5. 2008, uzavřené mezi městem Fryšták a spol. AFB stavitelství,
s. r. o., Fryšták, a schvaluje ukončení
smlouvy v souladu s čl. VI – Ukončení
nájmu smlouvy výpovědí, s jednoměsíční výpovědní lhůtou a s ukončením
smlouvy ke dni 30. 4. 2015.
• RMF souhlasí se stavbou oplocení
u pozemku p. č. 38/6 a 37, oba k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro
stavebníka Z. Doležalovou, Fryšták, podle předloženého nákresu, a pověřuje
starostu podpisem souhlasu.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12112926
mezi městem Fryšták, a provozovatelem distribuční soustavy ﬁrmou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
na zajištění rezervovaného příkonu
k odběrnému místu na ul. Hutky, parc.
č. 384/2, 763 16 Fryšták – Horní Ves,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
222/1 – ostatní plocha, o výměře 7
m², a p. č. 230/1 – ostatní plocha, o vý-

měře 4 m², oba k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadateli R. Mrkvičkovi, Vrbno
pod Pradědem, a R. Šafkové, Fryšták,
a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu kanalizační přípojky pro stavbu RD, čp. 47,
umístěné na poz. p. č. 261, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
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 a s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad žadatelkou.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej 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, ﬁrmě PADOZA, s. r. o., Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
230/1 – ostatní plocha, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, o celkové výměře 18
m², žadateli B. Peturovi, Zlín, a uzavřít
Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu přípojky NN
pro novostavbu RD umístěného na pozemku p. č. 227, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták a schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky části městského pozemku
p. č. 230/1 – ostatní plocha, za účelem
zpevnění stáv. příjezdu k RD formou silničních panelů, na dobu určitou 20ti let,
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a uzavření přísl. smlouvy o výpůjčce, a za podmínky zachování veřejného přístupu.
• RMF bere na vědomí posouzení stavu
roubeného domu ve Fryštáku, ul. Potoky, čp. 145, ze dne 24. 3. 2015, vyhoto-

vené Ing. P. Starostou, znalcem v oboru
ochrana a konzervace dřeva zabudovaného ve stavbách, a doporučuje ZMF
zamítnout návrh na jednání o převodu
této nemovitosti do majetku města.
• RMF bere na vědomí informaci
Mgr. P. Nášela ve věci zřízení památného místa připomínajícího památku letce
Oldřicha Doležala ve Vítové a schvaluje
realizaci ve variantě č. 3 (deska ze žuly).
• RMF souhlasí s realizací projektu
části fryštáckých podnikatelů zbudovat
tzv. plovoucí pódium na vodní ploše
ve Fryštáku - Horní vsi pro účely organizace kulturních akcí a ukládá starostovi
zajistit konkretizaci parametrů spolupráce města s iniciátory projektu v návaznosti na obecně platnou legislativu.

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

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

Silnice II/490 Fryšták, průjezdní úsek, 2. a 3. etapa
- úpravy komunikací a chodníků na ulici Zlínská a ulici 6. května
Vážení spoluobčané,
podáváme Vám nejnovější informace o plánované uzavírce silnice II/490 na ulici Zlínská a 6. května.
Podle sdělení ze dne 21. 4. 2015, které na koordinačním
jednání poskytl Ing. Berecka, provozně technický náměstek
ŘSZK, zahájí dodavatel práce na opravě mostů (Přehrada –
k.ú. Kostelec a Fryšták u staré hasičské zbrojnice) a rekonstrukci silnice na ulici Zlínská dne 11. 5. 2015 (nejpozději
18. 5. 2015).
Práce budou probíhat do 14. 7. 2015 (nejdéle do 21. 7.
2015) za celkové uzavírky silnice II/490 v úseku křižovatka
silnic II/490 se silnicí III/4911 (Kostelecký most) až po křižovatku silnic II/490 se silnicí II/489 (u staré hasičské zbrojnice
ve Fryštáku).
Objízdné trasy pro tranzitní dopravu, hromadnou dopravu
a individuální dopravu stanoví Odbor stavebních a dopravních
řízení MMZL ve spolupráci s DI PČR a dotčenými orgány státní správy (zřejmě přes Lukov, případně Velíkovou. Schválené
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trasy uzavírky budou včetně map zveřejněny na internetových
stránkách města a obdržíte je i do svých poštovních schránek.
Příjezd vozidel IZS, zásobování společností podél rekonstruované silnice i občanů zde bydlících bude zachován.
Po tuto dobu bude provoz od Lukova přes křižovatku u staré hasičské zbrojnice po náměstí ve Fryštáku probíhat bez
výrazných omezení.
Pěší doprava z ulice Zlínská bude před mostem u staré
hasičské zbrojnice provizorně převedena na ulici B. Bakaly.
Po 14. 7. 2015, respektive po 21. 7. 2015, kdy jsou plánovány práce na rekonstrukci silnice a chodníků od křižovatky
silnic II/490 se silnicí II/489 (od staré hasičské zbrojnice)
po vjezd na náměstí ve Fryštáku (3. etapa), bude doprava
usměrněna do jednoho pruhu a řízena světelnou signalizací.
Těžká tranzitní doprava bude odkloněna vyznačenými objížďkami. Děkujeme za pochopení.
Ing. Miloslav Kasala, vedoucí OSM
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2015

S L O V O S TA R O S T Y
dokončení ze str. 1

ny jejich majetku přijalo vedení města
dvě opatření: připravuje se instalace
kamerového systému (monitoring zejména objektů radnice, základní a mateřské školy, zdravotního střediska,
areálu sportoviště při škole, hřbitova
či celého náměstí Míru), a současně
byl - v rámci schválení Nařízení města
Fryštáku č. 1/2015, kterým se vydává
Tržní řád města Fryštáku – ke dni 1. 4.
2015 zakázán na celém území města
podomní a pochůzkový prodej, čímž
mimo jiné alespoň částečně předejdeme mnohým nezvaným návštěvám v našich domácnostech.
A ještě k záležitostem s širším společenským kontextem. Hned na počátku května si připomeneme 70. výročí
od konce 2. světové války. V této souvislosti i ve Fryštáku připravujeme dva
pietní akty – dne 5. 5. to bude odhalení
pomníku věnovaného památce letce Oldřicha Doležala, který část svého života spojil s Vítovou,a dne 6. 5. se pak
sejdeme na náměstí Míru a u pomníku
Padlých. Domníváme se totiž, že osvobození nejen našeho města, ale i vybo-

jování svobody pro český národ vůbec,
jsou dějinné události pro každého z nás
natolik významné, že je nutno si je připomínat i dnes. Zvláště pak jsou naše
plánovaná setkání o to více důležitá, že
se stáváme bohužel svědky toho, že se
z tématu historie stává nechutné politikum, kdy z úst nejen některých politiků
zaznívají velmi „originální“ výklady dějinných událostí… Pojďme si tedy společně připomenout, že dějiny jsou jenom jedny – ty, které se opravdu staly,
jak se staly, nejsou dobré nebo špatné,
jsou jenom lidé, kteří je chápou, a proto
respektují, a nebo ti, kteří toho asi moc
nepochopili, a myslí si tudíž, že mají
právo je hodnotit…
A na závěr ještě dvě přání: To první
posílám všem maminkám k jejich svátku – ke Dni matek, který si připomeneme o druhé květnové neděli. Přeji tedy
jménem vedení města i jménem svým
nejen našim - fryštackým maminkám
vše dobré – hodně zdraví, štěstí, lásky
(hlavně té opětované), ale i mnoho sil
do dnů každodenního života, kdy pečují
o teplo rodinného krbu!

Po více než šestnácti letech práce pro město odchází naše kolegyně
paní Něva Adamíková.
Děkujeme za spolupráci.
A to druhé přání – to je přece veskrze májové, vždyť prožíváme měsíc
lásky, která patří všem, nejen těm zamilovaným; té opravdové lásky je totiž
vždycky málo. Ale máme to změnit…?!
S přáním všeho dobrého
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Park nebo Žaba? Dětské hřiště v Dolní
Vsi nebo na fotbalovém hřišti?
V letošním roce se uskutečnila dvě setkání zástupců neziskových organizací ve Fryštáku. Jednou abychom se navzájem lépe poznali a určili si priority dalších setkání. Podruhé
abychom společně prodiskutovali nově vznikající zásady grantové podpory a seznámili se s místy ve Fryštáku, která budou
vyžadovat naši práci a spolupráci. Jeden by mohl mít dojem,
že už pracujeme na zadání strategického plánu.
Je úžasné pozorovat, kolik zapálených lidí ve Fryštáku žije.
Další setkání proběhne ve středu 13. 5. opět v kině od 17:30,
kdy budeme společně diskutovat, jakou roli jednotlivým místům veřejného života přisoudíme. Jak se na tom všichni můžete podílet? Přijďte.
Už se těším, až se k budoucnosti našeho města budou
moci vyjádřit i fryštáčtí podnikatelé, senioři nebo děti ve škole. Neziskový sektor již této příležitosti využívá.
A co nového na radnici?
Zažívám spoustu nových zkušeností a ještě hodně toho
ještě zažijeme – zdá se…
Tomáš Černý, zastupitel
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Je na místě poděkovat zúčastněným
za jejich čas a energii.
Městu Fryšták děkujeme za svoz
a poskytnutý materiál, Večerce u Štěpána na náměstí za věnování skvělé
svačinky.
Hezké chvíle v přírodě přeje
Jiří Hájek

AKCE ČISTÝ FRYŠTÁK
(Start: Sobota 18. 4., 9 h, 6°C)
Celkem se do akce zapojilo 33
účastníků. Skautské oddíly působily na
Skalce, ženy s dětmi se vydaly do údolí potoka pod Korábovou cestou, potok
před Lukovským s přilehlou cestou do
polí čistili další zastánci čisté přírody.
Jedna účast byla formou poskytnutí cateringu účastníkům.
Výsledkem akce je opět krásná část
okolí Fryštáku.
Pro zajímavost: Bylo nasbíráno 35
pytlů odpadu ze Skalky, 20 od Lukovského, 10 od potoku ve Fryštáku plus
ve všech lokalitách se vyskytovala hromada rozměrných věcí. Například bylo
nalezeno jízdní kolo, 2 televize, 2 monitory, sedák z autobusu, kostra matrace,
plot.

Magická noc

PROGRAM

NOC
KOSTELŮ

18.00 hod.
Hlas zvonů nad krajinou - zvony kostela sv. Mikuláše se spojí s ostatními kostelními zvony Zlínského kraje a zahájí noc kostelů ve Fryštáku.

VE FRYŠTÁKU

18.15 – 19.00 hod.
Slavnostní Mše svatá - slavnostní bohoslužba „Za město Fryšták“.
19.10 – 19.30 hod.
Sněhurka – známou pohádku pro všechny malé, ale i velké děti zahrají žáci dramatického oboru ZUŠ Morava pod vedením paní Hany Hradilové.

KOSTEL
SV. MIKULÁŠE

29. 5. 2015
V letošním roce se pod klenbou
kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku společně v pátek 29. 5. 2015 sejdeme
už po čtvrté a opět otevřeme magickou bránu tajemství chrámu. Na celý
páteční večer je připraven zajímavý
kulturní program, pásmo hudby i mluveného slova, v němž vystoupí řada
účinkujících.
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19.45 – 20.40 hod.
Hvězdná brána - volná prohlídka kostela, kostelní věže s odborným výkladem.
20. 45 – 21.00 hod.
Poutník po hvězdách – barokní hudba pro varhany a trubku. Hrají pan Jiří Šón –
varhany a pan Petr Jurášek – trubka.
21.25 – 21.55 hod.
Hvězdné melodie - varhaní a pěvecký recitál paní Michaely Šarmanové a paní Emilie Řezáčové, tentokrát na téma romantické melodie stříbrného plátna a muzikálů.
22.00 – 23.00 hod.
Hvězdný prach – skladby pro harfu zahraje pani Lucie Fajkusová a její hosté. Ve
druhé polovině koncertu vystoupí pěvecký soubor CANTICUM CAMERALLE.
23. 10 hod.
Společná modlitba - závěrečné modlitba za město Fryšták a poděkování za večer.
FOFR
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2015

Účast města Fryštáku na Komunitním plánování sociálních služeb ve Zlíně
Statutární město Zlín již od roku
2001, kdy schválilo jeho zastupitelstvo
materiál „Analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně“, jehož součástí byl
i střednědobý plán sociálních služeb,
koncepčně plánuje sociální péči – sociální a související služby. Na předešlé
etapy navázal od 1. 4. 2013 projekt
„Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“, spoluﬁnancovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR. K účasti
na projektu byli nově pozváni také zástupci okolních obcí. Starosta Fryštáku Mgr. Doležel, po oslovení ze strany
zástupců Zlína, pověřil – po projednání
s ním – zastupováním Fryštáku předsedu Komise bytové, sociální a pro rodinu
Ing. Osohu, a v tomto smyslu bylo informováno i zastupitelstvo města. Fryšták
se tak spolu s Lípou, Lukovem, Sazovicemi a Želechovicemi nad Dřevnicí stal
účastníkem uvedeného projektu.
Ustanoveny byly opět čtyři pracovní skupiny (1. Děti, mládež, rodina, 2.
Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením, 4. Osoby ohrožené sociálním
vyloučením), které se scházely s cílem zejména aktualizovat střednědobý
plán. Do pracovních skupin docházeli
zástupci Zlína, nestátních neziskových
organizací, zapojených obcí apod. Zde,
především formou SWOT analýzy, probírali jednotlivé momenty, s cílem deﬁnovat možnosti, rizika, potřeby v dané
oblasti. Zástupce Fryštáku Ing. Osoha
navštěvoval jednání pracovní skupiny
Děti, mládež, rodina.
Kromě těchto pravidelných setkání
pracovních skupin byla připravena také
veřejná setkání s občany v jednotlivých
obcích, organizovaná odborem sociálních věcí zlínského magistrátu. Jedno
z nich proběhlo i ve Fryštáku, v jídelně
ZŠ, a to za účasti starosty, členů Komise bytové, sociální a pro rodinu a občanů především z řad seniorů. Proto byl
program, vedle zjišťování názoru účastníků na potřeby města Fryšták, zaměřen především na přítomné seniory, kterým přítomní odborníci přiblížili některé
z oblastí sociálního zabezpečení.
V létě 2014 proběhla dvoudenní studijní cesta do Chórzowa, partnerského
města Zlína v Polsku. Cesta byla velmi
zajímavá a zahrnovala přijetí na radnici,
komunikaci se zdejšími odborníky a návštěvu řady místních institucí a zařízení
v oblasti především sociálních služeb.
Cesty se zúčastnil, spolu se zástupci
dalších obcí, také zástupce Fryštáku
Ing. Osoha.

A konečně především – v nejobecnější
poloze – mělo město možnost alespoň
dílčím způsobem ovlivnit obsah nového střednědobého plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně.
S vědomím toho, že řada z těchto služeb na území Zlína slouží, nebo sloužit
může, také občanům Fryštáku.
Ing. Pavel Osoha

POZVÁNKA
Další částí projektu bylo zpracování
brožury s názvem „Vybrané instituce
ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí
z pohledu (bez)bariérovosti“. Ta by občanům se zdravotním postižením, seniorům a rodičům s malými dětmi, měla
z daného pohledu pomoci s orientací
u důležitých institucí ve Zlíně a zapojených obcích. Na získání a doplnění údajů do brožury se podílela také Komise
bytová, sociální a pro rodinu. Brožura je
již k dispozici a 1 ks je přiložen i k této
zprávě.
Důležitým počinem bylo vydání aktualizovaného Katalogu poskytovatelů
sociálních služeb – březen 2015 (již 16.
vydání). Ten je mj. k dispozici na stránkách Zlína www.zlin.eu. V dubnu bude
Katalog převeden i do zvukové podoby
pro nevidomé a slabozraké osoby (stejně jako brožura o bezbariérovosti).
V podstatě závěrečnou částí celého projektu byla březnová Konference
o plánování sociálních služeb. Zde byly
předány zajímavé informace o sociálních službách od zástupců polského
partnerského Města Chorzówa a slovenského partnerského Města Trenčína. Zástupci Otrokovic, Vsetína a Uherského Hradiště pak prezentovali své
zkušenosti z plánování sociálních služeb v jejich městech.

U příležitosti 70. výročí konce II.
světové války a osvobození našeho
města se uskuteční dvě pietní akce.
Dne 5. 5. 2015 od 17 hodin bude
za účasti představitelů města Fryštáku a Armády ČR ve Vítové slavnostně
odhalena pamětní deska letci RAF
Oldřichu Doležalovi.
Účast na slavnostním pietním
aktu přislíbila i rodina žijící v Anglii.

Dne 6. 5. 2015 od 16 hodin se
uskuteční slavnostní shromáždění
a pietní akt na fryštáckém náměstí
Míru a u Pomníku padlých. Po skončení oﬁciální části vystoupí v krátkém
kulturním programu Fryštácké mažoretky a Fryštácká Javořina.
Srdečně zveme všechny občany,
aby svou hojnou účastí podpořili obě
tyto akce a připomenuli si tak památku padlých hrdinů II. světové války,
kteří položili své životy za naši svobodu.

Jaký efekt pro Fryšták měla jeho
(bezplatná) účast na popsaném projektu? Konkrétní efekt nelze ekonomicky
či jinak číselně vyjádřit. Zástupci města
přinesla účast (běžná jednání, studijní
cesta, závěrečná konference) získání
nových zkušeností. Občanům města
přinesla účast možnost zúčastnit se
veřejného setkání a získat zde některé
informace od odborníků a také zahrnutí
Fryštáku do brožury o bezbariérovosti
(kterou je možné v limitovaném množství získat v Městském informačním
a turistickém středisku a na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína).
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Inspekce v mateřské škole
Rodiče dětí, kteří vodí každodenně svoje ratolesti do naší mateřské školy, si
jistě stačili v posledním březnovém týdnu povšimnout, že se ve školce něco děje.
Nasvědčovala tomu přítomnost cizích osob ve třídách. Po čtyřech letech naše předškolní zařízení navštívily v rámci pravidelné kontrolní činnosti pracovnice České
školní inspekce ze Zlínského inspektorátu. Tato akce byla týden dopředu avizována
s tím, že naše školka byla vybrána, aby se prezentovala v rámci přeshraniční spolupráce také před slovenskou Štátnou školskou inšpekcií (ŠŠI). Předmětem inspekční
činnosti bylo „zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání,
zjišťování a naplnění školního vzdělávacího programu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Laicky řečeno- hlavním
předmětem zájmu byla úroveň a kvalita poskytovaného výchovně-vzdělávacího procesu na našem zařízení.
Přípravy byly opravdu důkladné. Chtěli jsme našim hostům ze Slovenska předvést všechno, co umíme, pochválit se naší nově zrekonstruovanou uklizenou školkou, odloučeným pracovištěm, logopedickou péčí, která je u nás nadstandardní
a hlavně ukázat jim, že jsou u nás děti spokojené. Je samozřejmé, že jsme stavěli
na naší každodenní běžné pedagogické činnosti, protože kdybychom chtěly předvádět něco, co se s dětmi pravidelně nedělá, bylo by to na první pohled zřejmé.
V rámci tzv. hospitačních činností předvedly naše paní učitelky, konkrétní výchovně-vzdělávací činnost přímo v terénu. Školní inspektorky ze Zlína, ředitelka Jihomoravského inspektorátu a ředitelky ŠŠI ze Žiliny a Trenčína pozorovaly a hodnotily
práci ředitelky školy, pedagogického sboru, školní jídelny a všech zaměstnanců.
Objektem zájmu byla také spolupráce se zřizovatelem mateřské školy a základní
školou. Školní inspektorky tedy hodnotily školu jako celek. V současné době máme
v rukou Inspekční zprávu a Inspekční protokol, ze kterého je jasně patrné, že jsme
velmi dobře obstáli téměř na všech frontách. Inspekční zpráva je veřejně přístupná
a zájemci si ji mohou vyhledat na webových stránkách České školní inspekce. Stačí
zadat adresu naší školy.

Občanské sdružení Věneček
při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve
na
celodenní rodinnou akci

IX. PUTOVÁNÍ
POHÁDKOU
která se uskuteční v sobotu
23. 5. 2015 od 10 hod
v Horní Vsi
v parku u Myslivecké chaty
Kouzelná brána pohádek bude
otevřena od 10 hod – 13 hod.
Od 13 hod. bude u chaty probíhat
bohatý kulturní program
Připravujeme pro Vás:
různá vystoupení, kouzelníka,
divadlo, malování na obličej,
skákací hrad, jízdy na koních,
přijedou hasiči se svým vozem,
tombolu
a spousta další zábavy a soutěží.
Vstupné
děti 20 Kč / dospělí 40 Kč
BOHATÉ OBČERSTVENÍ
BUDE ZAJIŠTĚNO.

Je pro mne velkým potěšením, poděkovat všem těm zaměstnancům mateřské
školy, kteří přispěli svojí prací nejen ke zdárnému průběhu kontrolní činnosti, ale
hlavně k tak pozitivnímu a kladnému výsledku. Moje velké díky patří také panu
starostovi a řediteli Základní školy Fryšták, kteří jako zástupci zřizovatele poskytli
zázemí a svůj čas, aby mohli prezentovat činnost naší školy z jiného pohledu. Závěrem už jenom konstatování slovenské školní inspektorky. Byla vybrána opravdu
ukázková mateřská škola, kde se velmi dobře pracuje a kde jsou děti spokojené.
Celkové příznivé klima patří k silným stránkám školy.
Je dobře, že se o nás ví…
Bc. Ilona Staňková, ředitelka mateřské školy
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V pátek 10. dubna se v jídelně základní školy konala beneﬁční akce, jejíž cílem bylo založení Sociálního fondu
Základní školy Fryšták.
Akci jsme připravovali několik měsíců. Hned na začátku naše snažení podpořila nadace VIA programem POMÁHEJ. A my jsme se snažili! Tři měsíce
jsme se připravovali, chystali a promýšleli. Vyhledávali jsme informace o Africe, psali referáty, malovali obrázky,
vytvořili prezentace, nacvičili zumbu,
čtyři africké lidové písně a divadelní
představní Banány.
Nakonec se povedla báječná věc.

Beneﬁční akce Afrika – krásná, horká, veliká
Díky vám všem, kdo jste v pátek přišli
a jakkoli hmotně i nehmotně nás podpořili, se podařilo získat do nově vzniklého
fondu úžasných 16 327 Kč. DĚKUJEME!

Velké poděkování patří nadaci VIA,
ČSOB a ERA. Dále také spolužákům ze
4. A, 4. B a školní družiny, paní učitelce Pavlíně Dračkové, Daně Orsavové,

Marii Horákové, Mirce Kydalové, Mileně
Dostálové, Štěpánce
Poulíčkové a Zdeňce
Vidlářové. Všem rodičům a lidem, kteří
přispěli do tomboly,
napekli a připravili občerstvení, pomohli při
samotné akci, seniorům z Příluku i Klasu, panu Radku Štětkářovi, folklórnímu souboru Fryštáček
a cimbálové muzice Andrýsek. Nakonec
pak velký dík patří ﬁrmám, které svými
dary akci podpořily: PK computers Pavel Kozojed, Ovoce a zelenina Fryšták
– paní Polomíková, potraviny Tamara.
V neposlední řadě patří velký dík také
Klubu maminek Vlaštovky a paní Michaele Nutilové. Mile nás potěšila mnohá
slova uznání a díků za příjemné odpoledne. Velmi si toho vážíme.
Páťáci a spol.

Velikonoční tvoření v družině
Ve čtvrtek 26. března 2015 jsme v naší školní družině přivítali jaro společným velikonočním tvořením. Sešli jsme se i s maminkami a tatínky našich dětí a prožili jsme příjemné chvíle při vytváření velikonočních dekorací. Naše práce se nám velmi
dařila a tak všechna kuřátka, slepičky a zdobená vajíčka udělala dětem a všem přítomným radost.
Vychovatelky ŠD
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Ještě dnes zapadá slunce nad Atlantidou...
(Před 70 léty skončila druhá světová válka)
Celý civililizovaný svět si letos připomíná konec největšího globálního
konﬂiktu v dosavadních dějinách lidstva. Na jeho konto připadá 60 milionů
mrtvých, miliony zraněných a postižených, takřka nevyčíslitelné škody materiální i duchovní. Důsledky jsou kolem
nás patrné dodnes. A jsou i tací, kterým se po válce stýská a chtěli by novým válečným konﬂiktem zamést stopy
po nepravostech novodobých a otevřít
si cestu k dalším hamižnostem či nepoctivým ziskům.
Oﬁciálně bylo válečné běsnění
uzavřeno kapitulací německých vojsk
8. května 1945 a následnými akty
protifašistické koalice. Fryštácko bylo
osvobozeno již 6. května 1945 vojáky
l. československého armádního sboru v SSSR v čele s armádním generálem Karlem Klapálkem, hrdinou ČSR
a SSSR.
Přestože jsme po celá léta
ve Fryštáckých listech i vydávaných publikacích a pamětních tiscích tyto události připomínali, včetně citátů z kronik
a pamětí účastníků odboje, sluší se
v souvislosti s letošním 70. výročím
těchto událostí zmínit znovu skutečnosti a osobnosti, které jsou s tímto
těžkým obdobím spjaty.
Již od počátku okupace naší vlasti armádami Třetí říše dne 15. března
1939 bylo zřejmé, že národ nepadl
na kolena a s vnucenými poměry se nesmířil. Že zdánlivé ticho věští bouři. Naznačily to akce v Praze a různých místech protektorátu Böhmen und Mähren
k jubileu 28. října l918, kulminující
demonstracemi a následnými represáliemi při pohřbu studenta MUC. Jana
Opletala, uzavřením českým vysokých
škol, raziemi gestapa, popravami, přesuny nežádoucích osob do koncentračních táborů a tvrdými zásahy okupační
moci. Situace v Čechách i na Moravě
se začala dramatizovat po atentátu
na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha v roce 1942 a zejména po propuknutí Slovenského národního povstání koncem srpna 1944,
které citelně zasáhlo v kritickou dobu
bojové operace fašistické koalice. Odbojové organizace u nás i v okolních zemích rozšiřují svou základnu a pod vlivem SNP, bojů v Dukelském průsmyku,
postupu Rudé armády i úderů spojenců
na západní frontě přispívají k narušení
týlu i operačních záměrů fašistických
branných sil.
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Moravsko-slovenské pomezí sehrávalo díky hornatému, lesnatému a členitému terénu i vlateneckému potenciálu při osvobozování Moravy a Čech
nemalou roli. Zvláště v odbojové činnosti na sklonku války, kdy v táborech
smrti či mučírnách gestapa denně
umíraly v otřesných hrůzách i nemocemi tisíce lidí, tvořilo Fryštácko, zvláště
Lukoveček, Horní Ves a Vítová, důležitý
spojovací prostor mezi průmyslovým
Zlínem, Holešovskem, železničním uzlem v Přerově, Hanou i Slováckem.
Operoval tu štáb l. čs. partyzánské brigády Jana Žižky (své sídlo měl
přechodně v Papežíkově vile na Žabárně nebo u hajného Svačiny v hájence za Lukovečkem), působila tu řada
partyzánských oddílů a Tajná vojenská
a civilní organizace při štábu partyzánské brigády J. Žižky, sjednocující osoby
bez rozdílu společenského postavení,
pracovního zařazení, politického či náboženského založení.
S odbojem spolupracovali také někteří němečtí občané, důstojníci a vojáci, kteří omítli nacistickou ideologii
a spolu s ostatními národy přispěli
k zastavení šílených plánů závěrečné
etapy války (např. velitel holešovských
kasáren major Hübner). Vedle bojových
operací partyzánských oddílů, destrukcí na železnicích a komunikacích, sabotáží ve výrobě, narušování zásobování
německé armády zbraněmi či potravinami, pomáhali někteří obyvatelé
při šíření letáků, získávání informací
o pohybu vojsk, zásobování partyzánů potravinami, šatstvem, střelivem,
zdravotnickým materiálem, při budování bunkrů v lesích, jako spojky atd.
Významné místo mělo i skrývání osob
pronásledovaných z důvodů odbojových či rasových nebo poslech zakázaného vysílání Londýna nebo Moskvy.
Tato činnost probíhala za maximálního
utajení, protože sebemenší vyzrazení
znamenalo jistou smrt.
V nerovném boji s orgány protektorátní moci, v mučírnách gestapa, koncentračních táborech či na frontách
obětovali své životy např. Margita Běláková, Bohumil Brázda,Vladimír Čapák,
Miroslav Doležal, Vladimír Plšek, Michael Holz, Karel Huňa, Rudolf Jasenský, Ladislav Košut, Josef Konečný, Josef Kresta, Jaroslav Odstrčil, Antonín
Páleníček a Jaroslav Žůrek, na Žabárně
spáchaly v obklíčení sebevraždu mladé
sovětské radistky Nina Dunajevskaja

a Naďa Kolbina, nešťastnou náhodou
zahynuli Irena Veselková a malý chlapec František Raška. Při osvobozování
Fryštácka a Holešovska položili své životy mladí slovenští vojáci, příslušníci
1. československého armádního sboru
v SSSR – Štefan Závada, Ilko Toudek
a Ján Katreniak, padl tu také mladý voják z Čech Vladislav Sršeň.
Naši spoluobčané – letci Oldřich
Doležal a Vojtěch Bubílek bojovali jako
příslušníci 311. bombardovací peruti
RAF ve Velké Británii, později byli vyznamenáni a povýšeni in memoriam
na plukovníky. V bojích u Dunkerque
padl potomek někdejších fryštáckých
obchodníků Bedřich Blumenthal.
Řada našich spoluobčanů pomáhala v rámci Zelených kádrů a zmíněné
TVCO při štábu Brigády J. Žižky, operující v Lukovečku a přilehlých Hostýnských vrších pod velením majora
Dajana Bajanoviče Murzina, po boku
ruských a ukrajinských spoluobjovníků
(Stěpanova, Grečina, Zimina, Kulikova, Bašmanova, Nastěnka a dalších).
Připomínám kupříkladu Jana Kršáka,
hajné Svačinu a Ruska, Miroslava Ticháčka, Františka Šmída, Anastázii
a Františka Huňovy, Františka Foukala,
Rudolfa Dlabaju, rodinu Jadrníčkovu,
Pekárkovu, Ševečkovu, MVDr. Václava
Hájka, mlynáře Ignáce Pagáče a Jaroslava Caise, Marii Čapákovou, Mirka
Čapáka, Františka Matulu, Martina
Pospíšila, Ferdinanda Machačku, Ladislava Fuksu, Josefa Škrábala, Kazimíru
Zapletalovou, Josefa Lamoše, starosty Dujku a Konečného, rodinu Silovu
a další. Příslušník odboje Jan Mlčoch,
pocházející z Fryštáku, který působil
jako řídící učitel na Uničovsku, byl jako
partyzán umučen gestapem.
Nelehké chvíle prožili obyvatelé
Fryštácka i při bombardování Zlína,
posledních dnech, kdy se fronta blížila
k našim domovům i týdnech následujících, v nichž bylo třeba překonat všechno to, co válka lidem narušila a vzala...
Tyto události a osobnosti si připomeneme v rámci vzpomínkových
shromáždění občanů k 70. výročí
osvobození naší vlasti, města Fryštáku a ukončení 2. světové války dne
5. května ve Vítové (při odhalení pamětní desky letci Oldřichu Doležalovi)
a dne 6. května ve Fryštáku – v jubilejní den osvobození našeho města.
-Čz-

FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2015

ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

Velikonoční aranžmá
V pátek 20. 3. uspořádala místní skupina ČČK setkání s ﬂoristkou paní Dudovou. Termín jsme zvolily tak, aby předcházel svátkům jara – svátkům VELIKONOČNÍM. A právě na toto téma byly zaměřeny i naše výtvory: skořápkové věnečky.
Zahájení proběhlo v 17 hodin v Obecním domě. Paní Dudová se nás ujala vskutku s odhodláním. Vysvětlila základní vazbu, ukázala různé možnosti a pak už zůstalo jen na nás, jak se k dílu postavíme. Sešlo se nás opravdu hodně a to všech
věkových kategorií. Paní ﬂoristka pečlivě dohlížela, radila, napomáhala a přinesla
i spoustu drobných, ale podstatných doplňků, které jsme mohly od ní získat. Každý
si odnášel svůj (a to bylo účelem) vlastní nádherný výtvor. Pro mě bylo největším potěšením, když jsem přišla domů
a bylo mi řečeno: to jsi musela někde
koupit, něco takového bys v životě nesvedla.
Paní Dudové mnohokrát děkujeme
a příště zase u aranžování na shledanou.
Popelářová Hana
SENIOŘI

Senioři v akci
V měsíci únoru důchodci na své
členské schůzi přivítali pana Gajdošíka
ze Zlína, který se s námi podělil o své
zážitky, které prožil se svoji manželkou
na dovolené v Peru. Je to překrásná
země s bohatou historií a nazývá se též
Země Inků. Má mnoho tváří, jak chudobu tak tu bohatou a zároveň pro mnoho
Evropanů drsná a mnoho turistů si sáhne na dno fyzických sil, ale odměnou je
jen uvědomění, jak málo stačí ke štěstí

a jak malicherné jsou některé jejich problémy v porovnání s lidmi, kteří v Peru
žijí. Žijí tu v horách stále přímí potomci
Inků stejným způsobem jako jejich dávní předkové. Také nám zprostředkoval
jejich největší zážitky, ke kterým patřila návštěva horského města Machu
Picchu (dnes už jen ruina), které bylo
postaveno v klasickém inckém stylu
za použití kvádrového zdiva tvořeného
z opracovaných na sebe položených kamenů bez použití malty či jiného pojiva.
Patří k významným turistickým atrakcí

Senioři se podíleli i na akci "Afrika..." v ZŠ Fryšták

Peru, které je zařazeno mezi nových
sedm divů světa. Tuto velice zajímavou
a poutavou besedu doplnil pan Gajdošík i fotograﬁemi. Neradi jsme odcházeli domů.
Na březnové členské schůzi jsme
přivítali našeho pana starostu Mgr. Doležela, aby nás seznámil s tím, v jakém
složení po komunálních volbách pracuje nové zastupitelstvo, kdo je radní, jak
jsou rozděleny různé komise, jaká je jejich činnost. Seznámil nás také s tím,
co všechno čeká naše město v tomto
volebním období, jaké investice nás čekají, a zhodnotil v kostce hospodaření
za minulé období. Na závěr zbyl i čas na
různé dotazy občanů, které velmi ochotně zodpověděl a různé připomínky si poznačil, aby je mohl dodatečně vyřešit.
Všichni odcházeli domů spokojeni.
-mj-
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F RYŠ T ÁK

Udělej co můžeš, Bůh se postará o ostatní.
Nenechá tě ve zmatku, jestliže pracuješ pro něho.
Začala intenzivní příprava na zkoušky.
Z asistentů pan Marek byl v Ostravě v Hlučíně na maturitních zkouškách. Po něm
pan Šánek, Bělohlávek, Dombek, Pitrun,
Tibenský a poslední Bláha v Kroměříži.
Ještě 3 z Ostravy s ním, kteří se u nás
stavili na noc. Chovanci jezdili autobusem
po částech a do svátku Nejsvětější Trojice
byli hotovi. Z 5. třídy propadli dva: Kasálek z Lukovečka a Šlahúnek z Boskovic
u Brna. Reparát jich má několik, z nichž
dva jdou do noviciátu (Vinklárek, Chudárek). Jediný s vyznamenáním je Kašík
Emanuel, který půjde do noviciátu ve Villa
Moglia v Turíně, neboť jde na misie (Peru).
Ze 4. třídy propadl jeden, reparát má také
jen jeden, s vyznamenáním jsou Žvak
a Kopiště.
15. června se uskutečnila pouť na sv.
Hostýn. Vycházelo se ráno ve 4.30 hodin.
Počasí částečně pod mrakem, čerstvo,
výborná pohoda i nálada, únava žádná,
mírný krok a hudba povzbuzuje přes vesnice. Šlo se asi 4 hodiny. Po společné
mši svaté byla snídaně v poutním domě.

Kronika ústavu (27.)
školní rok 1937–38
Tamtéž i oběd za poloviční cenu. Hoši dostali od pana prefekta, kdo měl depozit,
pár korun na zakoupení z pouti. Každý dostal alespoň 1 Kč. Za nádherného počasí
jsme přišli k 21. hod domů. Svačina byla
u pana faráře na Rusavě.
17. a 18. června se rozjíždějí chovanci
domů. Zůstali muzikanti. V neděli jedou
na Boží Tělo na Hostýnek. V sobotu byli
ještě na Velehradě a na Buchlově autobusem jako za odměnu, že jedou domů
později.
19. června ústav zeje prázdnotou.
Zbyli 3 Ostraváci muzikanti, kteří pojedou zítra s panem Barkovičem, který jede
pro kleriky, kteří přes prázdniny budou
ve Fryštáku. asistenti dávají trochu do pořádku čistotu ústavu, aby přijetí ostravských hostí bylo důstojnější. Klerici přijeli
na dvakrát a nepřivezli s sebou dostatek
ložních přikrývek, tak se musí urgovat

Don Bosco

Počasí je deštivé. Odpoledne 5. července
na Cyrila a Metoděje bylo uvítání primicianta P. Rafaje, našeho souseda. Hudba
pěkně zahrála a byla na ni pěkná podívaná. Byli to samí klerici, kteří svého času
hrávali s chovanci ve fryštacké kapele.
P. Rafaja přijel v kočáře pana hraběte.
Vystoupil až před kostelem, jak si to přál
pan farář. Po uvítacích proslovech z obou
stran bylo sv. požehnání. Naši zazpívali
na choru a pak doprovodili primicianta
za zvuků hudby až k domu. Tam ho oslovil
a uvítal co by souseda náš P. Lepařík.
Kolem 19. hodiny přijel P. Ondra, náš
salesiánský novokněz z Lublaně. Musíme
ho úplně zaopatřit výbavou, neboť má jen
to, co nosí na sobě. Pěkná povzbuzující
slova o vytrvalosti a jednotě měl na slůvku „Dobré noci“. P. ředitel odjel do Lipníka na primici P. Jurečky spolu s klerikem
Rochlou. Klerici Pitrun a Krhut jeli zase
do Valašského Meziříčí na primici P. Vrátníkovi. Večer se opět vrátili, až na pana
ředitele, který jel do Tovačova na pohřeb
zabivšího se na motorce P. Aniese.

Květen na DISu

Na fotkách vidíme P. Ignáce Stuchlého
a odjezd chovanců na prázdniny. Otiskujeme i titulní stranu místního oběžníku.
z Ostravy dodatečné zaslání. Asistenti
spí v ložnici sv. Václava, ostatní u anděla
Strážného.
29. června odjel pan prefekt do Žeranovic zastupovat pana faráře, který šel
s farníky na Hostýn. Začalo se s opravou
střechy na staré budově. Práce je svěřena místnímu pokrývačskému mistru panu
Sklenaříkovi. Klerik Tinka byl u MUDr. Krále na prohlídce s plícemi. Nedá se prozatím nic určit, ani rentgenem. Cosi to
je, má přijít znovu za 14 dnů a zatím má
o sebe pečovat.
3. července odjel na prefekt do Slušovic na výpomoc panu kaplanovi, protože
pan farář Bělík ještě nepřijel z Lublaně.

Proběhne „jen“ 6 kurzů OD. Všichni naši instruktoři pojedou na celý
týden na Velehrad do Stojanova gymnázia. Začátkem měsíce nás navštíví
Pedagogická fakulta z Brna. Jejich letošní téma je hippies – tak se moc
nelekejte pobíhajících postaviček po
městě.
25. a 26. května bude u nás setkání všech salesiánů. Pokud by všichni
dojeli, tak by nás bylo 154. Ale musíme počítat, že starší spolubratři,
studenti v zahraničí a misionáři se
nezúčastní. Budou se rozdávat listy
poslušnosti, to jsou dekrety na nová
místa. Některé změny se budou týkat
i Fryštáku.
Rekonstrukce našeho domečku
pokračuje. Už jsou viditelné místnosti, přicházejí jednotliví řemeslníci,
dodělává se střecha. Našli jsme po
oklepání omítky portály původních
dveří i oken. Můžeme říci, že jsme se
velmi přiblížili tomu, jak to vypadalo
za salesiánů. Dokonce za dveřmi, které propojovaly domeček a velkou budovu – to je v místě dnešní sakristie,
se našly dobové útržky novin, letáků
a prázdných obálek.

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 K V Ě T E N

Richard HOVADÍK

Fryštácký úsměv

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.
PROGRAM
Pravidelné dopolední úterky pro děti
s doprovodem od 9:30–11 hod.
5. 5. VAŘENÍ PRO ZDRAVÍ s Monikou
Vyvlečkovou – praktické rady s ukázkami, www.dobro-mysl.cz, herna pro děti
12. 5. MÁJOVÁ HERNA PRO DĚTI
19. 5. KAFÍČKOVANÁ PRO MAMINKY, herna pro děti
26. 5. POZVÁNÍ NA FILMOVÝ FESTIVAL, herna pro děti
•••
Vlaštovky i letos připravují letní
“Prázdninové kluby pro děti” se zkušenými a oblíbenými vedoucími, a to v
těchto termínech:
13. – 17. 7. 2015 (7 – 12 let)
20. – 24. 7. 2015 (4 – 7 let)
3. – 7. 8. 2015 (4 – 7 let)
10. – 14. 8. 2015 (6 – 10 let)
Více informací naleznete na našich
webových stránkách. Hlásit se můžete
již nyní na našem e-mailu.
Těšíme se na Vás
Michaela Nutilová
a Renáta Šafková

FILMOVÝ FESTIVAL
TAKÉ VE FRYŠTÁKU
31. 5. – FILMOVÁ NEDĚLE pro rodiny s dětmi od 13 hod. před kinem
ve Fryštáku. Promítání dětských ﬁlmů,
hudební vystoupení dětské kapely NEOPETS, divadelní představení dětského
dramatického kroužku při ZUŠ, ﬁlmové
dílny pro děti i dospělé, tvořivé aktivity
a samozřejmě občerstvení zajištěno.
1. 6. – FILMOVÉ PONDĚLÍ – ﬁlmové
představení pro děti ze ZŠ
2. 6. – FILMOVÉ ÚTERÝ – ﬁlmové
představení pro děti z MŠ, rodiče s malými dětmi vítáni
3. 6. – FILMOVÁ STŘEDA – ﬁlmové
představení pro děti ze ZŠ
Všechna představení jsou zdarma.
Změna programu
na všechny akce
vyhrazena.

Pro festivalové klání ve Fryštáku
hledáme dobrovolníky od 15 do 99 let
věku. Staňte se součástí našeho organizačního týmu.
V případě zájmu nás kontaktuje telefonicky na čísle 608 446 961.

Za mého mládí bylo v sokolovně
kino. Filmy promítal pan Alois Hochmayer, který bydlel v malém domku
v místech, kde je dnes penzion.
Do vikýře si upevnil amplion a vždy
v neděli, když šli lidé z kostela, zval
je do kina.
Měl také malého syna Rosťu.
Jednou hlásil: „Vážení občané,
dnes v pět hodin se bude v kině promítat krásný ﬁlmy s názvem: Rosťo,
nefůkaj mi do toho“.

Různé situace

Noc končí
světlo prolíná
z jitřního procitnutí
den začíná
Přeběhla přes cestu
usmátá pěkná dívčina –
do potoka jízda autem
právě začíná
Kdyby to byl stařešina
nic by se nestalo –
auto by dál
v plné kráse zůstalo…
Při chůzi oko
cestu střeží kdo s nosem nahoře
vše přehlíží –
občas v blátě leží…
Chmaták se vždy snaží
do cizího domu dostat –
zato člověk na úrovni
dá hodně práce –
než se nechá pozvat…
Stoupne – li noha na hrábě
nic se jí nestane –
zato v hlavě to zajiskří
když ránu dostane…
Den i myšlenky se tiší –
hra je dohrána –
počkáme na nové
zase do rána…
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Ohlédnutí za jubilejním 25. ročníkem degustace slivovice na Sokolovně
Koncem února se ve fryštácké sokolovně konal již neuvěřitelný 25. ročník degustace
tradiční valašské švestkové
pálenky.
Tuto akci zorganizovali jako
každoročně fryštáčtí volejbalisté se svými přáteli pod heslem:
„Slivovice na svět přišla, aby
bolest z těla vyšla.“
Akce byla zahájena hymnou
o slivovici i s videoprojekcí. Luba
Ševela připravil úžasný proslov
na „P“ o slivovici, přípravě, degustacích a vzpomněl i věrného
degustátora z Prahy – Luboše
Kuchaře, který před několika
měsíci odešel z tohoto světa. Manželé
Urbánkovi přivezli celou složku diplomů,
pozvánek, fotograﬁí, které si Luboš Kuchař pečlivě opatroval. Všichni přítomní vzdali hold památce přítele minutou
ticha. Luboši – budeme na Tebe stále
vzpomínat!
Letos se sešlo 10 odvážných degustátorů (bohužel i nás zasáhla chřipková
epidemie) a 16 vzorků pravé slivovice
– bylo poznat, že loňská úroda švestek byla velmi slabá. Organizační výbor
ve složení L. Rafajová, M. Ševelová a D.
Konečná zajišťoval hladký průběh klání.

Opět byl zvolen osvědčený způsob
ochutnávek. Přinesené vzorky byly přelity do jednotných půllitrových láhví, zakódovány a předány do soutěže. Každý
si zvolil vlastní tempo a zapisoval body
a poznámky do vzorně připravených hlasovacích lístků (od Jakuba Urbánka),
mohl sledovat minulé výsledky a počíst
si v bulletinu od Pepíka Rafaji, občerstvovat se bohatým menu od Broni Konečného a Zdeňka Poledňáka… Výsledky
z hlasovacích lístků jsme přepisovaly
do tabulky s fotograﬁemi z minulých ročníků (Luba Ševela si dal záležet – každý
degustátor zde měl svou fotograﬁi!).

Diplomy vyhotovené Radimem Ptáčkem obdrželi: 1.
František Páleníček, 2. Lubomír Ševela, 3. Lubomír Březík.
Nejlepší degustátor Tomáš Prusenovský.
Zábava nad výsledky probíhala dlouho do noci. Zkušení degustátoři se opět divili jako každoročně, že nepoznali tu „svoju“.
Zajímavé byly poznámky na degustačních lístcích – „Z čeho to
může být? Může být i hůř. Tak to
je ono!“ Letošní vítěz František
Páleníček, který se soutěže kvůli nemoci nezúčastnil, se zázračně uzdravil, když mu organizátoři telefonovali, že jeho slivovice vyhrála
a hned přišel i s novým litrem, aby se
všichni přesvědčili, že je vzorek opravdu jeho! Takže čtvrtstoletí ochutnávek
slivovice ve Fryštáku na Sokolovně bylo
oslaveno opravdu důstojným způsobem.
Jako každoročně vše klaplo na jedničku.
Díky organizátorům za skvělé zajištění akce. Ať je letošní úroda bohatá a dobrá, ať se za rok můžeme opět sejít u dalšího ročníku degustace slivovice.
Za organizační výbor
Dana Konečná

Závěr měsíce února již tradičDegustace 2015 na Kvapilce různými průpovídkami, vtipnými poně patřil také degustaci slivovice
známkami a do okamžiku pravdy
na Kvapilce. Letos se uskutečnil VII.
i nezodpovězenou otázkou každého
ročník.
zúčastněného, jak ten můj vzorek doV předstihu jsme obdrželi z hledispadne. Samozřejmě vše bylo provázeka historie velmi zajímavou pozvánno bohatým stolem, kdy vynikající naku. Jednak nám připomněla všechny
bídka nejrůznějších dobrot pomáhala
dosavadní vítěze jednotlivých ročníků
udržet chuťové buňky v pohotovosti.
a navíc zde byla uvedena fotograﬁe
Po uplynutí času byly hodnotící lístz pálení slivovice v přenosném kotli
ky vybrány a začalo sčítání bodů. Jak
v Polešovicích z roku 1920. Kromě
to dopadlo?
základních organizačních informací
Na „bedně“ skončily tyto tři vzorgradovala naprosto výstižným rčením
ky: 3. místo – Vlastimil Konečný, 2.
pro naši ulici: „Není důležité, kolik slimísto – Alice Prusenovská, 1. mísvovice člověk vypije, ale záleží na tom,
to – Josef Rafaja – jehož jméno bude
s kým ji koštuje.“
zvěčněno na putovním poháru a jeho
Loňského roku byla úroda trnek velmi špatná, tak něktevzorkem se bude otvírat příště další ročník degustace. Své
ří sousedé nemohli spoléhat na vlastní úrodu a byli nuceni
umístění okomentoval slovy – sedm let jsem na tento okamžik
hledat jiný zdroj (Hrachovec, Doudleby atd.), aby naplnili asčekal a ta cesta do Hrachovce se vyplatila. Někteří se vyrovpoň dvě bečky, potřebné na jeden kotel. Nakonec se sešlo
návali se svým umístěním těžce a nechápali, že taková dobrá
20 vzorků.
slivovice jejich sousedům nechutná. Snad příště…
Celé sousedské setkání ve vzorně připravených prostorách
Nejlepším degustátorem byl vyhlášen nejmladší degustágaráže Lidušky a Vlastíka Konečných zahájil Zdeněk Orsava.
tor Radek Bečica, který prokázal, že jeho chuťové buňky neVzpomněl těch, kteří tu s námi z různých důvodů nemohou být,
jsou vypálené a jsou velmi citlivé.
ale i ty, kteří nás sledují z nebíčkové Kvapilky. Pak Jožka Rafaja
Sousedky měly příležitost probrat vše, co měly na srdci
seznámil šestnáct degustátorů (poprvé mezi nimi byla odváža co se událo od posledního setkání. Měly možnost se seznáná žena) s pravidly, která byla uvedena přehledně i na bodovamit i s šikovností našich obyvatelek, a to Dáši Drábkové, která
cím lístku. Upozornil, že letošní ročník se od předchozích liší
nám udělala výstavku svých výrobků z proutí – úžasné a dále
tím, že první tři místa a nejlepší degustátor budou oceněna
Zdeňky Juráňové, která dovede vytvořit překrásné ozdoby ze
nejen diplomem, ale také překrásnými poháry s popiskami,
sáčků od porcového čaje – neuvěřitelné.
které věnoval Zdeněk Adamík. Na hodnocení dvaceti vzorků
Poděkování patří všem, ale především Konečným, že jsme
byly stanoveny dvě hodiny. Doporučil všem, aby pili s citem.
mohli pod jejich křídly prožít krásný večer, který se protáhl hluTento čas byl provázen velmi zodpovědným přístupem
boko do noci.
k ochutnávce jednotlivých utajených vzorků, ale především
Alena Dofková
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V měsíci KVĚTNU 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Fryštácké mažoretky ani letos nezahálí
V březnu 2015 se naše mažoretková skupina NIKOL zúčastnila PODHOSTÝNSKÉHO POHÁRU v Bystřici pod Hostýnem, kde se v kategorii JUNIOR FORMACE
umístila na krásném 3. místě.
V dubnu jsme se zúčastnily již po čtvrté soutěže s názvem VŠETULSKÁ HŮLKA
na zámku v Holešově. Zde se poprvé předvedla skupina kadetek NIKKI v kategorii
DĚTI MLADŠÍ FORMACE, je nutné podotknout, že se naše kadetky NIKKI poprvé
zúčastnily soutěže, a že to bylo i jejich druhé vystoupení s mažoretkami a hned se
umístily na nádherném 4. místě , což se málokomu na poprvé povede!
Mažoretky NIKOL pak soutěžily v kategorii JUNIOR ST.MINIFORMACE, kde obdržely zlaté ocenění a v kategorii JUNIOR ST.FORMACE získaly bronz. Ze soutěže
jsme si odvezly nejen krásné ocenění a radost, ale hlavně spoustu nových zážitků
a zkušeností.
Nikola Dorazínová, DiS.
vedoucí Fryštáckých mažoretek

SAKURKA NA HŘIŠTĚ
Milí přátelé,
díky Vaší štědrosti jsme při Velkém
knižním JARmarku v průběhu Měsíce
čtenářů vybrali nemalých 1 732 Kč. Děkujeme Vám za ně slunečně!
Vězte, že získané prostředky budou
využity na dva účely.

P. S. Peníze stále přibývají, protože
vyřazených knih, které nemusí do sběru, máme stále dostatek. Přijďte je zachránit, a uznáte-li za vhodné, přispějte.
Výše je na Vás.

Jaromír Buchta
František Domanský
Jarmila Friedsamová
Jan Görig
Květoslava Horáková
Rudolf Jurčík
Helena Juříková
Milan Kamenář
Emil Kolář
Ludmila Kutrová
Bohuslava Manďáková
Oldřich Ondráš
Stanislav Ondrášek
Marie Pavlíková
Miroslav Pečeňa
Jan Prachař
Jindřiška Staňková
Radomír Šíma
Ludmila Švajdová

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

Prvním je přivítání sakurky na dětském hřišti naproti zdravotního střediska
u příležitosti Dne Země ve středu 22.
dubna.
Mladičká třešeň, zakoupená právě
za peníze získané při JARmarku, je dalším důkazem skutečnosti, že i knihy se
mohou proměnit ve stromek. Těšíme
se, že našeho nového zeleného spoluobčana na místě přivítají mnohé ruce
a mysli (Pozn. psáno již 20. 4.).
Druhým je nákup literatury související s přírodou a přírodu vnímajícím životem. Jakmile zaplatíme stromek a kůl,
zveřejníme, kolik na knihy vybylo.
my z knihovny
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KDO TO MALOVAL...?
Na konci března měl PhDr. Česlav Zapletal besedu v Domově pro seniory Lukov a při této příležitosti mluvil s mou matkou Zdeňkou Ježíkovou, která
ve Fryštáku bydlela 60 let a jejich hovor se stočil ke kolébce, která je na fryštácké radnici a při vítání občánků hraje důležitou roli. Pan Zapletal ale nevěděl,
kdo ji maloval a nato mu maminka řekla, že ona. A tak mě napadlo, že bych
o tom, jak na malování kolébky došlo, napsala pár řádků.
Zdenka Grmelová, Slušovice
Když přišla v dubnu roku 1944
do Fryštáku mladá, skromná a milá
žena ve vracovském kroji, byla jako
víla a nejeden muž, mladý i starší se
za ní otočil. Vyučená švadlena pracovala u Bati a při třech dětech skončila
u frézy v TONu. Nedostatek ﬁnancí ji
donutil sáhnout po barvách a hedvábí.
Zprvu to byly růže, později vlčí máky,
žitné klasy, kopretiny a pomněnky.
Ze školy jsme se sestrou nosily stuhy (od R. Knedly), které namalované
putovaly ve štafetách a lampionových
průvodech VŘSR přes okres, kraj ...
a dál na východ. Slovácké ornamenty
a květinové vzory se pak dále objevovaly na porcelánu, skle, či dřevě...

Před 11 lety v dubnu přišla po nemoci do Domova pro seniory Lukov.
Zde dávala na obdiv svou znovu získanou sílu, kterou opět použila (v 80
letech) na malování či vedení kroniky
domova. Zúčastnila se soutěží ve zpěvu (mezi domovy pro seniory), byla
na setkání Čechů a Slováků na Javorině, vystoupila v Barvách života. Navštěvovala kroužek keramiky, kde byly
oblíbeným motivem slunečnice.
Když si prohlížím Fryštacké listy a odkazy na bábovky, vidím tam
spoustu malovaných talířků a hrnečků, které malovala. Hodně známých
i neznámých lidí, doma i v zahraničí
má její výrobky.
A teď to hlavní: Víte, kdo namaloval kolébku, ve které se téměř 60 let

kolébou mininka při vítání občánků
ve Fryštáku? Jméno tam nenajdete.
Nikdo to snad ani neví. Ale vidím to
jako dnes, když položila na stůl části
dřevěné kolébky, otevřela olejové barvičky, vzala do ruky štětec, kus plátýnka, zavonělo ředidlo a mé oči sledovaly upracované ruce, které tvořily
krásu. Jméno té ženy?
Paní Zdeňka Ježíková z Horní Vsi.

MO KDU-ČSL Fryšták Vás srdečně
zve na oslavu SVÁTKU MATEK.
Tentokrát jsme pro Vás připravili
pořad, ve kterém se představí herec
zlínského divadla ROSTISLAV MAREK
spolu s Cimbálovou muzikou Paléska.
Akce se uskuteční v pondělí 11.
května 2015 od 17 hodin ve fryštáckém kinosále.
Těšíme se, že přijdete společně
s námi oslavit tento krásný svátek.

Jak upevnit rodinu

V době, kdy píši tyto řádky je opět
duben. A paní Ježíková, moje maminka? V BN na ARO spí. Bílé vlasy, nemocné srdce, upracované a laskavé
ruce...
PS: Mrzelo ji, když za klienty Domova pro seniory Lukov (jubilanty) chodili
gratulanti z Městského úřadu Fryšták
a za ní se nestavili. A to tam oslavila
své 80. a 85. narozeniny. Snad by to
letos mohlo vyjít. 90 let, to je krásný
věk. Moc si přeji, aby ses jí dožila.
Tvá dcera Zdenka Grmelová.

PS: (redakce)
Bohužel těsně před uzávěrkou květnového čísla nám
přišla smutná zpráva. V neděli 19. dubna paní Zdeňka
Ježíková zemřela ve věku nedožitých 90. let. Kdo jste ji
měli rádi, zachovejte jí místo ve svých vzpomínkách.
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Pozvánka

Často uvažuji, jak vrátit rodinám ty
krásné mezilidské vztahy, které jsem
jako válečné dítě prožívala. Jak naučit
děti zajímat se o kořeny své rodiny.
Vždyť to nemusí být jen ve válečných
těžkých dobách. Proč si dnes, kdy se
máme dobře, někdy večer, či při posezení u ohníčku nevyprávíme? Nemáme
čas? Nemáme náladu? Nechce se nám?
Chyba. Všichni v rodině by měli znát tvůj
příběh. Kdy se kdo narodil a kde. Kolik
máš sourozenců, jak se jmenují. Vyprávějte i o jejich životě. O životě bratranců
a sestřenic. Kde žijí a jak?
Vyprávějte dětem zážitky ze svého
dětství, ze školy. Přibližte jim pohled
na staré hračky, předměty, učebnice.
Vyprávějte jim, v čem je každá rodina jedinečná, důležitá, nezastupitelná, smysluplná. Tak pomáháte vychovávat plnohodnotného člena společnosti. Děti,
které znají svou rodinu, jsou citlivější,
tolerantnější, respektují své spolužáky.
Také jsem měla děti na základní
škole. Také jsem se snažila různými
aktivitami využívat jejich volný čas. Vyprávěli jsme si a mnohdy po večerech
hlasitě předčítali, a to i po jejich návratu
z vojny a vysoké školy. Dnes jsou již děti
dospělé, mají svou rodinu, děti a řeší jejich náplň práce, jejich vychovávání. Ale
dodnes, když se sejdeme, vzpomínají
na různé historky z rodinných posezení.
Zkuste hovořit s dětmi o „ stromu života“ vaší rodiny. O tom, jak vy jste chodili do školy, jaké hry jste hráli, co jste
museli pro rodinu udělat mimo svých
školních povinností. Uděláte tím hodně
pro utužení rodinných vztahů. Budete z toho mít užitek v rodině, ve škole
FRYŠTÁCKÉ LISTY 5/2015

i ve společnosti. Vždyť všichni chceme,
aby z našich dětí vyrostli empatičtí, spokojení, zodpovědní lidé. Chceme, aby
v rodinách bylo zase to dobré a pevné
pouto soudržnosti. Pokusme se o to.
Snažme se! Uvidíte, že se něco změní
k dobrému. A o to nám jde.
SK

PŘÁNÍ...
Vážení páníčkové psích miláčků.
1. červen je Dnem dětí. Posílám jim
toto zbožné přání. Děti, přeji vám ze
srdce, abyste se měly lépe než psíci
v parcích, abyste si mohly hrát a běhat
na čistých a neposkvrněných trávnících,
abyste si z vycházky nenosily na obuvi
psí exkrementy, abyste mohly dělat kotouly, stojky, přemety na čistých trávnících, abyste se nebály, že do „něčeho“
sednete.
Totiž – myslím si, že od dnešního
dne majitelé pejsků nedovolí svým miláčkům (mám dojem, že je mají raději
než děti) znečišťovat zelené plochy
ve Fryštáku, že budou nosit igelitové
pytlíky a po svých miláčcích si hovínka
posbírají.
Vím, že je to divné přání, ale snad to
konečně některé nepoučitelné „trkne“
SK
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Fair Play se blíží
Už se těšíte na slavnostní odhalení BLOBU?

Skvělé, proběhne v pátek 5. června ve 20 hodin přímo v Kotelně mezi
školou a Sokolovnou ve Fryštáku.
Tímto odhalením ukončíme akcičku nazvanou Sounds of Kotelna vol. 2.
Vzpomínáte si na první ročník této akce? Zahráli si zde naši dva EVS dobrovolníci Dinko a Mónica s nezapomenutlnou formací “Zabalit”. Pokračování této
kapely žije dál ve složení: Martin, Anička, Viktor a Martin. Zkouší každý týden
v undergroundové zkušebně pod lékárnou a mají úžasný název:
PARTANACHOVĚČERVENÝCHGUMOVÝCHMEDVÍDKŮPŘITEPLENÝCHTAKAKORÁT.
Celá akce Sounds of Kotelna bude směřována jakožto hudební festival, kde
dostanou prostor především mladé, začínající kapely i jednotlivci z Fryštáku a
okolí. Od 19. hodiny se můžete přidat ke společnému jammování.
Akce začne už od 12. hodiny. Tak, aby ji stíhaly i děti, co půjdou právě ze
školy. Po celou dobu bude nachystán program a také několik workshopů, kde se
dá lecčemu přiučit. Rádi bychom, aby od tohoto dne byla čelní zeď Kotelny ještě
barevnější...
Na událost se můžete přidat i na FB: (viz QR kod)
Tímto hudebním minifestiválkem chceme všechny pomalu ladit na Festival
Fair Play chapter 5, který letos chystáme na sobotu 13. června v areálu na Žabě.
I přes velkou podporu Města Fryšták, za kterou velmi děkujeme, stále ještě sháníme ﬁnance na základní zázemí pro sportovce. Skvělou příležitost nám poskytl
například internetový portál www.startovac.cz. Všem velice doporučujeme. Jde
o systém dobrovolných příspěvků na jakýkoli projekt, který si kdo namyslí. Když
se částka nevybere, vrací se zpět přispívatelům. Nám se částku 25.555 Kč podařilo naplnit dokonce na 109 %. Za vybrané peníze koupíme BLOB JUMP... jednu
z nej atrakcí na Fair Play.
A co chystáte vy?
Těšíme se na setkání,

tým FP

oddíl volejbalu

srdečně zve
všechny příznivce odbíjené
na
10. ročník turnaje osvobození
ve volejbale smíšených družstev
O pohár starosty města Fryštáku.
Koná se v sobotu 16. 05. 2015
od 9 hodin ve Fryštáku u sokolovny,
na hřištích sportovního areálu.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
Je přihlášeno 11 družstev!
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Nabízíme

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
cca 47 m² v centru města Fryštáku.
VOLNÉ IHNED.
Možnosti využití – garáž, příp. komerční prostory.

Bližší informace na tel. 604 415 339

placená inzerce

HLEDÁM KE KOUPI
dům se zahradou ve Fryštáku,
tel.: 723 087 466
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Sklenářství Černý Fryšták

Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2JNPNRPELQRYDQ£VSRWěHEDONP

6HEHYÝGRP£
YH)U\ģW£NX
5%6 V\VW«PQRX]RY«KREU]GÝQ¯
Navigace

Tel: 724 209 511

6XYHU«QQ¯
YģXGHMLQGH
$VLVWHQWVM¯ŀGÝQ¯VYDKX
,QWHOLJHQWQ¯SRKRQ[$OO*ULS

6LPFDUVUR
u kravína doleva

Www.Simcar.Cz

NOVINKA!
POLYKARBONÁTOVÉ
KRYTINY
různých druhů.
Nejkvalitnější pokrytí skleníků,
pergol atd.
Oboustranný ﬁltr, který chrání
před slunečním zářením.
Velmi odolný materiál vůči mrazu
a krupobití s dlouhou životností.

placená inzerce

386.700 .Î

Sklenářství Fryšták
Tel: 607 765 134

placená inzerce
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placená inzerce
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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.

placená inzerce
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WHOPRE²1216723

2WHYőHQR32²3É²62²
Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518

placená inzerce
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