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S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
máme za sebou několik dnů nového roku 2015. Neopakovatelné kouzlo
a odkaz Vánoc v nás ještě doznívají
stejně intenzívně jako silvestrovské veselice.
Věřím, že i pro Vás to byl ten pravý
sváteční čas, kdy jsme společně usilovali o to, abychom pojmům jako štěstí,
rodinná pohoda, láska a lidská sounáležitost vtiskli konkrétní podobu.
Dovolte mi, abych Vás na prahu
tohoto roku jménem nově zvoleného
zastupitelstva i jménem svým srdečně
pozdravil.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, lásky, a také hodně trpělivosti při zdolávání překážek a problémů, které každého
z nás občas potkávají.
Ať nám nechybí tolerance, lidskost,
vzájemná pomoc a porozumění.
Šťastný a veselý, osobními i profesními úspěchy naplněný rok 2015
Vám přeje

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 02/2014/VII ze dne 19. 11. 2014 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo Z 01/2014/VII ze dne 5. 11.
2014 bez připomínek.
• ZMF pro volební období 2014 – 2018
stanovuje počet členů Finančního výboru
při ZMF na sedm a v návaznosti na usnesení č. U Z 1/2014/VII/11a) ze dne 5.
11. 2014 schvaluje toto jeho složení:
Předseda: Ing. T. Černý, Fryšták
Členové: Ing. S. Velikovský, CSc., Fryšták;
M. Bill, Fryšták; V. Filák, Fryšták; Ing. H.
Černá, Fryšták; J. Hrbáček, Fryšták;
Ing. Bc. P. Malina, Fryšták – Vítová.
• ZMF pro volební období 2014 – 2018
stanovuje počet členů Kontrolního výboru při ZMF na sedm a v návaznosti
na usnesení č. U Z 1/2014/VII/12a) ze
dne 5. 11. 2014 schvaluje toto jeho složení: Předseda: L. Mikl, Fryšták – Vítová.
Členové: K. Gyuricsek, Fryšták;
Mgr. B. Komín, Fryšták; P. Ševčík,
Fryšták; Ing. F. Kočenda, Fryšták; Mgr. I.
Doležalová, Fryšták; Mgr. J. Adamík,
Fryšták.
• ZMF odkládá rozhodnutí ve věci zřízení
Osadního výboru Vítová při ZMF.
• ZMF ve věci udělení odměn neuvolněným členům zastupitelstva:
a) schvaluje poskytování odměn všem
neuvolněným členům zastupitelstva, a to
k 1. 12. 2014;
b) schvaluje poskytování odměn v maximálních výších stanovených NV č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění
NV č. 459/2013 ze dne 18. 12. 2013
(příloha č. 1 tohoto NV), a to vyjma místostarosty;
c) schvaluje při souběhu více funkcí odměnu ve výši součtu dvou nejvýše honorovaných funkcí (vyjma místostarosty);
d) schvaluje odměnu místostarostovi
ve výši 1/3 měsíční odměny stanovené
starostovi města (výše odměny za výkon
funkce, pro kterou je starosta dlouhodobě uvolněn).
• ZMF bere na vědomí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 30. 9. 2014,
reg. č. IS SFZP 14170823, pro akci CZ
1.02/3.2.00/13.19162 „ZS Fryšták –
zateplení obvodového pláště a výměna
oken“ s alokovanou maximální částkou
dotace ze SR a EU v úhrnném objemu
1.740.132,- Kč vč. dvou příloh (tj. Podmínky poskytnutí dotace a technická a ﬁnanční příloha) bez připomínek.
• ZMF schvaluje potvrzení o přijetí dotace s tím, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí měly být splněny před
poskytnutím dotace, byly řádně splněny
a současně příjemce dotace prohlašuje,
že veškeré podklady a informace, které
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Státnímu fondu životního prostředí ČR
a Ministerstvu životního prostředí poskytlo město Fryšták před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, byly
pravdivé, nezkreslené a úplné.
• ZMF schvaluje pro rok 2015 zvýšení
ﬁnančního příspěvku města Fryštáku
za účelem zajištění dopravní obslužnosti
Zlínského kraje dle zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, v platném znění,
který bude poskytnut Zlínskému kraji, tř.
T. Bati 21, 761 90 Zlín, zast. MVDr. S.
Mišákem, hejtmanem, a to na částku
100,- Kč na jednoho obyvatele.
• ZMF s odkazem na usnesení RMF č.
R 28/2014/VI/7c) ze dne 3. 11. 2014
schvaluje Program regenerace městské
památkové zóny města Fryštáku na období 2015 - 2020, zpracovaný Ing. arch.
J. Klenovským v září 2014.
• ZMF schvaluje prodej nově odd. pozemku p. č. 255/4 – ostatní plocha, o výměře 40 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,
žadatelce V. Langrové, Vítová za účelem
zajištění přístupu k RD, za cenu znaleckého posudku s podmínkou úhrady
nákladů na geometrický plán, znalecký
posudek a návrh na vklad žadatelkou
a schvaluje uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí Příkaz starosty
města č. 1/2014 – stanovení Plánu inventur.
• ZMF schvaluje zařazení bodu Návrh
na vydání OZV č. 1/2014 - O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro
r. 2015 do programu zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 02/2014/VII
dne 19. 11. 2014.
• ZMF schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 01/2014 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro r.
2015 (sazba poplatku 500,-Kč/osoba/
rok).

Zápis ze zasedání ZMF
č. Z 03/2014/VII ze dne 9. 12. 2014
(výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo Z 02/2014/VII ze dne 19. 11.
2014 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti
na předložené výpisy z jednání RMF č. R
01/2014/VII ze dne 24. 11. 2014 a č.
R 02/2014/VII ze dne 1. 12. 2014 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních

prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 9. 12. 2014 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF s odkazem na zodpovězené připomínky bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku za období leden – listopad 2014 bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/1564/2014/KH mezi Zlínským krajem, a MF, na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města
Fryštáku, ve výši 36.500,- Kč, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje Rozpočtové opatření
města Fryštáku č. 16/2014 – Úprava rozpočtu v návaznosti na schválené ﬁnanční
operace.
• ZMF s platností od 1. ledna 2015
schvaluje do data schválení rozpočtu
města Fryštáku na rok 2015 ve smyslu ust. § 13 zákona č. 250/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
v platném znění, pro zajištění hospodárného nakládání s ﬁnančními prostředky
města Fryštáku v počátečních měsících
roku 2015 rozpočtové provizórium, jehož pravidla se stanovují takto: celkové
měsíční výdaje města Fryštáku mohou
odpovídat maximálně skutečnosti 1/12
(jedné dvanáctině) celkových daňových
a nedaňových příjmů a dotací (mimo kapitálových) roku 2014.
• ZMF ruší ke dni 9. 12. 2014 Rozpočtový výhled města Fryštáku schválený usn.
č. Z 09/2013/VI/02c) ze dne 13. 11.
2013 a s odkazem na ust. § 84 odst. 2
písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ust. § 3 a 11 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, schvaluje Rozpočtový výhled města Fryštáku pro období 2015– 2018.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a v návaznosti na ust. § 78 téhož zákona
schvaluje dokument Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Fryštáku v roce 2015.
• ZMF bere na vědomí Zápis č.
155/2014/KŘ z dílčího přezkoumání
hospodaření města Fryšták za posuzované období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014 bez
připomínek.
• ZMF v souladu s ust. § 120 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pro volební období
2014 – 2018 zřizuje Osadní výbor Vítová, stanovuje jeho celkový počet na tři
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a jmenuje za jeho členy: Předseda: A.
Zbranková, Fryšták - Vítová; Členové:
P. Mikl, Fryšták - Vítová; A. Bačůvková,
Fryšták - Vítová.
Pro: hlasovalo 7, Proti: 2, Zdrželo se: 5.
Usnesení č. U Z 03/2014/VII/03 nevzniklo. Starosta tedy konstatoval, že
návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva,
usnesení tedy nevzniklo a ve věci zřízení

osadního výboru nebylo rozhodnuto, takže v případě zájmu lze o tomto návrhu
jednat na dalším zasedání zastupitelstva.
• ZMF s odkazem na písemnost Technických služeb Zlín, s. r. o., („Vyjádření
k otázce existence obchodních smluv
s obchodní společností Technické služby
Zlínsko, s. r. o.,), ve věci zajištění systému svozu a likvidace odpadů vznikajících

na území města Fryštáku bere na vědomí přechod smluvních vztahů spol.
Technické služby Zlín, s. r. o., na společnost Technické služby Zlínsko, s. r. o.,
a to k 1. 1. 2015, přičemž další postup
ve věci zajištění tohoto systému bude řešen v návaznosti na koncepci odpadového hospodářství, a to s odkazem na aktuálně platnou legislativu.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 01/2014/VII ze dne 24. 11. 2014 (Výběr)
• RMF určuje působnost jednotlivých členů Rady města Fryštáku takto:
b.a) Starosta Mgr. Lubomír Doležel
- Zastupování obce navenek
- Hospodaření a přezkum hospodaření
- Úkoly zaměstnavatele dle zvláštních
předpisů
- Informovanost veřejnosti o činnosti
obce
- Bezpečnost a veřejný pořádek včetně
spolupráce s PČR
- Krizové řízení města včetně řízení komisí jakožto zvláštních orgánů starosty
- Dotační řízení města
- Družební vztahy města
b.b) místostarosta Mgr. Libor Sovadina
- Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
- Činnost výborů, komisí a dalších poradních orgánů města
- Kultura a péče o památky
- Sociální záležitosti města
b.c) radní Ing. Tomáš Černý
- Hospodaření města a ﬁnanční záležitosti
- Neziskový sektor
- Informační systém města
- Projekt transparentní úřad
b.d) radní Ing. Pavel Gálík
- Investiční činnost
- Dopravní záležitosti
- Odpadové hospodářství, ekologie
b.e) radní Ing. Jan Košák
- Rozvoj města
- Územní a strategické plánování
• RMF bere na vědomí udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského dárci krve
– občanu města Fryštáku P. Kolajíkovi
s tím, že Rada města Fryštáku vyslovuje poděkování tomuto občanu za ochotu
darovat krev pro zdraví a záchranu života svých spoluobčanů a uděluje ocenění
tomuto občanu - viz příloha č. 1 tohoto
zápisu - a ukládá Komisi pro občanské
záležitosti při Radě města Fryštáku
ve spolupráci s Mgr. P. Nášelem, vedoucím městské knihovny, zajistit předání
tohoto ocenění v rámci slavnostního
aktu konaného v obřadní síni města.
• RMF bere na vědomí Protokol o odborné technické kontrole č. 1271/2014 ze
dne 12. 11. 2014 a ukládá Ing. P. Do-

hnalovi, ved. odboru technického hospodářství, neprodleně zajistit odstranění
zjištěných závad a poškození (do 31. 12.
2014).
• RMF schvaluje umístění reklamního
zařízení na sloupu veřejného osvětlení č.
01 na ul. Holešovská, žadateli P. Šafářovi, schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje pronájem části městského pozemku p. č. 466 – ostatní plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták o celkové
výměře 12,5 m², žadateli Pohřební služba Bohumír Přibylák, s. r. o., za účelem
vybudování zpevněného stání pro osobní motorové vozidlo, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou a schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi
městem Fryšták, a Pohřební službou Bohumír Přibylák, s. r. o., Zlín, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dodatků (znění
dodatku viz příloha č. 2 tohoto zápisu)
k nájemním smlouvám na nájem bytů
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
mezi městem Fryšták, a nájemci bytů
(příloha č. 3 tohoto zápisu), kterým se
mění Čl. II, Předmět nájmu, bod 4 –
„Pronajímatel přenechává nájemci výše
uvedený byt do užívání na dobu určitou
do 31. 12. 2015“, vyjma bytů č. A/345,
B/331, D/212 a D/412, které mají uzavřenu smlouvu do 1. čtvrtletí roku 2015,
a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků.
• RMF souhlasí se stavbou „Přístavba garáže u rodinného domu čp. 243
ve Vítové“ umístěné na pozemku p. č.
889/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, pro stavebníka A. Hvozdenského, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem souhlasu.
• RMF bere na vědomí žádost České
Spořitelny, a. s., Praha ve věci vydání
souhlasu se zřízením užívacího práva
k prostorám sloužícím podnikání – souhlas s podnájmem, a schvaluje vydání
souhlasu s podmínkami, který zpracovala advokátka Mgr. P. Řehová a který
je v souladu s uzavřenými nájemními
smlouvami na pronájem prostor sloužících k podnikání a v souladu s ust. zá-

kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a pověřuje starostu
podpisem těchto souhlasů.
• RMF schvaluje předloženou aktualizaci Plánu odezvy orgánů města Fryšták
na vznik mimořádné události místopředseda krizového štábu (nově Mgr. L. Sovadina nahrazuje Mgr. P. Pagáče a osoby přizvané do krizového štábu - nově
Ing. P. Gálík – nahrazuje V. Filáka a nově
P. Kolajík nahrazuje R. Šopíka) bez připomínek a doporučuje ZMF vzít aktualizaci
plánu na vědomí.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést změnu stavby „Silnice II/490:
Fryšták, průjezdní úsek, 3. etapa“ mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou Ředitelství
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, provedenou na části městských
pozemků p. č. 2/1 – ost. plocha, p. č.
572 – ost. plocha, p. č. 474/1 – ost. plocha a p. č. 835/2 – ost. plocha, vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost o poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.,
a ukládá komisi bytové, sociální a pro
rodinu tuto záležitost projednat ve věci
stanovení případné částky ﬁnanční podpory v rozpočtu města na rok 2015.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně, Fakulta humanitních studií,
a městem Fryšták, za účelem výpůjčky
1 ks „Slovník valašského nářečí, I. díl valašsko-český“, a 1 ks „Slovník valašského nářečí, II. díl česko-valašský“, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM ke stavbě „Úprava chodníku na ul.
Zlínská“ mezi městem Fryšták, a Českou republikou – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Odbor
Odloučené pracoviště Zlín, provedenou
na pozemku p. č. 825 – ost. plocha,
ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje spolupráci s asociací
Záchranný kruh, Karlovy Vary, na po-
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řízení bezpečnostního informačního
systému pro města a obce, který bude
umístěn na internetových stránkách
města Fryšták a který zajistí přístup
k aktuálním a srozumitelným informacím
z oblasti běžných rizik a mimořádných
událostí, z oblasti ochrany zdraví, životů,
životního prostředí a majetku pro širokou
veřejnost.• RMF bere na vědomí informaci o přípravě schválení veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Vlčková a Magistrátem města Zlína, odbor právní, ve věci
zajištění přenesené působnosti v řízení
o přestupcích s účinností od 1. 1. 2015,
a schvaluje ukončení veřejnoprávní
smlouvy výpovědí na výkon přenesené
působnosti řízení o přestupcích, a pověřuje starostu podáním této výpovědi tak,
aby poslední den 1 měsíční výpovědní
doby připadl na 31. 12. 2014.
• RMF bere na vědomí žádost obce Lukov o pokračování spolupráce a trvání
veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v řízení o přestupcích
a neschvaluje ukončení platnosti veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené
působnosti v řízení o přestupcích uzavřenou dne 22. 1. 2004 mezi městem
Fryšták a obcí Lukov a ukládá G. Najmanové zpracovat návrh dodatku ohledně
zvýšení poplatku za projednání přestupku na 1200,- Kč.
• RMF bere na vědomí žádost obce Lukoveček o pokračování spolupráce a trvání veřejnoprávní smlouvy na výkon
přenesené působnosti v řízení o přestupcích a neschvaluje ukončení platnosti
veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v řízení o přestupcích
uzavřenou dne 5. 1. 2004 mezi městem Fryšták a obcí Lukoveček a ukládá
G. Najmanové zpracovat návrh dodatku
ohledně zvýšení poplatku za projednání
přestupku na 1200,- Kč.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm h) zák. č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, zřizuje níže uvedené komise a jmenuje tyto
předsedy a další členy jednotlivých komisí rady města:
a) Tisková komise – redakční rada
Fryštáckých listů. Předseda: Mgr. P. Nášel, Fryšták; členové: PhDr. Č. Zapletal, Fryšták; Mgr. S. Knedlová, Fryšták;
Mgr. B. Komín, Fryšták; Mgr. J. Krčma,
Fryšták; Ing. T. Černý, Fryšták; J. Hrbáček, Fryšták.
b) Kulturní komise – Předseda:
Mgr. P. Nášel; Fryšták; Členové: Z. Vidlářová, Fryšták; Mgr. L. Jasenská, Fryšták;
R. Šafková, Fryšták; N. Dorazínová DiS.,
Fryšták; Ing. F. Odstrčil, Fryšták; K. Gyuricsek, Fryšták; P. Bezděčík, Fryšták; L.
Mikl, Fryšták – Vítová.
c) Komise pro občanské záležitosti –
Předseda: Mgr. S. Knedlová, Fryšták;
Členové: D. Konečná, Fryšták; Z. Vidlá-

4

řová, Fryšták; V. Mikušková, Fryšták;
V. Holíková, Fryšták; Mgr. P. Dračková,
Fryšták; A. Hochmajerová, Fryšták; M.
Vlčková; Fryšták; Mgr. J. Skaličková,
Fryšták; M. Jedličková, Fryšták.
d) Komise stavební – Předseda:
Ing. P. Gálík, Fryšták; Členové: Ing. J.
Košák, Fryšták; Ing. R. Ševčík, Fryšták;
Ing. P. Dohnal, Fryšták; Ing. M. Kasala,
Fryšták.
e) Komise školství, mládeže a tělovýchovy – Předseda: Mgr. M. Klapilová, Fryšták; Členové: Bc. I. Staňková,
Fryšták; Mgr. J. Komárek, Fryšták;
Ing. M. Šímová, Fryšták; Mgr. P. Pagáč,
Fryšták; Ing. K. Zlámalík, Fryšták; D. Jurušková, Fryšták.
f) Komise pro péči a obnovu památek
Předseda: Ing. J. Košák, Fryšták;
Členové: Libor Mikl, Fryšták; Ing. M.
Špačková, Zlín; G. Najmanová, Zlín –
Kostelec; Mgr. A. Naňák, (MMZL) O.
Gajdošíková, (MMZL) A. Langer, Fryšták.
g) Komise bytová, sociální a pro rodinu
– Předseda: Ing. P. Osoha, Fryšták; Členové: Mgr. H. Uhříková, Fryšták; J. Jasenská, Fryšták; J. Kozojedová, Fryšták; M.
Nutilová, Fryšták; Ing. J. Görig, Fryšták;
D. Jurušková, Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření dodatku
ke smlouvě o poskytování přímého bankovnictví a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.

Výpis ze zasedání RMF
č. R 02/2014/VII ze dne 1. 12. 2014
(výběr)
• RMF bere na vědomí žádost Spolku
přátel lesa Ondřejovsko ve věci zajištění
podpory jeho činnosti jakož i veřejného
života a:
1. pověřuje starostu jednáním s členy
Spolku přátel lesa Ondřejovsko o možnostech obnovy chaty Hubertka (konkretizace záměrů „spolku“);
2. pověřuje starostu projednáním dalších záměrů ohledně myslivecké chaty
v Parku v Horní Vsi s majitelem tohoto
objektu.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly matriční agendy, ze dne 23.
10. 2014, bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Zápis č.
KPOZ/6/2014 ze schůze Komise pro
občanské záležitosti při Radě města
Fryštáku dne 27. 11. 2014 bez přip.
• RMF schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky za zemřelým Josefem
Jurčíkem, Komenského 381, Fryšták,
ve výši 5.326 Kč, a to z důvodu nedostatku majetku zemřelého (viz sdělení o zastavení dědického řízení dle ust. § 154
odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., zákon
o zvláštních řízeních soudních, v platném znění).
• RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, pořízený ve smys-

lu ust. bodu č. 2 Zásad č. 3/2014, bere
na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Dokumentace pro SP
na akci Regenerace hřbitova Fryšták“,
a to S-projekt plus, a. s., Zlín, s cenovou
nabídkou ve výši 286.000,- Kč bez DPH
(tj. 346 060,- Kč vč. DPH), bez připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták, a společností S-projekt plus, a. s., Zlín, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF s účinností od 1. 12. 2014 schvaluje Směrnici města Fryštáku č. 6/2014
- o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a místní provozní bezpečnostní předpisy.
• RMF s účinností od 1. 1. 2015 pověřuje Základní školu ve Fryštáku sběrem
papíru v rámci systému zajišťovaného
městem Fryšták.
• RMF schvaluje omezení provozní doby
sběrného dvora Technických služeb
Fryšták v zimním období vždy od 1. 12.
příslušného kalendářního roku do 28. 2.
následujícího kalendářního roku s provozní dobou od 8.00 hod. do 13.00 hod.,
a to na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje úplné uzavření dvora
TS Fryšták v sobotu dne 27. 12. 2014
a ve středu 31. 12. 2014.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke smlouvě o nájmu a provozování
kanalizace „Kanalizace Fryšták, část
pravobřežní stoka Dolní Ves“, č. smlouvy 2481/2013, mezi Městem Fryšták,
a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc, kterým se smlouva
mění a doplňuje v článku č. I. odstavec
1 Předmět nájmu: „Fryšták – Dolní Ves
- kanalizace Vylanta“ a „Oprava MK kanalizace Vylanta, SO 102 Kanalizace“,
a pověřuje starostu podpisem Dodatku
č. 1 vč. příloh.
• RMF zřizuje jako dočasný poradní orgán rady Komisi pro informační systém
města a jmenuje jeho předsedu a další
členy: Předseda - Ing. T. Černý, Fryšták;
Členové: P. Kozojed, Fryšták; Mgr. P. Nášel, Fryšták; Ing. D. Kozubík, Zlín;
Ing. J. Görig, Fryšták; F. Eliáš, Zlín;
Ing. Bc. P. Malina, Fryšták - Vítová; I. Plšková, Zlín.
ÚKOLY:
• RMF ukládá starostovi neprodleně zajistit organizaci veřejné zakázky za účelem výběru zhotovitele Strategického
rozvoje města Fryštáku na období 2014
– 2020.
• RMF ukládá starostovi neprodleně zajistit pro jednání rady města podklady
variantního řešení regulace parkování
na náměstí Míru ve Fryštáku formou placeného parkování.• RMF ukládá starostovi neprodleně kontaktovat zástupce
hnutí DUHA a zajistit pro jednání rady
města podklady o možné analýze současného stavu odpadového hospodářství města Fryšták.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2015
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Kácení
Odbor technického hospodářství
města Fryšták zahájil revizi stavu některých vzrostlých stromů na území
města. První kácení provedené na základě odborných posudků stavu předmětných stromů proběhlo 10. 12.
2014 a jak je zřejmé z fotograﬁí bylo
provedeno vzhledem k stavu kmenů
za pět minut dvanáct. Riziko ohrožení
majetku a hlavně zdraví občanů bylo
evidentně velmi vysoké. Je to i odpověď různým pseudoochráncům zeleně a rádoby ekologickým aktivistům,
kteří se bez vlastní odpovědnosti
a objektivity snaží o ochranu zeleně
za každou cenu.
Po zkušenostech, např. z našeho
krajského města, není možné za každou cenu držet při životě vzrostlé stromy, které vykazují znaky nemoci či
napadení parazity a houbami, neboť
dopad může být fatální. I na pohled
velmi zdravý strom je nutné posoudit kvaliﬁkovaným odborníkem, který
je jediný oprávněn stav konkrétního
stromu deﬁnovat a určit způsob jak
s danou dřevinou dále zacházet.
Zeleň ve městě musíme chránit.
Ale chceme k ní přistupovat racionálně a s odpovědností ji udržovat a obnovovat, aby byla zdravá a v dobré
kondici a neznamenala riziko pro své
okolí.
Ing. Dohnal Pavel
Vedoucí OTH

Obvodní oddělení Policie ČR Fryšták oznamuje občanům, že je k dispozici
oﬁciální mobilní telefonní kontakt na službu konající hlídku:

+420 725 292 340.
5

PODĚKOVÁNÍ
Fryštácká farnost a organizátoři „Živého Betléma“ děkují
ﬁrmě Rudolf za zapůjčení pódia. Děkujeme také všem, kteří
se zapojili do této tradiční vánoční akce a v neposlední řadě
děkujeme i Vám, kteří jste svými dary podpořili potřebné.
Letos se vybralo 16.000 korun a vybrané prostředky byly
poskytnuty humanitární organizaci Člověk v tísni na Sbírku
pro lidi postižené válkou na Ukrajině.
Vaši další případnou ﬁnanční podporu můžete poskytnout
přímo na konto sbírky
SOS Ukrajina
93209320/0300
nebo pomocí SMS ve tvaru
DMS SOSUKRAJINA na číslo 87777
případně prostřednictvím webových stránek
www.clovekvtisni.cz
Člověk v tísni již na tuto pomoc uvolnil 8 milionů korun
z veřejné sbírky SOS Ukrajina. Na okamžitou pomoc navíc přispěl dalším 1,5 milionem korun z humanitárního fondu Klubu
přátel Člověka v tísni.
Děkujeme Vám.
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Ohlédnutí za Vánocemi
Suplovala jsem ve 4. třídě. Ve slohu jsme si před Vánocemi vyprávěli, co pro nás
tyto svátky znamenají. Posílám jednu z prací, která se bude líbit i vám.
SK

POZVÁNKA

O Vánocích u nás doma
Když se 24. prosince probudíme, všichni se radujeme. Snažíme se být co nejmilejší. Zdobíme stromeček, pečeme, díváme se na pohádky.
Jak se čas blíží k devatenácté hodině, všichni se oblečeme do slavnostního. Já
jsem celá v bílém. Vypadám jako anděl.
Když je půl osmé, jdeme všichni ke mně do pokojíčku. Hraji na klávesách koledy.
Zpíváme. A najednou... Cink! Cink!
Utíkáme ke stromečku. Jé, dárky! Rozbalujeme je a já radosti výskám. Na všech
tvářích vidím šťastné úsměvy.
Vánoce nejsou jen o dárcích. Jsou o tom, že jsme s rodinou pohromadě. Vánoce
jsou o radosti a lásce.
Terezka Urbánková, 4. tř.
Občanské sdružení Věněček
při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
který se uskuteční
v sobotu 7. 2. 2015
v 15.00 hod v sále ZDV Fryšták
Čeká na Vás
spoustu zábavy, her a soutěží
bohatá tombola a občerstvení
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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Polibek, polibek…

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Skandovaly děti při závěrečné scéně divadelní hry Lotrando a Zubejda, kterou
hrál Spolek ochotníků v Obecním domě v Lukovečku.
Děti prožívaly každé slovo herců, dokonce některé napovídaly. Ta jejich spontánnost, ta jejich pozornost překvapovala. Ihned reagovaly na narážku pana Lustiga
s jeho novou vánoční kolekcí. Domáhaly se ji vidět a dokonce ochutnat byla totiž mezi bižuterií i opravdová vánoční čokoládová kolekce. Fascinoval je velbloud,
jako opravdový, pohlazovaly ho po nohou, fandily muezzinovi při hledání pověstných
českých doktorů. Dokonce jsem si všimla, že některé děti si zpívaly spolu s herci
známé melodie.
No, když jsem u toho zpěvu „naživo“. Ptal se mne jeden Fryštačan: „Oni opravdu
nepoužívali reprodukovanou hudbu a zpěv?“ Ne! I já jsem se s radostí zaposlouchala do houslového, klavírního, kytarového doprovodu. „Naživo“, dobře secvičené
a zpívané všemi herci. Bylo velmi hezké, že hudba, zpěv a vyprávění spojovalo celé
divadelní představení v jednolitý celek. Nevznikala žádná „hluchá“ místa.
Vracím se ke stručnému obsahu hry. Loupežník Lotrando se svými kumpány
přepadávají a okrádají pocestné. Jednou se táta rozhodne dát mladého studovat
k mnichům. Při smrti Lotranda (což režisérka velmi nápaditě provedla), „vyletěla“
z těla černá duše, to za jeho mordy a krádeže. Mladý přebírá „živnost“. Nedaří se
mu, neumí to. Jako záchranu z nebe potkává drvoštěpa Drnce. Spolu s vyslanci
sultána Solimána jdou léčit princeznu Zubejdu. Tu pomáhá vyléčit čerstvý vzduch,
sluníčko a chleba s tvarohem, ale hlavně láska k Lotrandovi. Ten zde nalézá v otrokyni svou matičku.
Děj skončí ke spokojenosti diváků dobře. Zubejda „skočí“ do náruče svého milého a z hlediště se ozývá …polibek, polibek!
Co říci? Představte si 34 hereckých postav! Někteří aktéři musí hrát 2 i 3 role.
Ta rychlost při výměně nápaditých kostýmů. Nebo scéna. Rychle a účelně obměnitelná. Některé spojovací „manévry“ se odehrávají před forbínou, což zvyšuje pozornost, ale i součinnost s publikem.
Všem jste se nám líbili. Děti si celou cestu do Fryštáku vyprávěly, co je nejvíce
zaujalo, čemu se od srdce zasmály. Byla to pro ně opravdová předvánoční nadílka
a velmi hezký kulturní zážitek. Přátelé, máte od nás velké jedničky. Paní režisérka
dokonce jedničku s hvězdičkou.
Ať se vám všem daří, a to nejen na divadelních prknech, ale i v občanském
životě.
SK

Tento příběh mi vyprávěl děda a je
o mém staříčkovi (pradědečkovi). Odehrával se v období první světové války.

Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé...
Takto zvesela jsme si ve středu 17. prosince zazpívali s rodiči a dětmi na vánočním tvoření ve školní družině. Vánoční dekorace a drobné dárky vytváří děti
velice rády a tak byly třídy školní družiny zaplněny do posledního místečka. Děti
pracovaly opravdu s láskou a pečlivostí a domů odcházely plné zážitků .
Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce přejí
vychovatelky ŠD

Staříček František byl ročník 1900
a jako 17letý byl odvelen do rakousko-uherské armády. Po krátkém výcviku
vojáky naložili do vlaku a odváželi je
na italskou frontu. Když Franta zjistil, kam je vezou, spolu s kamarádem
z vlaku utekli. Nějakou dobu se skrývali po okolí. Jako nejbezpečnější místo
k přespání byly hřbitovy, kam nechodily četnické hlídky. Když se na podzim
ochladilo, přespávali v různých kůlnách
a stodolách. Právě tam je odhalili četníci na základě udání. Byli postaveni před
vojenský soud a jako politicky nespolehliví nebyli posláni na frontu, ale do zázemí v jugoslávském Mostaru. Františkův
kamarád opět utekl, vrátil se domů, ale
konce války se nedožil. Zastavil ho četník při svážení dřeva, a když se pokoušel utéct, zastřelil ho.
František strávil zbytek války prací na statku, kde neměl nouzi o jídlo.
Za jeho pobytu v Jugoslávii došlo k povstání proti Rakousko-uherské monarchii, které bylo potlačeno maďarským
plukem. Češi měli v této oblasti dobrou
pověst pro svou pracovitost, ale k Maďarům se chovali Jugoslávci velmi nepřátelsky. Po skončení války se František vrátil ke své rodině vlakem.
Tento příběh není vyprávění o válečném hrdinovi, ale o 17letém klukovi, který chtěl přežít válku.
J.J.
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že vše se podařilo a téměř nic neohrozilo velmi očekávanou premiéru. Velký
dík patří všem a zejména režisérce Lýdii
Jurčíkové, které se už určitě honí hlavou
námět na další představení.
A. M.

Sladké odpoledne
Divadlo v Lukovečku
Opět se potvrdila slova z písně Jana
Wericha: „Ten dělá to a ten zas tohle
a všichni dohromady udělají moc.“
Konkrétně mám na mysli Spolek
ochotníků v Lukovečku, který se skládá
z herců – žen a mužů všech věkových
kategorií. Pro letošní rok si pro nás
připravili pohádku Lotrando a Zubejda
na motivy příběhu Karla Čapka. Všech
18 herců překvapilo jak svými hereckými výkony, tak zejména naživo zazpívanými písněmi. Nervozita herců před
plným hledištěm nebyla znát a vtipné
kostýmy, nádherné kulisy a hra na housle, klavír, ﬂétnu, kytaru a bubínek dotvářely pohodový předvánoční čas.
Jen herci a my – rodinní příslušníci (často skřípající zuby…), víme, kolik
času, práce a odříkání příprava takového vystoupení stojí (zejména skloubit
zaměstnání, studium, rodinu, předvánoční přípravy atd.). Za sebe si myslím,

V sobotu 29. 11. 2014 uspořádala
místní skupina ČČK již tradiční předvánoční pečení preníků.
Sešli jsme se ve 14 hodin a nastaly přípravné práce. Obléknout zástěrky,
vytáhnout válečky, vykrajovátka a podložky, nastříhat papír na pečení. Samo
s sebou, že ty menší děti přišli v doprovodu maminek nebo babiček, dokonce nás přišli podpořit i dva tatínci. Pomoučit podložku a jde se na věc. Bylo
potěšení sledovat, jak šla dětem práce neuvěřitelně od ruky. Legrace byla
hlavně v kuchyňce, když naše ratolesti
stály frontu na volné plechy. S radostí
musím konstatovat, že se sešlo tolik
dětí, že už o půl čtvrté bylo napečeno.
Tak přišlo ke zdobení. Každý měl svou
představu, jak si ﬁgurky, které upekl nazdobit. A musím konstatovat, že některé perníky byly vyzdobeny tak perfektně
a s takovou precizností, že jsme nevěřili
vlastním očím.
Velký dík patří Věře a Aleně Divilovým, které nachystaly těsto ze 3 kg
mouky na linecké pečivo a ze 3 kg mouky na perníky.
Takže upečeno a nazdobeno je, teď
je jen na Vás, aby jste přišli ochutnat,
a to na Mikulášskou besídku nebo 23.
12. ke kapličce.
Popelářová Hana
KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
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D ŮM

IG N Á CE

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Kdo není smířen s Bohem,
není smířen ani sám se sebou, ani s druhými.
1. března – Poslední den masopustu. Počasí nám nepřálo. V noci popršelo, obloha je zatažena. Ráno se chlapci
střídali po třídách na adoraci, byla poprvé využita nová monstrance. Po čas
oběda pan Rochla vyvěsil na chodbě
malebné veselosti plné vtipu a originální zvířecí cyklistický závod. Deset prvních cen vybízelo k bodování závodníků
co do pořadí v dojíždění k cíli. Momentky ze života ústavu, a zvláště některých
typických chovanců, rozjařily kdekoho
k dobré náladě. Přestávku po obědě
trávili chlapci většinou na chodbách bavením a díváním se na obrázky a luštěním v soutěži. Pak se šlo na dvůr a tady
se začalo s rozbíjením hrnců podle tříd.
To bylo švandy, když někdo treﬁl vedle nebo když se z nich vysypaly řeziny
s oříškama nebo kulichama. Páni asistenti měli své hry ještě s kroužkem zájemců a také lístky pro šťastné výherce
opravňující k odměně, které měl u sebe
pan prefekt. Hrálo a závodilo se čile až
do 16 hodiny. Po svačině se šlo do divadla na jednoaktovku: Poslední vůle
a Gral, které doprovázela hudba.
Z Ostravy se vrátil P. Franta, nový
školní rádce od 27. února, a tak mohl
shlédnout ještě část naší zábavy. Zhodnotil bodování účastníků soutěže. První
cenu získal Velický, pak Drlík, uhodli
prvního závodníka v cíli: opici „Jojo“.
Poslední desátou cenu a odměnu pro
útěchu, jeden pár „závodních fusaklí“,
vyhrál pan Krčmář, asistent, toho času
rekonvalescent v naší domácí nemoc-

Kronika ústavu (23.)
školní rok 1937–38
nici. Po divadle Šustek podal veselým
způsobem referát o průběhu cyklistického závodu a o konečných výsledcích
a šťastných výhercích. Na jevišti měl
„televizní aparát a rádio“ z plachty,
špagátu, bedničky s velikonoční hrkačkou a gramofonové trouby s rozbitým
ampliónem z bývalého ústavního rádia
od paní Jurečkové. Na počest výherců
byla přidána „jednoaktovka“ – přes jeviště po nataženém motouzi byla pomalu
tažena kožená aktovka ozdobená čaganem a kytkou odvedenců. Podařený
nápad vybudil veliký smích a pan ředitel
pohotově přidal k tomu putování aktovky smuteční pochod nacvičený k pohřbu
pana Rafaje, našeho souseda, a tak

Don Bosco

za největšího potlesku byl ukončen
masopustní zábavný program a šlo se
na večeři. Oratoriáni neměli nic, protože
budou mít tombolu později až po obnově. P. Lepařík je v Šaštíně, káže duchovní cvičení chovancům a vynahradí snad
svým oratoriánům vše, byť i později.

15. Disácký ples
Leden na DISu
Od 19. ledna k nám nastoupí
ﬁrma Rapos a bude nám rekonstruovat poslední část neopraveného
domu. Musíme všechny místnosti
hned po plese vystěhovat a jediná
možnost je do sálu. Proto sál nebude možné až do konce srpna využívat. My sami, salesiáni, dostaneme
útočiště u pana faráře Dibelky. Říkal,
že konečně „zažije“ komunitní život.
S touto rekonstrukcí musíme obnovit
i telefonní a počítačovou síť. Už teď je
těžké se k nám někdy dovolat.

Zveme všechny známé a příznivce salesiánského díla do velkého
sálu na DISu 10. ledna 2015 v sobotu, kde proběhne již 15. ples.
Vstup bude od 19.30 hod. Hraje skupina LORD z Hroznové Lhoty.
Vstupné 80 Kč.
Určitě bude skvělá kuchyně a bohatá tombola. Rezervace vstupenek
bude na recepci do 7. ledna, po tomto termínu budou ve volném prodeji.
Je možná rezervace stolů.
A pozor, letos je téma

RETRO!

Fotky jsou z oratoře
ze hry „Šátek“,
na druhé fotografii jsou páni
asistenti zleva: Kudela,
Jeřábek, Bartek a Škorpík.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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OZVĚNY Z ČASŮ BOLESTI A SMUTKU
(Svědectví fryštáckých kronik a pamětníků o první světové válce)

Naše minulé zastavení končilo slovy
kronikáře „S vítěznými zprávami docházejí však domů stále četnější oznámení
smrti vojínů na poli válečném z našeho
městečka a okolí...“
(Kronika veřejné školy obecné
a měšťanské školy chlapecké ve Fryštáku na Moravě, II. díl s.69)
Celkem padlo na frontách 1. světové války, v bojích našich legií, do nichž
vstoupily i desítky Fryštačanů, v důsledku strádání v zajateckých táborech
a nešťastných okolností bezmála sto
mladých mužů a otců rodin z Fryštácka:
z Fryštáku Jan Jadrníček, Leopold Jadrníček, Karel Nikl, Josef Pekárek, Josef
Mlčoch, Josef Buchta, Antonín Doležal,
Josef Slačálek, Antonín Slačálek, František Vařák, Josef Fiala, Eduard Nikl, Vladimír Kvapil, Alois Čapák, Josef Ticháček, Karel Svačina, František Sklenařík,
Vincenc Řezníček, František Srovnal,
František Frelich, Tomáš Hubáček, Karel
Rafaja, Alois Wunderle, František Fiala
a Vincenc Košut, z Dolní Vsi Antonín Grmela, Rudolf Ševčík, František Ševčík,
Alois Dlabaja, Bohumil Grmela, Antonín
Vyvlečka, Josef Vyvlečka, Alois Petráš,
František Mlýnek, Jan Parák, Ferdinand
Horák, Josef Pekař, Josef Doležal, Alois
Staněk, František Ševčík, Alois Vyskup,
Jan Horák, František Rupa, Antonín
Přívara, František Baldreich, František
Dlabaja, Antonín Doležal, Josef Doležal,
Josef Divila, Inocenc Doležal, Jan Fišer,
František Chudárek, Theodor Kasálek,
Josef Vaňhara, Stanislav Dlabaja, Josef
Dlabaja, Alois Kolaja a František Odstrčilík, z Horní Vsi padli František Horák,
Josef Černý, Josef Láník, Václav Sila,
Rudolf Kamenář, Antonín Ticháček, Alois
Ticháčel, Jan Nikl, František Kovář, Karel Petřík, Josef Bardoděj, Alois Urban,
Bedřich Metela, Josef Orsava, František
Petřík, Rudolf Slaměna, Karel Sadila,
Valentin Zezulka, Josef Doležal, Antonín
Fiala, Alois Nohál, František Odstrčilík,
Josef Sadila, Jan Bělák, Eduard Bardoděj, Florián Fiala, František Petřík, Adolf
Zavrtálek,Eduard Mikl a Antonín Bačůvka, z Vítové Alois Jurčík, Jan Čuřík,
Rudolf Chocholáč, Josef Staněk, z Lukovečka např. Josef Bardoděj, Robert Pálka, Antonín Ticháček, Václav Sila, Rudolf
Matějíčný a nešťastně také Jan Pálka.
(Viz blíže knihy Jadrníček, Ludvík a kolektiv spoluautorů Městečko
Fryšták, Horní Ves, Dolní Ves, Lukoveček
a Vítová. II. vydání, Fryšták 1947, s. 191193, s. 363-364, dále Zapletal, Česlav
a kolektiv Město Fryšták 1945 – 1995.
Sborník o životě Fryštácka v posledním
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půlstoletí. Fryšták 1996, kapitola Cestami staletí, s. 13 a 327, Zapletal, Česlav – Slováček, Radomír Vítová 1398
– 2008. Fryšták 2008, s. 15, Ticháček,
Miroslav Lukoveček. Historie obce. Lukoveček 2004, s. 96 – 99, výše zmíněných
dobových kronikách a příspěvcích kronikáře dr. Česlava Zapletala v uplynulých
ročnících Fryštáckých listů a regionálním
tisku).
(Některá jména se opakují: na frontách bojovali a padli otcové, synové,
bratři, bratranci a další příbuzní téhož
příjmení i křestního jména).
Spolu s bolestí ze ztráty spoluobčanů a příbuzných mi bohužel dnes již
zesnulí pamětníci Regina Machačová,
Josef Lamoš, František Dlabaja, Vojtěch
Zezulka, Antonín a Rudolf Ševčíkovi,
Alois Hochmajer, Anežka Bašátková,
František Bardoděj, Marie Fišerová, Rudolf Jadrníček, Olga Machačková, Laďa
Fuksa, Antonín Mlčoch a další Fryštačané připomínali také četná utrpení
související např. se strachem z dalších
odvodů, tvrdých nařízení nenáviděných
úřadů, s rekvírováním dobytka, potravin,
zvonů, válečnými půjčkami, růstem cen,
zatýkáním „podezřelých“ osob, ubytováním italských zajatců, příchodem tyrolských vystěhovalců a rostoucí bídou
obyvatelstva. „Hlad v rodinách chudších
a nezásobených je stále citelnější...“ poznamenává kronikář František Mlýnek
(s. 120 ad.). Dovídáme se tu, že roste
odpor proti keťasům (válečným zbohatlíkům), okrádajícím trpící obyvatelstvo,
vysokým daním, vnucené vojenské správě v Jadrníčkově továrně, zákazům spol-

čování a jiným represím režimu. Proto
i správce farnosti - děkan P. Jan Drábek
v kronice farnosti nezastírá, že vyostřená situace, bída a keťasení otevírají dveře myšlenkám, šířícím se Evropou jako
lavina z revolučního Petrohradu (Pamětní kniha farnosti fryštácké, II. díl, s. 37)
Cenné jsou i vzpomínky fryštáckých
legionářů: např. Rudolfa Doležala (Rusko – v písemné podobě), Čeňka Hanačíka (Itálie) nebo písemné paměti učitele
a buditele Josefa Barboříka.
V čele místních protihabsburských
a protiválečných nálad stál neohrožený
vlastenec a ctitel tradic slovanské vzájemnosti – slovenský lékař MUDr. Ján
Šípka, který již roku 1905 umístil
na svém domě na tehdejším Palackého
náměstí ve Fryštáku reliéfy prof. T. G.
Masaryka a básníka J. S. Machara. Vytoužené svobody se však nedožil (opustil tento svět ve válečném roce 1916).
Na jeho někdejším hrobě, umístěném
svého času, bohužel, v nedůstojné části
našeho hřbitova, zářily verše, jež jsem
zapamatoval na celý život:
„Koho dar nesvedie, hrozba neskloní,
tomu moja pieseň láskou zazvoní...“
P. s.: Pokud máte paměti či fotograﬁe
z této doby, prosíme o jejich zapůjčení,
rádi je ofotíme, využijeme při besedách
nad kronikou, v publikační činnosti nebo
na výstavách, v příloze městské kroniky,
určitě i v budoucím muzeu. Předat je můžete v městské knihovně.
S úctou a díky
PhDr. Česlav Zapletal,
kronikář města
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2015

Fryštácká Javořina slavila

25 let

V sobotu 13. 12. oslavila dechová hudba Fryštácká Javořina své 25.
narozeniny. A oslavila je tak, jak to
k dechové hudbě patří - koncertem pro
domácí fryštácké publikum, obohaceným o hosty ze Zlína a okolí. Repertoár
pečlivě vybraný kapelníkem Radkem
Gajdošíkem a uměleckým vedoucím
Miroslavem Lukášem posloužil zpěvákům a zpěvačkám (Černá Milena, Ivanka Šustková, Matěj Kozmík, Radek
Gajdošík), aby předvedli své umění
obecenstvu, které se nechalo strhnout
atmosférou a připojilo se k muzice tancem.
Nikdo z hostů v sále kulturního
domu ZDV Fryšták nelitoval, že koncert
Fryštácké Javořiny navštívil. Původně
zvažovaná délka koncertu dvě a půl hodiny byla pro posluchače málo, a tak si
řekli o prodloužení. To jim nabídly obě
kapely svým přídavkem, při kterém
posluchači zapomněli na předvánoční
shon a uvolnili se při tanci. Pořadatelé přichystali jak muzikantům, tak i pozvaným hostům patřičné pohoštění.
Začátek večera byl v 18 hodin a končil
v dobré náladě skoro až o půl jedenácté. Nebylo lehké upřít divákům a posluchačům, prožít si oslavu i na tanečním
parketu.

Fryštácká Javořina však neponechala nic náhodě. S cílem učinit tento
večer co nejzajímavějším, rozhodla se
pozvat hosta, jímž byla partnerská dechovka z regionu, se kterou Fryštáckou
Javořinu pojí nejedna vzpomínka a úzká
spolupráce. A tou byla právě dechová
hudba Lidečanka s kapelníkem Vojtou
Bučkem, zpěvačkami Petrou Slovákovou, Anetou Juřičkovou a zpěvákem
a moderátorem Tondou Ryzou. A tato
volba se ukázala jako správná. Kapela
se ideálně treﬁla do vkusu obecenstva.
Na závěr přidala také pár koled, při kterých ji doprovodila Fryštácká Javořina.
Společné hraní obou dechovek vytvořilo
hezkou předvánoční náladu.

Na oslavu narozenin Fryštácké Javořiny přišli také čestní hosté a gratulanti. Svou účastí podpořil kapelu starosta
obce Fryšták – Mgr. Lubomír Doležel.
Poblahopřát kapele přišel textař Antonín Pernička a muzikant, pedagog,
hudební skladatel František Kohoutek.
Všichni pár slovy popřáli Fryštácké Javořině úspěch, dlouhý život a předali
dárky ve formě „valašských kapek“,
textů a notového materiálu. Přítomen
byl také textař Dalibor Kozmík. Právě
s těmito autory dechovka v poslední
době spolupracuje nejčastěji. Není také
náhodou, že dechovka hraje skladby
právě i těchto autorů. Pozván byl rovněž zakladatel Fryštácké Javořiny Libor
Mikl, a osobnost dechové hudby valašského regionu Václav Maňas ml., ale
oba se však bohužel omluvili.
Z nálady přítomných bylo znát, že
se večer opravdu vydařil. Jsme rádi,
že jsme tak mohli splatit dluh svému
fryštáckému obecenstvu, neboť příležitostí předvést se před vlastním publikem není v průběhu roku mnoho.
Tím více se těšíme na 13. ročník
„Valašského setkání“, který se bude
konat 20. března 2015.
Přátelé, považujte naši informaci
současně za milé pozvání. Už nyní můžeme prozradit, že tentokrát budou našimi hosty dechové hudby Túfaranka,
Krajanka Václava Hlaváčka (zástupce
z Čech) a Krásinka (zástupce ze Slovenska). Nabídka je opravdu lákavá a my se
těšíme, že si žádný z příznivců dechové hudby nenechá tuto příležitost ujít.
Fryštácká Javořina se spolupořádajícím
městem Fryštákem opět udělá vše proto, abyste ze sálu odcházeli s pocitem
příjemně stráveného večera.
Za Fryštáckou Javořinu
Ing. Karel Mlček
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FRYŠTÁCKÝ JARNÍ SLET
Dne 24. ledna proběhne v sále pohostinství „U Žáků“ ve Fryštáku již tradiční
Fryštácký jarní slet, tedy akce, která opět zčeří stojaté vody regionální alternativní kultury.
Po loňském úspěšném ročníku
Festival bude letos dramaturgicky
ve fryštáckém kinosále se letos festiodvážnější (díky lednovému termínu je
val přemístí do reprezentativního zrcaletos odvážnější i názvem) a zcela zádlového sálu výše zmíněného podniku
měrně by rád čtvrt století po sametové
a posune se více do undergroundové
revoluci připomenul odkaz zakázaných
polohy.
koncertů v 80. letech.
Proto také nabídne současné umělce, kteří důstojně navazují na odkaz
undergroundu z dob minulých. Účast
přislíbila vynikající a respektovaná pražská post-punková skupina Sdružení
rodičů a přátel RoPy, která pravidelně
vystupuje také ve zlínské Zelenáčově
šopě. Málokdo umí v textech tak brilantně skloubit absolutní ponurost a zároveň nadhled a humor, jako jejich lídr,
profesí respektovaný informatik, Roman Neruda. To Jakub Čermák, nadaný
teplický básník, písničkář a animátor,
bude reprezentovat spíše romantičtější a folkovou polohu festivalu. Pro
nezasvěcené: přirovnání Tomáš Klus
české alternativy, je, myslím, s určitou
nadsázkou, docela na místě, snad jen
s tím rozdílem, že Jakub Čermák je za-

jímavější. Dalším účinkujícím bude klasik českého folku a chalupář z Vlčkové
Pepa Nos.
Součástí festivalu bude i soutěž
v přednesu básní a improvizaci, známá
jako Slam poetry.
Festival pořádá občanské sdružení
Z kola ven.
Jakub Navrátil

O FRYŠTÁCKÉ SRDCE
V sobotu 29. 11. 2014 se uskutečnil již druhý ročník charitativní soutěže
O FRYŠTÁCKÉ SRDCE aneb pohybem proti nudě! Výtěžek 23 tisíc korun jsme 30.
11. 2014 odeslali nadaci Dobrý anděl.
V brzkých ranních hodinách se na kulturní sál ZDV Fryšták začaly sjíždět soubory mažoretek z celé České republiky, ale i ze Slovenska. Bylo zde přítomno asi
500 až 600 mažoretek. Mohli jsme shlédnout plejádu krásných vystoupení. Porota
měla velmi těžké rozhodování, je velká škoda, že oceněna mohou být jen první tři
místa, protože by si to zasloužili všichni! Nyní bych ráda poděkovala všem rodičům
mažoretek, kteří nám pomáhali při přípravách a průběhu samotné akce. Také moc
děkuji ostatním organizátorům, kteří nám pomáhali. Hlavně velmi děkuji za podporu
a pomoc starostovi města Mgr. Lubomíru Doleželovi, celému městu Fryšták a ZDV
Fryšták!
Dále děkuji všem dalším sponzorům.
Nikola Dorazínová, DiS.

Nábor mažoretek

VÁNOČNÍ MIA 2014

Fryštácké mažoretky pořádají nábor
nových členek do MAŽORETKOVÉ PŘÍPRAVKY, která bude probíhat v pondělí
od 15:00 do 16:30 na nové hasičské
zbrojnici ve Fryštáku.
Dívky se mohou hlásit od 3 let věku.
Nábor probíhá celý měsíc leden
2015. Mažoretková přípravka potrvá
od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015, poté je
možný přestup do skupiny mažoretek
děti NIKKI a po dosažení určitého věku
do Fryštáckých mažoretek junior.

V brzkých ranních hodinách v sobotu 6. 12. 2014 jsme se se skupinou
Fryštáckých mažoretek JUNIOR vydaly
směr Praha. V sobotu jsme navštívily spoustu památek, udělaly jsme si
prohlídku večerní Prahou a zažily jsme
spoustu legrace. Přenocovaly jsme
na hotelu a v neděli 7. 12. 2014 jsme
se zúčastnily mažoretkové soutěže VÁNOČNÍ MIA FESTIVAL 2014, kde naše
juniorská formace získala první místo
v kategorii baton junior.
Tedy z Prahy jsme si přivezly nejen
spoustu krásných zážitků, ale i krásné ocenění, které náš výlet nádherně
zpestřilo a završilo.
Nikola Dorazínová, DiS.

Pro více informací kontaktujte:
Nikola Dorazínová, DiS. 731 857 173
sdorazinova@seznam.cz
Monika Dorazínová 739 441 491
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Městská knihovna Fryšták
Vám nabízí
nejnovější publikaci
fryštáckého autora
Víta Němce,
věnovanou Augustinu Štanclovi,
průkopníku salesiánského díla
na Moravě
a iniciátoru příchodu salesiánů
do Fryštáku,
a nazvanou prostě:
***
Augustin Štancl.
Cena je 190 Kč.

Mgr. Vít Němec při slavnostní
prezentaci své nové knihy Augustin
Štancl.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2015

Jak se fryštácký kroj dostal do New Yorku
Je vánoční čas, když vzniká tento
článek. Je nový rok, když čtete tento
text. Pokud máte rádi příběhy s pěkným
koncem, čtěte. A vězte, že kdo říká, že
maraton nebolí, tak lže. Ale popořadě.
Nedávno vyšla kniha „Maratony
nejvýznamnější a nejvyhledávanější“.
Našel jsem ji pod vánočním stromkem.
S chutí jsem se do ní začetl a přál si,
abych pár popisovaných míst navštívil.
A s potěšením jsem zjistil, že v Praze
jsem už byl. Takže první z 50 nej maratonů na světě už mám za sebou.
V květnu přišla najednou, zcela nečekaně, možnost zúčastnit se českého
slosování o účast na maratonu v New
Yorku. Vzpomněl jsem si, že se o něm
píše na straně 131 zmíněné knihy toto:
„V roce 1976 dal maraton v New Yorku
podobu všem současným maratonům
na světě. Jedná se o největší maraton
světa, kterého se účastní přes 45 tisíc
běžců.“ Neváhal jsem a do slosování se
přihlásil.
Vždyť dostat se na start newyorského maratonu není jednoduché. Zájemců
bývá čtyřikrát víc, než je kapacita. Pro
běžce to znamená, že se musíte přihlásit, zaplatit nevratné startovné 350 dolarů a pak doufat, že vás vylosují.
Do tak velké nejistoty jsem jít nemusel díky tomu, že v Česku pravidelně
běhám sérii RunCzech. Pořadatel pražského maratonu se jako první stal partnerem newyorského závodu a získal
možnost nabídnout dvacet startovních
čísel pravidelným účastníkům půlmaratonů a maratonu v českém losování.
Štěstí při losu byl základ. Veškeré peníze na startovné, pobyt i cestu jsem si
musel sehnat sám. Pomohli mi rodiče
a také Zlínský kraj.

Samotný
příběh
účasti
na newyorském maratonu začal tréninkem hned od srpna
a přípravou na cestu. Setkáním
s ostatními šťastnými účastníky. Čtením informací o maratonu, bezpečnostními pokyny,
a další šťastnou drobností. Stal
jsem se vlajkonošem české výpravy, protože závodu předchází
slavnostní ceremoniál, který je
podobný jako na olympijských
hrách. Živě ho přenášely dvě
celonárodní americké televize. Běžci ze 109 zúčastněných
zemí nastupovali v Central parku a v čele české výpravy jsem
nesl českou vlajku a na sobě
měl fryštácký kroj. Díky Kamile!
Den před závodem, který
byl 2. listopadu 2014, jsme se
v rámci přípravy proběhli cílovou
rovinkou v Central Parku s olympijským vítězem v maratonu
Italem Stefaniem Baldinim. Závodu předcházela ohromná bezpečnostní opatření. Startovalo
se ve čtyřech vlnách. Většina
české skupiny přišla na řadu
v 10.30. Přesto jsme museli být
na místě stejně jako všichni účastníci
už před sedmou ráno. Čekání na start
ztěžovalo mrazivé počasí kolem nuly
a vítr o rychlosti v nárazech až sedmdesát kilometrů v hodině.
Samotný závod byl zážitek, který se
obtížně popisuje. Přál bych každému,
aby ho zažil. Start byl na Staten Island,
běželo se přes most Verazano. Po necelých pěti kilometrech vbíhalo 51 tisíc
běžců do Brooklynu a od té chvíle až
do cíle jsem si připadal jako v cílové

rovince. Po obou stranách cesty stály
zástupy lidí, podle pořadatelů jich bylo
2,5 milionu. Potkávali jsme tisíce pořadatelů, usměvavých policistů a nespočet kapel. Z Brooklynu jsme se dostali
do čtvrti Queens, pak do západní části
Bronxu. Cíl byl na Manhattanu v Central
Parku. Běžel jsem s kamerou a natáčel
atmosféru, běžce, diváky i newyorskou
scenérii mrakodrapů. Kontrastem byl
úsek v typické židovské čtvrti, kde žijí
ortodoxní Židé. Závod je vůbec nezajímal, byl jim zcela lhostejný.
Cílový čas pro mě nebyl důležitý.
Trať maratonu jsem zvládl v pohodovém
tempu v čase 4:10 a podle výsledkové
listiny v New York Times jsem obsadil
18 125. místo.
Startem v New Yorku nemíním svou
maratonskou kariéru ukončit. V dubnu
poběžím ve Vídni a na podzim chci zkusit závod na Azurovém pobřeží z Nice
do Cannes.
A taky se těším na půlmaratonský
závod ve Zlíně, který 2. května pořádáme se spolkem Běhy Zlín.
Všechno už je naplánované. Inspirací je newyorský vzor, takže chceme
účastníkům představit co nejvíc ze Zlína. Částečně budeme kopírovat trasu
městské erzety z Barum rally. Více informací najdete na www.zlinskypulmaraton.cz/.
Bohuslav Komín
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ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI
1. PŘEHLED O SITUACI (pád z kola, bolest na hrudi, mdloba aj.)
Zachovejte klid, uvědomte si CO, JAK, KDE, PROČ se stalo, uvědomte si RIZIKO
plynoucí ze situace. Zjistit POČET postižených a zachránců, zjistit ZÁVAŽNOST zranění.
Přivolejte POMOC z okolí.
Nejdříve se věnujeme poraněným v BEZVĚDOMÍ a s masivním KRVÁCENÍM.

Richard HOVADÍK

Síla přírody
Stojící na vrcholu hory
má sílu poznání –
v té výšce
ho nelze překonat –
nepřející blesky očí
vzhůru nemohou vyšplhat
Ptáci nad hlavou
písně do duše vkládají –
než odletí
vějíři křídel pozdrav mávají
Klid toho místa
je dlaň otevřená –
vítr ve skalách
harfa rozeznělá
Příroda má sílu ohně
i vzdušnou levitaci –
koho prostoupí ta čepel –
nezná lepší meditaci….

Tříkrálová sbírka 2015
Rok se s rokem sešel a už se opět
blíží konání tříkrálové sbírky České
katolické charity 2015, již 15. ročník.
Tak jako každý rok se bude vybírat
na účely potřebných nejen v našem
okolí, ale i ve světě.
Koledníci se do ulic Fryštáku
a k vašim dveřím vydají o druhém
lednovém víkendu, a sice ve dnech
9. – 11. 1. 2015.
Ještě malé ohlédnutí za minulou sbírkou roku 2014. Vvkoledovaná částka byla letos celá poslána
na ústředí Charity. Rozhodnutí, kam
peníze pošlou, jsme nechali na nich.
O navrácení části výtěžku jsme nežádali, jelikož z řad občanů a institucí
nevzešel letos žádný návrh na přidělení ﬁnančního obnosu konkrétním
lidem ve Fryštáku. Také si myslíme,
že peníze budou daleko lépe využity
a pomůžou těm potřebnějším lidem,
když se pošlou do zemí postižených
válkou a katastrofami (např. Ukrajina).
Předem velký dík za projevenou
štědrost i v nadcházející sbírce roku
2015.
Za dobrovolnou Charitu Fryšták
Jana Jasenská
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2. ZAJISTÍME BEZPEČNOST
Ujistíme se, že nám ( zachráncům ), postiženému i okolí NEHROZÍ riziko
zamezíme dalšímu působení škodlivin.
3. POSOUDÍME ZDRAVOTNÍ STAV POSTIŽENÉHO
Bezvědomí (nereaguje na oslovení, bolestivý podnět) – přivolat pomoc z okolí, pokud se tak už nestalo – je-li to možné, položit dotyčného na záda - zajistit průchodnost
dýchacích cest (zkontrolovat ústa, zaklonit hlavu) – pohledem a pohmatem na hrudníku
+ poslechem a pocitem vydechovaného vzduchu na kůži zjistit, jestli dýchá (zjišťujeme
max. 10 sekund!!!) pokud nedýchá normálně: zahájit KPR (kardiopulmonální resuscitaci) pokud dýchá normálně: uložit postiženého na záda se zakloněnou hlavou (případně
do zotavovací polohy, pokud postižený zvrací nebo se od něj musíme vzdálit) - pravidelně
kontrolovat životní funkce (dech a stav vědomí).
Při vědomí: zjistit nejnutnější informace o jeho zdravotním stavu (zeptat se co se stalo, jak se cítí, jak a kde ho bolí, posoudit stav vědomí, souměrnost těla, barvu a teplotu
kůže..) - pokud je okolí bezpečné, ponechat ho na místě, postiženého uklidnit, zhodnotit
celkový stav, v případě potřeby poskytnout první pomoc (zastavení krvácení, chlazení
popálenin...) – i po přivolání pomoci pravidelně kontrolovat stav dotyčného (snažíme se
doptat na všechny potíže, „bolí vás ještě někde?“), důležité informace můžeme zjistit
i od lidí z okolí, pokud dotyčný není schopný komunikace.
4. PŘIVOLÁNÍ POMOCI
Představíme se, sdělíme, co se stalo, kde se to stalo (adresa, popis) sdělíme kolik
je postižených a druh (charakter) poranění/nehody. Nepopisujeme všechny detaily, jen
stručně popíšeme situaci a sdělíme to nejdůležitější. Kontrolujeme stav postiženého až
do příjezdu RZS.
Zdroj: http://www.prvni-pomoc.com/

Nikola Dorazínová, DiS.

Klub maminek L E D E N
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
PROGRAM
Pravidelné dopolední úterky pro děti
s doprovodem od 9:30–11 hod.
6. 1. Tříkrálová herna pro děti
13. 1. Oddechová herna pro dospěláky
20. 1. Plesová herna pro děti
27. 1. Herna pro děti

Poděkování
Učitelkám Heleně Uhříkové a Pavlíně Dračkové za usilovnou práci s letošními páťáky, kterých je ve třídě
28 a překrásné vánoční vystoupení,
které s dětmi pro rodiče všichni společně připravili.
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SENIOŘI

Vánoční pošta
z Indie

Paličkování
Ne paličky na buben, ale paličky jako nástroj k výrobě paličkované krajky. A nejen paličky, také herduli a hotové krajky nám 9. 12. 2014 představila u nás v KLASu
paní Magda Jakubová. Vzala to pěkně od prvních dochovaných zmínek a nálezů
krajek v zahraničí i u nás. Mezi jinými tiskovinami které mezi námi kolovaly, byl
i program soustředění krajkářek téměř z celé Evropy, tentokráte v Praze, kterého
se zúčastnila i paní Magda. A že umí paličkovat o tom svědčí i její paličkovaný betlém vystavený ve Zlínském muzeu. Několikrát už také vystavovala při fryštackých
výstavkách lidové tvorby. Dnes jsme si mohli i my zkusit kousek jednoduché krajky
upaličkovat. Našla se jen jedna odvážná. Jakmile však Magda přidala další paličky,
nenašel se už nikdo, kdo by to chtěl zkusit. Jen jsme fascinovaně hleděli, jak se jí
ty paličky míhají v rukou. Mimo tu křehkou krásu je to ale „těžký“ koníček, ba přímo
kůň, jak jsme zjistili, když jsme jí pomáhali stěhovat do auta všechny její rekvizity,
které nám předvedla. Věnovala nám kus svého času, aby nás obohatila krásou
i poznáním. Za to jí patří ještě jednou naše poděkování.
Za KLAS
A. Bačůvkova, foto J. Ohlídal

PODĚKOVÁNÍ

Pozvánka

Panu P. Bezděčíkovi a J. Adamíkovi
za organizování jednodenních turistických vycházek, včetně výletů na Hostýn, čtyřdenního pobytu v Krkonoších
a závěrečného Štěpánského setkání
ve skalách při opékání.
Všem turistům přeji pevné zdraví
a dobré nohy na další vycházky.
Péháčko

na akreditovaný rekvaliﬁkační kurz
OBOR MARKETING

Přeji Vám krásné prožití vánočních
svátku a pohodový vstup do nového
roku.
Bronislava Hubáčková

Základní organizace
Komunistické strany Čech a Moravy
přeje všem svým členům
a příznivcům

v roce 2015
pevné zdraví, štěstí
a úspěchy v pracovním
i osobním životě.
placená inzerce

se zaměřením na internetový marketing – Marketing na sociálních sítích,
optimalizace webových stránek, blogy
a další formy internetového marketingu.
Naučíme vás také tvořit efektivní
powerpointové prezentace a jak prezentovat.
Termín kurzu: 23. 2. – 12. 3. 2015
závěrečná zkouška 19. 3. 2015.
Délka kurzu: Výuka trvá 100 vyučovacích hodin a je rozložena do 13
pracovních dnů. Závěrečná zkouška
proběhne v jednom dni.
Místo konání kurzu: Vavrečkova
5262, 76001 Zlín.
Vstupní předpoklady:
středoškolské vzdělání.

Ukončené

Kontaktní osoba, registrace:
Mgr. Radka Hošková
tel.: +420 721 572 010
hoskova@rhplusmarketing.cz

Drazí sponzorští rodiče,
posílám Vám pozdravy.
Mám se dobře a doufám, že vy
také v tomto vánočním čase.
Rodiče Vás také velmi zdraví.
Úspěšně jsem dokončila pololetní zkoušky. Angličtina a matematika
jsou pro mě velmi těžké a tak mě
s přípravou na zkoušky pomáhala
i moje sestřenice. Těmto předmětům
musím věnovat vždy velké úsilí.
Moje maminka mě také při zkouškách pomáhala. I díky její podpoře
jsem dosáhla dobrých známek, z čehož máme všichni velkou radost.
V rámci Dne Nezávislosti naše
škola organizovala velkou pěveckou
soutěž, ve které jsem obsadila 2.
místo.
Naše škola také organizovala soutěž Talentů. V této soutěži jsem také
obsadila 2. místo a 3. místo. Když
jsem se v soutěži umístila na předních místech, byla jsem tak šťastná
a nemohla jsem tomu uvěřit.
V současnosti ve škole pracujeme na několika projektech. Některé
je nutné vypracovat ve skupinách
a na některých pracujeme jednotlivě.
Jsem vedoucí projektu Kannada
a Sociální vědy. Náš tým dosahuje
výborných výsledků.
Líbí se mně způsob výuky učitelů
v naší škole. Mám také ráda hodiny
čtení, kde mám spoustu kamarádů.
Drazí přátelé, přeji Vám ještě jednou radostné Vánoce. Dostala jsem
od Vás vánoční dárek, za který velmi
děkuji
Já i má rodina jsme Vám velmi
vděční za Vaši ﬁnanční podporu.
Vaše milující
Prema
Vážení příznivci adopce na dálku,
zveřejňujeme překlad jednoho z posledních dopisů, který přišel od našich podporovaných dětí v předvánočním čase.
K 22. prosinci byl průběžný
stav sbírky na adopci dětí na dálku
25.678 Kč, celkové výsledky zveřejníme v březnových FL a v propagační
skříňce na náměstí. Všem čtenářům
FL a podporovatelům adopce dětí
na dálku přejeme v nastávajícím
roce hodně úspěchů, zdraví a radosti
z dobra, které může každý z nás rozdávat.
organizátoři sbírky
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FOTBAL

VÍTĚZNÝ PODZIM PŘÍPRAVKY
Na začátku listopadu uzavřely svoji první polovinu soutěžního ročníku
2014/2015 všechny týmy ve Zlínském
kraji. FC Fryšták nasadil do soutěží dvě
mužstva dospělých a tři mužstva mládeže.
Muži A mužstvo
Do své druhé sezóny v nejvyšší krajské soutěži jsme nastoupili s posilou ze
Zlína ve středu zálohy Janem Talašem
a se zkušenostmi z první sezóny .
Důležitý vstup do sezóny skončil vysokou výhrou nad Luhačovicemi, ale hned
ve druhém kole nás čekal favorit na postup do divize Vsetín.
Prestižní zápas dopadl mnohem lépe
pro favorita. Další tři kola podle losu vypadala teoreticky jako lepší, ale v praxi
jsme z nich vytěžili jen dva body za remízy
v Bystřici a Chropyni.
Nepříliš povedený vstup do soutěže
přinesl změnu na postu hlavního trenéra.
Borise Káňu, který odešel na vlastní žádost, zastoupil po zbytek podzimní části
Jiří Málek.
Tým změna nakopla a postupně vyhrál
ve Vizovicích a doma s Provodovem i Morkovicemi. Bod dovezl po nejlepším výkonu
podzimu také z Rožnova pod Radhoštěm.
Bodovou sérii přerušila až porážka
v Holešově. Následující vítězný zápas
s nováčkem z Kelče poslal naše mužstvo
na nejlepší podzimní umístění (3. místo).
Jenže na závěr podzimu musíme co
nejrychleji zapomenout. Mužstvo třikrát
prohrálo a kromě porážek se nedařila dle
představ ani hra.
Áčko mužů tak přezimuje až na 9.místě s 19 body a čeká ho tedy ještě těžké
jaro.
Nejlepším střelcem podzimu je Tomáš
Křenek se 7 góly.
Muži B mužstvo
Přestože vloni III. třídu vyhrálo, začalo
nový ročník opět v této okresní soutěži.
Odmítnutí postupu se ukázalo dobrým
rozhodnutím.
Pro naše hráče i fanoušky jsou souboje atraktivnější – derby s Kostelcem nebo
Štípou, ale soutěž je ideální taky pro získávání zkušeností našich mladých hráčů
dorosteneckého věku.
V podzimní části dostali tito hráči
v porovnání s posledními roky nebývalé
množství času na trávníku. Do podzimních utkání nastoupilo hned šest mladých
nadějí Fryštáku.
Začátek podzimu připomínal houpačku. Po porážkách na našem hřišti, vždy
přišlo vítězství na hřišti soupeře. První
domácí výhru tak přinesl až pátý zápas
a odnesla to Hvozdná přídělem 8 branek
z nichž polovinu dal dorostenec Jan Hřebačka.
Ten začal prosazovat svůj talent také
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v dalších utkáních a po zásluze se stal
nejlepším podzimním střelcem béčka s 8
góly. Dobrý závěr podzimu odnesly porážkou od nás postupně do té doby tři vedoucí týmy soutěže.
Béčko nastoupí do jarních odvet z 8.
místa, na podzim získalo 21 bodů .
Dorost
Od dorostenců se čekalo trochu více.
Přeci jen je konečné 7. místo po podzimní
části okresního přeboru trošičku zklamáním. Na druhou stranu se někteří kluci
snaží i prosazují v mužích a do týmu přešlo před sezónou hned 5 hráčů z kategorie žáků.
Ve Fryštáku je v tomto mužstvu poměrně solidní potenciál. Roste kvalitní
brankář Jasenský, velkou nadějí jsou bratři Mačkovi nebo Radek Gregor a nejlepší
střelec podzimu Jan Hřebačka s 13 góly.
Tato věková kategorie je nejsložitější,
pro hráče je prvořadá škola a na trénink
není mnoho času. Na jaře zcela jistě přijde zlepšení umístění.
Žáci
Konečné 5. místo po podzimní části
je malým zázrakem. V týmu došlo před
sezónou k velkému pohybu, odchod hráčů do dorostenecké kategorie nahradil
příchod kluků z přípravky a šanci dostali
kluci, kteří toho vloni tolik neodehráli.
Podařilo se nám opět před sezónou
vyřídit na střídavé starty tři hráče Lukova
a to byl rozhodující moment, protože jinak
bychom zcela jistě hráli o záchranu okresního přeboru.
Mužstvo od začátku soutěže bojovalo
jako lev a nakonec prohrálo na podzim jen
čtyřikrát. V tabulce je druhým nejlepším
týmem v počtu vstřelených branek.
Nejlepším střelcem žáků byl na podzim Denis Pšeja, který zamířil přesně
do brány soupeřů 22 krát.

Přípravka
Opět máme přes třicet hráčů věkové
kategorie 2004–2008 a právě nejstarší
ročník přípravky je nyní silný. Vloni mužstvo sbíralo jednu porážku za druhou,
letošní podzim se kluci neradovali jen jedenkrát.
Výborné výsledky jsou tou nejlepší
vzpruhou a na spoustě hráčů je vydařený podzim znát každou odehranou minutou na hřišti. Děkujeme všem rodičům
za podporu jejich ratolestí.
Tak jako každý rok jsme sezónu zakončili utkáním děti versus rodiče, kdy
i za nepříznivého počasí byla velká účast
a tentokrát vyhrály o gól děti (prostě potvrdily podzimní fazónu).
Za zaznamenání stojí na podzim ještě
dvě události.
První je zahájení výstavby nových kabin. Děkujeme Lence Jasenské a Radce
Trojanové za realizaci loga oddílu bez nároku na honorář. Věříme, že po dokončení
v příštím roce, ještě dojde postupně též
k opravě stávajících prostor.
Druhou událostí je volební úspěch našeho sdružení Sportovci pro Fryšták, které má v novém zastupitelstvu dva zástupce ing. Pavla Gálíka a Mgr. Petra Pagáče.
Ještě jednou tímto mnohokrát děkujeme
našim voličům za hlasy v komunálních
volbách.
Nyní tedy začíná pro hráče i fanoušky
krátká zimní přestávka. Krátká, protože
již brzy začne příprava na jarní část sezóny. Fanoušci mezitím mohou sledovat
do konce února zimní turnaj na našem
hřišti s umělým povrchem.
Děkujeme tedy všem hráčům za reprezentaci oddílu FC Fryšták, fanouškům za přízeň v první polovině soutěžního ročníku 2014/2015 a přejeme Vám
co nejlepší rok 2015.
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Tradiční mikulášský seminář tradičních čínských
cvičení tai-či a čchi-kung se tradičně vydařil
„Za pár roků ve Fryštáku, pochopil jsem taiči,
cvičení je věru skvělé, jako když se tančí.
Tanec, pohyb, smích mám rád, ne když se jen jančí,
Proto vždy rád vzpomínám na fryštácké taiči.
Tento jednoduchý hold chci dát fryštáckému lidu,
jako předzvěst vánoční, svátků lásky, klidu“.
Moc se na vás všechny těším.
Tuto krásnou „přihlášku“ k účasti
na tradičním Mikulášském semináři obdrželi fryštáčtí tai-čisté od kamaráda
z Bystřice pod Hostýnem. Jsme moc rádi,
že se jeho očekávání naplnilo, a že jsme
společně s několika desítkami tai-čistů
nejen z Fryštáku, ale tradičně i z různých
koutů Moravy a také z Prahy, prožili 6.
12. 2014 příjemnou adventní sobotu.
Pod vedením mistra Ing. Jana Turnebera z Prahy (www.wudang.cz) jsme se
věnovali intenzívnímu nácviku sestavy
„Pět wudangských prvků“. Potěšilo nás
zjištění, že naše pilné každotýdenní
snažení v tělocvičně školy a v létě také
v přírodě – v lese v Horní Vsi, nese svoje
ovoce, a že ve srovnání s kolegy z jiných
oddílů se rozhodně nemáme za co stydět.
Další část semináře vedla oblíbená
cvičitelka z Olomouce Světluše Kostrunková, trenérka II. třídy. (www.bilyjerab.cz)
Kromě příjemného společného cvičení
s ní jsme měli jako první možnost shlédnout sestavu tai-či, kterou se společně
s kolegyní Libuší Trucálkovou z Přerova
před několika týdny naučily v Číně v taoistické škole ve Wudangských horách.
Těšíme se, že více nás s novými poznatky z Číny obě naše kamarádky seznámí
na tradičním jarním semináři v Olomouci,
kterého se celý náš oddíl s velkou chutí
zúčastňuje.
Tentokrát dostala na Mikulášském
semináři prostor k předcvičování také
místní cvičitelka a odborná specialistka
rekreačně kondičního cvičení Marta Koudelová, která už bohužel vzhledem k velkému časovému vytížení nemůže pravidelně docházet na naše tréninky. O to
vzácnější nám bylo společné sobotní
cvičení s ní, které velmi kladně hodnotili
i kolegové z jiných oddílů.
Nebyl by to fryštácký Mikulášský seminář, kdyby nás nepřišlo navštívit hned
několik vzácných návštěv. Poprvé ve své
funkci mezi nás zavítal pan místostarosta Mgr. Libor Sovadina. Zájem radnice o dění i v tak poněkud „okrajovém“
sportu, jakým tai-či je, vyvolal tradičně
i trochu závisti u kolegů z jiných měst. Ne
všude je to tak, aby starosta či místostarosta svojí účastí podpořili shromáždění

Vlastik
tohoto druhu. Tím víc si toho vážíme.
Přátelskou atmosféru v předvánočním
období umocnila návštěva pravého Mikuláše a jeho družiny. Ve většině rodin žádá
Mikuláš po malých dětech, aby přednesly básničku či něco zazpívaly a zasloužily si tak nadílku. U nás to bylo naopak.
Čertíci a andělíčci nás obdarovali kromě
dárků také krásně zazpívanou vánoční
koledou, kterou nám pomohli dotvořit atmosféru adventního očekávání .... Velký
dík a velká pochvala i od kolegů z ostatních oddílů na Moravě! Tohle se opravdu
na seminářích tai-čistů nevidí. Poděkování všech patří dětem z dětského folklorního souboru Fryštáček, protože to byly
právě ony, které nás svým zpěvem tak
potěšily. Jsme rádi, že se naše vzájemná
spolupráce rozvíjí a jistě bude pokračovat i při jiných příležitostech.
Mikulášská nadílka, kterou jsme byli
všichni obdarováni, pocházela tradičně
z hodně velké dálky, a to od našeho příznivce Jirky Holoubka, který už několik let
žije v Hong-Kongu. Tento mladý muž je
velkým fanouškem našeho oddílu a přes
svoje vysoké pracovní vytížení nikdy nezapomene zabalit a poslat dárečky, které
by potěšily všechny účastníky semináře.
S tradičním čínským cvičením se v Hong-Kongu setkává denně, ráno vídá lidi cvičit v parcích a na plážích. Velmi si váží
tohoto cvičení, o jehož dopadu na zdraví
a kondici fyzickou i psychickou je pevně přesvědčen. Říká, že ho velice těší,

V měsíci LEDNU 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Vladimír Bačůvka
Zdeněk Bátrla
Irena Černá
Leopold Dlabaja
Marie Fišerová
Jarmila Gettlerová
Miroslav Hlavenka
Libuše Hrnčiříková
Jarmila Janušková
Petr Kolaja
Jan Košař
Dagmar Kovaříková
Jarmila Málková
Jarmila Mlčochová
Františka Orsavová
Anežka Polepilová
Anděla Šlágrová
Dagmar Unzetigová

Blahopřejeme!
Všem oslavencům přejeme mnoho lásky, rodinné pohody, radosti,
štěstí a mnoho zdraví do dalších let.
že „… i ve Fryštáku se cvičí něco tak
ušlechtilého, jako je tai-či“.
Přejeme všem Fryštačanům všechno
nejlepší do nového roku, hodně pozitivní
energie a přátelských vztahů.
Oddíl tai-či Fryšták,
www.taicifrystak.estranky.cz
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FAIRPLAY

Frame 1:
Angažovaný občan se spěchá informovat …o plánovaných změnách ve škole…,
…o plánované reorganizaci odvozu odpadu.

Frame 2:
Navzdory živlům a zácpě u staré zbrojnice.

Frame 3:
Aby byl nakonec poražen nedostatkem
drobných…
Nemáme na víc?

Transparentní úřad
Nezkráceny zápis zastupitelstva
Smlouvy, objednávky a ﬁnanční plnění
Zápisy z výborů a komisí
Připravované, probíhající i hotové investiční projekty

Využil jsem příležitosti zúčastnit se semináře „Transparentnost v obcích – starostové starostům“. Tato byla pořádaná panem
Janem Farským, který se tak zasadil pro
zákon o registru smluv. Jak praví teze pane
Farského:
Občan je naším akcionářem a starosta
správcem společnosti.
Co není tajné, je veřejné.
Veřejná správa se vykonává veřejně.

placená inzerce

Dozvěděl jsem se o desítkách obcí, které už dnes dobrovolně zveřejňují aktuální
smlouvy a faktury. Jejich zkušenosti z posledních dvou volebních období v tomto
„režimu“ jsou veskrze pozitivní. 30 % občaToto není motivováno snahou najít mezi Odkaz na videozáznam ze semi- nů města Semily se vrací na jejich webové
námi případy údajné korupce. Naše počí- náře „Transparentnost v obcích stránky. Zvyšují důvěru mezi občany a místní samosprávou. Eliminují hloupé pomluvy
nání je motivováno snahou pomoci nám – starostové starostům“
a nepodložené domněnky. Zkvalitňují dozor
a našim bližním. Domníváme se, že jednou
nad správou veřejného majetku.
z podmínek budování občanské společnosti je uvolnění dostatku informací pro kvaliﬁkovanou a informovanou diskusi
Nechtěli bychom něco podobného u nás ve Fryštáku?
v naší obci. Představme si, že bychom automaticky zveřejňoTomáš Černý
vali:
zastupitel a radní města Fryšták
Podklady pro jednání zastupitelstva a rady

POZVÁNKA
Myslivci Fryšták–Horní Ves, zvou všechny své příznivce na

tradiční

MYSLIVECKÝ PLES,
který se uskuteční v sobotu dne 17. ledna 2015
v prostorách ZDV Fryšták. Začátek je ve 20 hodin.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Clera.
K jídlu jsou připraveny zvěřinové speciality a chybět nebude
ani bohatá tombola a tradiční občerstvení.

Předprodej vstupenek bude probíhat od začátku ledna
2015 v Tipsportu ve Fryštáku na náměstí Míru.
SRDEČNĚ ZVOU MYSLIVCI.
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Rozsvěcování na Kvapilce
Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí.
Nezadržitelně se přiblížilo krásné a neopakovatelné adventní období. Na Kvapilce se stalo tradicí tento čas příchodu, očekávání přivítat již počtvrté
rozsvěcováním díky našim sousedům
Zuzce a Romanovi.
Dostali jsme pozvání na sobotu 29.
listopadu osmnáctou hodinu. Sešlo se
nás hodně. Vlastní rozsvícení u Drobných jsme uvítali s obdivem, nadšením
a samozřejmě velkým potleskem, který
byl doprovázen navíc ohňostrojem. Nechyběly tekuté vzorky, domácí pochutiny, ale především vynikající svařák
paní domu. Poslední společnou akci
„Hostýn“ ukončili naši zpěváci Madonou a touto zahájili i adventní setkání.
Následovaly různé koledy, ale i lidovky za našeho mládí. Při rozjímání nad
přicházejícím obdobím jsme došli k závěru, že je třeba pozvat do naší ulice
na hodné děti Mikuláše, na ty zlobivé
čerty. Jak bylo dojednáno, tak se také
stalo a 5. prosince byla Kvapilka jejich.
Zuzko a Romane, děkujeme za přípravu krásného večera, kterým jsme
společně odstartovali adventní období.

placená inzerce

Alena Dofková
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
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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

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

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

2WHYőHQR32²3É²62²
Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518
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Milí Fryštačané, dovolte, abych Vám jménem redakční rady našeho měsíčníku
i jménem svým popřál v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí,
lásky a osobních i pracovních úspěchů.
Věřím, že nám i nadále zachováte svou přízeň a také v nadcházejícím roce
2015 přispějete svými články a postřehy k dalšímu zkvalitnění našeho časopisu.
Za redakční radu Mgr. Pavel Nášel
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