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Jaro už je za dveřmi...
Foto Pavel Nášel
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Město Fryšták a Fryštácká Javořina
Vás srdečně zvou na

XVIII.

Valašské
setkání

FRYŠTÁK 2020

v pátek 20. března od 19.00 hod.
Kulturní dům ZDV Fryšták

www.frystackajavorina.com
Učinkují dechové hudby:

Fryštácká Javořina,
Stříbrňanka,
Křídlovanka,
Vištučanka (SK)
a host Jiří Helán.
Pořadem provází
Milena ČERNÁ a Radek GAJDOŠÍK.
Po skončení programu taneční zábava. Vstupné 200 Kč.
Předprodej vstupenek od 3. 3. 2020 Městská knihovna Fryšták
a Magistrát města Zlína. Vstupenky je možno zakoupit i na místě.
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ZÁ PISY R M F A Z M F

RMF č. R 2/2020/VIII z 22. 1. 2020
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje zveřejnění návrhu
rozpočtu města Fryštáku na rok 2020
s tím, že očekávané příjmy budou
ve výši 75 433,50 tis. Kč, očekávané
výdaje ve výši 89 935,50 tis. Kč s tím,
deﬁcit (schodek) ve výši 14 502,00 tis.
Kč plus splátky dlouhodobých půjčených
prostředků (úvěry) ve výši 1 601,00 tis.
Kč budou kryty ﬁnančními prostředky
z let minulých na bankovních účtech
a ukládá starostovi zajistit zveřejnění
tohoto návrhu rozpočtu - viz příloha č. 2
tohoto zápisu.
RMF doporučuje Zastupitelstvu města Fryštáku schválit pro rok 2020:
b.a) tyto investiční priority (předpokládané ceny před vysoutěžením v mil Kč)
Rekonstrukce kinosálu na multifunkční centrum 12,0 (1.etapa)
Rekonstrukce (dokončení) objektu
čp.16 na ul. P.I. Stuchlého
4,795
Rekonstrukce povrchu MK na ul. Štípská
1,0
Výstavba parkovacích míst na ul. Komenského (dokonč.)
0,841
Prodloužení vodovodu na ul. Přehradní
0,730
Prodloužení vodovodu na ul. Osvobození
0,760
Prodloužení kanalizace na ul. Přehradní
2,270
Dokončení ZTV na ul. Pekárkova
0,840
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
0,550
Pořízení štěpkovače
0,300
Pořízení vozu komunální techniky, zameták
1,8
Změna, respektive zadání nového
územního plánu
0,300
Projektové dokumentace (např. Hrubá hospoda + rezerva)
1,5
b.b) tyto měkké projekty, dotace
apod.
- grantová podpora neziskovému
sektoru
0,750
- grantová podpora z.s. Věneček
0,150
- grant d. h. Fryštácké Javořině
0,100
- grant d. h. Miklovci
0,030
- grant Domu Ignáce Stuchlého
0,160
- grant z.s. fotbalisté
0,500
- projekt květinového města 0,500
- kniha o Fryštáku
0,250
RMF bere na vědomí aktuální informace ve věci postupu vyhodnocování
žádosti o poskytování dotace na pro-

jekt Výstavba a modernizace terminálu a parkovacího systému ve Fryštáku
v rámci IPRÚ Zlín a s odkazem na nově
stanovené parametry možné podpory z dotačního titulu – 34. výzvy IPRÚ
Zlín – Výstavba a modernizace zastávek
veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby IV – doporučuje ZMF schválit stažení žádosti o poskytnutí dotace
na tento projekt.
RMF s odkazem na předložený materiál bere na vědomí uzavření Dodatků
ke smlouvám o pracích konaných mimo
pracovní poměr – bez připomínek.
RMF neschvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč z důvodu, že
navrhované aktivity zajišťuje neziskový
sektor, který je městem Fryšták také cíleně podpořen.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části městského pozemku, p. č. 283
– ost. plocha, manipulační plocha, k.
ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 100
m², žadateli 1. lesní družstvo Fryšták,
v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok,
na dobu určitou od 23. 1. 2020 do 20.
2. 2020, za účelem dočasné skládky
dřeva s tím, že vedoucí OTH zajistí předání pozemku a po ukončení pronájmu
převzetí pozemku uvedeného do původního stavu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a 1. lesním družstvem Fryšták,
na pronájem části městského pozemku
p. č. 283 – ost. plocha, manipulační plocha, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 100 m², za účelem dočasné skládky
dřeva, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m²/
rok, tj. 159 Kč/29 dní, na dobu určitou
od 23. 1. 2020 do 20. 2. 2020.
RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit kontrolu a případný
úklid pozemků u kaple sv. Antonína Paduánského na Skalce.
RMF schvaluje uzavření Dohody
o ukončení Smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání mezi městem
Fryšták, a společností Gynekologie Sadová, s. r. o., Zlín, na ukončení nájmu
prostor sloužících k podnikání v budově
čp. 5, ul. Komenského, o výměře 15,87
m², a to dohodou ke dni 30. 4. 2020.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu prostor sloužících k podnikání
v budově, čp. 5, na ulici Komenského,
nacházející se na pozemku p. č. 46, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, o celkové výměře 55,65 m², v ceně nájmu ne nižší
než 850,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou od 1. 5. 2020, a uzavření příslušné

smlouvy o pronájmu prostor sloužících
k podnikání.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
1/2020 z 14. 1. 2020 bez připomínek.
RMF schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 10.000 Kč pro
rok 2020 Nemocnici Milosrdných bratří
ve Vizovicích, za účelem nákupu zdravotních pomůcek a potřeb pro pacienty a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši
10.000,-Kč mezi městem Fryšták, a zařízením Nemocnice Milosrdných bratří
ve Vizovicích, s tím, že k podpisu smlouvy dojde v návaznosti na schválení rozpočtu města Fryštáku na r. 2020.
RMF bere na vědomí právní stanovisko advokátní kanceláře pana
JUDr. Bc. M. Březovjáka ve věci posouzení žádosti o odkup městského pozemku, p.č. 1050 v k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, zejména pak s ohledem na historické majetkoprávní vztahy a úkony,
a s odkazem na toto stanovisko RMF doporučuje ZMF schválit prodej předmětného městského pozemku p. č. 1050
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 409 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, a to žadatelům.
RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č.
116 – ost. plocha, ostatní komunikace,
o výměře do 20 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem parkovacího stání s tím,
že zpevnění plochy bude řešeno výhradně formou rozebíratelného povrchu.
RMF bere na vědomí žádost společnosti NWT, a. s., Hulín, o prodej městského pozemku p. č. 48 – zahrada,
způsob ochrany zemědělský půdní fond,
o výměře 130 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a ukládá Stavební
komisi při RMF projednání shora uvedené žádosti.
RMF bere na vědomí nabídku poradenské kanceláře Zdenko Zošiak, Otrokovice, zabývající se bezpečností práce, požární ochranou (Extéria Market)
a právní ochranou (DAS), a ukládá vedoucí ESO zajistit posouzení – srovnání
výhodnosti jednotlivých služeb aktuálně
poskytovaných na trhu v této oblasti
s ohledem na zajištění těchto služeb
komplexně jednou společností.
RMF bere na vědomí nabídku ﬁrmy
Radovan Kučera, Holešov, na ošetření stromů - lípy velkolisté a malolisté
a úklid vzniklé dřevní hmoty na nám.
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Míru ve Fryštáku ve výši 48.300 Kč bez
DPH, tj. 58.443 Kč vč. DPH, ruší tuto veřejnou zakázku a pověřuje OTH realizací
nové veřejné zakázky s tím, že pro likvidaci a odvoz dřevní hmoty a pomocné
obslužné práce bude využito personálního potenciálu investora, tj. zaměstnanců města Fryštáku zařazených do úseku
technických služeb.
RMF bere na vědomí informaci OTH
o průběhu stavebních prací na akci
“Odstranění, stavební a terénní úpravy
a změna využití objektu č. p. 16, ul. P. I.
Stuchlého ve Fryštáku“ s tím, že RMF
souhlasí s navrženými změnami spočívajícími v:
- v upuštění od záměru realizace retenční nádrže s tím, že větší část dešťové vody se zaústí
do stávající studny, zbytek do drenáže ke stromu do odpočinkové zóny
vedle objektu,
- část navržené zpevněné plochy
z dlažby podél sousedního objektu
č. p. 14 bude vypuštěna a místo
toho zde bude zeleň,
- budou zjednodušeny trasy venkovní
kanalizace.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření „Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“
mezi městem Fryšták, a Povodím Moravy, a. s., Brno, na pronájem části pozemku p. č. 815/1, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za účelem vedení vodovodního
potrubí na ul. Přehradní a Souhrady.
RMF bere na vědomí informace ﬁrmy
ROJAK, s. r. o., Zlín – Štípa, o zhoršující
se situaci na evropských trzích a přebytku sběrového papíru, a navýšení
poplatku za likvidaci odpadního papíru
na 600 Kč za tunu.
RMF č. R 3/2020/VIII z 6. 2. 2020
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 10. 2015 mezi
městem Fryšták a spol. CETIN, a. s.,
jejímž předmětem nájmu je:
a) prostor/místnost sloužící k podnikání o vel. 19 m², umístěný v 5. NP
budovy č. p. 381 nacházející se na poz.
p. č. 19/1, zapsaný na LV č. 10001, k.
ú. Fryšták (dále jen „Budova“)
b) prostor sloužící k podnikání, a to
část střechy a komína Budovy o výměře
7 m²,
c) prostory v/na Budově, které jsou
potřebné na kabelová propojení, tj.
na vedení kabelů mezi

- technologií Nájemce a existujícím
rozvaděčem nízkého napětí Budovy,
- technologií Nájemce a zásuvkou
pro záložní dieselagregát umístěnou
na Budově,
- technologií Nájemce a datovým (telefonním, resp. optickým) rozvaděčem
Budovy, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu, a to změnou článku „VI.
Doba nájmu“ Smlouvy, která se nově
stanovuje na dobu určitou do 31. 10.
2023.
RMF schvaluje pronájem části měst.
pozemku 2/1 – ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o výměře 24 m², za účelem stavby lešení a oplocení stavby, č.p. 16, žadateli
ﬁrmě PROVING, s. r. o., Hulín, v ceně
nájmu ve výši 20 Kč/m²/rok, tj. 112
Kč/85 dní, na dobu určitou od 6. 2.
2020 do 30. 4. 2020.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem Fryšták, a ﬁrmou PROVING, s. r. o., Hulín,
na pronájem části měst. pozemku 2/1
– ost. plocha, ostatní komunikace, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře 24
m², za účelem stavby lešení a oplocení
stavby, č.p. 16, v ceně nájmu ve výši 20
Kč/m²/rok, tj. 112 Kč/85 dní, na dobu
určitou od 6. 2. 2020 do 30. 4. 2020.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1040016290/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a spol.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, Kadlček, Úpr. Příp.
NN“, umístěné na měst. pozemku p. č.
170 – ost. plocha, ost. komunikace, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.300 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030054888/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a spol.
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice 7, IČ28085400, zast. Ing. Jiřím
Přívarou, Technik výstavby a obnovy
DS, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Pagáč, Kab.
NN“, umístěné na měst. pozemku p. č.
474/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 4.000 Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a udělit souhlas
do situačního výkresu.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
9001664475 o připojení k distribuční

soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí mezi městem Fryšták, a společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na zvýšení rezervovaného příkonu
v budově radnice Fryšták.
RMF ukládá Ing. Bc. I. Slámečkové,
vedoucí ESO, zajistit úhradu podílu
na opráv. nákladech ve výši 7.500 Kč
v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne
uzavření výše uvedené smlouvy.
RMF bere na vědomí návrh úpravy
cen ke Smlouvě o odběru obalových
a dalších druhů odpadů č. 533 uzavřenou mezi městem Fryšták, a společností Sběrné suroviny UH, s. r. o., Staré
Město, a ukládá předkladateli doplnit
předloženou přílohu o ceny za likvidaci
odpadu (aktualizovaný ceník předložený
městu Fryšták není úplný) a ukládá OTH
zajistit aktuální ceny na trhu za svoz a likvidaci předmětného odpadu.
RMF pro potřeby dalšího postupu
přípravy realizace parkovacích stání
u bytových domů čp. 231, 232 a 252,
ul. Komenského, Horní Ves, Fryšták,
potvrzuje záměr města vybudovat tato
stání ve smyslu vzájemné dohody se zástupci SVJ bytových domů čp. 231, 232
a 252, a to v roce 2021 v návaznosti
na schválení v orgánech města.
RMF bere na vědomí návrh spol.
Technické služby Zlínsko, s. r. o.,
na uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě
o dílo č. 50/713/03/40 a s odkazem
na právní stanovisko advokátní kanceláře Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, č. j.
MUF-STA-305/2020/STA, ze dne 5. 2.
2020, nedoporučuje ZMF reﬂektovat
na tento návrh a doporučuje ZMF schválit organizací veřejné zakázky na zajištění poskytovatele systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Fryšták, a to se
záměrem uzavření nové smlouvy na zajištění „systému“ k 1. 1. 2021.
RMF č. R 4/2020/VIII z 13. 2. 2020
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje podání projektového
záměru (žádosti) ve věci možnosti čerpání dotačních prostředků na projekt
„Modernizace cvičné kuchyňky a odborných IT učeben“ v ZŠ Fryšták.
RMF schvaluje podání žádosti ve
věci možnosti čerpání dotačních prostředků na projekt „Úpravy zahrady MŠ
Fryšták, ul. Komenského“, a to v rámci
vypsaných dotačních titulů, např. Státní fond životního prostředí, popř. MAS
- Moštěnka.
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Reakce na článek zastupitele Mgr. R. Lauterkrance (z FL 2/2020, str. 12)
Mám za to, že nejvyšším a nejpriotnějším zájmem zastupitele, a to nejen ve Fryštáku, by mělo být hájení jeho zájmů, čímž je také zvyšování kvality životního prostředí občanů města.
Že je naše město zatíženo masivní intenzitou tranzitní dopravy, a to nikoliv jen
regionální, ale také celostátní vazbou směr Hulín–D1 a že leží vlastně na jakémsi
pomyslném přivaděči pro D1 /silnice II/490/, je známé a pociťuje to každý z nás.
Několikeré důsledky této situace v podobě dopadu na ekologii, zdraví člověka
a obecně tedy i na život v našem městě zažívá na své kůži více či méně každý občan. Stát tuto situaci chápe a činí kroky k řešení, a tím jediným technicky možným
je realizace dálnice D49 Hulín – hranice ČR/SR.
Proto byla pro mne osobně byla velmi překvapující stať našeho zastupitele
Mgr. R. Lauterkrance v minulém čísle Fryštackých listů na téma připravované stavby D49 a jím vznesených připomínek, a to k územnímu řízení, jímž má být povolena
změna č. 1 a změna č. 2 územního rozhodnutí stavby „Dálnice D49, stavba 4901
Hulín – Fryšták“, č.j. HOL- 34656/2019/SÚ/RS .
A vystává až vtíravá otázka, co sleduje svými námitkami ten, který by měl jako
zastupitel města chránit občana a celkově usilovat o pozitivní změny v prostředí,
ve kterém se občan města Fryštáku pohybuje.
A tady je něco „absurdné“. Předkladateli připomínek panu Mgr. R. Lauterkrancovi přece musí být jasné, že když tak složitý a problematický proces vydání ÚR a stavebního povolení na předmětné objekty D49 svými připomínkami přímo neohrožuje,
tak se povahou jím podaných námitek minimálně přidává do šiku k těm, kteří z pochybných pohnutek blokovali a blokují přípravu staveb na D49, a tím samozřejmě
oddalují samotnou realizaci. Je podivné, jak výrazně podobná je textace námitek
pisatele s příspěvkem neblaze proslulého , nechci použit slovo ekoteroristy, proto
řekněme aktivisty, známého z předcházejících blokací staveb D49.
Pokud by byl pisatel veden skutečně objektivní snahou o nápravu vytýkaných
věcí, měl možnost postupovat zcela legálně a nejprve vznést dotazy. Dotazy či připomínky mohl uplatnit i prostřednictvím Města Fryštáku, jak na investora akce, tak
na na nositele projekčních prací a inženýrské činnosti se žádostí o vysvětlení. Zjistil
by pak třeba, že jím napadené - pojmenované problémy jsou vysvětlitelné, upřesnitelné a řešené. Firma Viapont jako projekční kancelář, která je hlavním projektantem D49, disponuje velmi silným týmem odborníků a je v komunikaci ve věci stavby
D49 a jejich doprovodných záležitostí velmi vstřícná a ochotná k dialogu. Což určitě
na základě vlastní zkušenosti z let minulých pisatel námitek určitě může potvrdit.
Ing. Pavel Dohnal, OTH
Stanovisko generálního projektanta – firmy Viapont – k této problematice je velmi obsáhlé, proto jej nemůžeme zveřejnit na stránkách Fryštáckých listů. Problematiku najdete na
webových stránkách města: frystak.cz. Děkujeme za pochopení.

Pomoc ﬁnančního úřadu
Finanční úřad pro Zlínský kraj,
Územní pracoviště ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání fyzických
osob za zdaňovací období roku 2019
poskytovat informace a nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění
povinnosti podat daňové přiznání. Z tohoto důvodu budou na ﬁnančním úřadě
rozšířeny v pracovní dny úřední hodiny
v období od 23. 3. do 1. 4. 2020 denně
od 8.00 do 18.00 hodin.
Pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích
v působnosti Městského úřadu Fryšták, budou pracovníci Finančního úřadu
ve Zlíně poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání dne 16.
března 2020 v době od 8.00 do 12.00
a od 13. do 17.00 hodin v prostorách
budovy Městského úřadu ve Fryštáku.

Svoz NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
v sobotu 21. 3. 2020
pouze na hospodářském dvoře TS
od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Můžete přivézt autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, krytinu
obsahující azbest, syntetické barvy,
lepidla, pryskyřice, mastné hadry, oleje, tuky, mazadla apod.
Ostatní nebezpečný odpad, jako
jsou chladničky, televizory, rádia, zářivky, výbojky, je možné bezplatně odevzdat každou středu a sobotu na hospodářském dvoře TS. Prošlé léky je nutno
odevzdat v lékárně.
Firmy a organizace mají ze zákona
povinnost likvidovat veškeré druhy odpadů na vlastní náklady – ﬁremní nebezpečný odpad tedy nebude odebrán do
sběrného vozu.

Oprava MK
ul. Ke Skalce

STAVBA:

Projekt: „Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce“ byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj
„Podpora rozvoje regionů – 2019/
Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova“
Celkové náklady:
3.507 025,27 Kč vč. DPH
Dotace MMR:
2 104 215,00 Kč vč. DPH.

Upozornění
Vážení občané,
každá domácnost (stanoviště) má
v letošním roce nárok na dvě role pytlů na vytříděné složky z komunálního
odpadu – papír, plast, které obdrží na
dvoře Technických služeb ve Fryštáku.
Nově došlo ke sjednocení barvy pytlů.
Upozorňujeme, že pytle na tříděný odpad se vydávají do 31. 3. 2020 v provozní době dvora:
středa 14.00 – 18.00 hod.
sobota 8.00 – 13.00 hod.
Děkujeme za pochopení!

OTH
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ZPRÁV Y Z RADN IC E

Město Fryšták
nám. Míru 43
763 16 Fryšták
V Praze dne 11. 2. 2020
Vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů z obalů, které Vaše obec/
město vytřídila/o v období 01.10. – 31.12.2019 a předala/o k využití.
V následujícím přehledu také uvádíme výši odměny, kterou Vaše obec/město
získala/o od společnosti EKO-KOM, a.s.
Odměna celkem (zaokrouhleno)

107 847,50 Kč

Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru

18 485,00 Kč

(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost
sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů
z obalů)

Den učitelů
Klíč úspěchu při výuce má ve svých
rukou učitel. I ve Fryštáku jsou mezi
námi kantoři mladí, sympatičtí, lidsky
vyzrálí, zkušení s moudrostí na rozdávání. Milují děti a všechny vědomosti
by jim chtěli předat. Aby mohli dobře
učit, musí být spokojeni učitelé, žáci
i jejich rodiče. Všichni by chtěli pracovat v klidu a příjemné atmosféře. Polovina úspěchu je však ve zdraví, optimismu všech zúčastněných. A protože
každý člověk má svůj vzor (třeba v rodičích, v učiteli, ve sportovci, v hrdinovi
z ﬁlmu), tak věřte, že rodina, přirozená
výchova, zejména napodobování představují nejvzácnější dar pro každého
člověka, nejen pro žáka. Dle Jana
Amose Komenského je hlavním pilířem výchova v rodině. Žádný úspěch
se nedostaví bez vnitřní motivace
a houževnatosti, humoru, na který bychom nikdy neměli zapomínat.
Vidíte, i když jsem chtěla vzpomínat na Den učitelů, protože je to den
narození J. A. Komenského, zase se
zabývám dětmi a výchovou. (Nezlobte
se, jsem ve škole déle jak hnědé uhlí,
tak o problémech už něco vím)... Nezáleží na věku, ale lásce a trpělivosti
k dětem.
Přeji všem učitelům výdrž, pevné
nervy, optimismus a tu lásku k dětem.
(Přátelé, nebojte se, rodiče už nebudou před svými dětmi mluvit o vás
neslušně a uvědomí si, že to s jejich
dětmi myslíte dobře, že vám také záleží na dobrých výsledcích!)
SK

Papír
Plast
Sklo
Kovy
Nápojový karton
Celkem

18,405 t
13,140 t
16,690 t
4,560 t
0,000 t
52,795 t

12 425,60 Kč
58 591,26 Kč
17 844,95 Kč
500,69 Kč
0,00 Kč
89 362,49 Kč

Přesný rozpis odměn naleznete na podkladu k fakturaci, který byl odeslán elektronicky na adresu Vaší obce/města, případně svozové ﬁrmy, pokud za Vás zpracovává výkaz a případně fakturu do systému EKO-KOM.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, svého regionálního manažera
(kontakty na http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/kontakty/kontakty-obce-a-mesta).
Věříme, že Vám tento stručný přehled poskytl základní informace o výsledcích
provozu systému tříděného sběru obalových odpadů ve Vaší obci ve spolupráci
s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem,

EKO-KOM, a.s.

Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu.
V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových
kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 413 000 barevných nádob na tříděný odpad. Je doplněna pytlovým
sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory, sběrná střediska a výkupny.
Informace o místních speciﬁcích třídění odpadu, která je potřeba vždy respektovat,
se dozvíte na městském úřadě nebo u příslušné svozové ﬁrmy.

Znovu připomínáme – PLASTY
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů.
Pěnový
polystyren
vhazujeme
v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly
se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky

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

Vážení spoluobčané!
V těchto dnech už známe závěry prvního zasedání zastupitelů v roce 2020. Stěžejním úkolem tohoto jednání bylo,
v návaznosti na záměr ukončení dosud trvajícího rozpočtového
provizoria, projednání rozpočtu města a v závislosti na to pak
i vytýčení hlavních investičních či dalších priorit aktuálního kalendářního roku.
Jak jste již mnozí možná zaznamenali, rozpočet byl –
po značně rozsáhlé diskusi - schválen jako deﬁcitní, a to s těmito jeho základními parametry: příjmy ve výši 75 433,50 tis.
Kč, výdaje ve výši 89 935,50 tis. Kč, deﬁcit ve výši 14 502,00
tis. Kč + splátky 1 601,00 tis. Kč (celé znění rozpočtu najdete
i na úřední desce města včetně jeho oﬁciálních internetových
stránek). Takto sestavený dokument, který plně koresponduje s literou zákona, můžeme jistě považovat za maximalistický, tedy v momentální situaci města za maximum možného,
a to nejen zejména z pohledu výsledku hospodaření města
v minulém roce (přebytek), o který jsme (při zachování „zlaté“
rezervy na účtech města) mohli posílit výdaje, ale také s ohledem na to, že dosud nebylo rozhodnuto o případném rozsahu
zapojení cizích zdrojů, např. nové – jak říkají soudobí ekonomové - „zdravé úvěry“ či především pak nové dotační prostředky,
které už k dnešnímu dni máme předjednány.
Výdajovou stránku rozpočtu pak bude - kromě standardních provozních výdajů – tvořit ﬁnancování zejména investiční
činnosti, která byla schválena v souladu s doporučením rady
města (viz příslušný zápis z jednání rady) vyjma rekonstrukce
kinosálu, která si vyžádala ještě jedno „vyjednávací kolečko“.
Proto předpokládám, že se k tématu investiční činnosti města
ještě vrátím v některém z následujících vydání našich Fryštáckých listů.
A co si ještě – kromě výše uvedeného – nepochybně zaslouží naši pozornost?! Jde mimo jiné i o důkladnou přípravu
doplňujících materiálů, které by měly poskytnout dostatečně
erudovaný podklad pro další rozhodování zastupitelů v oblasti
plánování rozvoje města, a to nejen v návaznosti na domácí
ekonomické podmínky, ale rovněž v kontextu nově připravovaného – evropského programového období let 2021 až 2027,
které by mělo i Fryštácké brázdě přinést určité ﬁnanční příležitosti (samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách čerpání
peněz v jednotlivých tématech podpor, které v tomto okamžiku – s odkazem na nám veřejně dostupné informace jakož
i s odkazem na jednotlivé oblasti investičních zájmů města
- známe bohužel jen rámcově). O co se tedy jedná? O řízený
sběr informací, tedy validních informací, např. o tzv. silných či

slabých stránkách města, o příležitostech či hrozbách, potenciálu města apod., tedy jak hovoří jazyk projektových manažerů. A právě z důvodu zajištění pokud možno co nejširší databáze podkladů jsme zahájili spolupráci s akademickou půdou,
kterou zastupuje Fakulta architektury ČVUT v Brně, která nám
nabídne poradenství v oblasti stavitelství a architektury, odborného znalectví v konkrétních případech, zpracování ideových
studií v urbanismu, navrhování staveb, stavitelství, památkové
péče apod., přičemž tato spolupráce bude zahrnovat i osvětovou činnost… Totéž se pak týká i spolupráce se Zahradnickou
fakultou Mendlovy univerzity v Brně, respektive v Lednici, která
se dotkne dnes tolik aktuálních témat, která diskutují snad
všechny sídelní útvary – ochrana přírody, krajiny, péče o zeleň
v krajině i v zastavěném území, hospodaření s vodou v krajině
i v zástavbě apod.
V praxi to znamená, že Fryštácká brázda projde jakousi
komplexní revizí z hlediska urbanismu, architektury, kvality bydlení, péče o zeleň apod. s tím, že spoluobčané budou vyzváni
ke spolupráci jak ve fázi sběru dat, tak posléze i při jejich
vyhodnocování a prezentaci. Jsem přesvědčen, že nám tento
proces přinese zajímavý a cenný materiál, který bude soﬁstikovaným podkladem nejen při dalším územním plánování (poptávka občanů i reálná potřeba každodenní praxe vyvolává nutnost zpracovat nový dokument), ale i při formulaci základních
parametrů aktualizace rozvojového dokumentu, jehož příprava
představuje jeden ze zásadních úkolů tohoto volebního období, jakož i kvalitní cestu k postupnému naplňování principů municipálního projektu nazvaného „chytré město“ (pochopitelně
v rozsahu odpovídajícímu velikosti Fryštáku).
Vážení spoluobčané,
Jak sami vidíte, čeká nás nejen letos spousta – jak doufám
– zajímavé tvůrčí práce.
Těším se tedy na naše setkávání při naplňování společných
cílů.
A ještě doušek na závěr:
Dvacátý osmý březen si pravidelně připomínáme jako Den
učitelů. Jménem vedení města i jménem svým si při této příležitosti tedy dovoluji všem našim pedagogům upřímně popřát
vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a hodně sil při zvládání tak
náročného povolání, jakým výchova a vzdělávání nových generací beze sporu je. Ať se vám, vážené paní učitelky, vážení
páni učitelé, odkaz Komenského daří dnes a denně úspěšně
naplňovat! A přidám i přání všem ženám – vždyť i dnes, podobně jako kdysi, můžeme opět pozorovat všeliké hemžení mužů
v květinářstvích právě v dobře známém termínu dne 8. března,
aby pak domů přispěchali se svým „kvetoucím“ dárkem. Odhoďme tedy falešný (zbytečný) balast ideologický, který mnohde posunul význam tohoto svátku úplně někam jinam, než si
oslavenkyně opravdu zaslouží, a vraťme se k jeho prapodstatě
– k oslavě ženy, její hodnoty, postavení v našem životě společenském i soukromém, osobním, a vzdejme úctu té, která tak
nezastupitelně formuje náš (mužský) každodení život...!
S přáním všeho dobrého zdraví
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
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M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. m s f r y s ta k .c z
V září školního roku 2019/2020
jsme se po prázdninách sešli téměř
ve stejném složení jako vloni. Jen hrstka dětí k nám přišla z jiných tříd. Ale
to nám vůbec nevadilo, protože jsme
se znali ze společných akcí naší školky a ze školní zahrady, na kterou rádi
chodíme.
Za tu dobu, co jsme spolu, jsme se
skamarádili a skoro všichni se do školky těšíme.
Hned od začátku září jsme společně
začali nacvičovat pro nás úplně neznámé pásmo tanečků o řemeslech. Byli
jsme totiž vybráni, abychom zatančili
na oslavě 40 let naší MŠ. Měli jsme
na to málo času, ale zvládli jsme to!
Přišlo hodně lidí, známých i neznámých.
Přišel pan starosta, všechny paní učitel-

PŮL ROKU U BERUŠEK
ky a zaměstnanci naší školky, naši rodiče a příbuzní, ale i lidé, kteří si přišli
zavzpomínat na dobu, kdy byli v našem
věku. Po našem vystoupení jsme sklidili
velký potlesk a uznání.
Protože jsme třída smíšená, máme
mezi sebou i předškoláky, tak nás paní
učitelky již vedou k samostatnosti a pořádku, sebeobsluze, správnému stolování a ostatním věcem, které bychom
měli zvládnout před vstupem do ZŠ.
V říjnu jsme pozvali naše rodiče
na společnou akci „Podzimní tvoření“.
Sešlo se hodně rodičů, zvláště maminek, ale i tatínci a prarodiče. Každý si
něco přinesl, a tak jsme měli o zábavu postarané. Z podzimních přírodnin,
lesních plodů, ale hlavně dýní jsme tak
za pomoci dospělých tvořili nejrůznější
panáčky, zvířátka a dekorace, které nesmí chybět na žádné podzimní výstavce.
Společně jsme také navštívili Městský úřad ve Fryštáku, kterým nás provedla hodná paní Konečná. Poutavě
nás seznámila s místní matrikou,
a hlavně s budovou Městského úřadu. Nejvíce se nám líbila obřadní síň,
ve které probíhají nejrůznější akce, jako
jsou svatby, vítání občánků, ale i výstavy a přednášky.
V listopadu jsme zase navštívili místní knihovnu, kde se nás ujal pan Krčma.
Ten nám ukázal zajímavé knihy pro děti
i dospělé. Nejdříve nám přečetl kousek
příběhu z vybrané knížky a pak jsme si
již samostatně se zájmem prohlíželi vystavené pohádkové knihy, encyklopedie
a časopisy. Návštěva knihovny se nám
moc líbila a určitě se tady rádi znovu
podíváme.

A pak již přišel prosinec. Měsíc, který je plný očekávání, zvláště pro nás
děti. Nejdříve nás navštívila družina
Mikuláše s čertem a andělem. Těm
jsme trochu s obavami zazpívali a zarecitovali a nakonec jsme si dodali odvahu a zatančili společně“ Čertovskou
polku“. Za naši statečnost jsme dostali
od Mikuláše krásný balíček a od anděla
na ruku kousek „stříbra“. A pak už jsme
si společně povídali o nejkrásnějším
svátku v roce, o Vánocích. Naučili jsme
se hodně básniček, zimních písniček
a koled, vyráběli jsme vánoční přáníčka
a stromečky ze dřeva, pomáhali jsme
vyzdobit třídu a nakonec jsme zdobili
i vánoční stromeček. Pod ním jsme dostali do třídy hodně nových hraček pro
kluky i holky. Užili jsme si „Štědrý den
v MŠ“, paní kuchařky nám přichystaly
slavností oběd. Pak jsme ochutnali cukroví, přinesené z domova. Poslední dny
jsme chodili po koledě. Zazpívali a zarecitovali jsme v obchodě na náměstí,
klientům v Domově pro osoby se zdravotním postižením Na Hrádku, potěšili
jsme srdce dospělých v masně v Horní
Vsi a nakonec jsme navštívili zaměstnance ﬁrmy Walachia. Teď už jsme se
mohli těšit na opravdový Štědrý den
doma se svou rodinou!
Po Vánocích v lednu jsme si sdělili
zážitky z Vánoc a pochlubili se s dárečky, které nás čekaly doma pod stromečkem. Hned jsme se ale pustili do práce,
protože se blížil svátek Tří králů. Nacvičili jsme krátké vystoupení, vyrobili si
koruny a s velkou družinou koledovali
po školce. Vysloužili jsme si uznání, potlesk i hodně sladkostí.
Protože se některým z nás blíží zá-

pis do ZŠ, začali jsme se připravovat
na tento velký den. I když máme většina
ještě celý rok čas, přesto si rádi zkusíme to, co se učí naši kamarádi předškoláci. I my jsme totiž zvídaví, chceme
vědět co nejvíc ze života v přírodě, ze života dospělých, kde pracují rodiče, učíme se znát svoje jméno a adresu. A tak
si povídáme, čteme z knížek, poznáváme zvířata, rostliny, učíme se pojmenovat nejrůznější přírodní jevy, ale i věci
kolem nás. Pracujeme se dřevem, rádi
stříháme, tvoříme z papíru i z přírodnin.
Učíme se také držet správně tužku,
procvičujeme grafomotoriku a plníme
zajímavé úkoly na pracovních listech.
Ve všem nám paní učitelky ochotně pomáhají a radí.
Na vycházkách objevujeme stále
něco nového. Protože nám letos zima
nepřeje a sníh se zatím skoro vůbec
neobjevil, tak chodíme po procházkách
naším městem. Za pěkného počasí rádi
navštěvujeme Laňáček v Dolní Vsi, dětský koutek na fotbalovém hřišti a když
je sucho, chodíme na pole pozorovat
blízké i vzdálené části našeho města
a okolí. Rádi také chodíme do Horní
Vsi, kde chovají domácí zvířata (kozy,
ovce, slepice, králíky a také prase).
Po ulici chodíme ve dvojicích, učíme se
bezpečně přecházet vozovku, a hlavně
vždy pozdravit každého dospělého. Přitom si všímáme, co se děje kolem nás,
ve městě i v přírodě.
Nejvíc se ale těšíme, až vysvitne jarní sluníčko a bude všechno kolem nás
barevné, voňavé a veselé!
Za třídu Berušek napsala učitelka
Helena Ohlídalová
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Miniveletrh

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK
pro školní rok 2020/2021
Na základě Školského zákona 561/2004 Sb. § 36 odst. 4 v platném znění se
uskuteční zápis dětí do 1. třídy Základní školy Fryšták dne

7. dubna (úterý) 2020 od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách II. patra přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku)
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou:
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
- rodný list dítěte
Upozornění: zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinni přihlásit dítě k plnění
povinné školní docházky (§ 36 odst. 4 Školského zákona)

V pátek 14. 2. jsem navštívila tradiční, letos již 4. ročník, Miniveletrhu
vzdělávacích pomůcek a volnočasových
aktivit, který pořádá Inspirace Zlín z.s.
Poprvé se akce konala ve 14|15 Baťově
Institutu ve Zlíně. Miniveletrh byl určen
pro pedagogické pracovníky ze základních a mateřských škol, ale také pro
širokou veřejnost. Možností, jak motivovat naše děti, je spousta a věřte, že
bylo z čeho vybírat. Akce byla inspirativní a velmi mne zaujala. Sdílela jsem
nadšení s ostatními hosty miniveletrhu.
Myslím, že jeho návštěva stojí za to. Letos to již nestihnete, ale v příštím roce
vřele doporučuji nejen rodičům, ale
i pedagogům.
MN

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad (Školský
zákon 561/2004 Sb.).
Poznámka: V případě, že dítě není po dovršení uvedeného věku dostatečně
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé k jejímu zahájení, může zákonný zástupce dítěte v souladu s ustanovením § 37 školského zákona požádat ředitele
školy o odklad povinné školní docházky, a to na základě písemné žádosti podané
nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posuzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo
speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

Kupte dětem švihadlo!
Recitační soutěž
V úterý 11. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže pro žáky druhého
stupně naší základní školy. Zúčastnilo se třicet dětí z 6. až 9. tříd. Bylo předneseno mnoho krásných textů. Převažovala poezie, ale zazněla i próza. Je úžasné, že
i v dnešní době, která veršům moc nepřeje, se tolik dětí s chutí pustilo do recitování.
Vítězové jednotlivých kategorií budou reprezentovat naši školu v okrskovém
a následně okresním kole.

VYHODNOCENÍ
1. kategorie:
1. místo – Eliška Krajčová 7.C
2. místo – Jáchym Červený 7.B
3. místo – Veronika Pavlíčková 6.A
2. kategorie:
1. místo – Nicol Trnčáková 9.A
2. místo – David Hanačík 9.A
3. místo – Pavel Juráň 8.A
Marcela Klapilová

V poslední době jsou lidé pohodlní, obézní. Kupují si do obýváků
rotopedy, na venek létající talíře a já
nevím, co ještě. Kupte švihadlo! Je
levné a procvičuje celé tělo! Můžete
si vymýšlet různé druhy přeskoků,
můžete dělat se švihadlem různé triky. Někteří si myslí, že je toto tělocvičné náčiní nudné. Proboha, co se dá
na něm dělat? Ano, dá se skákat tzv.
abeceda, vajíčka, opakovačka, skippking, který učiní zábavu z této aktivity
a dodá sportovní a zdravotní bonusy.
Takže, kupte švihadlo! Není to
drahé! Můžete skákat i double touch
(jsou to přeskoky přes dvě protisměrná točící se švihadla/ nebo two in the
loop/ dva skokani v jednom švihadle)
aj. Zažijete legraci za málo peněz,
zlepšíte kondici všem, kteří inklinují
k sedavému způsobu života. Vylepšíte si i rovnováhu, koordinaci pohybů.
Procvičíte klouby i respirační ústrojí.
(Mimochodem, zhubnete na hýždích
i stehnech!)
Skákejte doma i venku!
SK
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Výuka anglického jazyka v ZŠ Fryšták
Dnešní doba klade velké nároky na znalost cizích jazyků. Na všech školách se
vyučuje anglický jazyk. V sedmém ročníku se přidává druhý povinný cizí jazyk, který
si každá škola zvolí dle svých možností. Na naší škole vyučujeme německý jazyk.
Základy angličtiny si naši žáci začínají osvojovat již ve třetí třídě. Časová dotace
je tři hodiny týdně. V šestém ročníku přibývá i možnost navštěvovat seminář z anglického jazyka, kde si žáci nejen opakují učivo, ale též si rozšiřují slovní zásobu
a schopnost konverzace.
Osvědčenou a léty používanou řadou učebnic je Project (Oxford University Press), který plně vyhovuje potřebám
základní školy.
Již třetí školní rok je výuka obohacena o hodiny konverzace s rodilou mluvčí
Lucií Chandler. Pro žáky jsou tyto hodiny cennou zkušeností a zpestřením.
V současné době se naše škola zapojila do projektu MAP II, v jehož rámci
se naši studenti setkávají s dalším rodilým mluvčím Sampsonem Agyapong
z Ghany. Tento exotický učitel doplnil
řady fryštáckých pedagogů na tři dny
v únoru a v plánu jsou ještě tři dny
v dubnu.
Velmi atraktivním doplněním výuky
v tomto školním roce je zájezd žáků osmých a devátých tříd do Anglie, který
Dne 8. 2. 2020 se sál ve ZDV oblékl do slavnostního a byl připravený
na tradiční rodičovský ples.
Na návštěvníky tohoto plesu čekal
velmi bohatý program. Jedním z hlavních bodů byla polonéza devátých tříd
ZŠ Fryšták, na kterou se většina moc
těšila. Jak nám bylo hodně krát řečeno, je to jedna z mála událostí, která
se děje jen jednou za život. Dalo by se
říct, že to byla zkouška odvahy a jestli
to vůbec jako kolektiv zvládneme dotáhnout do cíle. Cesta byla dlouhá a těžká,
naštěstí nám pomáhal s nacvičováním
taneční mistr pan Jiří Pohlodek z tanečního studia I-dance.

Ples 2020
Holky se oblékly do bílých šatů, kluci
do tmavých kalhot, bílé košile jim zdobili saténoví motýlci. A pak nastala naše
chvíle. Sál plný lidí se ztišil a čekal, co
se bude dít dál. Začala hrát hudba a my
jsme vyšli... I přes všechny naše obavy
a počáteční strach vystoupení dopadlo
nad naše očekávání. Z výsledku jsme
měli velkou radost. Bouřlivý potlesk byl
pro nás velkou odměnou. Na památku
jsme se před podiem společně vyfotili.
O další program se postarala naše
spolužačka Anička Macková, která

se uskuteční v květnu. Celkem čtyřicet
žáků s pedagogickým doprovodem navštíví nejznámější památky v Londýně
a okolí. Žáci budou ubytováni v tamějších rodinách, kde budou mít možnost
komunikace v anglickém jazyce.
Radek Matulík
vedoucí předm. komise cizích jazyků

skvěle zatancovala aerobickou sestavu. Největším překvapením večera byla
přítomnost taneční hvězdy Stardance
Tomáše Vořechovského se svojí taneční partnerkou Karolínou Kouřilovou, kteří nám předvedli walz, sambu a rumbu
na špičkové úrovni. Odvážným tanečníkům ukázali a naučili pár základních
kroků salzy. K tanci a poslechu hrála
skupina Vivian Band.
Děkujeme naším třídním učitelkám,
paní učitelce Krajčové a Ondrášové
za pomoc při nácviku a přípravy na polonézu. Všem učitelům, zaměstnancům
školy a rodičům za pomoc při organizaci
a hojnou účast na plese.
žáci 9.tříd

Spaní ve škole...
Přespání ve škole
Na začátku ledna nám paní učitelka
oznámila radostnou zprávu. A tou byla
informace, že máme možnost přespat
ve škole. Na všech bylo vidět, že je ta
novina úplně nadchla. Osmého ledna
jsme se téměř všichni kolem páté hodiny podvečerní sešli v naší třídě. Před
začátkem oﬁciálního programu jsme
si všichni povídali nebo hráli hry. Poté
paní učitelka Šafářová sdělila, jak naložit s mobily. Bylo načase nachystat si
pelíšky a obstarat večeři. Všichni jsme
vařili, což byla ohromná legrace. Jakmile každý uklohnil, co si připravil, zasedli
jsme ke stolu a naše „mňaminy“ si náležitě vychutnali. Po večeři jsme vyrazili
na krátkou procházku po Kvapilově ulici,
na její atrakci – nejosvětlenější vánoční
dům ve Fryštáku. Nesvítil. Začalo mrholit a my se vrátili do školy. Dostali jsme
příležitost zasednout v samotné sborovně u hlavního stolu! Do rozhlasu jsme
si po skupinkách popřáli vše nejlepší
do nového roku. Přišla největší zábava
celého programu. Schovka po celé škole. Pro lepší atmosféru se zhaslo. Bylo to
super. Mohl bych ji hrát třeba do půlnoci,
ostatně hráli jsme ji do půl jedenácté.
Všichni jsme si to náramně užili. Nevynechali jsme ani zubní hygienu, každý si
našel svůj „brloh“, paní učitelky nám popřály dobrou noc a šlo se spát. Bylo to
sice nepohodlné, ale se zážitky na duši
to šlo rychle. Následující školní den byl
o hodinu kratší, neboť jsme fyziku vyměnili za snídani. Tímto děkuji všem paním
učitelkám za krásný a bohatý program.
Jáchym Červený, 7. B
Noc ve škole
Ve čtvrtek 19. prosince 2019 nás čekalo spaní ve škole. Tak začneme pěkně
od začátku.

Po škole jsme se sešli v 17 hodin
na školním dvoře a počkali na paní učitelku, která nám otevřela. Všichni jsme
se moc těšili a nemohli se dočkat. Když
nás paní učitelka pustila do školy, šli
jsme do třídy a tam si nachystali spacáky
a ostatní věci. A teď už k našemu programu. Jako první jsme si vařili večeři, rozdělili se na čtyři skupiny. Každá skupina
vařila něco jiného, naše dobroty jsme nachystali k jednomu dlouhému stolu. Popřáli jsme si dobrou chuť a jedli. Po večeři jsme zkoušeli jeden z vánočních zvyků,
pouštění lodiček, které se nám povedlo.
Následně jsme se vydali k nejvíce vánočně osvětleném domu. Byl moc pěkný
a nebyl ani moc daleko od školy, takže
jsme byli za chvíli zpět. Všichni se těšili
do školy, protože nás čekalo překvapení. Hlášení do školního rozhlasu, které si
každý mohl zkusit a taky že zkusil. A teď
následovala schovka po budově 2. stupně. Hráli jsme ji dlouho, ale rychle nám
to uběhlo. I když jsme moc nechtěli, tak
i schovka skončila, a to byla poslední
hra, kterou jsme ten den hráli. Byl čas si
jít vyčistit zuby a jít spát. Někteří usnuli
rychle, některým to trvalo déle. V pátek
ráno se nám nechtělo vstávat, ale museli jsme, protože některá děvčata zpívala

vánoční koledy na schodech. Po rychlém
úklidu věcí, následovala snídaně. Potom
jsme se šli podívat na děvčata, která zpívala koledy, i ostatní se přidali. Následovalo rozbalování dárků. Všichni měli velkou radost, ale to znamenalo, že se nám
pomalu blížil konec. Uklidili jsme třídu
a vydali se domů.
Spaní ve škole se mi moc líbilo a těším se na další společné zážitky se svou
třídou.
Julie Holíková, 7. C
Spaní ve škole
Pondělí 16. 12. bylo pro naši třídu
asi to nejkrásnější pondělí, co jsme kdy
zažili. Do školy jsme přišli již natěšení
na naše vánoční přespávání. Většina
z nás si donesla alespoň část věcí, co
jsme potřebovali. Když konečně skončila škola všichni jsme radostně šli domů.
V pět hodin odpoledne jsme měli sraz
ve třídě, kde se rozvrhlo, kdo kde bude
spát. Jakmile byly všechny spacáky připraveny, byla na programu večeře. Po večeři se pouštěly lodičky, u čehož je potřeba dodat, že se ani jedna nepotopila.
Když jsme přišli do třídy, měli jsme chvíli
čas na povídání, ale když přišly paní učitelky, byli jsme připraveni vydat se na večerní procházku po okolí Fryštáku. Jakmile jsme přišli zpět z procházky, všichni
jsme si zapnuli telefony a paní učitelky
šly mezitím nachystat překvapení. Když
najednou začal někdo hlásit, aby se naše
třída dostavila do sborovny. Tam si každý
z nás mohl vyzkoušet hlásit rozhlasem.
Poté přišla na řadu slíbená schovka.
Tato hra nám zabrala něco kolem hodiny
a půl. Když hra skončila, šli jsme si umýt
zuby a převléknout se do pyžam. Potom
jsme si ještě chvíli povídali a zhaslo se
kolem čtvrt na jedenáct. Na závěr bych
chtěla poděkovat paní učitelce Kalandrové a Šafářové, že nám takovou akci
uspořádaly a doufám, že nám bude ještě
někdy umožněno si toto přespání zopakovat.
Ema Dřevojánková, 7. A
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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

LODÍ KARIBIKEM

Karneval nejen pro děti

Manželé Adoltovi nám opět přišli
zprostředkovat své zážitky z cest.
Po přednáškách o Izraeli, Vietnamu,
Ománu a Maroku nám tentokrát přiblížili prosluněný Karibik. Barvité vyprávění
z třítýdenní cesty lodí bylo doprovázeno stovkami krásných fotograﬁí, vůní
a chutí exotických čajů, chutnou kolumbijskou kávou a panamským rumem.
My posluchači jsme si přednášku jako
vždy velice užili a těšíme se na další
vhled do kultur a míst nám vzdálených.
Děkujeme.
AH

Jedno slunečné únorové odpoledne se v Lukovečku neslo v karnevalovém
duchu. Do Obecního domu se sešly děti v doprovodu svých rodičů či prarodičů
a známých, aby se poveselily a zařádily v rytmu písní a nejrůznějších soutěží. Mezi
maskami jsme našli hasiče vždy připraveného k akci, indiánský pár, kostlivce, víly,
princezny, bojovníka, avatara, Harryho Pottera, leoparda, motýlky, berušky, kočičky
a řadu dalších. Do vytváření kostýmů se zapojily i celé rodiny, což nás moc potěšilo
a pobavilo. K vidění byly postavy z pohádky O Červené Karkulce a třeba i chovatelka
drůbeže se svým kuřátkem. Pro děti byla připravena řada sladkých odměn za jejich
úžasné výkony v soutěžích, zábavné tvoření a bohatá tombola, jejíž výhry se dostaly
skutečně na každého. Letošními vítězi o nejlepší masky se nestali jednotlivci, ale
všechny děti, protože každé z nich vypadalo jedinečně.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník.
Výtěžek z akce bude věnován jako každoročně na tradiční Vítání prázdnin.
Za organizační tým KV

Tytam jsou medvěd i basa
Sotva si ráno místní medvěd po zimě
povybíral blešky z huňatého kožichu,
už ho odchytila podivná pestrobarevná
a velmi početná družina u obecního úřadu a vlekla ho dědinou od domu k domu.
Jako by našim občanům bylo medvídka
líto, za taneček mu nachystali pamlsky
neskutečných chutí a vůní, ale také
v nepřeberném množství. A medvěd
se povzbuzen chutnými pamlsky snažil,
přizval si muzikanty, aby v tanci mohl
roztáčet všechny naše dcérky na věkovou hranici nehledě. Samosebou došlo
i na štamprličky na zahřátí, a tak zima
nikým netřásla. Družina pak kupodivu
nebyla dlouhou cestou utrmácená, naopak čím dál veselejší. Nevíme, jak se
to stalo, ale nějakým nedopatřením se
k ní přidružili podomní obchodníci, nabízející pochybné zboží všeho druhu. Doufáme, že nikdo z občanů jim nenaletěl
a neutrpěl žádnou újmu.

...a co na to naše chasa?
Je to k nevíře, ale ani večer nikdo
neměl dost a sotva doma svlékli kostýmy, už běželi do Obecního domu, aby
prý učinili přítrž zábavám až do doby
velikonoční a pochovali symbol veselí
– starou basu. Obřad měl ale k smutku
velmi daleko. Ze sálu se ozývaly salvy
smíchu, když se probíraly hříchy za celý
loňský rok. Věřte, nebylo jich málo a nikdo z hříšníků neunikl soudu, vše vyšlo
na povrch. Proto se mějte všichni na po-

zoru, příští rok prý to tu bude zas a nikdo nebude ušetřen!
Velké poděkování patří nejen dobrovolným hasičům a místní skupině
ČČK, bohatému průvodu masek, ale
především všem občanům, kteří nelenili vynést před dům to nejlepší ze svého
kuchařského umu a stále dokazují, jak
důležité je mít společné tradice a navzájem sdílenou radost v dědině.
ik

Vážení rodiče, milí přátelé školy, dámy a pánové.
Předem mého krátkého zamyšlení a malé exkurze do života naší školy v uplynulém roce 2019 mi dovolte Vám popřát hodně zdraví a osobních úspěchů v roce 2020 a v neposlední řadě Vám přeji radost z vašich dětí a vnuků a jejich
osobnostního a uměleckého rozvoje.
Tak jako v minulých letech, tak i v roce 2019 se pedagogové i ostatní zaměstnanci školy soustředili na plnění nelehkého úkolu, který si škola dala do vínku při svém založení.
Pro připomenutí: jezdíme za dětmi do 18 měst a obcí Zlínského kraje, kde vyučujeme ve dvou uměleckých oborech
(hudební a výtvarný). 1282 dětí vyučuje celkem 82 učitelů.
Cílem naší práce je, aby se absolventi stali nositeli regionální kultury, tradic a společenského života vůbec. Ti nejlepší,
aby měli možnost studovat vyšší umělecké školy. Hlavně jde
však o to, aby všichni měli vztah k české kultuře a tradicím,
věděli, o co jde a vážili si obou veličin.
Zásadně si uvědomujeme, jak živá regionální kultura je
důležitá pro identitu každého národa, pro úroveň společenského chování, a jak je na ni závislá tzv. kultura vyšší. Jsme
přesvědčeni, že důležitou roli na tomto poli musí sehrát
české základní umělecké školství ve své vzdělávací činnosti
a snažíme se svou prací i příkladem přesvědčit o jedinečnosti této koncepce.
Naše metody práce s mladými talentovanými dětmi, bez
ohledu, jestli jsou z vesnice či z města, směřují jednoznačně po jedenácti letech uceleného studia k jejich klíčové,
zásadní kompetenci „aktivní nositel regionální kultury“. Pro
zjednodušení: potřebujeme ve městech, ale hlavně na vesnicích fungující spolkovou činnost, kapely potřebují muzikanty a kulturní tradice je třeba udržovat. Tam kde zanikly je
chceme znovu obnovit. Za posledních 17 let to ZUŠ Morava
ve své výchovné a kulturně veřejné činnosti několikrát jasně ukázala a dokázala. Jenom v minulém roce 2019 jsme
vedle běžného vyučování měli na 120 větších koncertů,
soutěží a výstav při různých příležitostech. Ve většině případů jsme byli osloveni takovými institucemi jako je Zlínský
kraj, Český rozhlas, obecní a církevní úřady a různé spolky

pracující na kulturních a společenských platformách. Naše
škola pořádá, anebo je významným spolupořadatelem na takových prestižních akcích jako je FEDO Zlín, Den Zlínského
kraje, Liptálské slavnosti, HUDGAJ Kašava či významné Mikulášské trhy ve Valašských Kloboukách, anebo Den hudby
ve Fryštáku. Velkou akcí školy je také pořádání adventních
koncertů, které byly v minulém roce ve Zlíně Jižních svazích,
Fryštáku, Štípě, Liptále, Bílovicích, Lukově, Ratiboři, Hošťálkové, Kateřinicích, Velkém Ořechově, Kašavě atd. Svou troškou do mlýna jsme přispěli při soutěži „Vesnice roku“, v obci
Kašava a Ratiboř, které se této soutěže s velkým úspěchem
zúčastnily. Tak jasně deklarujeme, že jsme a chceme být
garanty živé regionální kultury.
Chci se také pochlubit, že v minulém roce vzniklo školní
symfonické těleso ze žáků, bývalých žáků, učitelů a podporovatelů školy pod názvem Symfonieta Moravia. Tento orchestr
doslova vydupává ze země umělecký vedoucí a dirigent pan
Marek Obdržálek. Těleso se začalo okamžitě začleňovat
do veřejné činnosti vedle stávajících orchestrů, souborů
a sborů školy kterých je 21. A určitě stojí za připomenutí
také založení další dětské cimbálové muziky v Bílovicích
z názvem „Baňa“, pod vedením pana učitele Martina Crly.
Dámy a pánové. Jsem velmi rád, že naplněnost žáky naší
školy je téměř stoprocentní. Je to pro mne jeden z důkazů,
že se snažíme svou práci brát vážně a dělat ji poctivě. Největším důkazem je však fakt, když náš absolvent se dále
aktivně věnuje kultuře. To je cíl naší práce a bereme to jako
službu pro naši společnost.
S pozdravem a aktivní regionální kultuře zdar.
Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Kdo ví, že je milován, miluje. Kdo je milován, získá všechno, zvláště pak od mladých lidí.“
Don Bosco

V dnešním příspěvku bych ráda navázala na představování zaměstnanců DISu,
kteří pracují v technické sekci, pod níž spadá kuchyň, bar/recepce a ubytování. Jsou
to základní kameny našeho domu a bez nasazení zaměstnanců na těchto pozicích
by nebylo možné fungovat, natož vytvářet přidané pedagogické hodnoty.
Alena Světlíková
Narodila se ve Zlíně. Od svých 5 let
žije ve Fryštáku. Vystudovala Střední
ekonomickou školu ve Zlíně. Před několika lety se rozhodla pro životní změnu.
Začala se více zajímat o zdravý životní styl – především v oblasti zdravého
stravování. Dálkově si doplnila vzdělání
v oboru kuchař/číšník. To ji také přivedlo v dubnu roku 2018 k nám do DISu.
Pro DIS je Alena požehnáním, protože
si se svou rozhodnou povahou lehce
poradí s každou výzvou. Je energická
a tvůrčí.
Ptala jsem se jí, jak by popsala
svoji pracovní pozici recepční, kterou
na DISu zastává:
„Není to klasický bar, restaurace
nebo kavárna. Tím, že jsme v salesiánském domě, je zřejmé, že tu probíhá
práce s mladými lidmi. Můžete se tu
potkat s instruktory i žáky, kteří realizují
Orientační dny®. Není to tady sešněrované jako v běžných provozech restaurace. Je to tu živé, aktivní, otevřené pro
všechny, kteří si chtějí popovídat u horké čokolády či kvalitní kávy nebo si přijít
zahrát ping pong. Vhodné pro čas s přáteli i celé rodiny. Každý je tu vítán. Stále
se snažíme něco vylepšovat, a tak jsme
např. v loňském roce zavedli točenou limonádu (snažíme se podporovat místní
produkty, máme brambůrky ze Slušovic
a limonádu ze Záhlinic). Můžete si u nás
prohlédnout a zakoupit zajímavé knižní
tituly z nakladatelství Portál (např. Mužský kód, U Božího mlýna, Jak připravit

Co bylo a co nás čeká:
V lednu proběhl 20. Staříčkův prvorepublikový ples a dva týdny na to
Den otevřených dveří. Akce to byly
zdařilé, děkujeme všem zúčastněným. Fotograﬁe z těchto akcí najdete
na našich webových stránkách www.
disfrystak.cz.
13. - 15. 3. 2020 proběhne Postní
duchovní obnova pro mládež od 14ti
let. Mladí se mohou přihlásit na: https://www.disfrystak.cz/vikendovky/.
Máme už naplánované letní tábory 2020, přihlášení je možné na: https://www.disfrystak.cz/tabory/.

dítě do 1. třídy, Příběhy pro potěchu
duše a mnoho dalšího).“
A na závěr něco z osobních zálib,
které mi na sebe Alena prozradila. Mezi
její oblíbené činnosti patří péče o zahrádku, dále potom sport, především
cyklistika.
Nejhodnotnější je pro ni čas aktivně
strávený v dobré společnosti.
Zuzana Musilová
Zuzka je rodilá Fryštačanka. Vystudovala SPOŠ ve Zlíně. Pracuje ve ﬁnanční sféře. V dubnu roku 2019 začala v DISu jen vypomáhat na recepci,
ovšem teď už je Zuzka plnohodnotnou
součástí našeho pracovního týmu.
„DIS jsem měla ráda vždycky, ale
nikdy by mě nenapadlo, že tady začnu
pracovat. Svým speciﬁckým způsobem

fungujeme jako rodinný podnik a věřím,
že když k nám někdo zavítá, tak to musí
být poznat. U nás se vždy můžete těšit
například z vynikající kávy nebo ze zmrzlinového poháru s horkými malinami.
Máme tu také horolezeckou stěnu, kterou jsme na podzim rozšiřovali a která
je k dispozici i pro širší veřejnost,“ prozradila mi Zuzka, jak vnímá svoji pozici
na recepci DISu.
Ideálně strávený čas v právě probíhajícím zimním období si představuje
s knížkou a hrnkem kávy v ruce. Zuzku
v poslední době uchvátil svět bylinek.
Jednak se v této oblasti vzdělává a také
zkouší vyrábět mnohé chutné produkty
z darů naší země. Zuzka je laskavá, tvořivá a nápaditá duše. Když vás u nás
přivítá usměvavá, příjemná a nenuceně
ochotná bytost, narazili jste právě na ni.
DZ

SENIOŘI

Minerály II

nové, krásné karty minerálů obrázkem
dolů. Každý si vybral „svoji“ kartu a k té
byla charakteristika, působení minerálu
na člověka. Zkrátka poučení i zábava až
do konce. Loučili jsme se s paní Zdeničkou, zapálenou obdivovatelkou minerálů, jako s kamarádkou. A s přáteli se
člověk znovu rád setkává. Srdečné díky
od nás všech.
Za Klásek
A. Bačůvková
foto J. Ohlídal

Nikdy se nevrátí…

Stručný nadpis, ale kolik v sobě
skrývá oblastí bádání a použití pro člověka. Jen malé okénko z tohoto oboru
nám již podruhé v Klásku – tentokrát
11. 2. 2020 – pootevřela paní Zdenička Gořalíková.
Ukázala nám část své sbírky a dokonce jsme si je také osahali (musí se
pak tyto umýt). Názvy těchto kamenů
zněly z jejich úst jako hudba. Kdo si
zapisoval k čemu který minerál slouží, jak na člověka působí, také neprohloupil. Její nadšení nás úplně vtáhlo
do světa těchto kamenů. Například

takový šungit, nebo i kalcid (při správném umístění) ruší elektrosmog z počítačů a televizních obrazovek. A každý
minerál má vliv na jinou část lidského
těla. Kupovat minerály jen v prodejnách
s oprávněním: na Školní ulici ve Zlíně,
na Hostýně, nebo na výstavě šperků
a minerálů ve zlínském hotelu Moskva
29. 2. 2020. Touto pozvánkou ukončila
Zdenička svoji přednášku. Vlastně ne!
Snad všichni zúčastnění ji bombardovali
svými dotazy, na které ochotně odpovídala. A nakonec – jako bonus – měla pro
nás překvapení. Rozložila na stole úplně

Ani doba chození do školy. Ale vzpomínky a „zisk“ školních let nás provází
po celý život. Tak o tom jsme besedovali s PhDr. Česlavem Zapletalem u nás
v Klásku 28. 1. 2020. A náš průvodce
touto besedou rozšířil naše obzory větším záběrem o dalších činnostech známých učitelů. Například pan učitel F. Bardoděj probouzel lásku k rodnému kraji
i duchovnímu uvědomění člověka. Každý
má na co vzpomínat – i ti co nevyrůstali
ve „fryštacké univerzitě.“ Veselé i vážné
historky vyplnily náš čas a znovu jsme
si uvědomili, že vklady učitelů do malých, nebo mladých žáků nesou ovoce
i po letech, kdy už ti učitelé tady nejsou.
Umíme to vůbec ocenit? Tak i z tohoto
pohledu moc a moc děkujeme panu učiteli PhDr. Zapletalovi za jeho vstřícnost
a čas, který nám věnoval.
Anna Bačůvková

30. ročník DEGUSTACE SLIVOVICE
Zní to neuvěřitelně, ale v pátek 14. února se uskutečnil již jubilejní, oﬁciální
30. ročník degustace valašské slivovice, který pořádá volejbalový oddíl TJ Fryšták.
s historickou tabulkou, hodnotící lístky
Rok utekl jako voda a fryštáčtí volejbalisté se opět sešli spolu s rodinnými
a velký vyhodnocovací plakát. Stoly byly
plné výborného občerstvení, kde nechypříslušníky a přáteli v klubově fryštácké
běly domácí speciality a dobroty růzsokolovny, aby rozhodli, kdo má nejlepných druhů. Každý z příchozích obdržel
ší slivovici. A proto, že už nejsme žádní
na památku jubilejní tričko. Potisk nám
mladící a každý má nějakou tu bolístku,
naším letošním mottem bylo heslo:
zajistil sponzor, za což mu patří velké
poděkování Perfektně připravenou akci
„Slivovice na svět přišla, aby bolest
si všichni náramně užili a pochvalu nám
z těla vyšla“.
vyslovili i hosté. Ještě dlouho se debaRok 2019 nebyl pro švestky vůbec
tovalo o pořadí a hodnocení jednotlivých
příznivý. Velmi špatná úroda se podevzorků a dobrá nálady nám vydržela
psala na tom, že některé hodnocené
dlouho do noci.
vzorky nebyly z aktuální sklizně. To však
nezabránilo uspořádat tuto již tradiční
A jak to dopadlo? Kdo měl nejlepší
slivovičku?
únorovou akci a příjemně se pobavit.
1. František Páleníček
Letošního jubilejního 30. ročníku se
2. Aleš Sychra
zúčastnilo 17 odvážných degustátorů,
3. Jiří Rafaja
kteří hodnotili a rozhodovali o pořadí
A nejlepší degustátor? Tomáš Prucelkem 27 vzorků. Organizace se ujali
senovský.
již osvědčení členové volejbalového oddílu a rodinní příslušníci. Jako každoročVšichni obdrželi krásné diplomy
a poháry.
ně byly připraveny doprovodné bulletiny

Již teď se fryštáčtí volejbalisté a jejich přátelé těší na další společné akce
a doufají, že rok 2020 bude pro pěstitele švestek, příznivější. Že mráz květy nespálí, stromy neuschnou, nepodlehnou
šarce či jiným nemocem, nebo naopak
se nepolámou pod tíhou plodů a budou
moci ze svých trneček vypálit kvalitní vitamín „S“ - domácí slivovici!
Vždyť, kdo slivovici pije, vesele
a dlouho prý žije…
Za organizační výbor volejbalového
oddílu TJ Fryšták
L. Ševela
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„Už ho vedou!“
Tato slova jsme během sobotního
dne slyšeli mnohokrát. Fryštákem se
totiž valil bujarý masopustní průvod masek v čele s fašankovým medvědem.
Muzika vyhrávala do kroku i do skoku
a neúnavný medvěd tancoval se všemi
ženami i dívkami. A ty koblížky, koláče,
chlebíčky a sekaná... doslova pastva
pro oči i naše břicha. Co jsme nesnědli,
naložili jsme na kárku, však se nám to
večer bude ještě hodit... Víme dobře, že
některé hospodyňky vstávaly ve 4 hodiny
ráno, aby pro nás usmažily čerstvé a voňavé koblížky. Za to jsme se jim odvděčili
pěknou písničkou, tanečkem a troškou
A proto vás srdečně zvu příští rok
opět na Vodění medvěda a fašankovou
zábavu s pochováváním basy (sobota
13. února 2021). Pište si do kalendáře!

toho rámusu. Na náměstí jsme dorazili
akorát včas, pan starosta už na nás čekal. Po úvodním ceremoniálu a předání
klíče od města, masky přebraly nadvládu nad městem a to teprve začala mela.
„Fryštácký lihový soud“ odsoudil za těžká provinění několik darebných občanů
a trest se nevyhnul ani panu starostovi.
Vše s úsměvem a nadsázkou. Na závěr
jsme si všichni zazpívali, společně zatancovali a fryštácké náměstí bylo v tu
chvíli zalité sluncem a pozitivní energií.
Letos poprvé průvod pokračoval do hostince U Žáků, kde proběhla fašanková
zábava. Lidé postupně přicházeli, dobře
se najedli a napili, ale hlavně se do sytosti nasmáli při pochovávání basy. To
pro nás připravili kamarádi folkloristi ze
Zlína. Farář, kostelník i ministrant v parádních kostýmech předvedli obdivuhodné herecké výkony a celé dílo pěvecky
dobarvil ženský sbor Šikovnice. I když
se většina lidí po pochovávání basy
rozešla ke svým domovům, zdravé jádro zůstalo. Zpívalo se a tancovalo až
do půlnoci.

Když se dívám na fotky a videa z letošního fašanku, mám pocit, že cestuji
v čase o 100 let zpět. Vše je tak živé,
veselé a přirozené. Lidé se na sebe
usmívají, přejí si hodně štěstí, zpívají
a tancují při muzice.
Přála bych vám všem tento
ne zcela běžný pocit zažít!

Vodění se vydařilo,
i sluníčko zasvítilo.
Medvěd hopsal s paničkami,
povzbuzován písničkami.
Dobří lidé nás hostili,
snad jsme je dost pobavili.
Pan starosta klíč nám předal,
za narážky se nehněval.
Na zábavě u Žáků
dobrých lidí z Fryštáku
sešlo se nám také dost,
vítaný byl každý host.
Vrcholem celé té krásy
bylo pochovávání basy.
Sranda, humor, ironie,
taky trošku parodie.
A příští rok těšíme se,
že zas všichni sejdeme se!
Terka Belková
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Březnové akce knihovny

NAŠI JUBILANTI
V měsíci BŘEZNU 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Marie Doležalová
Josef Drábek
Olga Gálíková
Miroslav Hanačík
Zdeňka Hlavatá
Mária Horáková
Vlasta Janušková
Jiří Jasenský
Otakar Jaška
Jana Ježíková
Miloslav Kasala
Alena Kolajová
Oldřiška Košáková
Vlasta Langrová
Petr Pagáč
Dagmar Rektoříková
Zuzana Slaměnová
Pavel Strangmüller
Oldřich Svačina
Světluše Šlechtová
Jana Vojtková
Jaroslav Zaoral
Libuše Zbořilová
Marta Žourová
Všem jubilantům přejeme
mnoho spokojenosti v rodinném
kruhu, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!
Stavebník hledá
KE KOUPI STARŠÍ RODINNÝ DŮM.
Nabídky na tel.: 604 517 862

Milé příznivkyně a milí příznivcové knih,
jaro na nás sice svými květy mrká už od zimy (letos takřka bez cukru), ale papírově má ještě čas. Měsícem, který tradičně pobývá na pomezí, je březen. Umí nás
vyladit na nadcházející pestré a voňavé období. V jeho průběhu pro Vás připravujeme
tři takové ladění schopné libůstky. Neváhejte je navštívit!
my z knihovny
11. 3. 2020, 17.00, hasičská zbrojnice
Alberto Vojtěch Frič a Checomacoco
Vnuk cestovatele, spisovatele a legendy českého kaktusářství A. V. Friče Pavel se
svou manželkou Yvonnou představí takřka
neuvěřitelný příběh o nedávném objevení příbuzných mezi paraguayskými indiány a společenství Checomacoco, díky kterému svým
jihoamerickým blízkým pomáhají zvládat překážky měnícího se světa.
19. 3. 2020, 17.00, obřadní síň fryštácké radnice
Pohádky a pověsti z Držkové
Na sklonku loňského roku vydala obec
Držková druhý ediční počin z autorské dílny
manželů Jančíkových, učitelského páru, který
této obci ve 30. letech minulého století pomohl rozkvést. Po nádherné Valašské dědině Držkové přišly na řadu Pohádky a pověsti
z Držkové, již Augustin Jančík sepsal roku
1940. Na své vydání kniha čekala bezmála
80 let.
Knihu představí Ing. Lubomír Marušák, držkovský místostarosta a jeden z iniciátorů jejího vydání. V podání vedoucího Městské knihovny Fryšták Mgr. Pavla Nášela
zazní také dvě z pověstí a můžeme se těšit i na hudební doprovod po Valašsku.
Zároveň si budete moci Pohádky a pověsti z Držkové zakoupit.
25. 3. 2020, 17.00, fryštácká knihovna
Detektorář ve službách archeologů a jiná setkání s amatérskou archeologií
Vypravěč, jemuž se málokdo vyrovná, a mnohým Fryštačanům známý technik
Městského divadla Zlín Karel Matuška nám přiblíží své archeologické lásky – detektorařinu, kterou provozuje ve spolupráci s profesionálními archeology, objevy z období paleolitu – a svůj podíl na profesionálních archeologických výzkumech. Vše doplní
ukázka nalezených artefaktů a fotograﬁe.
P. S. pro uživatele městské knihovny: Jestliže jste zapomněli včas vrátit knihu
nebo časopis, během března můžete takovou výpůjčku vracet, aniž bychom po Vás
požadovali poplatek z prodlení.
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883

Nabízíme také památečníí sklo!

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k
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Bc. Michaela Zapletalová

(+420)b603b505b345
zapletalova@realitygaia.cz

www.realitygaia.cz
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