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Vážení spoluobčané!

Vstupná brána Muránskeho hradu
Foto: Maroš Detko

Společně jsme vstoupili do nového roku. Čas vánočního rozjímání a silvestrovského veselí v našich myslích rezonují už jen jako vzpomínky spojené s někdy až
nad míru hekticky prožívaným závěrem každého odcházejícího roku. Ten tam je jistě
i čas rekapitulace všeho, co jsme v minulých dvanácti měsících prožili, a současně
v nás ještě živě doznívají echa předsevzetí a přání, která jsme vyslovovali v okamžicích příchodu roku 2019.
A naše novoroční představy se mnohdy nepochybně pojí – viděno pohledem jakési „širší rodiny“ – i s naším městem. Všichni přece máme zájem na tom, aby se
nám v místě, kde žijeme, dařilo, aby pokud možno i Fryšták vzkvétal, dál se rozvíjel.
A konkrétní vize dalšího rozmachu města je samozřejmě jeho vedení připraveno
postupně naplňovat. Ale o tom až v následujících číslech našeho měsíčníku.
Dovolte mi tedy, vážení spoluobčané, abych vám i já na prahu nového roku
upřímně popřál především hodně zdraví, štěstí, vzájemné lásky, radosti i pohody,
osobních i pracovních úspěchů, jakož i dostatek síly zvládat úkoly, které nás čekají,
a pochopitelně veselou mysl…
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města

Půjdem spolu do Betléma...

Rozsvěcování 2018
na Kvapilce
V polovině listopadu jsme byli potěšeni pozvánkou od Romana Drobného
na další ročník rozsvěcování na naší
ulici. V předvečer první adventní neděle, také nazývané železné, jsme
se v hojném počtu padesáti pěti sešli u domu Romana. Vše bylo vzorně
připraveno pod přístřeškem, který byl
zabezpečen fólií proti větru a průvanu.
Na stůl hojnosti postupně sousedé přinášeli nejrůznější dobrůtky. Romanova
maminka Alenka a sestra Simona se
ujaly práce hostitelek. Všechny zahříval jejich výborný svařák.
Přesně v osmnáct hodin pan domácí rozsvítil dům i zahradu samozřejmě
za bouřlivého potlesku všech a výskotu dětí. Zahájení adventu zpečetily dvě
petardy. Pak následovaly koledy, které
navodily vánoční čas. Při povídání se
hospodyňky věnovaly nejen očekávání
Vánoc, ale také jejich přípravě – nákupům, uklízení, pečení, zdobení svých
obydlí, ale i výrobě svícnů a ozdob, což
se projevuje v ulici za okny, na balkónech i stromech.
Od pole se objevil nečekaně i čert,
kterého vyslali na zvědy Mikuláš s andělem, aby ještě před jejich chozením
5. prosince zjistil, jaká je situace, zda
děti poslouchají. Ty si našly svoji zábavu. Polévaly si vodou chodník na konci
ulice a byla z toho skvělá klouzačka
jako v Ladově zimě. Čert si jejich aktivity pochvaloval.
Vedle nejrůznějších pochutin se objevily i vzorky nové slivovice na ochutnání. To byl středobod pro diskuzi
chlapů nad výsledky letošní vynikající
úrody. Ženské daly přednost výborné
griotce Martiny Černekové.
Přestože teplota venku byla pod
nulou, tak zábava vydržela dlouho
do noci.
Advent je také dobou naděje, což
znamená, že nejsme sami, že máme
kolem sebe úžasné lidi, a to nejen rodinu, ale vynikající sousedy a skvělé
místo, kde se cítíme dobře (na naší
Kvapilce).
Romane, Alenko a Simčo
moc děkujeme!
Alena Dofková, foto Libor Drábek
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FRYŠTÁCKÝ
ŽIVÝ BETLÉM
Znáte to. Každý máme své zvyky. My na Boží Hod vánoční jezdíme
do Fryštáku na Živý Betlém. Jsou
na něm zainteresovaní naši přátelé
z fryštácké farnosti a ta hvězda nad
městysem tolik svítí...
Nečekám zázraky. Vánoční příběh
znám, průběh akce taky: „tož, podpoříme je aspoň účastí a nějakou korunkou“, říkám si.
Jenže. Jako bych zde byl letos poprvé, jako bych viděl novýma očima.
Všechno je pro mne tak opravdové,
tak živé. Ne, tady se nehraje o tom,
co bylo kdysi. Zpěváci a hudebníci
a ten příběh o chlapci Jáchymovi – to
ve mně se spojuje svět přirozený s tím
nepřirozeným, tajemným? Nebo je to
tady, na fryštáckém náměstí?
Putujeme k Betlému proti proudu
času s Jáchymem, neposednou ovečkou Kudrlinkou a trochu svérázným
andělem, úplně nově poznáváme tři
mudrce. „Kruh se uzavřel,“ řeknou
ti tři před Betlémem a já trochu lituji těch, kteří celý příběh probrebentili
a písní se nenasytili.
A že má celá tato cesta do Betléma i dobročinnou tečku, to už je jen
ona pověstná třešinka na tomto fryštáckém malém Vánočním zázraku.
AK

Poděkování
Dne 25. prosince 2018 se ve Fryštáku uskutečnil jako již tradičně živý
betlém. Příprava byla rozčleněna
do několika sekcí – hudební, herecké
a technické. Na místě se potom přidala občerstvovací.
Přes velké množství těch, kdo se
na průběhu podíleli, se nakonec podařilo vše propojit. Dokonce i počasí
bylo milosrdné.
Výtěžek letošní sbírky, která při živém betlému proběhla, byl určen rodině Bačůvkových z Vítové, jejichž dům
v roce 2018 vyhořel. Díky velkorysosti
návštěvníků jsme jim pak mohli předat 7500 Kč.
Děkujeme všem, kdo se zapojili
do přípravy i realizace, a také všem,
kdo si přišli připomenout Narození
a třeba také svým darem přispěli.
organizátoři

RMF č. R 2/2018/VII z 22. 11. 2018
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí žádost Mgr. L.
Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták o souhlas
zřizovatele s realizací projektu a uděluje
souhlas Základní škole Fryšták s realizací
projektu „Šablony II-Personální podpora,
profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ Fryšták“ z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání“,
vyhlášeného v rámci výzvy 02_18_063
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
RMF při výkonu funkce zřizovatele ZŠ
Fryšták, okres Zlín, p. o., uděluje souhlas
Mgr. L. Sovadinovi, řediteli ZŠ Fryšták,
k podnájmu svěřeného majetku a k uzavření příslušné podnájemní smlouvy
ve smyslu předložené žádosti, a to k části pozemku p. č. 2/4, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m²/
den, na dobu určitou od 21. 12. 2018
do 23. 12. 2018, za účelem prodeje vánočních ryb.
RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy k používání certifikovaného
elektronického nástroje KDV, a to mezi
městem Fryšták a firmou AGENTURA KDV
CZECH, v. o. s., Olomouc, jejímž předmětem je udělení souhlasu poskytovatele licence na používání certifikovaného
elektronického nástroje pro procesování
veřejných zakázek KDV včetně dokumentace distribuované prostřednictvím jakéhokoli média Nabyvateli za účelem používání EN KDV podle autorského zákona
a podmínek uvedených ve smlouvě.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování
žádostí o dotaci k projektům s názvem
„Realizace energeticky úsporných opatření v rámci výzvy č. 100 OPŽP, Prioritní osa
č. 5 – Energetické úspory, Speciální cíl č.
5.1 v objektu Základní školy Fryšták, Mateřské školy Fryšták, objektu radnice – kinosálu a DBD Fryšták“, a to Ing. D. Plíštil,
Ph.D., Mělník
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták a Ing. D. Plíštilem,
Ph.D., Mělník, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotace a manažerské řízení přípravy projektu na akci: „Realizace
energeticky úsporných opatření v budově
ZŠ Fryšták“.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták a Ing. D. Plíštilem,
Ph.D., Mělník, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotace a manažerské řízení přípravy projektu na akci: „Realizace
energeticky úsporných opatření v budově
MŠ Fryšták“.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi MF a Ing. D. Plíštilem, Ph.D., Mělník,
jejímž předmětem je zpracování žádosti
o dotace a manažerské řízení přípravy

projektu na akci: „Realizace energeticky úsporných opatření v budově radnice
Fryšták – kinosál“.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi MF a Ing. D. Plíštilem, Ph.D., Mělník,
jejímž předmětem je zpracování žádosti
o dotace a manažerské řízení přípravy
projektu na akci: „Realizace energeticky
úsporných opatření v budově č.p. 381,
382, 383 (Dům s byty pro důchodce)
ve městě Fryšták“.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
4/2018 ze dne 3. 10. 2018 bez připomínek.
RMF schvaluje pořízení přenosného
komplexního elektronického konferenčního, hlasovacího, řídícího a archivačního
systému pro záznam jednání Rady města
Fryštáku a Zastupitelstva města Fryštáku
od firmy MINISTR SYSTEMS, s. r. o., Pardubice, v částce 199.500 Kč bez DPH, tj.
241.395 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem a firmou MINISTR SYSTEMS, s. r. o., Pardubice, za účelem
pořízení přenosného komplexního elektronického konferenčního, hlasovacího, řídícího a archivačního systému pro
záznam jednání rady a zastupitelstva,
v celkové částce 199.500 Kč bez DPH, tj.
241.395 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro občanské záležitosti při RMF
č. 6/1/2018 ze dne 18. 10. 2018.
RMF s odkazem na informaci o dosažení 80 bezplatných odběrů krve vyslovuje poděkování panu Z. Šafářovi za ochotu
darovat krev pro zdraví a záchranu života
svých spoluobčanů a uděluje mu tímto
ocenění 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 č. R 3/2018/VII z 30. 11. 2018
(Výpis usnesení)
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu
v předpokládaném objemu nad 200 tis.
Kč bez DPH pro realizaci zakázky malého
rozsahu (Zajištění zpracování energetických posudků zpracovaných dle požadavků OPŽP 100. výzvy pro objekty Základní
školy Fryšták, Mateřské školy Fryšták, kinosálu a Domu s byty pro důchodce Fryšták a zajištění zpracování projektových
studií zpracovaných dle požadavků OPŽP
100. výzvy pro objekty ZŚ Fryšták a MŠ
Fryšták) ve složení: Ing. P. Gálík / Ing. M.
Kasala, G. Najmanová, MBA / Ing. P. Dohnal, Mgr. L. Sovadina / Bc. V. Kalafutová.

2|3

ZPRÁV Y Z RADN IC E

MĚSTOFRYŠTÁK

MĚSTOFRYŠTÁK

Obecně závazná vyhláška
Města Fryštáku č. 2/2018,

Obecně závazná vyhláška
Města Fryštáku č. 3/2018,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Fryštáku č. 1/2003
stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Fryštáku č. 2/2005
požární řád města.

Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne
10. prosince 2018, usnesením číslo U Z 2/2018/VIII/09
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 stanovení
podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
se zúčastní větší počet osob, ze dne 3. 11. 2003.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem
po dni jejího vyhlášení.
Ing. Pavel Gálík, v.r.
místostarosta

Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne
10. prosince 2018, usnesením číslo U Z 2/2018/VIII/10
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2005 požární
řád města, ze dne 9. 3. 2005.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem
po dni jejího vyhlášení.
Ing. Pavel Gálík, v.r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel, v.r.
starosta

Mgr. Lubomír Doležel, v.r.
starosta
MĚSTOFRYŠTÁK

Obecně závazná vyhláška města č. 5/2018,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne
10. prosince 2018 usnesením č. U Z 02/2018/VIII/12 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek
ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Fryšták
(dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území obce (dále jen „poplatník“).2
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se
pes stal starším tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se
platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu
nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala,
nově příslušné obci.4
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být
fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková
skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede5
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo
obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních slu-

žeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě,
že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.6
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa............................................ 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele ................................................. 150,- Kč,
c) za prvního psa, chovaného v obytném
domě s více než dvěma byty............................ 200,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele dle písm. c) ............................... 300,- Kč.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním
poplatku ze psů, ze dne 21. 12. 2010.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Ing. Pavel Gálík, v.r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel, v.r.
starosta

1) §
 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. příslušného
kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.7
(2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. (1) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 28. 2. příslušného
kalendářního roku.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu
zaniká.8
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo
část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Parkování
na místních komunikacích
ve Fryštáku
Aktuální dopravní situace na místních komunikacích (MK) ukazuje na pravidelné porušování zákona
(č. 361/2000 Sb., § 25, odst. 3), jenž uvádí, že „při stání
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.“
Omezení průjezdnosti může komplikovat akutní zásah
složek IZS, snižuje plynulost a bezpečnost provozu a brání
v zimní údržbě místní komunikace.
Tato záležitost byla projednávána na Zastupitelstvu
města Fryštáku dne 10. 12. 2018 a zastupitelé přijali
usnesení č. U Z 02/2018/VIII/22a), kterým vyzývají občany k důslednému dodržování tohoto zákona. Následným
krokem bude jmenování pracovní skupiny, která se bude
stávající situací zabývat. Zároveň bude kontaktována Policie ČR, jež bude dohlížet na dodržování zákona.
Ing. Karel Zlámalík, zastupitel
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MALÁ SOUTĚŽ K VELKÉMU VÝROČÍ
Při jednom z loňských setkání ke
století naší samostatnosti jsme naznačili, že připravíme krátkou soutěž z Fryštácka v minulém století. Odpovědi na
otázky můžete předat v půjčovní době
přímo v knihovně nebo elektronicky
(e-mail: knihovna@frystak.cz), nebo předat v obálce se jménem odpovídajícího do schránky u vchodu do městské
knihovny.
Správné odpovědi a výsledky budou
zveřejněny ve Fryštáckých listech a při
setkání k jubileu osvobození Fryštácka
(6. květen 1945).
Doporučené zdroje informací (pamětníci – rodáci, starší spoluobčané
a příbuzní, knihy Městečko Fryšták,
Město Fryšták a další literatura)
-Čz-

Otázka č. 6 

?

1. Jak se jmenovalo do osvobození roku 1945 fryštácké náměstí?
2. Která z fryštáckých ulic se do roku 1945 nazývala Havlíčkova?
3. J ak se nazýval po znárodnění 1948 areál bývalé Jadrníčkovy továrny
v dnešní Holešovské a Tovární ulici (jaké firmy tu sídlí v současnosti)?
4. N
 a kterém domě na fryštáckém náměstí se nachází nejstarší reliéf
prof. T. G. Masaryka, pozdějšího prvního prezidenta ČSR (č. domu)?
5. K
 olik starostů stálo v čele našeho města od roku 1945 až do současnosti?
6. Ve které ulici se nacházel objekt na snímku (k čemu sloužil)?
7. Kde se nacházel bývalý obchůdek na snímku?
8. K
 terou ulici (místo) zachycuje foto z pohřbu ostatků národního hrdiny,
legionáře Antonína Grmely?
9. V které ulici se nacházela tato rázovitá chaloupka?
10. K čemu sloužil objekt na snímku a kde se nacházel?

Otázka č. 7 

Otázka č. 8 

Otázka č. 9 

Otázka č. 10 

ZPRÁV Y Z RADN IC E

DOPRAVNÍ SLUŽBY PRO IMOBILNÍ I SENIORY
Jste vy nebo váš člen rodiny seniorského věku a potřebujete zajistit asistovanou přepravu za lékařem, na úřady nebo například za nákupy? Jste vozíčkář nebo
člověk se zdravotním postižením a potřebujete se po Zlínsku někam dopravit,
pravidelně nebo nárazově?
pro zabezpečení klienta na vozíku. PoSnadná pomoc. Zavolejte na dispekud nejste na vozíku, ale potřebujete
čink dlouholetého přepravce osob se
dopomoc do vozu, ochotně Vám pomůsníženou schopností pohybu Handicap
že do vozu nebo pak z něj řidič nebo
Zlín. Disponují vozidly opatřenými náasistent přítomný ve vozidle. Pokud si
jezdovou rampou a kotvícím systémem
při objednávce převozu řeknete o zapůjčení vozíčku pro snazší přesun z domu
nebo pak pro pohyb na místě určení,
ani to není problém. To samé platí při
potřebě osobní asistence na místě,
kam jedete.
Poskytovatel zajišťuje individuální
přepravu imobilních osob takzvaně „ode
dveří ke dveřím“, aby tak zprostředkoval buď denní kontakt dospělých klientů
s jejich pracovištěm nebo u dětí přepravu do předškolních zařízení, do běžných
či speciálních škol. V dopoledních hodinách ve všední dny je pak určen prostor
i pro nepravidelné klienty. Služba je
hrazená cestujícími; jízdné klienta při
nepravidelné přepravě s trvalým bydlištěm ve Zlíně činí 15 Kč za ujetý kilometr, u občanů „mimo zlínských“ pak
30 Kč za kilometr. V případě pravidelné
přepravy činí výše úhrady polovinu.

Handicap Zlín, z.s. děkuje Městu Fryšták na sklonku roku za letošní
i předcházející finanční podporu, kterou
částečně dotuje pravidelnou přepravu
jednoho z občanů města.
Telefonní spojení na dispečink Handicapu Zlín (v době 8,00 – 15,00 hod.):
577 211 475 a 605 546 679, e-mail:
handicap@handicap.cz – více na www.
handicap.cz
Ostatní služby a aktivity spolku:
osobní asistence seniorům a osobám
s tělesným postižením, volnočasové
akce pro děti a mládež s postižením,
integrační akce, sportovní aktivity osob
se zrakovým postižením, půjčovna kompenzačních pomůcek, dobročinný obchod Dobroděj, benefiční akce atd.
Ilustrační foto
Aleš Chudárek,
ředitel, tel.: 603 385 392

Daruj krev!
Po dlouhé době Komise pro občanské záležitosti při MZ Fryšták mohla
uspořádat slavnostní akci pro Dárce
krve.
Jistě nemusím nikomu říkat, jak je
nejvzácnější, nejdražší tekutina – krev,
vzácná. Jistě všichni dobře víte, jak každá nemocnice vybízí občany, dobrovolné dárce krve, ke spolupráci. Krve není
nikdy dost!

Ve Fryštáku máme několik občanů,
kteří vlastní Zlatou plaketu dárců krve.
Dne 4. 12. jsme však blahopřáli
panu Zdeňku Šafářovi, který už 80x
daroval zdarma krev.
Na mysl se vtírá myšlenka. Kolik lidských životů pomohl zachránit. Byly to
děti? Byly to ženy, matky? Byli to, tátové od rodin? To neví ani on, dárce. To
nevědí ani zachránění příjemci. Pro člověka v nouzi je to
neznámý dárce.
Ale pro nás,
Fryštačany, je to
v poslední době
pan Zdeněk Šafář, na něhož (jakož i na ostatní
dárce krve z Fryštáku) jsme pyšní,
jsme hrdí. Pro
něho a jeho rodinu jsme uspořádali slavnost, na
které vystupovaly
děti z folklorního

souboru Fryštáček, žáci 8. a 9. tříd ZŠ
Fryšták.
Určitě ve studentech záslužný čin
pana Šafáře zanechal hlubokou stopu.
Jejich vzorné a důstojné chování slibuje
do budoucna, že někteří v dospělosti
budou následovat jeho zářného příkladu.
Našemu zaslouženému dárci, panu
Zdeňku Šafářovi, ze srdce přeje hodně
zdraví a za Fryštačany děkuje 
SK.
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Úvaha
Přátelé, už jste se setkali s někým, kdo si na nic nestěžoval? Já
ne! Myslím, že každý z nás má vinu
na tom, že není svět takový, jaký by
měl být. Snažíme se (alespoň někteří) změnit něco málo k lepšímu. Pomáháme vhodnou aktivitou. Jiní však
jsou lhostejní, leniví, pasivní a proměna k lepšímu je jim cizí. Mnozí neodvrací oči k nespravedlnosti, nejsou
pohodlní, nejsou zbabělí. Nikdo z nás
sice není dokonalý, ale neznamená
to, že je špatný. Věřím, že kdo chce
uchopit příležitost „ za pačesy“, učiní
tak, protože ví, že je to k dobru. Jsou
to mnohdy sice drobné detaily z každodenního života, ale dohromady tvoří nádherný mozaikový obraz.
Uvedu příklad. Když se na nás
někdo na ulici vlídně usměje, dá nám
přednost v obchodě, vrátí věc, kterou
jsme ztratili, uvolní sedadlo, pozdraví,
prohodí vlídné slovo, tak se náš den
rozjasní. Není to sice naše zásluha,
ale přirozeně pak předáváme tento
milý štafetový kolík s ochotou dále.
Třeba lidem, co o něj vůbec nestojí.
Samozřejmě, že škarohlídi, nevychovanci, hrubiáni tyto příznivé lidské
signály naruší (mnohdy nám to vadí).
Je nutné si pamatovat, že člověk,
který se chová špatně, není silný, ale
slabý. Dobří lidé tvoří kolem sebe
příjemné a blahodárné klíma. Každý
z nás je rád v jejich přítomnosti.
Přeji všem v roce 2019, aby se
mezi lidmi s dobrými vztahy cítili
spokojeně.
SK

Vážení spoluobčané, přeji Vám pevné zdraví,
mnoho úspěchů a radosti v roce 2019
CO SE UDÁLO V RÁMCI PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU V PROSINCI 2018
Zastupitelé volební strany PFS předali dne 10. 12. 2018, na řádném zasedání
zastupitelstva, radě podnět, aby vyhlásila konkurz na obsazení místa ředitele základní školy Fryšták. Rada by měla písemně odpovědět do 30 dní, do 9. 1. 2019.
Zastupitelé PFS dále předali Komisi školství, mládeže a tělovýchovy města
Fryštáku návrh, aby zaujala stanovisko k podnětu, kterým zastupitelé iniciují
u rady vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele základní školy Fryšták. Komise, podle dostupných informací, návrh zhodnotí po Novém roce.
Podnět a návrh zastupitelů obsahuje věcné odůvodnění, odkazy na důkazy
snesené informační rešerší, která srovnává výsledky základní školy ve vzorku
jedenácti dalších základních škol. Nechceme téma zjednodušovat, proto odkazujeme zájemce o informace na studium dostupného datového zdroje. Všechny
písemnosti, argumenty, jsou veřejně dostupné z blogu webových stránek: www.
profrystakspolecne.cz.
Možná někoho napadne, jestli není nějaký rozpor mezi přáním v úvodu článku,
a podnětem. Který může být vnímán negativně konkrétním ředitelem školy.
Domnívám se, že tu není žádný rozpor. Rozvíjení odborných znalostí a dovedností je cestou, která končí v převážné míře dobře. Je spojena s tvrdou přípravou,
ale i příjemným zážitkem z úspěchu, dosaženého statusu. Například u lékařů
atestace, u vysokoškolských pedagogů habilitační řízení, jsou běžný proces, který posouvá vývoj institucí dopředu. Na tomto procesu stojí úspěch celé naší společnosti.
Vynaložené duševní úsilí, koncentrace na koncepci školy, nemohou nepřinést
Fryštáku ovoce. Tedy zlepšení. Pro žáky, jejich rodiče, i pedagogy.
Mgr. Roman Lauterkranc, pro FRYŠTÁK společně
18. 12. 2018

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku připravuje na čtvrtek
24. 1. 2019 do obřadní síně MěÚ Fryšták vítání dětí do života.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem uvítat své dítě, aby se přihlásili na matrice
MěÚ Fryšták – přihláška je na webových
stránkách města – www.frystak.cz, popřípadě si ji mohou vyzvednout přímo
na matrice nebo nechat si ji poslat na
požádání e-mailem. Podepsaný originál,
prosím, doručte do kanceláře matriky
nejpozději do 9. 1. 2019.
Dana Konečná, matrikářka

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z

Česká školní inspekce v ZŠ Fryšták
Ve dnech 4. 6. – 6. 6. 2018 prováděla ČŠI pravidelnou celkovou inspekci v naší škole. Inspektoři zjišťovali a hodnotili,
za jakých podmínek jsou žáci vzděláváni, s jakým výsledkem,
zda škola dodržuje a naplňuje školní vzdělávací program. Získané informace a hodnocení popsal tým v inspekční zprávě.
Ta obsahovala kladná hodnocení i doporučení ke zlepšení.
Pozitivně bylo hodnoceno, jak pracujeme s žáky s podpůrnými opatřeními. Inspektoři ocenili kvalitu našich poradenských služeb, které zajišťuje poradenské pracoviště ve složení ředitel školy, výchovná poradkyně, metodička prevence
a školní psycholožka. Vizitkou jejich práce je skutečnost, že
ve sledovaném období nemusela škola řešit žádné závažné
rizikové problémy.
Dále zpráva zmiňuje sociální přínos spolupráce školy
s místní mateřskou školou a domovem pro zdravotně postižené občany. Také zmiňuje průběžné zlepšování finančních
a materiálních podmínek pro vzdělávání díky zapojení do projektů a spolupráci s Městem Fryšták.
Během hodnocení výuky navštívili inspektoři hodiny matematiky, českého a anglického jazyka, prvouky, fyziky, občanské výuky, písemné a elektronické komunikace, tělesné
a výtvarné výchovy. Konstatovali, že učitelé u žáků rozvíjeli
a prohlubovali znalosti i jejich postoje, vedli je k aktivitě, k diskusi, k vyjadřování vlastního názoru, že vhodně podporovali
a rozvíjeli čtenářskou, jazykovou, matematickou a sociální
gramotnost. Všímali si příjemné pracovní atmosféry, která
ve třídách panovala. Zaznamenali, že učitelé používali názorné pomůcky (model lidské kostry, siloměry, modely zlomků,
počítadla, atd.) Pozitivně hodnotili činnost školní družiny – je-

Tož, musím se vyzpovídat. Že je to neobvyklé? Posuďte sami!
Zastupitelstvo před závěrem kalendářního
roku. Program splněn. Diskuse. Přihlásila jsem
se, že popřeji všem klid, mír, zdraví pohodu, lásku, pevné nervy a vše, co se ke klidu Vánoc
přeje. Místo toho jsem „vypěnila“. Proč?
Diskusní příspěvek přede mnou byl o škole.
Ředitel by měl odstoupit a znovu požádat o místo konkurzem. Špatně učíme. Porušujeme plno
paragrafů. 12 škol bylo pro diskutujícího vzorníkem. Operoval zprávou inspekce. (Kdo ji nezná, pomyslí si, že jsme propadli. Opak je pravdou.) Při svém vystoupení používal množného čísla, tedy všichni jsme špatní! Paušalizuje, což mne
urazilo. Byl to dlouhý, dlouhý příspěvek zpracovaný na 16
listech. (Líto je mi i těch stromů).
Učím už nějaký pátek! Prošlo mi rukama tisíce žáků, studentů. Diskutovala jsem s mnoha rodiči. Každý si musí uvědomit, že se najde někdo z rodičů, jehož dítě mělo nezdar,
problém. Samozřejmě je chyba v učiteli! Že? Pravdou je, že
i učitel může mít den B. Nebo si myslíte, že když se netrefíme do nálady žáka, máme odejít ze školství? Nikdo není
neomylný. Z dlouholeté praxe vím, že každému z nás záleží
na úspěších dětí, které učíme.
Ale, aby (promiňte mi ten výraz) rýpali do školy, do vyučování ti, kteří nemají o problematice školy ani páry, to je troufalost! To je neslýchané! I když v předvolebních pamfletech
už se o to někteří pokoušeli. Uvažuji, dovolila bych si radit,

jich projekty a akce jsou přínosem pro vzdělávání. Nám, učitelům doporučili, ať lépe organizujeme závěr hodin, to znamená
vždy zařadit závěrečné shrnutí a skončit práci se zvoněním,
ať častěji využíváme dataprojektory. Dále doporučili podporovat sebehodnocení žáků nebo vzájemné hodnocení. Sebehodnocení je případ, kdy se dítě zamýšlí samo nad sebou,
nad svými chybami, promýšlí, jestli už učivo zvládá a rozumí
mu či nikoliv.
Jsme škola otevřená všem žákům. Naši žáci mají proto
různou úroveň nadání. Některým se bohužel v učení občas
nedaří. Jednotlivé případy projednáváme mezi sebou, na pedagogických radách, v předmětových komisích, diskutujeme
s rodiči, se školním poradenským pracovištěm, nabízíme
individuální či skupinové doučování, hledáme řešení. Všem
žákům umožňujeme účast v soutěžích a olympiádách a ti
úspěšní postupují do okrskových, okresních a krajských kol.
Toto všechno inspekce velmi ocenila. Vždyť také při externím
testování (testy CERMAT, SCIO, ČŠI) výsledky potvrdily maximální využití vzdělávacího potenciálu našich žáků.
V otevřenosti školy všem žákům chceme pokračovat. Vzali jsme si výtku inspekce, že nemáme bezbariérový přístup
k srdci a v příštím roce je naplánováno vybudování bezbariérového přístupu, který bude součástí projektu „Modernizace
učebny fyziky a chemie v ZŠ Fryšták“ financovaného z projektu IPRÚ Zlín.
Pokud byste si chtěli přečíst celou inspekční zprávu, naleznete ji na stránkách www.zsfrystak.cz.
H. Uhříková

kritizovat třeba plynaři, co má dělat? Copak jde
postavit děti, lidi jako paragrafy a přesně je „zaškatulkovat“? Každý je jiný. Vy máte doma 1, 2
děti a s každým musíte jednat jinak. Ve třídě je
jich 20–30. Je to psychicky těžká a odpovědná
práce. Ve vyučování udržet kázeň, naučit předepsanou lekci. Odpoledne přípravy, opravy, schůze, kroužky... Naposledy rodina!
Mnozí z těch pomlouvačů, rýpalů, kteří mají
plnou pusu kritiky, neuznají za vhodné vést nějaký dětský kroužek. Důležitě řeší, co by se mělo po vyučování
s dětmi dělat, co učitel nedělá apod.
Je mi těžko u srdce. Celý život jsem zasvětila práci s dětmi. Ve Fryštáku bylo vždy pro školu, tělovýchovu porozumění.
Co se to s vámi lidé stalo? Místo, abyste byli pyšní na celostátní výsledky našich žáků při zkouškách (vždyť jsme v češtině i v matematice nad celostátním průměrem, vyhráváme
různé soutěže, pracujeme moderními metodami a mohla
bych jmenovat mnoho dalších aktivit..) tak se do práce vašich pedagogů „nazouváte“, ponižujete jejich práci, ničíte
pověst školy a města. To se některým líbí?
Dostala jsem nápad. Když máte pocit, že školní problematice a práci s dětmi (pedagogice, psychologii) rozumíte
a uměli byste to lépe, pojďte to ukázat v praxi sobě, dětem,
občanům.
„Miluji“ takové lidi.
SK

Zpověď
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Úspěch
v literární soutěži
Žákyně deváté třídy Sára Uvízlová
potvrdila, že i když žijeme v době moderních technologií, plné konzumního
způsobu života, má psané slovo svůj
význam a hodnotu.
Sára se spolu s dalšími dětmi
z devátých a osmých tříd zúčastnila literární soutěže ,, Pospíchej pomalu“,
kterou pořádá Střední odborná škola
Luhačovice, škola zařazená do mezinárodní sítě škol UNESCO. Ve čtvrtek
13. prosince 2018 převzala na slavnostním vyhlášení ČESTNÉ UZNÁNÍ
za svou práci ,,Lidé z autobusu“. Diplom jí předal spisovatel MUDr. Jan
Cimický, který spolu s básníkem Jiřím
Žáčkem tuto soutěž zaštiťuje.

STŘÍBRO JE NAŠE

VÁNOČNÍ ZVONEK, SOUTĚŽ V AEROBIKU
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se děvčata z kroužku aerobiku při ZŠ Fryšták, zúčastnila soutěže určené závodníkům ze základních a středních škol zlínského okresu.
Pravidla soutěže:
Soutěžící cvičí podle předcvičujícího
lektora. V I. a II. kategorii probíhá základní kolo, semifinále a ve finále bojuje
o umístění šest nejlepších. V III. a IV.
kategorii platí jen základní kolo a finále. Každé kolo probíhá v tempu 30 min.
Porota posuzuje tato kritéria: schopnost
zachycení předvedeného, provedení
(technika cvičení, flexibilita) a celkovou
vizáž (v každé kategorii je vyhlášena
miss sympatie). Do semifinále postupuje polovina, do finále 15 závodnic a poté
je vyhlášeno 6 nejlepších. V I. kategorii závodilo 50 závodnic, ve II. kategorii
bylo celkem 70 závodnic.

Kategorie:
I.– 1., 2., 3. třída, II.– 4., 5., 6. třída,
III.– 7., 8., 9. třída, IV. – střední školy
Naši školu reprezentovaly závodnice:
I. kategorie: Doláková Sofie z I. A,
Chupíková Natálie a Jurčíková Laura z
1. B, Holíková Neli z 2. A, Julinová Karolína a Mrkvičková Ela z 3. A.
II. kategorie: Mahďáková Viktorie z
4. A, Čechmánková Barbora, Kolajová
Anita a Miklová Laura z 4. B, Baďurová
Aneta a Vašková Vendula z 5. B, Fišerová Veronika, Holíková Sára a Julinová Tereza z 6. B.
V I. kategorii se usmálo štěstí a postup do semifinále patřil Karolíně Julinové, Neli Holíkové a Ele Mrkvičkové.
Závodnicím patří velká gratulace a potlesk!!! Dále výborný posun pokračoval
do finále, tam se probojovala Karolína
Julinová a Neli Holíková.
Dostat se až do finále je opravdu
kus cesty – fyzicky náročné, velká konkurence, rivalita, výdrž….. Závodnicím
proto patří obrovská gratulace!
V II. kategorii se do semifinále probojovaly Viktorie Mahďáková, Tereza Julinová, Sára Holíková, Aneta Baďurová.
Všechna čtyři děvčata postoupila i do
finále. Patřil jim obrovský potlesk, protože předvedly famózní výkony!
A na závěr ta nejkrásnější a zároveň
nečekaná zpráva:

Do soutěže bylo zasláno 116 prací z 27 škol, takže konkurence byla
opravdu velká. O to více si ocenění,
které Sára získala, vážíme.
Marcela Klapilová
vyučující českého jazyka

V I. kategorii se umístila na 2. místě stříbrná Karolína Julinová z 3. A.
Byl to dechberoucí moment, tekly slzy
štěstí. Moment, na který nelze zapomenout.
Chtěla bych poděkovat závodnicím
za vynikající výkony a reprezentaci školy, rodičům za podporu a pomoc a paní
fotografce Gábině Miklové za krásné
fotky, které najdete v galerii.
Irena Láníčková
vedoucí aerobiku

Co si o problému
myslíte vy!

Mikuláš ve škole

Už od prvních prosincových dnů jsme se připravovali společně s naší paní učitelkou Marcelou Klapilovou na mikulášskou nadílku, kterou jsme se rozhodli uspořádat pro mladší spolužáky z prvního stupně. Naše paní učitelka vyhověla našemu
přání, abychom se zúčastnili všichni - úplně celá třída.
Dne 5. prosince
ráno jsme se sešli
ve školním sklepě,
kde nás nikdo nemohl vidět, a my
jsme mohli zůstat v
utajení. Během pár
minut se z holek
stali krásní andílci
a z kluků děsiví čerti. A samozřejmě
nám nechyběl ani
vysoký důstojný Mikuláš.
Počkali
jsme,
až ve všech třídách
začalo vyučování a vydali jsme se do prvních tříd. Tady jsme museli čerty trochu
zklidnit. Ale naopak na druhém stupni jsme je nechali pěkně rozdovádět. V každé
třídě nám děti pěkně zazpívaly a na oplátku jsme jim rozdali bonbóny. Někteří se
nás zprvu báli, ale po chvilce strach zmizel.
Myslíme si, že se nám akce povedla a snad jsme dětem i učitelům udělali radost.
Helena Hvozdenská a Nikola Daniela Mišurcová, žákyně 9. ročníku

Když se bavíme o znalostech našich
dětí, konstatujeme, že se úroveň vědomostí stále snižuje. Jak je to možné?
Po fyzické stránce je to asi pravda. Dříve děti doma pomáhaly, pracovaly, byly
otužilé prací, vážily si všeho. V dnešní
hektické době však musíme konstatovat, že se na celou naši společnost
řítí obrovský tok poznatků. Jistě jste si
všimli, že sotva dítě začne rozum brát,
je s těmito technickými vymoženostmi
kamarád. Poznatky naší mladé generace jsou tedy mnohem větší, než jaké
jsme mívali my. Přímo nesrovnatelné!
Tím však trpí hloubka studia, protože
lidská paměť není tak velká, aby vše
trvale udržela.
Proto by měla mládež dobře znát základy, naši historii, aby mohla na ně nabalovat další poznatky, znalosti během
života. Každý z nás ví, že se musí vzdělávat po celý život. Nesmí se spokojit
s průměrem. Usilujeme ustavičně o to,
abychom byli jednou schopni předat
štafetový kolík mladým, dobře připraveným lidem. Jelikož celý život pracuji
jako pedagog s mladými lidmi, myslím
si, že je trochu znám. Věřte, jejich starosti jsou stejně veliké, jako ty naše.
Chtějí něčím být. Chtějí si založit rodinu, najít dobré zaměstnání, byt. Mnozí
jim do všeho mluví (i nám často mluvili
a my se cítili dotčeni, dokonce uraženi,
i když dnes víme, že to s námi myslili
dobře.)
Přemýšlím, uvažuji. Mají větší znalosti, mají se lépe? V určitém okamžiku
ANO. Naše práce jim jistě přinesla dobré ovoce. My se za nic nemusíme stydět. Přejeme si však, aby i oni vraceli
společnosti svou poctivou prací, svými
moderními vědomostmi jen pozitivní výsledky, abychom se měli lépe, aby i jejich potomci žili šťastně.
SK

Tleskali jsme dětem
Jistě znáte příběh o Svaté rodině v Betlémě, o pastevcích, o hvězdě, která je dovedla až
do Betléma. Tento krásný, biblický příběh zahrály děti mateřské školy (které mají sídlo v naší
škole) pod vedením svých učitelek Míši Sovadinové, Šárky Kolajové a Zdeňky Vidlařové.
Do tělocvičny vstoupili bílí andělé s křidélky a se svatozáří na hlavě, za nimi pastuškové s lucerničkami. Někteří v kožíšcích, ale všichni v bílých plandavých plátěných kalhotách, typických
pro Valachy.
Celé vystoupení jsme my, diváci, sledovali se zatajeným dechem a obdivem paměti našich
malých „mateřáků“. Bylo to vystoupení velmi dlouhé, podmalované hudbou, zpěvem, choreograficky náročnými přesuny dětí. Diváci, žáci II. stupně, odpoledne rodiče a příbuzní velmi nadšeně
a srdečně děkovali všem účinkujícím dětem i učitelkám. Sama dovedu ocenit práci a nervy při
nacvičování, zvláště nyní, v době, kdy je velká nemocnost dětí. Nicméně. Bylo to velmi krásné.
Bylo to silně emotivní. Bylo to pohlazení po duši v době předvánoční. Díky! 
SK
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Malé ohlédnutí za vánočním časem v Lukovečku

Rok 2018 uzavřel svůj kruh. Mimochodem, všimněte si, že kruh má 360°
a rok 365 dní, tedy téměř shoda, jen
jakoby těch 5 dní bylo bonusem k tomu,
abychom jej správně uchopili a využili.
Celý rok jsme slavili státotvorné výročí
významné pro nás všechny. Pro někoho byl šťastný, pro někoho ne. Jsou
věci, které ovlivnit nemůžeme, a pak ty,
na kterých se aktivně podílíme a směřujeme tím naše bytí. V Lukovečku je
prosinec, poslední měsíc v roce již tradičně bohatý na obdarovávání nejen
dárky hmotnými, ale i na aktivitu lidí,
kteří předávají svůj čas a nadšení druhým, svým přátelům, sousedům, ale
nejvíc dětem. Děti jsou chráněným stříbrem každé rodiny, jsou naší nadějí, pokračováním každého rodu i naší obce.
Jsou stejné jako ta mihotavá světélka,
kterými se ve vánočním čase tak rádi
obklopujeme. Pro jejich úsměv a radost obcházely naší obcí mikulášské
družiny s dárky, pro jejich rozzářené oči
se konala Mikulášská besídka s čertí-

mi hrátky všeho druhu se soutěžemi
i bohatým tvořením. A to, že se občas
některému malému drobečkovi chvěl
hlásek u připravené básničky nebo písničky, vůbec nevadí, to přece k těmto
chvílím patří. Je to známka toho, že děti
berou každou skutečnost opravdově
a ve všem nám bezmezně věří. S velmi početnou skupinou čertů v obecním
domě se za chvíli skamarádili a strach
byl najednou tentam. Tentokrát i naše
větší děti dokázaly, že budou skvělými
následovníky všech dospělých herců

a připravily si čertí příběh s písničkami.
Pak již naši malí čertíci i andílci tančili
společně v rytmech oblíbených písniček. Děti byly také důležitou součástí
malého vánočního jarmarku s velkým
tvořením. Společně s velkými již zručnými řemeslníky si připravily spoustu
výrobků na ukázku i prodej. A to, že
byla většina výrobků rozprodána svědčí
nejen o jejich kreativitě, ale také zájmu
našich občanů, jenž si přišli společně
posedět, něco nového vytvořit a nakoupit krásné drobnosti pro radost sobě
i druhým. Stalo se u nás samozřejmostí, kdo může, zapojí se do každé akce
pro druhé, je těch aktivních čím dál víc
a přestože patří všem velké díky, největší odměnou všem je jistě to, že se pak
každá ta akce zdaří a setká se s hojnou
účastí a srdečnou atmosférou. Vesele
tedy do nového roku a ten starý si uložme do vzpomínek.
ik

Poděkování
Ráda bych poděkovala za velmi
pěkné gesto paní Marcely Krajčové,
která uspořádala vánoční focení dětí
a rodin. Výtěžek z fotografování obnáší asi 6. 400 Kč a paní Marcela
ho díky svému velkému srdci věnuje
potřebným nemocným dětem. Komu
to bude – v tomto rozhodnutí jsme
jí mohli pomoci i my hlasováním na
facebooku. Je velmi hezké, že mezi
námi žijí lidé, kteří nemyslí jen na
sebe a dokážou nezištně pomoci.
Marci, za všechny děkuji.
J. Kojecká

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Pracujme, jako bychom měli žít navždy a žijme, jako bychom měli zemřít dnes. Don Bosco
Seznamování se zaměstnanci DISu pokračuje...
Novou tváří na DISu je od února
2018 Kateřina Vyoralová.
Přišla se zeptat na volné místo
na baru/recepci, kde jste ji nějaký čas
v loni na jaře mohli potkat. Zkusila si
také kurzy Orientačních dnů® a vypomohla i s jinými pracovními úkoly. Místo, které jí u nás padne nejlépe, je ale
v DIS klubu. Je to volnočasový klub,
kam může kdokoliv z mladých přijít
trávit svůj volný čas (chvíli než pojede
autobus, čas po kroužku, než přijdou
rodiče z práce…). Pro mladé z Fryštáku a okolí jsou na DISu dveře otevřené. Navíc tu čeká Katka, se kterou se
rozhodně nudit nebudou. Letos už stihli
moštovat jablečnou úrodu, vyrábět věnce (ze sušených kytek, i ty vánoční),
zkouknout společně filmy a nejoblíbenější aktivitou byly vyjížďky na koních.
Tímto také děkujeme Kristýně Kopecké
s rodinou za spolupráci.
Katka se narodila se ve Zlíně. Vystudovala Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť.
Následné studium pedagogiky měla
natolik promíchané s praxí, až zjistila,
že je studentkou života samého. Osm
let vedla letní tábory a byla dobrovolnicí
v programu Pět P (Dospělý kamarád pro
děti ohrožené různými negativními vlivy).
Za DIS spolupracuje s městem Fryšták
a tak s „disklubáky“ měli svůj stánek
na podzimním i Mikulášském jarmarku
a také pomáhala s přípravou rozsvíce-

ní vánočního stromu. Katka je čerstvě
vdaná a s manželem bydlí ve Fryštáku.
Co na ní mohu vytáhnout z osobnějšího ranku je to, že má ráda psy a koně,
čehož dokáže využít při interakci dětí
a zvířat. Jejich rodinnou smečku spoludotvářejí fenky Maya a Bella a kůň Jeremy. Dlouhé zimní večery si vychutná
s knížkou klasické literatury v ruce nebo
s Harry Potterem. Pro odlehčení by sáhla po knížce Vejce a já. Když Katka něco
dělá, dává do toho srdce. Je energická
a tvořivá. Stále něco organizuje nebo
vymýšlí. Až se s ní potkáte, brzy zjistíte,
že co má na srdci, to i na jazyku.

Co je na DISu za námi
a co nás čeká
Také u nás byl prosinec v rytmu
příprav na prosincové svátky. Vyráběly se věnce, uskutečnila se Duchovní
adventní obnova. Na konci roku nesměla chybět akce pro mladé: Silvestr 2018 - letos v duchu Gentleman
SHOW. V lednu bude na DISu Provinciální kapitula Salesiánů Dona Boska, a proto v týdnu od 14. 1. 2019
nebudou v kapli na DISu ranní mše
pro veřejnost.
DZ
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K U LT U R A

NA OKRAJ JUBILEJNÍHO ROKU 2018
(Z poznámek nezávislého písmáka fryštáckého)
„Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá, padá sníh, budou Vánoce... Haleluja, haleluja...“,
broukám si při zdařilé televizní upoutávce píseň Václava Neckáře. Jako každý z nás očekávám nejkrásnější okamžik celoročního putování a zároveň
je mi líto, jak nenávratně mizí další rok
života.
Rok hektický, volební, přetížený všelikými starostmi, událostmi domácími
a přespolními, završujícími staletí naší
novodobé státní existence. Obdařený
nesčetnými zážitky a dojmy, které ani
břímě času neodvane.
Patří k nim také celoměstské akce
ke 100. výročí vyhlášení samostatné
republiky, zejména výstava v obřadní
síni ratúzu fryštáckého koncem října.
Organizátory a tvůrce výstavy potěšila
účast i nevšední zájem veřejnosti. Archivní dokumenty, kroniky, bohatá fotodokumentace, legionářská i odborná
literatura i zapůjčené exponáty, např.
uniformy vojáků rakousko-uherské armády, příslušníků čs. legií v zahraničí,
ukázky zbraní, medailí, bankovek, dobového tisku, plakátů, alba z anabaze
Sibiří či kolem světa, to vše zaujalo dospělé i školní mládež. Protože jsem celé
dny pobýval uprostřed ruchu návštěvního a rád poskytoval žádané informace,
potěšilo mě, že někteří žáci základní
školy, kteří tu byli v rámci tříd dopoledne, přivedli odpoledne i své rodiče.
Spolu s radním Mgr. Pavlem Nášelem, šéfem knihovny, jsme s vedením
města a řadou ochotných spolupracovníků připravili nejen jubilejní expozici, ale vydali také pamětní brožuru,
připomínající, za jakých obětí i desítky
místních občanů po boku vůdců prvního
odboje obětovaly životy za náš společný
domov.
Chtěl bych v této souvislosti poděkovat výtvarníku panu Ladislavu
Šestákovi (poutače), dále výtvarnicím
a učitelkám paní Mgr. Lence Truhlářové a Mgr. Marcele Klapilové (instalace
výstavy), ředitelství ZŠ i ostatním učitelkám základní a mateřské školy, které
tu přivedly své zvídavé svěřence. A také
Klubu přátel vojenské historie, firmě
RENO Zlín, tiskárně KODIAK print s. r.
o. a MACO studio s. r. o., dále spoluobčanům, kteří nám zapůjčili pro potřeby
výstavní a vydání publikace fotografie
a další cenné materiály: panu ing. Petru
Procházkovi, p. Bohuslavu Urbánkovi,

pí Martě Dlouhé, p. Radoslavu Januškovi, p. Vilibaldu Ševčíkovi, p. Česlavu
Zapletalovi jr., paní Haně Šmardové,
roz. Ševčíkové, pánům Ladislavu a Radomíru Orsavovi, pí Aleně Gajdošíkové,
p. Karlu Kolaříkovi, pí Vlastě Ticháčkové, pí Libuši Jadrníčkové a p. Janu Doležalovi. Upřímně děkuji také členkám
našeho Klubu seniorů – pí Jedličkové,
pí Doležalové, pí Bačůvkové, pí Pušové
a pí Mynářové, které vzorně zajišťovaly
pořadatelskou službu.
K nezapomenutelné atmosféře slavnostní vernisáže přispěli spolu s panem
starostou MF Mgr. Lubomírem Doleželem a paní Gabrielou Najmanovou svým
krásným vystoupením primáška FOS
Prameny paní Vlasta Kunstová a kytarista pan Richard Hovadík. Svou účastí
nás potěšili také paní ředitelka Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně
PhDr. Zdeňka Friedlová, dále spisovatel
a nakladatel pan ing. Jan Zetěk, Jožko
Kubaško ze slovenské družební obce
Muráň, ředitelé místních škol, členové
Klubu přátel vojenské historie v uniformách a další milí hosté.
V mých análech nechybí ani setkání
obcí z našeho regionu se slovenskými
přáteli na Bradle – Památníku generála
Milana Rastislava Štefánika v sobotu
28. října. Divoká obloha a vítr jakoby
dokreslovaly dramatické osudy našich
národů v posledním století bojů za svobodu a demokracii. Delegace města
Fryštáku v čele se starostou Mgr. L.
Doleželem položila u památníku věnce
(mohli jste vidět v televizi na Nově), podobně jako zástupci Zlína, obcí Lukov,
Lukoveček, Kašava, Držková a slovenských měst a obcí. Dechový orchestr
ZUŠ z Bojnice zahrál pod taktovkou dirigenta p. Libora Mikla hymnu ČR a pod
taktovkou p. Baláže hymnu Nad Tatrou
sa blýska.
Když jsem viděl z výšin Bradla nekončící proud zástupců slovenských
obcí s věnci, kyticemi a krojovaným doprovodem, znovu jsem si uvědomil, jaké
síla pramení v těchto svobodných národních pospolitostech střední Evropy.
(Jen na okraj: na osamoceném místě v kopcích na hranici Slovenska stála
bezradná slovenská řidička s autem,
píchla kolo... Pavel Nášel nemeškal,
zastavil a ochotně jí pomohl kolo vyměnit. Vzápětí zastavili i fryštácký starosta
a místostarosta, připraveni také pomoci. Šťastná maminka tak mohla pokra-

čovat v další jízdě...)
Na Bradle jsme se potkali s bývalým starostou Kanianky panem Emilem
Mendelem, s nímž jsme v roce 2008
podepsali právě na tomto místě v rámci příhraničního styku dohodu o spolupráci. Mezi jiným mě osobně upoutal
fundovaný a vlastenecky procítěný
projev primátorky města Brezová paní
Mgr. Evy Ušiakovej.
65 let družebních vztahů Fryštáku
s obcí a školou v Muráni (1954) a poslední desetiletí kontaktů s Kaniankou
(2008) má hluboké základy v našich
srdcích, které ani přemety politiků
a střídání režimů „na věčné časy“ nevyvrátí!
K milým okamžikům bezedna uplynuvšího roku 2018 patřila i setkání
myslivců a singularistů na Hubertce,
na Lindáči nebo familiantů a farníků
u sv. Anny, kde mi bylo popřáno připomenout, co nás spojuje navzájem
i s okolní přírodou.
Pěkné chvíle jsem si užil i při vernisáži velkoformátových fotografií pana
Jaromíra Chudárka z Fryštácka a Zlínska v kavárně, čokoládovně a čajovně
Gulliver ve Zlíně a při vernisáži obrazů
malíře Ladislava Šestáka ve Slováckém
divadle v Uherském Hradišti. Konala se
před premiérou Tylovy hry Fidlovačka
(v hlavní roli zazářil oblíbený herec Pavel Majkus, náš spoluobčan z Fryštáku-Vítové). Na dvě stě přítomných přítomných jsem dávno při svých vystoupeních
na vernisážích nezažil. Oficiálně nás přivítali pan primátor města i pan ředitel
divadla.
Překvapilo nás, jak vstřícně se
k nám pracovníci divadla i herci chovali. Přihlásily se také paní učitelky, mé
bývalé studentky kroměřížské pedagogické školy.
A tak si v době adventní a na prahu
neznáma příštího říkám, kdybychom nejenom v čas sváteční více otevírali svá
srdce, bylo by v naší středoevropské
kotlině i Brázdě fryštácké jako v ráji...
Atož, co si přát k novému roku 2019:
Ať jsme zdraví, svěží a lepší než ti papaláši!
SLÁVEK Z.

Až na tom pomezí jsem pochopil, co je třeba říct...
(II. velehradská literární pouť – pocta odkazu a dílu Václava Renče)
Václav František Josef Renč (1911–1973) – básník, dramatik, překladatel, dramaturg, režisér, čestný člen mezinárodní organizace politických vězňů in memoriam,
čestný občan města Fryštáku. Rodák z Podřipska. Ve Fryštáku prožil řadu let a vytvořil část svého rozměrného díla. Roku 1995 byla za účasti jeho choti Aleny, pocházejí ze slavného rodu fryštáckých Košutů, odhalena při vstupu do městské knihovny
Renčova pamětní deska (autorem je akad. sochař Miroslav Boroš).
Renčovi přátelé a ctitelé jeho díla
– čtenáři místní knihovny – vystupující
pod názvem Společnost PhDr. V. Renče, uspořádali v časech vyřazování děl
tzv. zakázaných autorů, k nimž patřil
i v padesátých letech nevinně vězněný
a v době normalizace diskriminovaný
Václav Renč, na 300 přednášek, literárních večerů a vlastivědných zájezdů
(včetně návštěvy jeho rodiště ve Straškově-Vodochodech a brněnského hrobu).
V podání brněnského Divadla jednoho
herce Miroslava Gabriela Částka jsme
ve Fryštáku vyslechli Renčova Císařova
mima, Popelku nazaretskou a Pražskou
legendu, několikrát tu vystoupil bývalý
zlínský herec Pavel Majkus (působící
nyní ve Slováckém divadle v Uherském
Hradišti), s mimořádným ohlasem se
setkala v chrámu sv. Mikuláše ve Fryštáku také prezentace Renčovy Popelky
nazaretské v podání Mistra Radovana
Lukavského z Prahy – za hudebního doprovodu primášky Pramenů paní Vlasty
Kunstové a kytaristy Richarda Hovadíka, přátel Renčových.
S činností Renčovy společnosti
byli spjati bývalý předseda JZD Fryšták a první polistopadový starosta MF
ing. Vladimír Chudárek, P. Pavel Uhřík
OFM Cap, Božena Uhříková, bývalá
dlouholetá vedoucí městské knihovny
Anna Zapletalová, Drahomíra Fišerová,
Ludvík Košák, PhDr. Česlav Zapletal
a prof. Olga Kolářová, rodina Kocourkova a Machačkova, pedagogové - manželé Mgr. Sylva a Rudolf Knedlovi, manželé RNDr. Jana a ing. Josef Bartoňovi,
páni učitelé Josef Šindler, Jaroslav Kubát st. a desítky dalších čtenářů a příznivců. Patřil k nim také ing. František
Rafaja z Holešova.
Ke zdařilým akcím patřil např. literární večer místních autorů ve spolupráci s P. Majkusem a studenty vyšší
umělecké školy při Městském divadle
Zlín nebo pořad z Renčovy poezie Podoben větru, v němž účinkovali spolu s Č.
Zapletalem i další vyučující z Gymnázia
L. Jaroše v Holešově prof. Karla Urbanová, prof. Luděk Maňásek za hudebního doprovodu studentů JAMU. Byl rea-

lizován ve fryštáckém kostele, v Baťově
vile ve Zlíně, v Bystřici pod Hostýnem,
v Holešově a v Mahenově knihovně
v Brně. S pozitivním ohlasem se setkal
i televizní pořad o Renčovi (ČT 2), jehož
část byla natáčena za mé účasti a otce
Miroslava Dibelky i ve fryštáckém kostele a knihovně.
V posledním desetiletí jsme spolu s novým vedoucím Měk Fryšták
Mgr. Pavlem Nášelem, ing. Františkem
Odstrčilem a kolegy ze ZUŠ Morava vystupovali s dalším pořadem spirituální
poezie (Renč, Zahradníček, Deml, Reynek, Kostohryz ad.). Objevným počinem
bylo vydání drobné publikace a veršů vitovského rodáka P. Theodora Zamykala.
S odstupem času si vážím i zájmu studentů a fryštáckých skautů. Uspořádali
za účasti Mgr. Františka Žůrka z Přílep,
herce P. Majkuse a mé maličkosti v jídelně penzionu vzpomínkové Renčovo
odpoledne.
Bylo nám proto ctí, když jsme byli organizátory II. velehradské literární pouti
vyzvání, abychom se zúčastnili v sobotu 24. listopadu 2018 krásného setkání
přátel Renčovy osobnosti i jeho tvůrčího odkazu. Město Fryšták se stalo přímo spolupartnerem této krásné akce.
Přítomni této významné akce byli spolu
s filmovým režisérem a spisovatelem

Ivanem Renčem, synem dr. V. Renče,
také hlavní koordináztor velhradských
kulturních akcí PhDr. Petr Slinták, P. Pavel Uhřík, doc. M. G. Částek, redaktoři,
odborníci, zástupci nakladatelství, knihkupectví a další osobnosti.
Za naše spolupořádající město
se této akce zúčastnili pan starosta
Mgr. Lubomír Doležel s chotí, dále vedoucí městské knihovny Mgr. Pavel
Nášel, PhDr. Česlav Zapletal s manželkou, , iniciátorkou Renčovy společnosti,
a knihovník Měk Fryšták Mgr. Jan Krčma.
Setkání započalo mší svatou, věnovanou Václavu Renčovi, kterou celebroval P. Pavel Uhřík, rodák fryštácký,
působící v současné době v pražské
Loretě.
Vlastní program se konal v nádherně restaurovaném barokním Zimním
sále Stojanova gymnázia.
V rozhovoru s redaktorem vysílání
čs. rozhlasu se spisovatel Ivan Renč
podělil o vzpomínky na svého otce, laskavého, moudrého člověka, jehož vztah
k rodině a dětem odráží nejen tvorba
pro děti, ale i pokorný obdiv k dílu Stvoření. K bolestným okamžikům patřily
návštěvy otce ve vězení, pocity stezku
a zoufání nad krutostmi pozemského
hemžení.
V rámci programu mi bylo popřáno
pohovořit o vznik a působení čtenářského Renčovy společnosti. Ocenil jsem
zejména kontakt se školami, studenty
i pedagogy. Sám starosta Doležel, původním povoláním středoškolský pedagog, patří ke ctitelům literárního dědic-
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tví, zejména básnictví: rád pořádal pro
své svěřence besedy o lidech a hodnotách, které se v důsledku nevlídných
poměrů ocitly v trezorech.
Přiblížit dnešnímu mládí, hnětenému
mechanizmy konzumního světa a technického vzestupu klenoty národních
i světových velikánů, násilím zazděných
pro své názory a pocity do kasemat
bezmoci, je pro obec kantorskou úkol
sisyfofský.
Přesto na krásné chvíle, strávené
se zvídavými slečnami a jinochy v literárním semináři dodnes nemohu
zapomenout. I na obdiv paní doktorky
v pražském Klementinu, která vyjádřila
upřímný obdiv nad tím, jaké náročné
autory se studenti z venkovské střední školy v katalozích vyhledávají a co
všechno znají.
Na mé vystoupení navázal Mgr. Pavel Nášel, který přednesl úryvek z publikace Chtěl jsem ti vyprávět růži (Mojmír
Trávníček-Česlav Zapletal), kde vzpomínám na první setkání s Václavem
Renčem. Pro můj další duchovní vývoj
i život znamenal tento okamžik mnoho!
K silným zážitkům tohoto krásného
setkání patřil poslech Renčovy Pražské legendy v podání Mistra Miroslava G. Částka, zachycující dramatickou
atmosféru z počátků vzniku této těžké
zkoušené země, která i po stovce novodobého zmítání jest rozpolcena a hledá
svou tvář.
Fryštáčtí knihovníci využili fotografií
i ukázek z naší tvůrčí dílny a obohatili
zdejší prezentaci řadou cenných materiálů, které jsme během výstavek a působnosti Společnosti V. Renče soustředili.
I tentokrát byla náruč velehradská
– bez ohledu na nevlídné počasí a zpáteční cestu tunelem skladů a necitlivé
zástavby – štědrá a podnětná. Sotva
jsem odložil vnější obaly svého vezdejšího bytí, s chutí jsem zalistoval v nejbližší knížce Renčových básní:
„Čas,
co najdeš v něm,
sebe nehledaje,
můj národe...?„
(Při otevírání nového sídla městské
knihovny v přízemí penzionu roku 1992
tyto verše procítěně recitovala studentka Terezka Holíková)
Slávek Z.

Stále spolu
...tak jsme nazvali projekt přeshraniční spolupráce čtyř základních uměleckých škol Moravy a Slovenska. ZUŠ Rajec, ZUŠ Bojnice, ZUŠ Brezová pod. Bradlom a ZUŠ Morava spol.s r.o. se sídlem ve Zlíně.
Myšlenky přeshraničních projektů o vzájemné spolupráci mladých umělců vznikaly již více jak před 15 lety, kdy jsme se spřátelili přes dechové kapely s panem
Jozefem Balážem. Tenkrát jsem netušil, že je zároveň ředitelem ZUŠ v Bojnicích. Setkání s Jožkou mimo jiné vyústilo také v podepsání deklarace na Bradle o spolupráci mezi obcí Kaniankou a městem Fryštákem v roce 2008, tenkrát zastupovanými
starosty Emilem Mendelem a Lubomírem Doleželem. V té době jsem vlastnil a řídil
již pět let spolu se svými společníky Ivem Thurnerem a Jiřím Severinem soukromou
ZUŠ na platformě detašovaných pracovišť. Cíl byl jasný: jezdit za talentovanými dětmi a vychovat z nich nositele živé regionální kultury. Nebylo vlastně ani divné, když
při našich diskuzích se slovenskými partnery byly identifikovány úplně stejné problémy v oblasti regionální kultury a kultury obou států obecně.
a) Nedostatek (amatérských) umělců pro aktivní (živou) regionální kulturu a tím
také oslabení eliminace nedůstojného kulturního kýče.
b) Důležitost role a postavení základního uměleckého školství obou republik
v této problematice a uchopení výše jmenovaného problému.
Při hledání soutěží pro naše mladé umělce jsem mimo jiné narazil na zajímavou soutěž s názvem „Rajecká hudobná jar“, kterou pořádá řed. PaedDr. Marian
Remenius ve své škole v Rajci. Celá soutěž je v duchu interpretace slovenských
autorů a co je zajímavé, dnes již z větší části naprostých novinek z pera současných
slovenských autorů. Velmi inspirující. Pochopitelně s Marošem již spolupracujeme
deset let. A abych to zkrátil:
Zkrátka, při našich setkáních ze slovenskými kolegy vyvstávala čím dál častěji
myšlenka, jak bylo hloupé a dětinské vzájemné si vyčítání nedostatků obou národů
nesoucí jeden stát a jak kdosi toho náramně chytře využil a zneužil a 1.1.1993
republiku rozdělil. Troufám se domnívat, že založení republiky v roce 1918 by nikdy
nedošlo, kdyby se oba národy vzájemně nepodpořili a nevysílali signály do zahraničí přes své významné osobnosti (např. Štefánika a Masaryka ), že chtějí totéž,
společný stát. Snad každý vzdělaný člověk ví , jakým trnem v oku byla nově vzniklá
republika mnohým našim sousedům a jak bylo náročné nejen nový stát založit , ale
hlavně udržet a dále budovat a docílit uznání u takových velmocí jako byly tehdy
Rusko, Německo, Francie, Itálie, Anglie či USA. Nakonec oba národy zradou o vše
přišly a dvojí drastická diktatura nás nakonec chtěla rozdělit, pokořit a položit na kolena. Nestalo se tak a stále spolu jsme se dočkali 17. listopadu 1989. A pak jsme
se rozdělili sami. Dnes, díky Evropské unii, jsme se k sobě opět přiblížili a můžeme
svobodně spolupracovat jako dvě samostatné země. Ale historii nezměníme, ovšem
můžeme na ni stavět, a hlavně si ji považovat, včetně našich kulturních tradic a tím
také být stále spolu.
Omlouvám se za neumělý exkurz do historie soužití Slováků a Čechů ale toto
všechno mě napadá, když stanu na Bradle nad Brezovou. Tam stojí obrovský monument, který vybudoval Československý národ díky Dušanu Jurkovičovi, svému velkému synu Milanu Rastislavu Štefánikovi a zajímavé je, že toto dílo přežilo veškeré
turbulence, kterými jsme v minulosti prošli. Dovolím si glosu:
Máme svobodu, relativní bezpečnost. Nemáme však osobnost, které by byly oba
národy tak vděčny a následně pak ochotny dobrovolně a svobodně postavit za své
peníze podobný monument.
Kde jinde tedy oslavit společně stoleté výročí republiky. Shodli jsme, se že 28.
10. 2018 přímo na Bradle. Oslovili jsme tedy paní primátorku města Brezová p. Bradlom Mgr. Evu Ušiakovou a požádali o spolupráci i místní ZUŠ, vedenou ředitelkou
Mgr. Janou Kazičkovou.
A tak jsme vypracovali společně projekt s názvem „Stále spolu“, který podpořila
Evropská unie přes evropský fond regionálního rozvoje přeshraniční spolupráce slovenské a české republiky Bílé, Biele Karpaty. Projekt byl zahájen 1. 3. 2018 v 16.00
v Alternativě – kulturním institutu Magistrátu Města Zlína společnou výstavou vý-

tvarných oborů zainteresovaných ZUŠ. Jednalo se o putovní výstavu, protože díla
mladých umělců mohli zhlédnout lidé v Bojnicích ve věži bojnického zámku, v Rajci
na náměstí či v Brezové v aule ZUŠ. Navíc výstava byla uvedena v rámci výročí republiky i v obci Hrobice cca 5 km severně od Slušovic, a nakonec v kulturním domě
ve Vizovicích.
V neděli 28. 10. 2018 proběhl ve 14.00 pietní akt přímo u mohyly M. R. Štefánika, kde hrál velký dechový orchestr čítající 72 mladých hudebníků ze Slovenska
a Čech pochody, Českou a Slovenskou státní hymnu a smuteční chorály. Za slovenskou stranu orchestr dirigovali pánové Baláž a Mokrý a za českou Mikl. Celý akt moderoval herec Jozef Husár z divadla Andrea Bagára v Nitře a zahájení se zhostila primátorka města Brezová p. Bradlom Mgr. Eva Ušiaková. Za českou stranu vystoupili
poslankyně Parlamentu České republiky PaedDr. Alena Gajdůšková a za Zlínský kraj
radní Ing. Jan Pijáček. Pietního aktu se zúčastnily nejen nositelé projektu a jejich
žáci, ale také spřátelená města a obce obou republik, jejich starostové, občané,
hasičské sbory, Sokolové, Skauti, Junáci a krojované soubory.
Dovolte mi vyjmenovat některé obce a města, které se zúčastnily pietního aktu.
Fryšták, Kanianka, Bojnice, Lukov, Kocurany, Lukoveček, Kašava, Rohožník, Brezová p. Bradlom, Držková, Opatovce, Lazany, Šůtovce a atd.
Po skončení pietního aktu byl pak v 16.30 v Národním domě v Brezové p. Bradlom koncert žáků všech čtyř škol.
Další koncert proběhl v kulturním domě ve Vizovicích dne 23. 11. 2018 v 19.00,
kde orchestr SDOM pod taktovkou Petra Černocha a L. Mikla společně a netradičně
vystoupil s modelingovou agenturou Jany Zelené v koncipovaném programu, samozřejmě ke stoletému výročí založení Československé republiky.
Ukončení projektu bylo možno zhlédnout dne 9. 12. 2018 v Městském divadle
ve Zlíně.
Zde byl uskutečněn koncert s názvem „Stále spolu“, který začal v 17.00 a vystoupil zde orchestr SDOM se svými mažoretkami, tanečníky a sólisty, pak skvělý
a mezinárodně uznávaný akordeonový soubor Akordeonika z Bojnic a folklórní soubor z Brezové pod Bradlom. Celý koncert moderoval Ondřej Carda a přišel i Masaryk
v podání herce Městského divadla ve Zlíně pana Luďka Randára.
Vše pak ukončila vernisáží fotodokumentace projektu „Stále spolu“, která se
uskutečnila taktéž 9. 12. 2018 ve 2. etáži Domu kultury ve Zlíně. Pro dokreslení
atmosféry hrála školní CM Kuráž z Liptálu, pod vedením Bc. Radka Cahlíka.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové. Dovolte, abych touto cestou poděkoval
všem aktérům projektu, a hlavně mým nejbližším spolupracovníkům ZUŠ Morava,
bez kterých by tento projekt nemohl být uskutečněn, a to jmenovitě: Jiřímu Severinovi, Martině Noskové, Jaroslavě Krajčové, Haně Šimkové, Petru Černochovi, Lence
Truhlářové, Lence Ficové a Renatě Ambrůzové.
Do nového roku si vám vážení dovoluji popřát hodně zdraví a rodinné pohody
a nám všem co nejvíce tvůrčích a hodnotově založených Slováků a Čechů, kteří
nehledí jen na peníze.
S pozdravem a živé kultuře zdar,
Libor Mikl, ředitel ZUŚ Morava

Z VA Š I C H D O P I S Ů

Ztráty a nálezy
Něco mi zde u nás na ulici chybělo. Snad sousedovic kočky, řinčící pod
okny v zahrádce a pravidelně zde vykonávající potřebu, snad kohout kdesi
odnaproti dennodenně neúnavně oznamující příchod nového dne, nebo snad
štěkot psů, vždy doprovázející kolemjdoucí, či méně již často projíždějící automobil s tlampačem, vykupující kůže,
peří a starý nábytek, o dětech, hrajících
se a skotačících venku ani nemluvě.
Ba ne, byl to náš místní rozhlas, hlášení jeho umlklo někdy cca v poslední
říjnové dekádě, po krátké hlasové indispozici. Asi doposud nikomu nechybělo,
nebo že by snad schválně?
Až po několika dlouhých týdnech počátkem prvního týdne posledního měsíce v roce se opět ozvalo, sice jen zcela
slabě, ale přeci jen… Takže nejenom na
náměstí má výhodu ten, kdo má sluch
loveckého psa.
Mám sice aktivován automatický
přísun zpráv z radnice na e-mail, ale
jejich zasílání je ještě nepravidelnější,
než otvírací doba v místní knihovně, která je, bohužel snad jediným místem ve
Fryštáku, kde si lze ještě zakoupit klasickou obyčejnou tištěnou pohlednici
Fryštáku.
Vybrat si z pouhých dvou druhů není
zase nic tak složitého.
Inu, člověk si pomalu, byť nechtíc
zvykne… že mu zavřeli pobočku spořitelny, drogérii se sběrnou foto a čistírny
u kostela, sekáč pod náměstím, krámek pro drobné chovatele v penzionu,
že cukrárna, dá-li se tenhle podnik takto nazývati, má otevřeno zcela akčně
duben – září 11 – 17 hodin.
Ale co bychom chtěli, že…
Přeci nám jen nechali poštu, bankomat, předraženou lékárnu a taky troje
potraviny na rynku, jež nejsou všude samozřejmostí.
A navíc zde nad naší bezpečností již
pár let bdí nepřetržitě minimálně šestero kamer jen na rynku, posíleno služebnou Policie ČR (nebo služebna posílená
kamerami?)
A máme taky jeden z nejkrásnějších
vánočních stromů v širém okolí.
Do nadcházejícího roku tedy s přáním všeho nejlepšího.
With Best Wishes!
Jaroslav Maňásek st.
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NEŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA?
To jistě ne! Třináctý Mikulášský seminář tradičních čínských cvičení, který s podporou Města Fryšták uspořádal místní oddíl tai-či začátkem prosince, byl stejně
úspěšný, jako všech předchozích dvanáct. Tradiční čínská cvičení ve Fryštáku již
zdomácněla a těmto ladným a plynulým pohybům se věnuje stále větší počet Fryštačanů. Velmi nás těší, že naše tradiční semináře získaly oblibu i u cvičenců z jiných
oddílů na Moravě a že se k nám cizí taičisté každoročně rádi vracejí.

NAŠI JUBILANTI
V měsíci LEDNU 2019 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Eduard Baďura
Jiřina Baďurová
Božena Brázdilová
Václav Doležal
Oldřich Januška
Antonín Kadlčák
Dana Karolová
Sylva Knedlová
Luděk Krajča
Jarmila Krčálová
Marie Kutrová
Věra Mlýnková
František Mrázek
Marie Osohová
Marie Plháková
Vít Pospíšil
Antonín Provazník
Marie Ševčíková
Anděla Šlágrová
Radmila Urbánková
Marie Vaňharová
Jiří Vavřička
Zdeněk Vitovský
Richard Zlámalík
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!
Poděkování
Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se přišli
rozloučit s mým manželem
Vladimírem Bačůvkou
na jeho poslední cestě.
Jaroslava Bačůvková

Po deseti letech, kdy naše semináře vedl Mistr Jan Turneber z Českého centra
tradičních čínských cvičení v Praze, převzala štafetu Světluše Kostrunková, renomovaná lektorka z Olomouce, která se tímto cvičením zabývá již více než 25 let. Je
žákyní Mistra Turnebera a také Mistra Zhong Xueyonga ze školy ve Wudangských
horách v Číně, kam si své dovednosti každoročně jezdí prohlubovat. Na Olomoucku
a Přerovsku vede několik skupin tradičních čínských cvičení a zajímavostí je, že
vede také cvičení pro nevidomé a slabozraké. V našem oddíle je Světluše velice
oblíbená nejen pro své široké znalosti a zkušenosti, ale také pro svoji schopnost
učit a vysvětlovat. Těšíme se na naše další společné akce.

Za oddíl tai-či Fryšták MK
„Tai-či má kromě blahodárných zdravotních účinků na tělo i zásadní vliv na psychiku. Dokáže stimulovat činnost vnitřních orgánů, přispívá ke zlepšení látkové výměny, zlepšuje srdeční a dechové funkce, přispívá k poklesu cholesterolu a naopak
zabraňuje řídnutí kostí. Příznivých účinků mají cvičební sestavy, při nichž se tělo
plynule otáčí a postupně se protahuje každý kloub v těle, dost a dost. Kromě toho,
že cvičení prospívá zdraví a zklidňuje psychiku, je to i nástroj práce na sobě“.

Radek Kolář

hlavní trenér Taiji Akademie Praha
KOUPÍM BYT
RK nevolejte.
Tel. 739 715 261
•••
KOUPÍM RD,
spěchá, platba
v hotovosti
z prodeje bytu.
Tel. 737 730 312

Hledám ke koupi RD, se zahradou
Opravy mi nevadí, nabídněte prosím.
Tel.: 737 753 900

Poděkování
Ráda bych veřejně poděkovala paní nebo slečně Skaličkové, díky které mohl i náš Štědrý den proběhnout v klidu
a míru. A za to jí patří můj největší dík. Proč? Stalo se následující: na Štědrý den jsem si vyšla s mým otcem na malou
zdravotní vycházku a během ní můj otec náhle zkolaboval.
Než ztratil vědomí, podařilo se mi jej ještě nad zemí zachytit,
ale více jsem pro něj v tu chvíli udělat nemohla a snažila
jsem se jej držet nad mokrou zemí. Volala jsem ze všech sil
o pomoc. Než došly síly i mně stačila u nás zastavit s autem
mladá paní nebo slečna Skaličková. Bleskurychle zhodnotila
situaci a pomohla mi otce dopravit domů do bezpečí. Nikdy
bych si nepomyslela, že mohou člověka tak rychle opustit
všechny síly a jen díky nezištnému a rychlému zásahu vše
dopadlo dobře. S jistotou mohu říct, že bez rychlého zásahu
by vše skončilo tragicky.
Ing. Hana Mikulíková, Fryšták

PŘIJMEME ŘIDIČE
sk. B, C, C+E

Pravidelná přeprava CZ/D zánovními vozidly Mercedes.
Výplata v pravidelném termínu. Praxe výhodou.
Osobní jednání.

tel. +420 602 530 279 e-mail: danad@danad.cz

Věněček z.s. při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve
na

Lukoveček

DĚTSKÝ
K ARNEVAL
který se uskuteční

v sobotu 2. 2. 2019 v 15.00 hod.
v sále ZDV Fryšták
Čeká na vás
spousta zábavy,
her a soutěží,
bohatá tombola
a občerstvení.
Na Vaši účast
se těší pořadatelé.

– po uzávěrce...
Naše tradiční „Zpívání u kapličky“ zmiňujeme každý rok,
přestože už mnohé bylo řečeno a Fryštacké listy jsou po uzávěrce. Díky velké vstřícnosti pana Nášela se nám malá vzpomínka
na tuto srdcovou záležitost vždy pro naše očekávající čtenáře
objeví. Je zbytečné popisovat průběh, ten se musí zažít. Všichni
zúčastnění vědí, jak důležitý a neopakovatelný je společný zážitek s mystickým příběhem, srdečným sevřením rukou, zpíváním
a symbolickým předáváním světla. Zůstaňme světlonoši, neuhasme to předsevzetí být spolu, přát si navzájem jen to dobré.
Při každém setkání si i nadále připomínejme své lepší já.
Děkujeme paní starostce za slova pronesená pro všechny,
skautům za každoroční ochotu absolvovat ne vždy jednoduchou
cestu a všem, kteří se na tomto krásném večeru podíleli. To
číslo je vysoké, některé je vidět, některé ne, ale každý přispěl
k večeru v obci z nejkrásnějších. Tak šťastný a veselý celý opět
ik
společný rok. 
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

DŮM IGNÁCE
STUCHLÉHO
VE FRYŠTÁKU
VÁS ZVE NA

Jsme tu pro Vás.

Zajis�me veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

19. DISÁCKÝ PLES
MNOHA KULTUR

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

12. ledna 2019
od 19:30
v sále DISu

Mějte své blízké
stále u srdce.

Rezervace vstupenek a stolů:
- na recepci DISu (tel: 577911065)
Od 2. do 10. ledna 2018
- po tomto termínu budou vstupenky

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

ve volném prodeji

placená inzerce

e-mail
web

placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

HRAJE
SKUPINA
DUO HALLO
Vstupné
100,- Kč
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