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Den válečných veteránů
ve Fryštáku

V úterý 11. listopadu 2014 se ve Fryštáku u příležitosti Dne válečných
veteránů konal pietní akt u pomníku padlých.
Akce se konala pod patronací
starosty města Fryštáku Mgr. Lubomíra Doležela a ředitele Krajského
vojenského velitelství Zlín plk. gšt.
Ing. Radka Hennera.
Oběti padlé v obou světových válkách z Fryštáku a okolí si přišlo připomenout více než 200 občanů (mezi
nimi i několik tříd fryštácké základní

a mateřské školy). Slavnostního aktu,
který začal v 11 hodin (symbolicky zvoněním kostelních zvonů) se zúčastnili
zástupci vedení Zlínského kraje, Armády ČR, poslanci a senátoři Parlamentu
ČR, vedení města Fryštáku a obcí Lukov
a Lukoveček.
Děkujeme všem, kteří si našli čas
a přišli se společně s námi poklonit památce padlých fryštáckých hrdinů.
Děkujeme také všem organizátorům, kteří se na přípravě této důstojné
akce podíleli.

PODĚKOVÁNÍ
Město Fryšták jako spoluorganizátor oslav Dne válečných veteránů
(dne 11. 11. 2014) děkuje ČSAD
Vsetín a.s. (a vedoucímu provozovny
Zlín panu Zdeňku Paštěkovi) za spolupráci při této akci a pomoc při zajištění důstojného průběhu oslav.

Vážení spoluobčané,
čas svým neúprosným tempem
rychle běží, a ač se nám to zdá neuvěřitelné, už znovu začínáme pomalu
bilancovat právě končící rok 2014.
Dovolte mi proto, abych Vám všem
jménem svým i jménem celého Zastupitelstva města Fryštáku popřál
klidný a pokojný Advent a také radostné prožití svátků vánočních. Do nadcházejícího nového roku 2015 Vám
přeji především pevné zdraví, mnoho
štěstí, hodně spokojenosti a rodinné
i osobní pohody. A také mnoho úspěchů ve Vaší práci.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 1/2014/VII ze dne 5. 11. 2014 (výběr)
Zastupitelé města vzali na vědomí
zprávu Registračního úřadu Fryšták
o ověření platnosti mandátů jednotlivých členů nově zvoleného zastupitelstva a o průběhu voleb a výsledcích
hlasování .
Všichni zastupitelé složili slib
a žádný člen zastupitelstva neodmítl
složit slib ani nesložil slib s výhradou.
• ZMF schvaluje program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku dne 5. 11. 2014 v souladu
s obdrženou pozvánkou ze dne 27. 10.
2014.
• ZMF schvaluje způsob jednání ustavujícího zasedání ZMF dle Jednacího
řádu Zastupitelstva města Fryštáku,
schváleného dne 10. 11. 2010, jakož
i dalších zasedání do doby případného
schválení nového jednacího řádu.
• ZMF schvaluje ověřovatele zápisu č.
Z 1/2014/VII ze dne 5. 11. 2014 zastupitele PhDr. Česlava Zapletala a Pavla
Ševčíka.
• ZMF schvaluje volební komisi pro
tajnou volbu členů Rady města Fryštáku, a to ve složení: předseda Ing. S.
Velikovský, CSc., členové – Libor Mikl,
Ing. Karel Zlámalík, Pavel Ševčík, Petr
Bezděčík, tajemnice I. Plšková.
• ZMF schvaluje Volební řád volební
komise pro průběh tajného hlasování
v ZMF.
• ZMF schvaluje způsob volby starosty
veřejně – aklamací.
• ZMF volí v souladu s ust. § 84 odst.
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Lubomíra Doležela, do funkce starosty města Fryštáku.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
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rosta nevykonává funkci, zastupitele
Mgr. Libora Sovadinu, Fryšták.
• ZMF schvaluje způsob volby tří členů
Rady města Fryštáku aklamací.
• ZMF volí v souladu s ust. 84 odst.
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena Rady
města Fryštáku tyto zastupitele:
- Ing. Pavla Gálíka, Fryšták;
- Ing. Jana Košáka, Fryšták;
- Ing. Tomáše Černého, Fryšták.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na ust.
§ 99 odst. 3 téhož zákona stanovuje počet členů Rady města Fryštáku
na pět (starosta, místostarosta, tři členové rady).
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje zřízení
funkce jednoho místostarosty, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
• ZMF stanovuje v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, počet a funkce
dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Fryštáku takto: počet –
jedna druh – funkce starosty s platností
dnem zvolení, tj. 5. listopadu 2014.
• ZMF schvaluje způsob volby místostarosty aklamací.
• ZMF volí v souladu s ust. 84 odst.
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce místostarosty města Fryštáku, který zastupuje
starostu města Fryštáku v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy sta-

• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. l) a v návaznosti na ust. § 117
odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zřízení Finančního výboru při ZMF.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje jmenování předsedou Finančního
výboru při ZMF Ing. Tomáše Černého.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. l) a v návaznosti na ust. § 117
odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zřízení Kontrolního výboru při ZMF.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje jmenování předsedou Kontrolního
výboru při ZMF Libora Mikla.
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• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 4
s odkazem na ust. § 102 odst. 3 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v pl. znění, si vyhrazuje pravomoc stanovit pověření členů zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství.

• ZMF v souladu s ust. § 4 odst. 1 a 2
zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění
pozdějších předpisů, pověřuje pro období 2014 až 2018 přijímat prohlášení
o uzavření manželství (schvaluje oddávající města Fryštáku) tyto členy Zastu-

pitelstva města Fryštáku:
Mgr. Lubomíra Doležela, starostu;
Mgr. Libora Sovadinu, místostarostu;
Mgr. Sylvu Knedlovou, zastupitelku;
Mgr. Petra Pagáče, zastupitele.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 28/2014/VI ze dne 3. 11. 2014 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu ke stavbě „Prodloužení kanalizace, Fryšták – Dolní
Ves“, prováděnou i na části pozemku
p. č. 209 – zahrada, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, zapsaném na LV č. 605,
mezi MF, a majiteli tohoto pozemku V.
Odehnalovou a Z. Odehnalem, Fryšták,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zprávu Mgr. L.
Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták, okres
Zlín, p. o., o odstranění zjištěných nedostatků ve věci plnění hygienických
požadavků ve smyslu aktuálně platné
legislativy bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Výroční zprávu
Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
za šk. rok 2013/2014, zpracovanou
Mgr. L. Sovadinou, ředitelem, bez připomínek a doporučuje její projednání nově
zvolenými poradními orgány města.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 3.000,-Kč Českému svazu
bojovníků za svobodu, Okresní výbor
ve Zlíně, a schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi MF, a Českým svazem
bojovníků za svobodu, Okresní výbor
ve Zlíně za účelem částečné úhrady nákladů spojených s organizováním setkání a chodem sekretariátu, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 419 – ostatní plocha, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, o celkové výměře 4 m², žadatelce M. Urbanové, Fryšták, pro stavbu vodovodní přípojky pro stavbu RD,
čp. 8, umístěné na poz. p. č. 449, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
a schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
mezi MF, a M. Urbanovou, a pověřuje
starostou podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro výběr a zpracování návrhů
na obnovu památek v MPZ MF ze dne
14. 10. 2014 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí sdělení Odboru kultury a památkové péče, oddělení památkové péče Krajského úřadu
Zlínského kraje, ve věci změny zástupce Krajského úřadu ZK, OKPP, nově
PhDr. Aleše Naňáka, referenta odd. památkové péče.
• RMF doporučuje ZMF schválit aktuali-

zaci Programu regenerace MPZ MF pro
r. 2015–2020, vypracovaný Ing. arch.
Jaroslavem Klenovským v září 2014.
• RMF schvaluje výpůjčku části objektu
kinosálu žadateli Dům Ignáce Stuchlého SKM, Fryšták za účelem provozování žonglérského kroužku – ŽongloDISk
(odpovědná osoba pro město Fryšták
Ing. Jiří Sadila), a to v období od 5. 11.
2014 do 29. 4. 2015, vždy ve středu
od 17 do 18.30 hodin, s úhradou nákladů na energie na vrub města (podpora
činnosti dětského kroužku) a schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Domem Ignáce Stuchlého SKM, Fryšták a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
umístění reklamního zařízení na sloupu
veřejného osvětlení č. 01 na ul. Holešovská, vpravo - směr staničení Zlín,
a to žadateli P. Šafář, Fryšták, a uzavření příslušné smlouvy.
• RMF bere na vědomí výpověď ze
Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne
12. 2. 2007, uzavřené mezi městem
Fryšták a Bosh Car Service, Fryšták –
Skončení nájmu smlouvy, na pronájem
části městského pozemku p. č. 915/2,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, s jednoměsíční výpovědní lhůtou od 1. 11. 2014
a souhlasí tímto s ukončením smlouvy
ke dni 30. 11. 2014.
• RMF schvaluje uzavření Dohody vlastníků vodovodů a kanalizací provozně
souvisejících mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou Evon Invest, s. r. o., Zlín, kterou se řeší podmínky připojení zařízení speciﬁkovaného jako „ZTV Fryšták
– Skalka, SO03B – Kanalizace splašková, SO04 – Vodovod“ na vodovodní
a kanalizační řad ve vlastnictví města
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést změnu stavby ke stavbě „Silnice II/490:Fryšták, průjezdní
úsek, 3. etapa, Sjezdy“ prováděnou
i na části pozemku p. č. 853/3 – ostatní plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
zapsaném na LV č. 1579, mezi městem
Fryšták, a spol. Alex Amerini, s. r. o.,
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy

o právu provést změnu stavby ke stavbě „Silnice II/490:Fryšták, průjezdní
úsek, 3. etapa, Sjezdy“ a „Fryšták,
průjezdní úsek 3. etapa, Chodník“ prováděné i na části pozemku p. č. 601
– zast. plocha a nádvoří, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, zapsaném na LV č. 1469,
mezi městem Fryšták, a Salesiánskou
provincií Praha a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést změnu stavby ke stavbě „Fryšták, průjezdní úsek 3. etapa,
Chodník“ prováděnou i na části pozemku p. č. 596 – zast. plocha a nádvoří,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, zapsaném
na LV č. 256, mezi MF, a manželi J. J.
Kubátem a Ing. J. Kubátovou, Fryšták,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést změnu stavby ke stavbě „Silnice II/490:Fryšták, průjezdní
úsek, 3. etapa, Sjezdy“ prováděnou
i na části pozemku p. č. 599 – zast.
plocha a nádvoří, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, zapsaném na LV č. 1479, mezi
městem Fryšták, a manželi S. Ondráškem a B. Ondráškovou, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části městského pozemku p. č.
466 – ostatní plocha, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o celkové výměře 12,5
m², žadateli Pohřební služba Bohumír
Přibylák, s. r. o., Zlín, za účelem vybudování zpevněného stání pro osobní
motorové vozidlo, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a uzavření příslušné nájemní smlouvy.
• RMF pověřuje Ing. Pavla Dohnala,
ved. OTH, ve věci přípravy regenerace
areálu hřbitova:
a) zabezpečit provedení úkonů předprojektové přípravy - tzn. dendrologického,
geologického a hydrogeologického průzkumu;
b) zabezpečit výběr dodavatele inženýrské činnosti pro vydání stavebních povolení;
c) zabezpečit výběr zpracovatele dokumentace pro stavební řízení
• RMF schvaluje záštitu nad krajskými oslavami Dne válečných veteránů,
které se uskuteční dne 11. 11. 2014
ve Fryštáku a schvaluje vyčlenění ﬁ-
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nančních prostředků za účelem částečného krytí nákladů spojených s propagací akce, materiálním zabezpečením
a občerstvením účastníků.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 29/2014/VI
ze dne 5. 11. 2014 (výběr)
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo č. 033/2014 na veřejnou zakázku „ZS Fryšták – Zatepletní obvodového pláště a výměna oken“,
uzavřené dne 11. 7. 2014, kterým se
mění cena díla v návaznosti na provedené vícepráce – viz příloha č. 1 tohoto
zápisu a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo č. 033/2014 na veřejnou zakázku „ZS Fryšták – Zatepletní obvodového pláště a výměna oken“,
uzavřené dne 11. 7. 2014, kterým se
mění cena díla v návaznosti na méněpráce – viz příloha č. 2 tohoto zápisu
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.

PODĚKOVÁNÍ
Město Fryšták získalo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 36. 500 korun na výdaje
spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů na období od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2014.

Tyto ﬁnanční prostředky byly využity
na - výdaje na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů všech
jednotek k získání odborné způsobilosti, na specializační kurzy, instrukčně
metodická zaměstnání a taktická nebo
prověřovací cvičení pořádaná HZS Zlínského kraje
- výdaje vzniklé za uskutečněný zásah jednotky SDH Fryšták na výzvu krajského operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod
- výdaje vzniklé a uhrazené v uvedeném období na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce a neinvestiční opravy, revize,
technické prohlídky požární techniky
a věcných prostředků požární ochrany
jednotky SDH Fryšták (např. spojové
prostředky, ochranné oděvy pro hasiče
apod.).
Vedení města Fryštáku za tyto přidělené ﬁnanční prostředky Zlínskému kraji
děkuje.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme všem občanům, že
v závěru měsíce prosince dojde ke změnám úřední doby na radnici ve Fryštáku a v Městské knihovně Fryšták.
RADNICE
Pondělí 22. 12. – OTEVŘENO
(úřední hodiny 7 – 17)
7 – 11.30 - uzavření pokladny města
(po tomto termínu už nebude možno
až do konce roku přijímat platbu v hotovosti)
Úterý 23. 12. – ZAVŘENO
Středa 24. 12. – ZAVŘENO
Čtvrtek 25. 12. - ZAVŘENO
Pátek 26. 12. – ZAVŘENO
Pondělí 29. 12. – ZAVŘENO
Úterý 30. 12. 2013 – ZAVŘENO
Středa 31. 12. - ZAVŘENO
Čtvrtek 1. 1. 2015 – ZAVŘENO
Pátek 2. 1. 2015 – ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude
radnice ve Fryštáku opět otevřena
od pondělí 5. ledna 2015.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRYŠTÁK
Pondělí 22. 12. – OTEVŘENO
(13–17)
Úterý 23. 12. – ZAVŘENO
Středa 24. 12. – ZAVŘENO
Čtvrtek 25. 12. – ZAVŘENO
Pátek 26. 12. – ZAVŘENO
Pondělí 29. 12. – ZAVŘENO
Úterý 30. 12. – ZAVŘENO
Středa 31. 1. – ZAVŘENO
Čtvrtek 1. 1. 2015 – ZAVŘENO
Pátek 2. 1. 2015 – ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude
Městská knihovna ve Fryštáku opět otevřena od pondělí 5. ledna 2015.
SBĚRNÝ DVŮR TS
Upozorňujeme občany, že v zimním
období (od 1. prosince 2014 do 31.
března 2015) opět dojde k omezení
provozní doby sběrného dvora technických služeb.
Otevřeno bude vždy SO 8–13 hodin.
Provozní doba během týdne zůstává
stejná (ST 14–18 hodin). Připomínáme,
že v sobotu 27. prosince 2014 bude
dvůr technických služeb pro veřejnost
uzavřen.
Také upozorňujeme občany na změnu systému vydávání pytlů na tříděný
odpad. V současné době jsou tyto plastové pytle k dispozici pouze v areálu
technických služeb v provozní době pro
veřejnost.
SO 8–13 hod • ST 14–18 hod.
Také letos obdrží každá domácnost
1 roli žlutých pytlů na rok.
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Vážení občané upozorňujeme Vás,
že kvůli vánočním svátkům dojde
k posunu termínu vydání a distribuce
Fryštáckých listů až na druhý lednový
týden roku 2015.
V případě problémům s distribucí,
kterou zajišťuje Česká pošta s. p.
(např. pokud Fryštácké listy nedostáváte včas nebo vůbec) se prosím obraťte na redakci a problém
nahlaste: Mgr. Pavlu Nášelovi, mobil
607 801 942 nebo na e-mail: p.nasel@
frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

Fryštácký kalendář 2015
Město Fryšták už tradičně připravilo pro své občany „Kalendář na rok
2015“.
Najdete v něm opět termíny společenských a kulturních akcí v nadcházejícím roce a chybět samozřejmě
nebudou ani termíny svozu odpadů.
Obrazovou část kalendáře nám
tentokrát s laskavým svolením dodal
ze svých sbírek „historických fryštáckých pohlednic“ pan Radomír Pulec.
Textovou a informační část kalendáře opět připravili kronikář města
PhDr. Česlav Zapletal a Mgr. Pavel
Nášel.
Fryštácký kalendář na rok 2015
si budete moci vyzvednout (vždy 1
výtisk pro domácnost) v Městské
knihovně Fryšták (v úředních hodinách) od začátku prosince 2014.

Přehled kulturních akcí
konaných v prosinci 2014 ve Fryštáku.
• 10. 12.
16.00 – FOS Prameny – Vánoce přicházejí (hudebna ZŠ)
• 20. 12.
8.00 – Vánoční farmářské trhy (náměstí Míru)
9.00 – Ukázky tvorby lidových výrobců (knihovna)
15.00 – začátek odpoledního kulturního programu
• 25. 12.
14.30 – Živý Betlém na náměstí
Míru
• 26. 12.
15.00 – Vánoční koncert FOS Prameny (kostel svatého Mikuláše)
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NÁVŠTĚVA
u nejstarší občanky Fryštáku
Členka Zastupitelstva města Fryštáku Mgr. Sylva Knedlová a členka Komise
pro občanské záležitosti Zdeňka Vidlařová vykonaly návštěvu u naší nejstarší
občanky paní Anny Petříkové.
Paní Petříková se dožila 102 let v plné síle a elánu, kterým je pověstná.
Vtipkovala s humorem sobě vlastním, že tady bude ještě tak tři roky. Jsme pyšní
na to, že u nás žije tak vitální, obdivuhodná žena. Přejeme jí ještě i touto cestou,
ať se jí její přání vyplní. A klidně ať se vyplní předpověď cikánky, která ji kdysi
věštila z ruky, že se dožije 120 let.
Milá paní Petříková, přejeme Vám hodně štěstí, životního optimismu, rodinné
pohody a hlavně moc zdraví!!!
Za Komisi pro občanské záležitosti a za všechny občany města Fryštáku
Dana Konečná

Vzácná jubilantka
„Děvčata, vítejte! Čekám od rána, abych si s vámi povykládala!“
Tak nás přivítala paní Petříková, nejstarší Fryštačanka, neuvěřitelně vitální 102
letá babička z Horní Vsi, Mexika.
Přání, objímání, fotografování nebralo konce. A pak to začalo.
Příběhy jednoho dlouhého plodného života. 8 sourozenců, z toho jen 2 dívky,
školní léta ve dvojtřídce, zkoušení inspektorem, služba u „milostpaní“, společný život s manželem a třemi dětmi. Práce v lese jako zaměstnankyně JZD Fryšták (Děti
si brala s sebou. Hrály si se šiškami, s klacíčky, ve 3 letech „tahaly“ pilku. Svačinkou jim byl chleba s česnekem.) Děti se „rozletěly do světa“. Manžel, umělecký
řezbář, zemřel. Její nejbližší bratr, kněz Cyrilek zemřel. Zůstala sama, ale nesložila
ruce v klín. Jezdila, či chodila pěšky přes Vylanta do Zlína a později do Malenovic
pomáhat dceři. Dnes bydlí střídavě u syna, či dcery. Prozradila nám, že by raději
byla doma v domečku v Horní Vsi, že je tolik práce na zahradě, kterou by mohla
ještě vykonávat a byla by ve svém živlu.
Optimismus, chuť do práce, pružné myšlení, starost o svůj účes, o hezký šáteček na hlavě, touha přijít mezi děti do školy, navštívit obchody ve Fryštáku, to ji
neopustilo.
Pro změnu nás pozvala k prohlídce jejího umělecky vyřezávaného nábytku. Při
loučení nám prozradila, že slevila ze 110 let svého života jen na 105!
Tak Vám, milá paní Petříková, upřímně a ze srdce přejeme, abyste tu 105 při
Vašem „kořínku“ překročila! Už nyní se těšíme na další zajímavou besedu s Vámi.
SK

Kostel sv. Mikuláše Fryšták
(oprava krovu a krytiny 2012–2014)
VÝDAJE (Kč)
Projekt
PYRUS, projekt. kancelář
69 600
Architekt – dodatek
6 500
Dokum. skutečného stavu
13 715
Celkem
89 815
Výběrová řízení
2012
18 000
2013
18 000
Celkem
36 000
Stavební dozor
2012
45 649
2013
45 220
2014
47 164
Celkem
138 033
Stavební práce
2012
1 613 082
2013
1 375 270
2014
1 314 433
Celkem
4 304 785
Celkem náklady
4 568 633
PŘÍJMY (tis. Kč)
Ministerstvo kultury, Zlínský kraj,
Město Fryšták, Lukoveček
2012
250 / 250 / 429,238 / 0
2013
200 / 240 / 376,329 / 50
2014
200 / 275,4 / 377,001 / 0
Celkem 650 / 765,4/ 1 182,568 / 50
Dotace celkem (Kč):
2 647 968
Vlast. prostř. farnosti (Kč): 1 920 665

PODĚKOVÁNÍ
Fryštácká farnost touto cestou děkuje všem dobrodincům a sponzorům,
kteří přispěli na opravu střechy našeho farního kostela. Zejména vyslovuje
velký dík za ﬁnanční podporu městu
Fryšták (a jeho zastupitelstvu), které se
podílelo na záchraně této nejvýznamnější historické památky v našem městě. Poděkování patří také Ministerstvu
kultury ČR a Zlínskému kraji, organizacím, které se rovněž velkou měrou zasloužily o opravu této vzácné církevní
stavby.
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w w w.msfr ystak.cz • tel. 577 911 157
pozornost rozdělovat rovnoměrně mezi
celou třídu a i proto je zde přítomnost
asistenta přínosem pro zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
Díky práci v mateřské škole jsem
se naučila, že dětem je třeba naslouchat, chválit je za jejich úspěchy a být
empatický. Děti dokáží být velmi spontánní, ale také jsou vděčné za jakýkoliv
zájem ze strany dospělého. Je poznat,
že to v dnešní uspěchané době často
v rodinách mnohým dětem schází. Já
bych se chtěla i nadále věnovat práci
s dětmi, protože mě baví a naplňuje.

Asistent pedagoga v mateřské škole
Každý si občas rád zavzpomíná, jaké
to bylo kdysi dávno v mateřské škole.
Někteří z Vás by se tam s chutí určitě
vrátili, protože na školku máme všichni
krásné vzpomínky. Ovšem ne každému
se podaří podívat se do mateřské školy
z druhé strany a zjistit jakou záslužnou
práci zde vykonávají všichni zaměstnanci. Mně se to podařilo a mohu říci, že
za tuto zkušenost jsem velice vděčná.
Když mi před půl rokem byla nabídnuta práce asistentky pedagoga v naší
mateřské škole, neváhala jsem ani minutu a na tuto příležitost se velmi těšila. Ovšem nenechte se zmást, práce
v mateřské škole není celodenní hraní
si s dětmi a neustálá zábava. V každé
třídě jsou různé typy dětí, každý je jiný
a svým způsobem jedinečný, proto je
někdy velice těžké zavděčit se všem,
ale paní učitelky dělají maximum pro
to, aby byly všechny děti spokojené. Jak
říká moje kolegyně: „Je důležité děti
něco naučit, ale důležitější je, aby děti
ze školky odcházely usměvavé a spokojené.“
Během mého dosavadního působení v mateřské škole jsem měla možnost
účastnit se výchovně-vzdělávací práce
ve všech třídách a čerpat tak cenné
zkušenosti a rady od všech zkušených
pedagogických pracovnic, které mě
mezi sebe vřele přijaly. Při studiu jsem
byla na praxi v různých školkách, ale nikde nevládla tak pohodová a troufnu si
říct až rodinná atmosféra. Myslím, že je
na místě říct, že o děti je zde postaráno
na profesionální úrovni.
Je jisté, že v dnešní době by byl
asistent pedagoga velkým přínosem
v každé mateřské škole. Faktem je, že

6

na každé třídě je vysoký počet dětí a je
na ně jedna pedagogická pracovnice.
Každá učitelka má na starosti téměř
30 dětí při plném počtu a nemůže se
všem dětem věnovat naplno. Musí svou

Tímto bych chtěla poděkovat Zastupitelstvu města Fryšták, že svým rozhodnutím a přidělením ﬁnančních prostředků umožnili zřízení pracovní pozice
asistenta pedagoga ve fryštácké mateřské škole. Také děkuji ředitelce Mateřské školy Fryšták za to, že mi projevila
důvěru, vybrala si mě a v začátcích mi
se vším pomohla.
Jana Dlabajová, DiS

PODZIMNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Poslední říjnový páteční podvečer se náměstí ve Fryštáku rozzářilo mnoha světýlky. Park byl vyzdoben hořícími svíčkami, dýněmi i svítícími lampiony. Přicházely
děti v doprovodu rodičů, tetiček, strýců, babiček i dědečků V ruce svíraly svítící
lampion a trpělivě vyčkávaly na zahájení. Krátce po 17. hodině vjel na náměstí
nazdobený kočár s koňmi a lampionový průvod mohl začít. Není krásnější pohled
na rozzářené oči dětí, hrdě nesoucí svůj svítící lampion tmavou ulicí. Průvod byl
tak dlouhý, že jsme ani konce nedohlédli. Cíl byl stanoven na fotbalovém hřišti,
kde jsme mohli shlédnout krásné vystoupení ohnivé show skupiny Andor Viridis
a po té následoval velkolepý ohňostroj.
Děkuji místní policii za velkou pomoc při zajištění bezpečného přecházení
přes silnice. Také děkuji majitelům hřiště za poskytnuté prostory, panu Doležalovi a všem kdo pomohli zajistit hladký průběh celého průvodu. Poděkování patří
i Vám, za to že jste v tak hojném počtu přišli podpořit naši podzimní akci. Je vidět,
že se Vám naše akce líbí a věřte, že i v příštím roce se budete mít na co těšit.
Fotky a bližší informace o akcích naleznete na našich webových stránkách
www.venecek.cz nebo také na facebooku www.facebook.com/venecekfrystak/
photos. Pokud se k nám budete chtít přidat budeme velmi rádi. Každý dobrý nápad nebo pomocná ruka je vždy vítána.
Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních, dětem bohatého Ježíška
a do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a hlavně
spoustu lásky a rodinné pohody.
Členové Věnečku
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PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ
Příběhy 20. století je literární
soutěž, kterou organizuje nevládní
a nezisková organizace Post Bellum
v rámci mezinárodního projektu Paměť národa. I naši žáci se ptali: „Jaký
je tvůj příběh 20. století, dědo?“
STŘELA
Když bylo mému dědovi devatenáct let, musel jít na vojnu. Tenkrát
trvala vojenská služba dva roky. Děda
nastoupil do Brna.
Na vojně si našel spoustu kamarádů. Mezi chlapci byl jeden nešťastný voják, jmenoval se Petr. Bydlel
na opačném konci republiky, byl čerstvě ženatý a měl doma malého chlapečka. Hodně tam trpěl a nemohl si
zvyknout na vojenské prostředí. Velmi často plakal, stěžoval si na hlad
a stále opakoval, že je mu smutno
po rodině. Někteří vojáci si z něho
dělali legraci. Velitel roty byl Slovák
a choval se hodně přísně. Zařídil, aby
byl Petr převelen do Ořechova u Brna,
kde byla daleko přísnější vojna. Petr
chodil na stráž. S sebou nosil samopal a dva plné zásobníky se šedesáti
ostrými náboji.
Jednoho dne při stráži vytáhl nabitý samopal a úmyslně se střelil
do nohy. Došlo k ustřelení stehenní
kosti. Raněný byl okamžitě odvezen
do vojenské nemocnice, kde byl operován. Při operaci mu zkrátili nohu
o čtyři centimetry. Po uzdravení byl
z vojenské služby propuštěn domů.
Měl trvalé zdravotní následky, protože při chůzi dopadal na nohu. Jeho
manželka se s tímto činem nesmířila,
za manžela se styděla a po čase se
s ním rozvedla.
Tento příběh je velmi smutný, protože špatně dopadl a chlapec si zbytečně zničil zdraví.
M.D.

HALLOWEEN
Rok se s rokem sešel a byl tu opět
náš školní Halloween. Náročné přípravy
trvaly dlouho a my jsme se nemohli dočkat, až budeme nahánět děs a hrůzu
celému okolí. Byli jsme naplněni očekáváním, radostí, ale i stresem a strachem, zda se nám všechno povede.
30. října jsme se konečně dočkali. Po vyučování jsme zůstali ve škole
a začali zdobit třídy a chodby. Využili
jsme i pomůcky z kabinetu přírodopisu – kostra děsila kolemjdoucí u sborovny. Jakmile bylo vše připraveno, tak
jsme se taky hodili do gala. Některým
se změna vizáže velmi vydařila a nešlo
u nich poznat, kdo vlastně jsou. Mezi
námi se objevovaly opravdu úžasné
kostýmy – upíři, čarodějnice, mrtvoly
i doktoři.
Před čtvrtou hodinou jsme se společně vyfotili na vyzdobeném schodišti
a rozešli se na svá stanoviště do tříd,
na půdu i do sklepa, kde jsme čekali
na první „oběti“. Škola se rychle naplnila dětmi a jejich rodiči. Vystrašené

skupinky chodily po jednotlivých stanovištích a plnily úkoly (překážková dráha,
strašidelné bludiště, lovení brouků, kuželky …) malé děti jsme strašili méně,
ale na velkých jsme si „smlsli“. Dělali, že se nebojí, ale my jsme věděli, že
z nás mají nahnáno. Občas se sice vyskytla dlouhá fronta na disciplíně, ale
i přesto byli návštěvníci moc spokojeni.
Akce měla skončit v 18 hodin, ale
protože byla rekordní účast, protáhlo
se to do 19 hodin. Byli jsme šťastní, že
se nám vše povedlo podle našich představ. Náramně jsme si to užili!
Vaši deváťáci

DRUŽINA • Tvořivé odpoledne ve školní družině proběhlo v úterý 4. listopadu. Tradičně, jako každý podzim, jsme s dětmi a jejich rodiči vyřezávali bramborová tiskátka.
Děti s nadšením otiskovaly své výtvory na připravené předlohy. Výtvarné práce dětí nám
nyní zdobí třídy školní družiny.
Vychovatelky školní družiny
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V úterý 28. října se konal tradiční
lampiónový průvod obcí Lukoveček,
který uspořádal místní Sbor dobrovolných hasičů.
Děti se svými lampióny se sešly
na návsi u kapličky, kde jsme si připomněli výročí vzniku Československé
republiky. Hlavně starší děti správně
odpověděly na otázku, jaká významná
událost je s tímto datem spjata a také
znaly jméno prvního československého
prezidenta. Ačkoliv celou obec zahalila
hustá mlha, děti se nebojácně vydaly
s rozsvícenými lampióny na krátký průvod ztemnělými uličkami. Na konci je
za odměnu čekala malá sladkost a každý si mohl opéct špekáček a zahřát se
horkým čajem. Pro rodiče byl připravený
voňavý svařák. Chladné počasí však
brzy donutilo rodiče i děti rozejít se
do svých domovů.
L. J. + I. J.

LAMPIONOVÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
PRŮVOD

Vážení spoluobčané,
dovolte nejdříve, abych vám touto cestou popřál klidné
prožití adventní doby, krásné vánoční svátky v kruhu vašich blízkých a hodně štěstí a zdraví do nového roku. Přání
posílám za všechny učitele a pracovníky Základní umělecké školy MORAVA.
Nyní mi dovolte několik informací o naší škole. ZUŠ MORAVA pracuje celkem na 17 pracovištích s pedagogickou
výukou ve třech uměleckých oborech( hudební, literárně dramatický, výtvarný obor). Škola má celkem 832 žáků a 54
pedagogických pracovníků. V hudebním oboru vyučujeme
nástroje od klavíru, přes všechny smyčce, kytary, dechové
nástroje až po cimbál a gajdy. Chceme, aby se naši absolventi aktivně zapojovali do regionální kultury. Proto škola
zřizuje více než 20 souborů, orchestrů či sborů. Pro vaši informaci, ve Fryštáku vyučuje celkem 14 pedagogů, celkový
počet žáků je 144, z toho 109 v hudebním oboru, 25 ve výtvarném oboru a 10 v literárně dramatickém oboru.
Ve Fryštáku tedy fungují všechny 3 obory a v minulém
školním roce byla založena cimbálová muzika Andrýsek,
úzce spolupracují s dětskou odnoží folklórního souboru Kašava a s Fryštáčkem. Myslím, že vedle již tradičních adventních koncertů, je to dobrý počin v rámci udržení a rozvoje
kulturních tradic města. Touto cestou Vás chci požádat, Vás
rodiče, o podporu hlavně našeho literárně dramatického
oboru, tedy školního divadla a také cítím rezervu v dechovém oddělení fryštácké pobočky. Vždyť dechová hudba a divadlo měly ve Fryštáku vždy svoje místo. Patřily a stále patří
ke kulturním tradicím města.
Z tohoto důvodu budeme o pololetí a na konci školního
roku provádět náborová a talentová řízení. Potřebujeme totiž
muzikanty i do dechového orchestru mladých, který projel
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za svou historii celou Evropu a patřil mezi kvalitní tělesa
ve své kategorii.
V neposlední řadě vás také chci informovat o skutečnosti, že ZUŠ MORAVA zakoupila budovu ve Fryštáku na ulici Holešovská 271. Zde hodláme vybudovat učebny pro individuální a souborovou výuku (mladší žáci budou nadále vyučováni
v ZŠ), také centrum pro volnočasové aktivity různých směrů
pro všechny věkové kategorie. Tyto aktivity budou probíhat
v úzké spolupráci s městem Fryšták, které deklarovalo v této
lokalitě vybudování místa pro přecházení a také chodník
na levé straně při výjezdu z města směr Holešov. Předpokládané zahájení provozu tohoto centra je září 2015.
Vážení spoluobčané, dovolte abych poděkoval hlavně rodičům, kteří vedou své děti ke kulturním, společenským, či
sportovním tradicím a také všem, kteří se nezištně podílejí
aktivně na volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Jsem
přesvědčen, že tradice, nejen kulturní jsou obecně základem
bytí každého vyspělého národa.
S pozdravem
Libor Mikl, ředitel školy
ZUŠ MORAVA ZLÍN
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2014
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Nesnaž se omluvit své chyby, spíše se snaž je napravit.
Don Bosco

31. ledna – den 50. výročí úmrtí
Dona Boska. Na slavnostní oběd byly
rozeslány pozvánky. Ředitel školy Bobalík se omluvil písemně. Přítomni
byli: pan starosta, ředitel spořitelny,
pan víceděkan farář, kostelník a fráter
společnosti Verbi Divini z Nitry (náhodou přišlý, který prosil o přenocování).
Ke zpestření nálady přispěla i hudba.
Spokojenost vyvrcholila – chlapci měli
dančí pečeň s knedlíky a omáčkou
a koláče. Lepšího si přát nemohli. 55kg
dančího jsme měli z Lešné. Po slavných
nešporách na faře jsme šli na divadlo.
Chovanci hráli ze života Dona Boska:
Ranní červánky. Velmi zdařilé, sál byl
přeplněný mladými. Oratoriáni měli svá
čísla úvodem. V meziaktí přednášeli
oratoriáni i chovanci pěkné příležitostné básničky a proslovy. Pan profesor
Jurečka se svým malým přítelem Andrýskem z Horního Lapače byl spokojen,
líbilo se jim to. Večer se divadlo opakovalo pro dospělé. Šťastní, veselí a oduševnělí jsme všichni odcházeli k odpočinku. Ráno odjel pan profesor Jurečka
spolu s chlapcem, byli zde na noc, pan
profesor měl společnou mši sv. Chlapci
měli studium.
Přišla telegrafní zpráva z Ostravy o úmrtí jistého velkého dobrodince
z Uherského Hradiště, tak pan ředitel
začal cvičit s muzikanty smuteční pochody, pojedou zítra. Odpoledne byla
vycházka, venku taje a neukazuje k lepšímu proti očekávání, že po nedávno
objevivší se polární záři, která vybudila
tolik zájmu, přijde nějaká tuhá zima, že
bude opět klouzačka a ostatní radosti
sněhového sportu zimního. Don Bosco
nás přesto odměnil užitečněji. Přijel

Kronika ústavu (22.)
školní rok 1937–38
z Brna pan Werner, zástupce ﬁrmy pro
církevní potřeby kostelní a soused pan
Fišer zakoupil jednu celou soupravu bílých mešních rouch v ceně 4700 Kč.
4. února – včera večer přijel neočekávaně z Ostravy nový asistent pan
Vávra. Přivezl zprávu od pana inspektora, že pan Polák, asistent I. třídy, má
následujícího dne odjet do Prahy. Pan
Vávra převzal tedy jeho místo. Po snídani v první hodinu vyučování se šel ještě
pan Polák rozloučit se svými svěřenci
primány. Při této příležitosti bylo vidět
jak chovanci měli rádi svého asistenta.
Dva přečetli prostinký a vroucí pozdrav.
Většina chlapců se rozplakala, nebylo
jednoho, který by nebyl hluboce dojat
odchodem pana Poláka, který si získal
svou starostí tolik lásky a oddanosti.
6. února oratoriáni sehráli pěkně
hodnotný kus: Velké mlčení. Odpoledne v 16 hod bylo nabité divadlo malými
a večer dospělých bylo též hodně. Škoda, že v 16 hodin zde bylo mnoho dětí,
které neměly nic ze hry, protože pro
svůj věk nechápali vážnost děje a večer
opět někteří výrostci svým rozpustilým
chováním vyrušovali.
22. února – poslední úterek v měsíci
zasvěcený Donu Boskovi a jeho památce. Den všední s všedním pořadem, ale
milý, bohumilý a opravdu salesiánský.
Sluníčko už vysušilo dvůr, zbytek udupali hoši. Na dvoře snad není jediného,
který by o přestávce stál. Jako včely
z jara poletují, hrají na četníky a jiné
hry, při kterých celé tělo i s duší okřívá.

Vždyť byli dlouho na chodbách a tělo
chce za sluníčkem a více vzduchu.
Veselí, mír a radost ze života i práce
všudy, to má Don Bosco rád. Asistenti,
mladí spolubratři, s nadšením a láskou
věnují se svým svěřencům a žijí s nimi
a pro ně a tak vzájemná bratrská láska
utváří rodinný pravý vzhled ústavního života. Po večeři pan Zajíc přišel se svou
tahací harmonikou na dvůr, to byla také
novinka opět jednou po čase, a přispěla k povznesení dobré nálady ještě
bodrým zpěvem. Otcovská „dobrá noc“
s napomenutím vystříhat se pomluvě,
reptání, podle naučení Dona Boska
a jeho snu o rozsévači zrní a o slepicích
uzavírá prostinký a tak milý úsek roku
salesiánského života v našem ústavě
v okruhu jednoho dne. A tak v lásce
a v milosti Boží sloužíme v radosti Pánu.
Na fotograﬁích máme V. třídu s ředitelem P. Václavem Mrtvým a Slavnost vzkříšení ze 16. dubna 1938.
Na fotograﬁi se píše, že se jej zúčastnilo spořádaně v průvodu veliké množství lidu, což dávno nebylo.

Prosinec na DISu
Máme naplánován už jen jeden
kurz orientačních dnů. Čeká nás víkend se skauty z Opavy a adventní
duchovní obnova.
Dům uzavřeme v pondělí 22. prosince v 18.00 hod a otevřeme až
v pondělí 5. ledna v 7.00 hod. Budeme se chystat na 15. disácký ples
v sobotu 10. ledna.
Těšíme se na Vás!

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Beletrie pro děti a mládež
Barlow Steve – Tygří
doupě/Ostrov lebek *
Staň se členem Krimitýmu! Rozhodni se, jak
budeš zločin vyšetřovat.
Ale pozor! Dobře se rozmysli. Když uděláš chybu,
budeš z případu odvolán.
Pozorně sleduj všechny dostupné ilustrace, na kterých mohou být ukryty stopy,
důkazy a řešení tajných kódů. Pečlivě si
poznamenej, kolik špatných rozhodnutí jsi
udělal. Na závěr se dozvíš, jestli jsi dobrý
agent. Někdo unesl dceru hongkongského podnikatele. Nezbývá než volat KRIMITÝM – jen ten dokáže vypátrat, kdo dívku
unesl a proč. Celý případ je na tobě – ale
hoď sebou, nebo bude pozdě!
Dahl Roald – Fantastický pan Lišák * Kdykoli
pan Lišák ukradne další
baculatou slepičku, farmáři Soudek, Suk a Stýblo můžou vzteky vyletět
z kůže! Jsou to ti nejprotivnější protivové v celém
údolí a zrovna vymysleli
podlý plán, jak pana Lišáka dostat jednou provždy z jeho nory i s celou rodinou.
Netuší však, že pan Lišák je mnohem,
mnohem raﬁnovanější než oni a že už má
připravený fantastický plán!
Kratochvíl Miloš – Prázdniny blbce
číslo 13 * Taky znáte ten pocit, když nesete domů vysvědčení a víte, že pochvalu za něj nedostanete? Tak přesně tohle
zažívá každý rok Tadeáš. Prima kluk, ale
učení mu prostě neleze do hlavy. Ještě štěstí, že na prázdninách u babičky
a dědy na něj nečekají jenom rozzuření
rodiče, ale taky zvláštní strejda Olda, kterému jsou známky ukradené, a dva úplně
noví kamarádi. A objímání stromů, sádrování zdravé nohy, soutěž ve smíchu zvaná Žižlovský chechták a spousta dalších
vtipných zážitků. Až tuhle knihu dočtete,
nebudete vědět, že nějaké známky vůbec
existují!
Kunnas Mauri – Nejveselejší kniha
o autech * Líbí se vám auta? Pak je tahle
knížka, plná barevných obrázků, přesně
pro vás. Seznámíte se s různými druhy
aut, dozvíte se, jak se jmenují jejich části, a pobavíte se řadou veselých příběhů.
Víte, jaké by byly klasické pohádky, kdyby
v nich vystupovala místo lidí zvířata, která jezdí ráda autem? Kozel nebo krokodýl
řídí vše od závodního auta až po náklaďáky, cisterny a autobus. Jejich příběhy jsou
zábavné a na obrázcích je tolik podrobností, že si je můžete prohlížet celý den.
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Novinky v knihovně
Beletrie pro dospělé
Forsyth Frederick – Seznam smrti * Ve Virginii
sídlí agentura TOSA, jejímž
úkolem je hledat a zabíjet
ty, kteří jsou pro Spojené
státy natolik nebezpeční,
že se ocitli na takzvaném
Seznamu smrti. Právě
na něm přibylo nové jméno: terorista přezdívaný Kazatel, který
radikalizuje mladé muslimy a nabádá je
k vraždám. Bohužel pro něj zabijí i vysloužilého generála námořní pěchoty, jehož
syn patří k nejlepším lovcům lidí ve službách TOSA. Ten se své práci věnuje už
šest let. Nezná jméno, podobu ani místo
pobytu nového cíle. Kazatel z toho však
udělal osobní záležitost. Hon začíná…
Nový román Fredericka Forsytha, mistra
politického thrilleru, předvádí autora opět
ve skvělé formě!
Nohavica Jaromír –
Chtěl jsem jí zazpívat *
Obsáhlý výbor z písňových
textů Jaromíra Nohavici je
koncipován jako kniha poezie určené ke čtení, nikoli
jako dokumentárně pojatý
soubor všech jeho písňových textů. Akcentuje texty
vážnější a nadčasové a ukazuje tak jejich
autora vůbec poprvé knižně jako významného současného českého básníka. Texty v knize zahrnuté vznikaly v rozpětí 38
let a v chronologickém řazení umožňují
sledovat vývoj autorova psaní, jeho hlavních témat, proměn i návratných motivů.
Zejména v poezii milostné a osobně konfesijní patří Jaromír Nohavica k našim nejvýznamnějším básníkům.
Skomsvoldová Kjersti A. – Čím jdu
rychleji, tím jsem menší * Každé ráno si
Mathea Martinsenová v novinách pročítá
úmrtní oznámení. Už jen ze zvyku. A představuje si, že mezi nimi brzy najde to svoje. Jaký verš by si vybrala? Žila pro svého
manžela a teď zůstala sama. S ostatními
lidmi neměla nikdy moc co do činění, nebyla mezi nimi totiž vidět. A teď nechce zemřít, dokud se někdo nedozví, že žila. Jenže co by o sobě světu vlastně měla říct?
Čím jdu rychleji, tím jsem menší je tragikomický příběh o tom, jak se také žije naplno, o strachu ze smrti a strachu ze života,
o samotě ve dvou a samotě mezi lidmi,
o statistické pravděpodobnosti, o čase
a o tom, co člověk může dělat, když umí
plést čelenky a vymýšlet skvělé rýmy, ale

neví, jak otevírat sklenice s marmeládou,
natož jak po sobě zanechat stopu.
Steele John – Strážci * Z věže katedrály ve švýcarském Lausanne dohlíží
na město podivný kulhavý chlapec Marc
Rochat, který mluví se zvony a chce se
stát zvoníkem. Žije ve světě stínů, duchů
a smyšlených bytostí. Čeká na anděla,
o kterém mu matka kdysi vyprávěla, že
ho jednoho dne bude muset zachránit.
Marc je přesvědčen, že tím andělem je
Američanka Katherine Taylorová, luxusní
prostitutka, která si příliš všímá prohřešků svých klientů a v patách s nemilosrdnými vrahy zjišťuje, že její pohádkový život
je u konce.
Daleko odtamtud, v londýnském bytě,
se jednoho dne z opilosti probudí Brit Jay
Harper. Nepamatuje si nic z toho, co bylo
předtím, než mu zavolali z Guardian Services a najali si ho pro Mezinárodní olympijský výbor. Nemá na výběr, přijímá práci
soukromého očka a pátrá po zmizelé bývalé hokejové hvězdě. Při tom se setkává
s Marcem a Katherine a dochází mu, že
to není náhoda.
Příběh střídavě vypráví všichni tři protagonisté, každý ze svého úhlu pohledu.
Steelovi se daří proplouvat mezi různými
žánry — historickou ﬁkcí, noir detektivkou, magickým realismem či thrillerem
s prvky nadpřirozena. Ačkoli jsou Strážci uzavřeným příběhem, v němž dochází
k rozuzlení, Steele je koncipoval jako první díl chystané trilogie. Následovat mají
knihy Angel City a The Way of Sorrows.
Pozn. Mohlo by Vás zajímat, že překlad Strážců pochází z pera (klávesnice)
Fryštačanky Kristýny Ševčíkové. Stran této
informace stojí za to navnadit Vás slovy
recenzentky ze serveru kultura21.cz Jany
Vyskotové: „Kniha je velmi dobře přeložená včetně veršů a čeština je lahodná,
dokonce i v tvrdých výrazech, které překladatelka zjemňuje.“
Vondruška Vlastimil –
Záhada zlaté štoly * Další
z příběhů královského prokurátora Oldřicha z Chlumu se tentokrát odehrává
v okolí Prahy. Nevysvětlitelným způsobem se při cestě z královských dolů ztratí
truhlice plná zlata. Král Přemysl I. Otakar povolá Oldřicha z Chlumu,
protože je jasné, že v pozadí musí stát někdo z předních šlechticů království.
Wouk Herman – Zákonodárce * Jak
to vypadá, když se jeden australský
miliardář rozhodne natočit ﬁlm o Mojžíšovi? Přemluví producenta, sežene
nadějnou mladou režisérku a scenáristku v jedné osobě a všichni se můžou
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2014

pustit do práce. Tedy až najdou někoho,
kdo by se hodil na nelehkou hlavní roli.
Sedmadevadesátiletý Herman Wouk,
legendární postava americké literatury,
po půlstoletí zřejmě konečně našel způsob, jak napsat příběh o hebrejském
Zákonodárci. Do svého epistolárního
románu sám vstupuje jako stárnoucí
spisovatel, který se stále snaží napsat
svůj velký, ale „beznadějný“ román
a i přes odpor své ženy se uvolí podílet
se na vznikajícím ﬁlmu jako poradce.
Prostřednictvím dopisů, e-mailů nebo třeba přepisů skypových konferencí čtenář
sleduje, jak se mladá režisérka Margo
Soloveiová vyrovnává se židovským dědictvím, jehož se před lety vzdala, a jak při
práci na scénáři znovu hledá cestu k tradicím a k lidem, kteří z jejího života na nějaký čas zmizeli. Vše s humorem, nadhledem, lehkou ironií a životní moudrostí
komentují autorovy deníkové záznamy.
Naučná literatura pro děti a mládež
Green Dan – Tajný recept * Tato knížka přenese malého čtenáře do továrničky
na čokoládu bábinky Inky, kde řádili lupiči, kteří ukradli tajný recept na vyhlášené
pralinky a navíc po sobě zanechali obrovskou spoušť. Napínavý příběh čtenáře
rychle vtáhne do děje. Podaří se mu pomocí chemických znalostí a bystré mysli
pomoci bábince a vypátrat lupiče? Jestli
někdy zaváhá, nevadí, příběh ho přivede
zpátky tam, kam bude třeba.
Největší
kniha
nápadů pro děti od
0 do 3 let * Více než
60 tvořivých nápadů pro rodiče, kteří se chtějí podílet
na rozvoji svého dítěte od jeho narození
do 3 let. Každá kapitola navíc nabízí hry,
říkanky a písničky.
Můžete si podle ní vyrobit hračky vhodné
pro první objevování, koupání, zvukové
i hýbací, na ven i na doma. Kniha byla
vytvořena pod záštitou odborníka na psychomotoriku a je ideálním pomocníkem
při vývoji vašeho dítěte.
Pospíšilová Zuzana – Už to zvládnu!
Dětský pomocník pro každou situaci *
Kniha plná neocenitelných návodů pro
děti. Složitými i běžnými situacemi, které
se mohou v životě přihodit, provází děti
Jonáš s mladší sestrou Gábinou. Jonášovi je deset let, Gábině sedm. Protože je
Jonáš starší, občas musí sestře s něčím
pomoci nebo poradit. Jednou ho napadlo, že by ty rady mohly být užitečné i pro

ostatní, a tak se rozhodl, že si všechny
trampoty a řešení, jak na ně, sepíše. Protože když pak někdo třeba narazí na podobnou situaci jako on s Gábinou, možná
mu pomůže, když si přečte, co má udělat,
když... S touto knížkou se, děti, naučíte
překonávat potíže a rozvíjet samostatnost.

staly se bestsellery. Po celém světě šíří
J. Prekopová svou terapii pevným objetím
a školu lásky v rodině. Přednáší, vede
kurzy a semináře. V Portálu vyšlo několik jejích knih. Instituty pod jménem Jiřiny
Prekopové a podle jejího konceptu byly
založeny v Mexiku, ve Švýcarsku a v Německu.

Szöke Csaba – Super stroje: velká encyklopedie s 3D obrázky * Neuvěřitelné
stroje – rychlá auta a sporťáky, námořní
lodě a hlubinné ponorky, létající monstra,
giganti s raketovým pohonem. Nastupte
a užijte si velkou jízdu!

Snyder Timothy – Krvavé země * Mezi
dvěma říšemi, Hitlerovou a Stalinovou,
se nachází krvavá země, území dnešního
Polska, Ukrajiny, Běloruska a pobaltských
států, oběť největší demograﬁcké a humanitární katastrofy, jakou kdy člověk
v lidských dějinách způsobil. Necelá dvě
desetiletí stačila, aby zde v důsledku politiky dvou vůdců zahynulo čtrnáct milionů
lidí. Širokoúhlý záběr této syntetické monograﬁe je v dějinách daného území novinkou. Příčinu sledu katastrof vysvětluje
ze zvláštního postavení těchto zemí v Evropě, z motivů dvou totalitních ideologií,
ze záměrů a metod dvou diktátorů a jejich
vzájemných souvislostí.

Naučná literatura pro dospělé
Gál Fedor – Dvadsaťpäť * Dvadsaťpäť je počet rokov, ktoré uplynuli od revolúcie. Dvadsaťpäť 2014><1989 je
názov novej knihy trojice autorov – Fedora Gála, Petra Zajaca a Mira Švolíka.
Kniha vychádza vo vydavateľstve Artforum a je akousi dvojičkou k spoločnej
knihe Petra Zajaca a Fedora Gála 1+1,
ktorá vyšla vo vydavateľstve Petrus v roku
2004. Nadväzuje na stĺpčeky, ktoré písali
obaja posledné roky pre magazín .týždeň.
Rozhodli sa texty sústrediť na oblúk rokov
1989–2014 a nastaviť im akési viaclomné zrkadlo. Peter Zajac o vzniku knihy
hovorí: „Chceli sme nasvietiť rok 1989
rokom 2014 a rok 2014 rokom 1989
a spätne reﬂektovať zmeny, ku ktorým
u nás došlo za posledných dvadsaťpäť rokov. Zároveň sme sa na ne chceli pozrieť
z dvoch odlišných uhlov pohľadu. Vedome
sme sa rozhodli pre skratku, nechceli
sme dobu popisovať, ale hľadať jej metaforu, ktorej František Mikloško hovorí
znamenie doby.“ Texty spolu s intímnymi
dobovými fotoesejami Mira Švolíka vytvárajú súčinnosť všetkých troch uhlov pohľadov a perspektív na dvadsaťpäť rokov,
ktoré od revolúcie uplynuli.
Prekopová Jiřina – Jen v lásce přežijeme * Moderní člověk si přivykl na různé
způsoby prožívání rodinného života a rodinných svazků. Rozpad rodin a zakládání
nových je už téměř standardem západního světa, závazky na celý život a pevné
partnerské vztahy už se nenosí. Známá
rodinná terapeutka a spisovatelka bestsellerů v nové knize ukazuje, že by tomu
tak nemuselo být a že láska na celý život
je možná. Předkládá srozumitelné rady
a úvahy, které vycházejí z přirozených zákonů, jež jsou pro investici zvanou rodina klíčové: zájem o druhého, schopnost
odpuštění, každodenní projevy zájmu.
Dr. Jiřina Prekopová je uznávanou česko-německou dětskou psycholožkou. Některé její knihy byly přeloženy do 25 jazyků,

Thomas Alena – Děláme si to doma
sami * Doma se dá vyrobit téměř všechno, od luxusní pěsticí kosmetiky přes léčivé extrakty k prevenci běžných neduhů
až po čisticí prostředky pro domácnost,
které překvapí svým jednoduchým složením a zároveň nekompromisním účinkem.
Umět si něco vyrobit sám, a nebýt tak odkázán na regály supermarketů, je povznášející pocit. Nemuset luštit drobné písmo,
za kterým se na etiketách často skrývá
výbava průměrné chemické laboratoře
(nehledě na to, že jen málokdo z nás tuší,
k čemu je většina těch sulfátů a parabenů
v našem denním krému dobrá), je úlevné,
nejen pro duši, ale i pro pleť. A vědět, že
tím vším něco děláme nejen pro sebe, ale
třeba i pro životní prostředí, jež nezatěžujeme stále novými umělohmotnými obaly,
které končí v popelnicích, a při tom všem
navíc ještě ušetříme, je prostě příjemná
přidaná hodnota.
Thoreau Henry David – Občanská
neposlušnost a jiné eseje * Výbor šesti
esejů amerického myslitele a přírodovědce doplňuje texty s přírodní tematikou
shrnuté do svazku Toulky přírodou (2010)
o nejvýznamnější Thoreauovy úvahy
na společenská témata včetně slavného
eseje Občanská neposlušnost, jehož nekompromisní teze o nadřazenosti lidského svědomí nad státní mocí a idea mravně motivovaného nenásilného protestu
inspirovala několik generací světových
aktivistů a reformátorů. Všechny eseje
vycházejí v novém překladu, dva česky
vůbec poprvé.
Zdroj: fragment.cz, kosmas.cz
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Dechová hudba Fryštácká Javořina dostala nabídku, vystoupit dne
17. října na výstavišti v Českých
Budějovicích. Taková příležitost se
neodmítá. Neodradila nás ani vzdálenost přes 350 km a ne zrovna jednoduchá trasa. Lákavá byla představa,
předvést se publiku v kraji, který je
zvyklý na odlišný styl dechové hudby. Vždyť pořadatel také pozval k celodennímu vystoupení především dechové hudby z jihočeského regionu.
Vyjímkou a oživením byl jen pátek
s Fryštáckou Javořinou. V sobotu
předstoupili před českobudějovické
publikum „Jižani“ – poslední vítěz
Zlaté křídlovky a v neděli, na jihu
Čech nesmírně oblíbení „Babouci“.

Fryštácká Javořina na jihu Čech
Smlouva uzavřená s pořadatelem
nám ukládala příjezd do 9 hodin a zahájení v 10 hodin. Abychom to dodrželi
a vytvořili si malou rezervu pro jistotu,
vyrazili jsme třemi vozidly už o půl páté.
Počasí se stavělo po celou cestu proti
nám. Pátek byl prostě jeden z mnoha
ještě pěkných dní zrovna deštivý. Přesto se podařilo dorazit do Č.Budějovic už
po osmé hodině. Vytvořená rezerva se
náramně hodila. Využili jsme ji k hledání určené brány výstaviště. Protože jednoznačným značením město rozhodně
neoplývá.
V půl deváté jsme už měli všechno
vyloženo a po deváté jsme využili čas
do vystoupení k tomu, abychom se porozhlédli kolem a trochu se občerstvili.
Pobavilo nás, že hned za pódiem amﬁteátru stál stánek s nápisem : „Valašské
frgály a štramberské uši.“ Ale aspoň
víme, jak jsou tyto pochoutky oblíbené.
Amﬁteátr pro kulturní vystoupení
tvoří zastřešené pódium a zastřešené
i nekryté sezení pro diváky. Menší výška pódia i jeho blízkost k publiku umožňuje těsnější kontakt s obecenstvem.
Všední pracovní den a hlavně nepříznivé a deštivé počasí způsobilo, že návštěva byla nevelká. A tak se příchozí
diváci posadili přímo před nás a nám
to poskytlo možnost citlivěji reagovat
na jejich přání.
Až do páté odpoledne jsme naše
věrné publikum, které se za celou dobu
příliš neměnilo, bavili písničkami z moravského regionu. Dlužno dodat, že jim
to šlo k duhu. A abychom ukázali, že si
vážíme české dechové klasiky, přidali
jsme také pár skladeb tradičních skladatelů.
Ohlasy u obecenstva, byť skromné-
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ho počtu, byly skvělé. A také pořadatel
byl spokojen. Podle jeho slov, a nebyla to naše první zkušenost, nebývá
zvykem u českých dechovek, obohatit
vystoupení trochou pohybu a vzruchu
na jevišti. Což nám Valachům zase ne-

dělá problém. O to je pak naše vystoupení v Čechách pro diváky přitažlivější
a srdečnější.
O to víc se teď těšíme na setkání
s fryštáckým publikem. A první příležitostí bude slavnostní předvánoční
koncert k 25.narozeninám FryštáckéJavořiny. Bude se konat 13. prosince.
Na naše vystoupení jsme si jako hosta pozvali rovněž valašskou dechovku
– dobře známou Lidečanku. S tou se
podělíme o pódium a vaši přízeň. Já
se ujmu osobně moderování koncertu.
Do té doby se budeme na naše vystoupení pečlivě připravovat.
Za Fryštáckou Javořinu
ing. Karel Mlček

Vůně bábovek, vůně svíček
Každoročně (letos již po páté) uskutečňujeme výstavu bábovek a pečiva
ve školní jídelně. Že letos vyšel termín na 1. a 2. listopadu (Památku zesnulých)
bylo zvláštní. Občané měli hodně starostí s výzdobou hrobů a tak na pečení zbylo
hospodyňkám málo času.
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Už jsem si myslela, že na dveře jídelny dám plakátek – Výstava se nekoná!
Stoly nazdobené bílými ubrusy, vázičkami s květinkami, čajovými i kávovými soupravami (mimochodem některé velmi vzácné, starožitné, třeba ze 16.
stol.), formami kameninovými, kovovými, silikonovými, skleněnými, čekaly jen
na bábovky, na pečivo.
Úderem deváté hodiny v sobotu ráno
se situace změnila. Ještě teplé (snad
přímo z trouby, voňavé po vanilce, čokoládě, banánech, koření) přinášely ženy
své výrobky. Sešlo se 27 unikátů.
I když před dvěma lety už jsme vystavovali dokonce 52 kusů!
Výstava byla zachráněna!
V odpoledních hodinách, hlavně
v neděli přišlo mnoho diváků. Dokonce ze Slavičína, Velíkové, Brna, Újezdu,
Kelčan u Kyjova, Velkých Opatovic, Zlína, Hulína, Hvozdné, Lukova, Lukovečka
a samozřejmě z Fryštáku. Ti přespolní,
prý ještě něco takového neviděli. Návštěvníci přišli, ochutnali, vzali si recepty, zapsali na lísteček číslo nejlepšího,
nejchutnějšího výrobku. (Tuto anketu
si vymyslely děti. Číslo, které bude mít
nejvíce hlasů, bude mít recept otištěn
ve Fryštáckých listech. Je na konci článku. Určitě pečte, je to výborné!)

Tedy, všechno se nakonec podařilo!
Občané se stihli poklonit zemřelým
a zažehnout svíčky vzpomínek.
Pak navštívili provoněnou jídelnu,
načerpali zde invence k experimentům
na chutné a zdravé dobroty pro své
milé. Všichni pochvalovali dětské průvodce výstavou.
Po výstavě dostali všichni žáci
(od mateřinky, Hrádku, všech tříd)
v pondělí sladkou svačinku. Dokonce
se někteří dožadovali větších porcí!
Zde je vítězný recept paní Hiršové
– Celozrnné sušenky
Suroviny: 100 g špaldové mouky,
150 g ovesných vloček, 50 g krystalo-

POZVÁNKY
FOS Prameny ve spolupráci se ZŠ Fryšták Vás srdečně zvou na pořad „Vánoce přicházejí“, který se koná ve středu 10. prosince 2014 od 16 hodin v hudebně Základní školy ve Fryštáku.
Účinkují děti fryštáckého souboru Pramének. Pořad připravila paní učitelka
Vlasta Kunstová.
Zveme fryštáckou veřejnost, všechny příznivce a rodiče na společné zpívání
vánočních písní a koled. Na Vaši účast se těší děti z Praménku.
FOS Prameny ve spolupráci s městem Fryšták a fryštáckou farností Vás srdečně zvou na XXXVI. jubilejní Vánoční koncert paní učitelky Vlasty Kunstové,
který se uskuteční v pátek 26. prosince 2014 od 15 hodin v kostele svatého
Mikuláše ve Fryštáku.
Účinkují fryštácké soubory Prameny se svými sólisty. Průvodní slovo: PhDr. Česlav Zapletal. Koncert se koná pod záštitou starosty města Mgr. Lubomíra Doležela.
Těšíme se na Vaši účast a věříme, že doteky vánočních písní, koled a poezie
Vám zpříjemní sváteční čas.

vého cukru, 70 g strouhaného kokosu,
2 lžičky kypřícího prášku, 100 g nasekaných vlašských ořechů (mohou být jiné),
100 g sezamových semínek, 200 g másla, 8 lžic medu, může být i lžíce kakaa.
V misce smíchejte špaldovou mouku, ovesné vločky, cukr, kokos, kypřící
prášek, ořechy, semínka. Troubu rozehřejte na 160 °C
V hrnku rozehřejte máslo, přidejte
med, důkladně promíchejte, aby vznikla
lepivá hmota. Smíchejte obě směsi!
Z takto připravené směsi tvořte
rukama placičky o průměru asi 3 cm
a pokládejte na plech vyložený pečícím
papírem. Mezi jednotlivými placičkami
nechejte alespoň 1 cm volného místa.
Pečte v troubě asi 20 min., dokud
sušenky nebudou lehce zlatavé. Nechejte je vychladnout a servírujte.
Po upečení však počítejte s tím, že
budete nuceni péci stále dokola tyto
naprosto zdravé, snadné a levné dezerty ke kávě i mlsu.
Děkuji všem, kteří přinesli exponáty na tuto ojedinělou výstavu a nechali pak pečivo k rozdání dětem. Děkuji
všem, kteří jste přišli a podpořili naše
školáky.
SK

Tříkrálová sbírka 2015
Rok se s rokem sešel a už se opět
blíží konání tříkrálové sbírky České
katolické charity 2015, již 15. ročník.
Tak jako každý rok se bude vybírat
na účely potřebných nejen v našem
okolí, ale i ve světě.
Koledníci se do ulic Fryštáku
a k vašim dveřím vydají o druhém
lednovém víkendu, a sice ve dnech
9. – 11. 1. 2015.
Ještě malé ohlédnutí za minulou sbírkou roku 2014. Vvkoledovaná částka byla letos celá poslána
na ústředí Charity. Rozhodnutí, kam
peníze pošlou, jsme nechali na nich.
O navrácení části výtěžku jsme nežádali, jelikož z řad občanů a institucí
nevzešel letos žádný návrh na přidělení ﬁnančního obnosu konkrétním
lidem ve Fryštáku. Také si myslíme,
že peníze budou daleko lépe využity
a pomůžou těm potřebnějším lidem,
když se pošlou do zemí postižených
válkou a katastrofami (např. Ukrajina).
Předem velký dík za projevenou
štědrost i v nadcházející sbírce roku
2015.
Za dobrovolnou Charitu Fryšták
Jana Jasenská
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Richard HOVADÍK

Klub maminek P R O S I N E C

Krása

Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
PROGRAM
Pravidelné dopolední úterky pro děti
s doprovodem od 9:30–11 hod.
2. 12. Adventní herna pro děti – užijte si pohody u Vlaštovek
9. 12. Zdobíme vánoční stromeček
16. 12. Ježíšek naděluje u Vlaštovek
23. 12. Herna před Štědrým dnem
se nekoná
NOVINKY V KLUBOVÉ HERNĚ – pro
maminky i ostatní návštěvníky Vlaštovek je připraven výběr několika druhů
lahodné značkové kávy a čaje u barového posezení. A zároveň je klubové prostředí zútulněno důkladně vyčištěnými
koberci.
P R AV I D E L N Ý P R O G R A M
u Vlaštovek
Zvídálek pro děti od 1,5 roku každý
pátek od 10 do 11:15 hod. s Romčou
Jančíkovou.
Chytré hraní pro děti od 4 let každou středu od 15:30 do 17 hod. s Renčou Richterovou.
Na obě akce je třeba se vždy předem přihlásit.
P Ř I P R AVOVA N É A KC E
pro širokou veřejnost
4. 12. Vánoční rozjímání s Jirkou Sadilou, čtvrtek od 16 do 20 hod., letošní
setkání bude opět ve znamení palačinek, bubnování a vánočních koled, plné
pohodové a klidné předvánoční atmosféry, příspěvek dobrovolný, občerstvení zajištěno za mírný poplatek
8. 12. Setkání s paní léčitelkou Da-

nou Ištvánkovou ze Slušovic, pondělí
od 17:00 hod., příspěvek 60,- Kč, přihlášky na klubový mail
12. 12. Vánoční pletení z pedigu
s Magdou Plškovou, pátek od 16:30
hod., příspěvek 60,- Kč za tvořící dítě
i dospělého + spotřebovaný materiál,
min. 5 účastníků, přihlášky do 10. 12.
na 773 557 185
15. 12. Dílnička pro děti – výroba
vánočních dárků s Lenkou Plškovou,
pondělí od 15:30 do 17 hod., pro
děti od 3-10 let bez rodičů, příspěvek
60,- Kč, přihlášky do 10.12. na tel.
725 756 817 nebo na lplskova@seznam.cz
Na všechny pozvánky pro veřejnost
je třeba se min. týden před akcí přihlásit na vlaštovčí mail, pokud není uvedeno jinak.
Více informací k jednotlivým akcím
najde také na našich webových stránkách. Změna programu vyhrazena.
Poděkování paní Křenkové a panu
Šafrovi z Úřadu práce ve Zlíně, kteří
za námi v listopadu přišli a pomohli maminkám zorientovat se v systému sociálních dávek pro rodiny s dětmi a zároveň odpověděli jejich dotazy.
Dovolte nám za Vlaštovky popřát
všem, kdo s námi „jedou na stejné
vlně“, ale i těm, kteří jsou na „vlně trošku jiné“ pohodové, šťastné a kouzelné
Vánoce a v novém roce 2015 jen to
nejlepší. přijměte pozvání na vánoční
rozjímání, kde se společně můžeme potkat a sdílet okamžiky plné rozmanitosti
a souznění spojené se slavnostní příležitostí vánočních svátků.

Vše zajímavé
vždy provokuje –
šíp, který letí
cíl přitahuje
Každá zkušenost
zalévá strom moudrosti –
ten v pravý čas
svým květem pohostí…
Muž vstoupil do ložnice –
na jeho posteli leží stočený had
Muž říká:
jak jsi krásný
Já vím – odvětil had
Tvá krása je však nebezpečná
Had se vztyčil a pronesl:
krása je vždy nebezpečná!
Za chvíli se had rozvlnil
a mizí v dáli
Muž vše pozoruje – pak odchází –
večer se vrací a je překvapen
Na jeho posteli leží krásná žena…

Výzva
Darujte hračky a deskové hry v dobrém a funkčním stavu pro děti různého
věku (plyšáky prosím ne). Některé pak
budou sloužit dětem v herně u Vlaštovek, některé využijí sociální pracovnice
z terénní asistenční služby ve Zlíně.
Pracují a pomáhají převážně v rodinách
s nezletilými dětmi, které se ocitli v tíživé životní situaci. Děkujeme za Vaši
laskavost a pro více informací volejte
na tel. 605 482 839.

Dílnička pro děti – výroba dárků

POZVÁNKA

Vánoční dílnička, ze které si děti odnesou domů
dárečky pro své blízké.
Děti od 3–10 let (bez rodičů)
Pondělí 15. 12. 2014, 15.30–17 hod.
Rodinný klubu Vlaštovky ve Fryštáku
Cena 60 Kč (kurzovné + 1 dárek)
Přezůvky s sebou.
Přihlášky do 10. 12. 2014
Více informací na tel. 725 756 817
nebo na lplskova@seznam.cz.

Myslivci Fryšták–Horní Ves, zvou všechny své příznivce na

Na tvořivé děti se těší
Lenka Plšková
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Plamen za noci
tmu rozpouští –
zrak láká
jak oáza na poušti

TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ PLES,
který se uskuteční v sobotu dne 17. ledna 2015
v prostorách ZDV Fryšták. Začátek je ve 20 hodin.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Clera.
K jídlu jsou připraveny zvěřinové speciality a chybět nebude
ani bohatá tombola a tradiční občerstvení.
Předprodej vstupenek bude probíhat od začátku ledna
2015 v Tipsportu ve Fryštáku na náměstí Míru.
Srdečně zvou myslivci.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2014

SENIOŘI

Šlápoty v terénu
V sobotu 4. října odjely „Šlápoty“
autobusem do Zlína a odtud potom
místní autobusovou dopravou na Provodov. Tam na nás čekala paní klíčnice,
která nám zprostředkovala prohlídku
místního kostela. Po prohlídce jsme
pokračovali pěknou cyklostezkou až
na Pindulu, kde jsme poobědvali. Odtud vedla naše cesta dále přes Kudlov
a starou dálnici na Lesní čtvrt přes Lazy
až na autobusové nádraží a autobusem
zpět do Fryštáku.
O 14 dnů později jsme společně
s našimi kamarády – fryštáckými turisty
odjeli autobusem na Svatý Hostýn, kde
se koná každým rokem vždy v říjnu Svatohubertská pouť, které se pravidelně
účastníme. I tentokrát nám přálo počasí, krásně svítilo sluníčko a tak před
polednem jsme se vydali pěšky na zpáteční cestu se zastávkou na Rusavě
na malé občerstvení. Odtud nám zbývalo ještě zdolat poslední část z 18 km
dlouhé cesty zpět do Fryštáku.
MJ

Bylinky v praxi

si každý z nás odnášel domů panáčky,
nebo závěsné ozdůbky. Všechno se to
„upotřebí“ pro naše vnoučata, vždyť Mikuláš je už za dveřmi. Bylo to příjemné
tvořivé odpoledne a nás hřálo i vědomí,
že je pořád dost lidí dobrých a vstřícných, více než těch unuděných a nepřejících. Nejen paní Lefanové, ale i příluckým moc a moc děkuje celý náš KLAS.

Že jsou některé bylinky léčivé to ví
snad každý. Ale ne každý je umí poznat
a použivat tak, aby mu sloužily ke zdraví. Proto jsme si k nám do KLASu pozvali paní Martu Dlouhou. Ochotně se
s námi podělila o své znalosti a zkušenosti při domácí výrobě mastí a mazání
z bylinek. Snad každý si našel recept
na ty své bolístky. Bylo tolik dotazů
a připomínek, že to chvílemi připomínalo spíše tržiště než besedu. Díky trpělivosti a tolerantnosti naší lektorky jsme
však nakonec vyčerpali všechna témata a mnohému jsme se přiučili. Teď již
záleží jen na nás, jak těchto poznatků
využijeme.
Paní Martička naše díky skromně
odmítala, ale doufám, že neodmítne
pozvání a bude s námi sdílet další naše
schůzky – vždyť nám bylo spolu dobře.

a ne ledajaké. O tom nás 22. 10.
přesvědčila paní Iva Lauterkrancová,
která nás to učila v baru DISu. Stačilo
si donést jen to listí /psí víno, ale tříprsťák/, lýkový nebo jiný provázek a chuť
naučit se něco nového.
Naše lektorka byla trpělivá, ochotná
a dokonce nám naše výrobky i pochválila. Nevím jak ostatní, ale já jsem této
nové techniky použila při výrobě věnečku na hrob při „dušičkách“ – a „obstál“.
Ani si neuvědomujeme, čemu všemu se
můžeme od šikovných tvořivých spoluobčanů naučit. Ivuško, ještě jednou ti
moc děkujeme /i za tu možnost netradiční sladké svačinky u vás v DISu/.

Šicí odpoledne

Hasiči

s paní Marií Lefanovou se konalo
u nás v KLASu 4. listopadu. Její výrobky
nás nadchly při návštěvě v Přílukách.
A protože byla ochotná naučit nás ušít
hračky měkké, originální, lehounké
a hlavně zdravotně nezávadné – tak
jsme si ji přivezli k nám do Fryštáku.
Mimo střihů, různých nezbytných pomůcek přivezla i dobrou náladu a mnoho
pozdravů z Příluku. Také nám odtud
poslali i vycpávkový materiál – což nám
přišlo velmi vhod. I když už nemáme tu
zručnost a trpělivost jako dřív, přece

Co jste hasiči, co jste dělali a co
děláte dnes po 120 letech od svého
založení? Na to nám odpovídal 18. 11.
velitel SDH ve Fryštáku pan Lubomír
Richter. Pracovní náplň, přehled zásahů za posledních 8 let, různé příhody,
promítání fotograﬁí. Určitě je dnešní
okruh povinností hasičů širší, musí se
stále vzdělávat, držet krok s dobou,
a to všechno při běžném civilním povolání. O šikovnosti našich hasičů svědčí i mnohá ocenění, diplomy. A jak to
bývalo dřív? Obdivně jsme vzdychli nad

kronikou z r. 1894 – při založení fryštackého hasičského sboru. Dalších a dalších zajímavostí by bylo ještě nejméně
na celou jednu hodinu. Čas vypršel
a tak jsme se domluvili na pokračování
besedy zase po novém roce. Nám tentokrát nezbývá než p. Richterovi znovu
poděkovat za tak poutavou přednášku
a těšit se na její pokračování.
Za KLAS A. Bačůvková

Růže z listí

PODĚKOVÁNÍ
Klub důchodců Fryšták děkuje
touto cestou Mgr. P. Nášelovi za jeho
celoroční obětavost při zajištování
promítací techniky při naších různých besedách. Ale hlavně děkujeme
za zprostředkování divadelního představení Mam’Zelle Nitouche aneb
Pravda pana Célestina v podání pražských herců v pátek 14. listopadu.
Všichni přítomní odcházeli z představení velice spokojeni a obohaceni kulturním zážitkem. Ještě jednou
velký dík a těšíme se na naší další
spolupráci.
Za výbor důchodců
MJ
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Vážení příznivci adopce na dálku,

V měsíci PROSINCI 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
František Baloušek
Josef Bartoň
Petr Bezděčík
Marie Dočkalová
Jaromír Drobný
Věra Grmelová
Štěpánka Halúzková
Helena Hlavenková
Václav Hrnčiřík
Břetislav Hvozdenský
Jiří Chaloupka
Jaromír Januška
Ludmila Kojecká
Věra Kotasová
Josef Mlčoch
Božena Orsavová
Miroslav Pastyřík
Františka Plšková
Karel Sovadin
Miloslav Ševčík
Marcela Škrábalová
Svatava Štětkářová
Marie Zapletalová

Blahopřejeme!
Všem oslavencům přejeme mnoho lásky, rodinné pohody, radosti,
štěstí a mnoho zdraví do dalších let.
ZLATOU SVATBU, padesát let od
uzavření manželství, slaví manželé
OLDŘICH a VIKTORIE VAŇHAROVI.

v těchto dnech probíhá v našem městě devatenáctá sbírka na podporu projektu adopce dětí na dálku. Poslední sbírka v našem městě skončila opět úspěšně,
celkový součet Vašich darů včetně zůstatku z předcházejícího roku činil 39.568,Kč, v prvním pololetí jsme odesílali platby ve výši 28.900,- Kč a tak máme základ
letošní sbírky čítající 10.668,- Kč. Jako v minulých letech Vaše dary shromažďuje
skupina obětavých občanů města, jejichž jména byla zveřejněna v relacích městského rozhlasu na začátku listopadu a najdete je také na informační tabuli u nákupního
střediska. Ve vývěsce můžete rovněž sledovat, jak se bude letošní sbírka na adopci
dětí na dálku v našem městě vyvíjet. Současně zde budeme postupně zveřejňovat
překlady dopisů od adoptovaných dětí, letos nám pošta doručila z Indie celkem 11
dopisů. Na konci minulého roku jsme zvažovali, zda přibereme nové adoptované
dítě, a tím vyrovnáme dlouholetý průměrný stav našich indických dětí na 7. Protože
jsou náklady na starší děti studující na středních školách celkem vysoké (roční
platba za jedno dítě je 6.000,- Kč) a nedokážeme odhadnout výsledek sbírky, zvolili
jsme zatím variantu podpory stávající skupiny studentů. Věříme, že se v našem
městě najde opět hodně dobrých lidí s otevřeným srdcem, kteří nejsou lhostejní
a udělají podle svých možností něco proto, aby se náš svět měnil k lepšímu.
P.S. / První letošní podporovatelkou adopce je jako v minulých letech paní Marie
Petříková z Horní Vsi. Děkujeme.
Organizátoři sbírky

ADOPCE NA DÁLKU

PODĚKOVÁNÍ

Vážení občané, zveme vás opět
k zapojení do projektu Adopce dětí
na dálku.
Sbírka na tento účel probíhá v listopadu a prosinci v našem městě už devatenáctý rok.

S hlubokou bolestí v srdci budeme
navždy vzpomínat na naši maminku
paní Jaroslavu Končákovou.
Zároveň děkujeme všem, kteří se
s ní přišli rozloučit na její poslední cestě, za květinové dary i za projevy Vaší
soustrasti.
Rodina Košařova

Své dary můžete předat paní Daně
Konečné na matrice MěÚ Fryšták,
paní Marii Chudožilové v jídelně ZŠ
Fryšták a dále v jednotlivých částech
města těmto občanům: Márii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, Anně Skaličkové,
Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi
a Františku Mrázkovi.
Naše velké poděkování patří paní
Růženě Vítkové, která dlouhá léta obětavě zajišťovala sbírku na adopci dětí
na dálku na Žabárně.
Informace o průběhu sbírky budou
zveřejněny na vývěsce u nákupního
střediska a také ve FL.
Všem dárcům předem děkují organizátoři akce.

„PODĚKOVÁNÍ“
Děkujeme neznámému pobertovi,
který nám na hřbitově, po svátku Památky zesnulých, vylupuje z lesní kytice
okrasné kytky.
Ani letos na nás nezapomněl.
Všechny kytky stačil vyloupat už
do tří dnů po svátcích.
Jarmila Krajčová

Staříci do školky
Po chodbě vagónu běhá malá holčička Júlinka (v tom věku, kdy dítě už běhá,
ale ještě ne moc jistě) a do každého kupé
dělá BAF! Všichni, fakt všichni, se radostně „lekáme“ :) Jen maminka se leká doopravdy... a do úmoru běhá za holčičkou

placená inzerce

VTi

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ RYB
Sobota 20. 12. 2014
vánoční trhy – prodej na náměstí Míru ve Fryštáku
V dalších dnech v areálu bývalého zahradnictví ZDV
Fryšták (Firma Padoza).
(denně 8–18 hodin)
Nabízíme:
Kapra, amura, pstruha,
pstruha lososovitého a lína.
Přijďte si vybrat i Vy
těšíme se na Vaši návštěvu.
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Od 21.–23. 12. 2014
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$87295$.ģ
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ODVOZ A EKOLOGICKÁ

.]DNRXSHQtY6XQQ\1DLOV)U\åWiNQiP0tUX

Vystavení dokladu
ekolikvidace autovraku

Firma TANETGASTRO s.r.o. hledá brigádníky do potravinářské výroby na ranní a odpolední směnu. Výkon práce je
ve Hvozdné. Kontakt: p. Judasová 775 586 565.

1$0Ë67ċ
=DNRPSOHWQtQHERWpPČĜ
kompletní autovrak vyplatíme

.þ
$XWRYUDNRYLãWČ7ĜHEČWLFH
Tel. 777 550 621, 608 749 219

POZVÁNKA
Také letos Vás zveme na tradiční FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM
který se uskuteční ve čtvrtek 25. prosince od 14.30
na náměstí Míru ve Fryštáku.

Na všechny Fryštačany se budou těšit organizátoři akce.

Přijďte si vybrat
svůj vánoční stromek
=GśYRGXSR]GQtKRWHUPtQXYiQRĀQtFKWUKśYH)U\åWiNX
MVPHSUR9iVSŉLSUDYLOLSHVWURXQDEtGNXYiQRĀQtFKVWURPNś
QDDGUHVH

Vítovská 283, Horní Ves, Fryšták
3URGiYDWVHEXGHVPUN]WHSLOìVWŉtEUQìMHGOHNDYND]VNi
REURYVNiEDO]iPRYiDERURYLFHĀHUQiLOHVQt
.URPėYiQRĀQtFKVWURPNśEXGHYQDEtGFHWDNpMPHOtDYiQRĀQtVWRMDQ\
QDVWURPN\6WURPN\RGSėVWLWHOHYiQRĀQtFKVWURPNśVLPśçHWHY\EUDW
WDNpQDSURGHMQėYH6OXåRYLFtFK XOLFH9tWė]VWYt 
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13. a 14. 12. 2014, 9–17 h, tel. 605 521 153

6UGHĀQėVHQD9iVWėåt2GERUQiOHVQtVSUiYD6OXåRYLFH
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FAIRPLAY

Žongléři z Fryštáku ve Fantázii
No, abyste tomu tedy správně rozuměli, podnikli jsme s šesti dětmi žonglérského kroužku čtyřdenní výlet na festival Rádi s dětmi (www.radi-s-detmi.
webnode.sk), který se konal ve škole
Fantázia (www.skolafantazia.sk) v Banské Bystrici.
Byli jsme tam už poněkolikáté… tentokrát ale společně jedním vozem. Díky
Městu Fryšták za zapůjčení dodávky
(Peugeuot Boxer). Zaplatili jsme pouze
za projetou naftu.
Festival Radi s dětmi se zabývá otázkami přirozeného způsobu života a hledáním praktických možností tohoto vnitřně
svobodného žití. Setká se zde spousta
lidí, spousta zájmů, od pedagogiky přes
přirozené porody, přírodní stavitelství až
po nejrůznější druhy umění. Jsem rád, že
do tohoto společenství mohla vplynout
i naše žonglérská skupina Juegos Tigris.
Tak co, pojedete příště s námi i vy?
Festival se koná každé 3 měsíce…
s pozdravem, Jiří Sadila.
A jak výlet viděly samotné děti?
CESTA TAM A ZPÁTKY
Šestičlenná skupina žonglérů – Karolína Komínová, Lenka Richterová, Martin
Plšek, Matěj Vaškovič, Michal Bradávka
a Radek Pavel – spolu se svým vedoucím Jirkou Sadilou vyrazila ve čtvrtek
13. listopadu 2014 v 16:00 na Slovensko do Banské Bystrice na festival Rádi
s dětmi.
Na začátku cesty jsme si povídali
každý sám s kamarádem a Matěj si četl
LEGO časopisy. Měli jsme zhruba pět přestávek na protáhnutí a nadýchání čistého vzduchu. Zhruba sto kilometrů za hranicemi Česka jsme si zajeli na pole. Tam
jsme si dali 15 minut přestávku. Chvíli
jsme mávali na auta a pak jsme se roz-

běhli do pole. Jak jsme se vrátili, zjistili
jsme, že máme krásně špinavé boty. Tak
jsme je očistili a vrátili jsme se do auta.
Cestou jsme si pustili audioknihu „Letopisy Narnie“. Do Banské Bystrice jsme
dojeli kolem osmé hodiny.
Po skončení festivalu jsme se se všemi rozloučili a vyrazili na cestu zpátky.
Skoro celou cestu jsme pak poslouchali
audioknihu „Letopisy Narnie“. Stala se
nám malá nepříjemnost, kterou jsme
hravě překonali. Taky jsme hodně spali.
Do Fryštáku jsme přijeli díky Jirkovi bezpečně v deset hodin večer.
Kája Komínová
PROSTOR ŠKOLY
Škola Fantázia v Banské Bystrici vypadá jako hřiště. Na chodbě mají houpací lana a na schodech byla skluzavka. Na chodbě byly naskládané desky
a ze zdí visela lana jako prolézačka.
Radek Pavel
VYUČOVÁNÍ VE FANTÁZII
Zaujalo mě, že každý den chodí na nějakou přednášku nebo výstavu k danému
učivu. Líbilo se mi, že o přestávkách mohou hrát hry na mobilu a tabletu. Je tam
skvělé, že si všichni tykají.
Martin Plšek
Ve vyučování jsme šli do nákupního
centra, kde byl prodej různých náramků,
náhrdelníků, prstýnků, atd. Byli jsme se
podívat do zverimexu a jeden z nás si
chtěl koupit křečka, ale křeček by cestu
zpět nepřežil. Všichni jsme si nakonec
koupili náhrdelníky a někdo i žraločí zub.
Míša Bradávka
VYSTOUPENÍ
V sobotu 15.11. jsme měli ve škole Fantázia vystoupení. Vlezli jsme si
do spacáků a začali jsme. Nejdříve jsem
vylezl ze spacáku já s Michalem a dělali
jsme parkůr. Pak vylezl Martin s diabolem a Radek s ﬂowerstickem. Nakonec
vylezla Kája s Lenkou a dělaly akrobacii. Následovalo mé a Martinovo číslo
s ﬂowerstickem. Pak nás vystřídala Kája
s diabolem a já ji doplnil žonglováním
s míčky. Kolem nás jezdil Radek na mini
kole. Vystřídali nás Lenka s Michalem
na jednokolkách a žongléři s šátky. Vystoupení zakončil Michal na „žirafě“ (vysoká jednokolka). S představením jsme
měli velký úspěch.
Matěj Vaškovič
ALEŠ
Ve škole Fantázia jsem byla už potřetí. Pokaždé mne tam něco nového překvapí. Letos to byla skluzavka
na schodišti (k mému údivu ji používali
i učitelé a ředitel školy), zavěšené lano,
na kterém se dalo houpat a pod stropem
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zavěšené palety, na které se dalo vylézt.
Pokoušela jsem se po laně vylézt na palety, bohužel se mi to nepodařilo. Škoda, že toto nemám ve své škole, mohla
bych trénovat o přestávkách a pak bych
to zvládla jako ten malý slovenský chlapec, který to tam má každý den k dispozici. Líbí se mi, že si děti mohly podle
sebe s učiteli vymalovat třídy a chodby.
Ve škole Fantázia jsem se cítila opravdu
příjemně. V tělocvičně mají lezecké stěny
a ještě loni měly děti k dispozici trampolínu. Taky se mi líbí, že mají místnost,
kde hrají divadlo a nebo pořádají koncerty. Ve vyučování se mi líbilo, mezi dětmi
panovala pohoda, která byla způsobena
i přístupem učitele. V neděli jsme se
všichni žongléři zúčastnili Alešovy dílny
(Aleš je ředitel školy a všichni mu tykají - jak děti tak dospělí). Je to moc příjemný a zajímavý pán. Tím, že jsme mu
mohli tykat, tak jsme k němu měli blíž.
Neměli jsme obavu za ním jít s prosbou.
Chtěli jsme využít jejich počítačovou třídu, a tak jsme se s Alešem domluvili, že
za pomoc v kuchyni můžeme jít na počítače. Velké díky Jirkovi Sadilovi za to, že
nám umožňuje jet s ním na tuto školu,
a že vidíme i jiný způsob výuky a jinak vybavenou školu, než na jakou jsme zvyklí
doma.
Lenča Richterová

Vánoční farmářské trhy
s večerním programem
Vážení a milí trhomilci,
letos nemusíte jezdit až do Vídně
či Krakowa, vánoční pohodu si vytvoříme i u nás, ve Fryštáku.
Tentokrát nám všem chceme dopřát kouzelnou večerní atmosféru,
živou hudbu a zpěv v podání dětí i dospělých včetně teplých dobrot na zahřátí. O dětský koutek se dopoledne
i odpoledne postarají lidé z lesní školky Na pasece z Velikové. Děti i rodiče
se mohou těšit na hrátky i tvoření.
Odpolední atmosféru budou hudebně dokreslovat děti z folklorního
kroužku Fryštáček, cimbálová muzika
Andrýsek z Fryštáku, dětský folklorní
soubor Malé Zálesí z Luhačovic, soubor Mladá Kašava (seminář) patřící
pod Valašský soubor Kašava ze Zlína, také Dechový kvintet a pěvecký
sbor Radost z Kostelce. Konkrétní
program celého dne se dozvíte včas
– také na infotabulích na náměstí
ve Fryštáku.
Těší se na Vás Andrýsek i pořadatelé z občanských spolků Fair Play
Fryšták a Rozruch.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2014
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
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sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

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

2WHYőHQR32²3É²62²
Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518
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Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

