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Přejeme všem našim čtenářům klidný a pokojný Advent
a radostné prožití vánočních svátků.
Foto: Pavel Nášel
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RMF č. R 25/2019/VIII ze 7. 10. 2019
(Výpis usnesení)

renskou a. s., ke stavbě „Prodloužení
vodovodu Vítová (včetně ATS)“.

RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 7.
10. 2019, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava zpevněné plochy / obratiště na ulici Štípská
- Fryšták“, a z důvodu nabídkové ceny
výrazně převyšující cenu předpokládaných rozpočtovaných nákladů ruší tuto
veřejnou zakázku.

RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu „Kanalizace Vítová“, č.
smlouvy 1105/2012, uzavřené dne 21.
9. 2012 mezi smluvními stranami Městem Fryšták, a Moravskou vodárenskou
a. s., ke stavbě „Prodloužení kanalizace
Vítová“.

RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovod I. a II. tlakového
pásma Fryšták“, č. smlouvy 227/2005,
uzavřené dne 21. 2. 2005, mezi smluvními stranami městem Fryšták, a Moravskou vodárenskou, a. s., ke stavbě
„Prodloužení vodovodu ul. Vítovská“.

RMF bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu
nákladů spojených s účastí K. Knedlové,
Fryšták, na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku FISAF International
Fitness & Sports Aerobics Wolrd Championships 2019 v Nizozemí, ve městě
Leiden, ve dnech 10. – 12. 10. 2019
a schvaluje z důvodu reprezentace města poskytnutí dotace ve výši 13.500 Kč.

RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu a provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu „Vodovod Vítová“, č.
smlouvy 1027/2010, uzavřené dne 8.
10. 2010, mezi smluvními stranami
městem Fryšták, a Moravskou vodá-

RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 13.500 Kč za účelem
částečné úhrady nákladů (ubytování,
doprava, parkování, dresy a strava) spojených s účastí K. Knedlové na Mistrov-

ství světa ve sportovním aerobiku FISAF
International Fitness & Sports Aerobics
Wolrd Championships 2019 v Nizozemí,
ve městě Leiden, ve dnech 10. - 12. 10.
2019.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování
prováděcích projektových dokumentací
v rámci 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 (prováděcí dokumentace
kotelny vč. rozpočtu, prováděcí dokumentace IRC regulace (stará budova)
vč. rozpočtu a prováděcí dokumentace
souvisejících elektroinstalací vč. rozpočtu), Mateřské školy Fryšták (prováděcí dokumentace vzduchotechniky vč.
rozpočtu, prováděcí dokumentace kotelny vč. rozpočtu a prováděcí dokumentace souvisejících elektroinstalací vč.
rozpočtu) a Domu s byty pro důchodce
Fryšták (prováděcí dokumentace kotelny vč. rozpočtu a prováděcí dokumentace souvisejících elektroinstalací vč. rozpočtu), a to ﬁrmu ENERGOMEX, s. r. o.,
Praha, s cenovou nabídkou (ZŠ Fryšták
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– 99.000 Kč bez DPH, tj. 119.790 Kč vč.
DPH, MŠ Fryšták – 87.800 Kč bez DPH,
tj. 106.238 Kč vč. DPH a DBD Fryšták
– 77.000 Kč bez DPH, tj. 93.170 Kč vč.
DPH) v celkové výši 263.800 Kč bez
DPH, tj. 319.198 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
ENERGOMEX, s. r. o., Praha, na zpracování prováděcích projektových dokumentací v rámci 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, a to prováděcí
dokumentaci kotelny vč. rozpočtu, prováděcí dokumentaci IRC regulace (stará budova) vč. rozpočtu a prováděcí
dokumentaci souvisejících elektroinstalací vč. rozpočtu, v ceně 99.000 Kč bez
DPH, tj. 119.790 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
ENERGOMEX, s. r. o., Praha, na zpracování prováděcích projektových dokumentací v rámci realizace energeticky
úsporných opatření v rámci výzvy č.
100 OPŽP, Prioritní osa č. 5 – Energetické úspory, Speciální cíl č. 5.1 v objektu
Mateřské školy Fryšták, a to prováděcí
dokumentaci vzduchotechniky vč. rozpočtu, prováděcí dokumentaci kotelny
vč. rozpočtu a prováděcí dokumentaci
souvisejících elektroinstalací vč. rozpočtu, v ceně 87.800 Kč bez DPH, tj.
106.238 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
ENERGOMEX, s. r. o., Praha, na zpracování prováděcích projektových dokumentací v rámci realizace energeticky
úsporných opatření v rámci výzvy č.
100 OPŽP, Prioritní osa č. 5 – Energetické úspory, Speciální cíl č. 5.1 v objektu Domu s byty pro důchodce Fryšták,
a to prováděcí dokumentaci kotelny
vč. rozpočtu a prováděcí dokumentaci
souvisejících elektroinstalací vč. rozpočtu, v ceně 77.000 Kč bez DPH, tj.
93.170 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a o poskytnutí příspěvku č. ZLA-V-104/2019 mezi
městem Fryšták, a Úřadem práce České republiky, za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
na jejich vytvoření, a to pro 1 pracovníka na úvazek 20 hod týdně, na dobu určitou od 14. 10. 2019 do 20. 12. 2019.

RMF č. R 26/2019/VIII ze 16. 10. 2019
(Výpis usnesení)

že zpevnění plochy bude řešeno formou
zatravňovacích dlaždic.

RMF s odkazem na převzetí záštity nad akcí „Dětský podzimní bazárek
ve Fryštáku“ schvaluje úhradu nákladů
spojených s pronájmem sálu Zemědělského družstva vlastníků Fryšták
ve výši 5.000 Kč na organizaci akce
„Dětský podzimní bazárek ve Fryštáku“.

RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části městského pozemku, p. č. 2/1 –
ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře 24 m²,
žadateli ﬁrmě PROVING, s. r. o., Hulín,
v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok,
na dobu určitou od 16. 10. 2019 do 13.
11. 2019, za účelem stavby lešení
a oplocení stavby, č.p. 16.

RMF bere na vědomí žádost o převzetí záštity nad závody v orientačním
běhu, pořádanými Sportovním klubem
orientačního běhu Zlín, z. s., ve dnech
7. - 8. 9. 2019 a o ﬁnanční podporu této
akce a nereﬂektuje na tuto žádost.
RMF bere na vědomí obdržené dokumenty Závěrečné vyhodnocení akce
(ident. číslo 129D662001880) vydané
Ministerstvem zemědělství ČR týkající
se akce „Fryšták – oprava hřbitovní zdi“
a Závěrečné vyhodnocení akce (ident.
číslo 129D662001071) vydané Ministerstvem zemědělství ČR týkající se
akce „Fryšták – oprava kapličky Vítová“
bez připomínek.
RMF bere na vědomí informace Ing. P. Kučerové, referentky ESO,
ve věci žádosti o kácení dřevin v lokalitě vodní nádrže „Žaba“ v Horní Vsi, podané provozovatelem objektu, č.p. 391,
Horní Ves, bere na vědomí vyjádření
Ing. M. Augustinové, ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
ze dne 23. 9. 2019 v dané věci s tím, že
RMF upozorňuje provozovatele zařízení
stavby občanského vybavení, č.p. 391,
v Horní Vsi (tzv. „Šenk“), že jakékoli
úpravy jak objektu, tak přilehlého veřejného prostranství je povinen dopředu
písemně projednat s vlastníky a uživateli předmětných nemovitostí.
RMF schvaluje výpůjčku části měst.
Pozemku, p. č. 419 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře do 30
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadatelům na dobu určitou 10
let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, za účelem parkovacího
stání s tím, že zpevnění plochy bude řešeno formou plastových zatravňovacích
dlaždic.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták, a žadateli na výpůjčku části měst.
Pozemku, p. č. 419 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře do 30
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem parkovacího stání s tím,

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a spol. PROVING, s. r. o., Hulín,
na pronájem části měst. pozemku, p.č.
2/1 – ost. plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře
24 m², za účelem stavby lešení a oplocení stavby, č.p. 16, v ceně nájmu
ve výši 20,- Kč/m²/rok, tj. 38,- Kč/29
dní, na dobu určitou od 16. 10. 2019
do 13. 11. 2019.
RMF bere na vědomí informace Ing. P. Kučerové, referentky ESO,
ve věci cenové nabídky na vypracování
cenové mapy nájmů pozemků ve vlastnictví města Fryšták a ukládá starostovi
zajistit konzultační schůzku v dané věci
se znalcem.
RMF bere na vědomí rozsah projektového záměru na případnou realizaci
projektu „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města
Fryšták“ a schvaluje podání žádosti
o poskytnutí dotace s tím, že předmětný projekt je možno realizovat v letech
2021-2022 (na základě rozhodnutí zastupitelstva a kladného výsledku dotačního řízení).
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1040015581/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a společností E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě s názvem „Fryšták, Komenského , Obnova NN“, umístěné na měst. pozemcích p. č. 170
– ostatní plocha, silnice, a p.č. 249 –
ostatní plocha, jiná plocha, oba k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 2.000,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
RMF schvaluje pořízení aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Fryšták prostřednictvím
Ing. arch. J. Klenovského, Brno pro
období let 2021-2026, a schvaluje
předloženou cenovou nabídku ve výši
25.000 Kč (konečná cena – zpracova-
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tel není plátcem DPH) a ukládá Ing. M.
Jaškovi, vedoucímu ESO, zahrnout tuto
částku do rozpočtu města na rok
RMF bere na vědomí předloženou
aktualizaci Plánu odezvy orgánů města
Fryšták na vznik mimořádné události týkající se změny členů Krizového štábu
města Fryšták (volby do zastupitelstva
a ukončení pracovního poměru) bez připomínek.
RMF pověřuje G. Najmanovou, MBA,
vedoucí ÚKS a tajemnici Krizového štábu města Fryštáku, seznámit s aktualizací a přehledem možných ohrožení
zastupitele města Fryštáku a občany
města Fryštáku.
RMF schvaluje zajištění kontinuálního výukového cyklu pro seniory v projektu „Univerzita třetího věku města
Fryštáku v roce 2020“, a to prostřednictvím Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti,
Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.
r. o., pro období leden – prosinec 2020
(mimo letní měsíce červenec a srpen),
v celkové roční částce 24.000 Kč (konečná cena, dodavatel není plátce
DPH) a ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zahrnout částku do návrhu
rozpočtu na rok 2020.
RMF bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně o udělení výjimky z doby
nočního klidu z důvodu pořádání plesu
Farnosti sv. Filipa Jakuba ve Zlíně při
příležitosti ukončení církevního roku
v sobotu dne 30. 11. 2019 v sále ZDV
Fryšták s předpokládaným ukončením
v neděli dne 1. 12. 2019 v 02.00 hodin
a ukládá Ing. Jaškovi projednat návrh
na případnou změnu OZV č. 2/2017 –
o nočním klidu Ministerstvem vnitra ČR,
odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru Zlín, a to ve smyslu požadavku předloženého Římskokatolickou farností sv. Filipa a Jakuba
ve Zlíně.

RMF bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Základní školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., za školní rok 2018/2019,
předloženou Mgr. L. Sovadinou, ředitelem, a ukládá řediteli školy komentovat
připomínky k předložené zprávě, uplatněné Ing. Pavlovou a Ing. Zlámalíkem,
a to ve smyslu, jak byly uvedeny v zápise KŠMT ze dne 7. 10. 2019 s tím,
že stanovisko ředitele bude projednáno
na nejbližším zasedání rady.

RMF bere na vědomí informaci dodavatele stavby „Komplexní oprava
čestného hrobu padlých na hřbitově
ve Fryštáku“ ﬁrmy Jiří Bajza, Zlín, ve věci
technického problému, který představuje zavodněné podloží hrobového místa,
bere na vědomí navržený způsob sanace s tím, že o dalším postupu rozhodne v návaznosti na odborné posouzení
aktuálních hydrogeologických poměrů
daného místa.

RMF bere na vědomí návrh aktualizace Plánu zimní údržby a ukládá
Ing. Dohnalovi zajistit porovnání časových limitů uvedených v předloženém
dokumentu ve vztahu k jiným obcím
obdobné velikosti jako město Fryšták.

RMF bere na vědomí oznámení Magistrátu města Zlína, Odboru životního
prostředí a zemědělství, o zahájení
vodoprávního řízení, ve věci zahájení
vodoprávního řízení povolení nakládání s vodami spočívající ve vypouštění
odpadních vod z odlehčovacích komor
ČOV Fryšták – Žabárna, ČOV – Salaš
a ČOV – Kašava.

RMF bere na vědomí závěry vyhodnocení měření intenzit a rychlosti vozidel na ulici Ke Skalce, a ukládá Ing. Dohnalovi projednat možnosti umístění
zpomalovacího prahu s dotč. orgány.
RMF bere na vědomí závěry vyhodnocení měření intenzit a rychlosti vozidel na ulici II. Přístupová komunikace
na Vítovou (úsek Skalka – Zbořilovo)
a ukládá Ing. Dohnalovi projednat možnosti umístění dopravního opatření
s dotčenými orgány.
RMF bere na vědomí žádost o úpravu dopravních režimů na úsecích místní
komunikace v m. č. Vítová a ve smyslu
usnesení č. U R 24/2019/VIII/12 ze
dne 30. 9. 2019 a s odkazem na vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Zlín, Dopravního inspektorátu, doručené dne
16. 9. 2019, ukládá OTH zajistit měření
počtu a rychlosti pohybu motorových
vozidel v nejbližším možném termínu
včetně cenové nabídky.

RMF bere na vědomí zápis z Komise školství, mládeže a tělovýchovy při
RMF č. 06/2019 ze dne 30. 9. 2019
a č. 07/2019 ze dne 14. 10. 2019 bez
připomínek.

RMF bere na vědomí žádost ve věci
posouzení dopravní situace včetně
umístění autobusových zastávek v lokalitě ul. Osvobození, a to směrem od Lukova (zejména lokalita „Na Špici“),
a předběžně schvaluje záměr realizace dopravně bezpečnostních opatření
a ukládá Ing. Dohnalovi nejprve, před
další projektovou přípravou, projednat
předmětný návrh řešení s majiteli dotčených pozemků.

RMF schvaluje nominaci B. Běláka
a J. Němcové v projektu ocenění dobrovolných pracovníků za jejich dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského
kraje 2019 (vyhlášeno Zlínským krajem) a ukládá ÚKS zpracovat nominační
formuláře vč. povinných příloh.

RMF při výkonu funkce zřizovatele a uděluje souhlas ZŠ Fryšták, p. o.,
k uzavření smluv o pronájmu prostor
(cena nájmu 100 Kč/hod včetně DPH)
se subjektem Veselá věda, z. s., na pronájem učebny fyziky a chemie, č. 253,
za účelem realizace kroužku Veselá
věda pro děti ZŠ Fryšták.

RMF bere na vědomí cenovou nabídku ﬁrmy Maco studio, s. r. o., Fryšták,
na vypracování studie a doplnění nabídky o speciﬁkaci navrhované zeleně
určené k osázení dětských hřišť na území města Fryštáku za účelem vytvoření
přirozeného stínu s tím, že RMF nechá
prověřit další možnosti řešení městské
zeleně jako celku – bude předmětem
pracovní porady radních.
RMF bere na vědomí doporučení
Ing. J. Čepického, technického dozoru
stavby – projektu „Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták“, ve věci doplnění
sportoviště o pevně ﬁxované branky
pro malou kopanou (Al oválný proﬁl,
do pouzder) včetně sítí, akceptuje návrh této dodávky včetně cenové kalkulace a pověřuje Ing. J. Čepického jednat
ve věci předložení cenové nabídky týkající se tohoto doplnění projektu včetně
přípravy příslušné administrativy (změnový list, návrh dodatku).
RMF bere na vědomí požadavek vedení školy na základě doporučení učitelů tělesné výchovy ve věci realizace
technického zázemí skoku do výšky
a zázemí pro vrh koulí, bere na vědomí
odborné stanovisko Ing. J. Čepického,
technického dozoru stavby – projektu
„Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták“, ve věci záměru realizace výše
uvedeného doplnění sportoviště a pověřuje Ing. J. Čepického ve spolupráci
s Ing. P. Dohnalem jednat ve věci předložení cenových nabídek týkajících se
tohoto doplnění.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o ochraně osobních údajů mezi městem Fryšták a spol. CUBED solutions,
s.r.o., Kroměříž.
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RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části městského poz. p. č. 283 – ost.
plocha, manipulační plocha, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o vým. 100 m², žadateli 1. lesní družstvo Fryšták, v ceně
nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok, na dobu
určitou od 1. 11. 2019 do 29. 11.
2019, za účelem dočas. skládky dřeva.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a 1. lesním družstvem Fryšták,
na pronájem části městského pozemku
p. č. 283 – ost. plocha, manipulační plocha, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 100 m², za účelem dočasné skládky
dřeva, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m²/
rok, tj. 159,- Kč/29 dní, na dobu určitou
od 1. 11. 2019 do 29. 11. 2019.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 1532.8100777ZBR
ze dne 10. 10. 2018, mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou EUROVIA CS, a. s.,
Praha, kterým se mění příloha č. 1
Smlouvy o dílo, Obchodní podmínky
ke Smlouvě o dílo „Oprava povrchu
vozovky – ul. Ke Skalce“, a to v článku
V. Platební podmínky, odstavec č. 7 –
Splatnost daňového dokladu, kdy splatnost daňového dokladu se z původních
30 dnů mění na 90 dnů a odst. 7 nově
zní: „Splatnost daňového dokladu je
do 90 dnů ode dne jeho prokazatelného
doručení objednateli. V pochybnostech
se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.“.
RMF bere na vědomí Studii proveditelnosti na stavbu „Kanalizace
Dolní Ves“, zpracovanou Ing. V. Soudilovou, autorizovanou inženýrkou pro
vodohospodářské stavby, a ukládá
Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, prověřit možnost vedení kanalizace po pozemcích p. č. 180/2, 180/31, 180/37
a 180/32, vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, u projektantky.
RMF bere na vědomí informace
ke stavbě s názvem „Prodloužení kanalizace a vodovodu ve Vítové, p. č.
432/2“ a nesouhlasy některých vlastníků dotčených nemovitostí s navrhovanou trasou inž. sítí, a pověřuje
Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, zajistit
variantní řešení umístění trasy kanalizace a vodovodu v předmětné lokalitě
s projednáním s jednotlivými vlastníky
dotčených nemovitostí.
RMF bere na vědomí žádost Zemědělského družstva vlastníků Fryšták

o spoluúčast na opravě povrchu veřejně
přístupné účelové komunikaci (dále jen
VPÚK) Skalka – chatová oblast Vítová
a s odkazem na ust. § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, (dále jen zákon o obcích) ve smyslu jiného důležitého zájmu obce, který město Fryšták
v tomto případě spatřuje mimo jiné v zájmu obce předcházet újmám na zdraví
občanů, újmám na jejich majetku, jakož i v zajištění bezpečného provozu
na této komunikaci, souhlasí s účastí
města Fryštáku v projektu opravy této
komunikace realizované spol. ZDV Fryšták a schvaluje v souladu s ust. § 85
písm. c) zákona o obcích poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace města
Fryštáku ve výši 183.981 Kč na opravu
veřejně přístupné účelové komunikace
Skalka – chatová oblast Vítová.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy mezi městem Fryšták, a ZDV Fryšták, ve výši 183.981 Kč na opravu části
veřejně přístupné účelové komunikace
Skalka – chatová oblast Vítová na pozemcích ve vlastnictví ZDV Fryšták (p. č.
445/18, 445/15 a 445/17, vše k. ú.
Vítová, obec Fryšták) a pozemcích vlastníků, kteří ZDV Fryšták s opravou vydali
souhlas (p. č. 445/19 a 445/20, oba k.
ú. Vítová, obec Fryšták).
RMF schvaluje zahrnutí do Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací
(MPR) a městských památkových zón
(MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92
na rok 2020, a to akci s názvem „II.
etapa restaurování sousoší sv. Jana
Nepomuckého“ bez připomínek.
RMF schvaluje zajištění celkových
rozpočtových nákladů na restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku pro dokončení jeho celkové obnovy
s tím, že pro rok 2020 schvaluje vyčlenění příslušné ﬁnanční částky na přípravu obnovy této památky (rozpočet
na stavební a restaurátorské práce).
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovod
Vítová“, č. smlouvy 1027/2010, uzavřené dne 8. 10. 2011, mezi městem Fryšták, a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.
s., Olomouc, ke stavbě „Prodloužení
vodovodu Vítová (včetně ATS)“.
RMF schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, č.
smlouvy 1105/2012, uzavřené dne 21.

9. 2012 mezi městem Fryšták, a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. Olomouc, ke stavbě „Prodloužení kanalizace Vítová“.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovou pro veřejnou potřebu, č. smlouvy
227/2005, uzavřené dne 21. 2. 2005,
mezi městem Fryšták, a MORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a. s. Olomouc, ke stavbě „Prodloužení vodovodu ul. Vítovská“.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Smlouvy o pachtu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi
městem Fryšták, a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., Olomouc, ke stavbě
„Fryšták – Horní Ves – odkanalizování
ulice Korábová“.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dohody vlastníků kanalizací
provozně souvisejících pro veřejnou potřebu mezi městem Fryšták, a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,
ke stavbě „Fryšták – Horní Ves – odkanalizování ulice Korábová“.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci změny termínu dokončení díla
veřejné zakázky „Komplexní oprava
čestného hrobu padlých na hřbitově
ve Fryštáku“, a to z důvodu sanace podloží opravovaného pomníku ﬁrmou Jiří
Bajza, Zlín.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2019
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Jiří Bajza, Zlín, kterým se mění:
1) čl. III. – Doba plnění, bod 1,
Smlouvy o dílo, a to z důvodu zjištění
zvodnění podkladní zeminy, který nově
zní: „Zhotovitel dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději do 20. 12. 2019“.
2) čl. IV – Cena díla, bod 1, Smlouvy o dílo, který nově zní: „Původní cena
díla 51.400 Kč bez DPH, 10.794 Kč
DPH 21 %, 62.194 Kč vč. DPH. Změna
závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: + 6.033 Kč bez DPH. Nová cena
díla na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 57.433 Kč bez DPH, 12.061 Kč
DPH 21 %, 69.494 Kč vč. DPH“ s tím, že
ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Technické zázemí sportoviště ZŠ Fryšták –
Skok do výšky a vrh koulí“, a to ﬁrmu
Pavlacký, s. r. o., Luhačovice, s cenovou nabídkou ve výši 167.592 Kč bez
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DPH, tj. 202.786,32 Kč vč. DPH, bez
připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Pavlacký, s. r. o., Luhačovice, na realizaci akce „Technické zázemí sportoviště ZŠ Fryšták – Skok do výšky a vrh
koulí“, a to v ceně 167.592 Kč bez DPH,
tj. 202.786,32 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě č. 33/2018 o zavedení,
provozování a koordinaci Motivačního
a evidenčního systému pro odpadové
hospodářství (MESOH) mezi městem
Fryšták, a spol. ISNO IT, s. r. o., Uherčice, kterým se mění čl. IV. Doba plnění
bod 4.1., který nově zní: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.
10. 2020.“ s tím, že ostatní ujednání
smlouvy zůstávají beze změn.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zpracování osobních údajů mezi městem Fryšták, a spol. ISNO IT, s. r. o.,
Uherčice.

Chodník Holešovská
V měsících srpnu a září byla realizována dostavba trasy chodníku v ulici
Holešovské, a to podél krajské silnice
II/490 v úseku objektu ZDV Fryšták
a areálu TS Fryšták. Dlouhodobě připravovaná investice má jistě velký význam
pro bezpečný pohyb chodců v ulici Holešovské ve vazbě na centrum města.
Celková délka vybudovaného úseku je
téměř 260 metrů. Chodník byl projektován navržen v šířce 2 metry. Ve dvou
místech nebylo možné tuto šířku dodržet z důvodu sloupů stávajícího elektrického vedení. Vzhledem k podzemním vedením a hranicím soukromých
pozemků nebylo možné tyto sloupy
přeložit. V těchto zúženích však byla
zachována minimální šířka průchozího
prostoru na cca 1 metr, jak to stanovuje
platná ČSN. Celkové náklady na stavbu
činily zhruba 1,4 milionu korun.
Ing. Pavel Dohnal

Vážení spoluobčané!
Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce aneb To, že neexistuje ráj na Zemi,
neznamená, že nemůže vzniknout v našem srdci…
Tato poeticky vyjevená myšlenka v podtitulu mého článku, vážení spoluobčané,
mohu-li si tedy v tomto čase téměř již svátečním být poněkud patetický, nepředstavuje jen básnický název jemně sugestivního souboru příběhů a inspirací soustředěných v jedné elektronické publikaci, ale zcela jistě i – a to mi dáte nepochybně
za pravdu – může výstižně vyjadřovat motto svátečních dnů, na něž se, často plni
vzepjatých emocí, rok co rok tolik těšíme. Vždyť přece budeme – jak se všeobecně
očekává – prožívat svátky klidu, pohody a radosti!
Ale dobře jste postřehli, že nyní – snad záměrně – jako kdybych nám všem
podsouval jakousi pochybnost o tom, zda se na Vánoce vůbec těšit! Proč? Vždyť
kolik dnů již brzy před příchodem svátků se nás snad ve všech v obchodních řetězcích cíleně a průhledně prvoplánově zmocňují nejrozmanitější vánoční písně či
koledy v překvapivých aranžmá, a vábivé reklamy nám docela přesvědčivě navozují
idylu světa (jakého to?), ve kterém není nic nemožné – vždyť přece jsou ty Vánoce.
V čem by měl být tedy problém?
Zdánlivě v malém detailu, ovšem – jak říká klasik – zásadního charakteru.
Možná bohužel právě v tom, že pro mnohé z nás se Vánoce (poněkud nesmyslně)
odehrají – řekl bych – jaksi „jindy a jinde“, totiž v nekonečném a zbytečně intenzivním zmatku v podobě shánění všeho možného (zejména materiálního), co by se
někomu mohlo (respektive mělo) líbit pod stromečkem, v generálním úklidu našich
obydlí…, což se obé odehraje samozřejmě se železnou pravidelností vždy „včas“
před Štědrým dnem, takže to podstatné jako například samo ono velké sdělení –
myšlenka Vánoc, láska, souznění, porozumění, city, tedy obrazně řečeno – srdce
i hlava – odezní, no odpovězte si sami kdy …
A právě proto píši tyto řádky. Abychom si v čase, kdy na adventním věnci zapálíme první svíci a ohlásíme tak, že čas radostného čtyřtýdenního očekávání
Vánoc se neochvějně stává křehkou součástí našich domovů, hluboce uvědomili,
že pokud budeme opravdu chtít, zcela spolehlivě překonáme všechny možné starosti a úkoly všedních dnů, které nám konec roku, tak trochu zlomyslně, pokaždé
přináší. A my pak, v kruhu svých blízkých, prožijeme to jedinečné kouzlo Vánoc.
Vážení přátelé,
S představou domova provoněného nejen purpurou, cukrovím či jehličím vánočně zářícího stromečku si Vám dovoluji popřát opravdu klidné, pokojné Vánoce,
prožité pokud možno ve znamení rodinné pohody, lásky, sblížení i naděje. Nechť
vás radost vánočního rozjímání provází co nejdéle. Koneckonců – nejen o Vánocích
přece platí, že „To, že neexistuje ráj na Zemi, neznamená, že nemůže vzniknout
v našem srdci…“
A v novém roce kromě zdraví, štěstí a pohody přeji také hodně úspěchů pracovních!
S úctou
Mgr. Lubomír Doležel,
starosta města
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Důležitá upozornění
PROVOZ RADNICE FRYŠTÁK
Oznamujeme všem občanům, že
v závěru měsíce prosince 2019 dojde
ke změnám úřední doby na radnici
ve Fryštáku a v Městské knihovně
Fryšták.
Pátek 20. 12. pokladna otevřena
pouze do 10.00 hod.
Pondělí 23. 12. ZAVŘENO
Pátek 27. 12.
ZAVŘENO
Pondělí 30. 12. ZAVŘENO
Úterý 31. 12.
ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude
radnice ve Fryštáku opět otevřena
od čtvrtka 2. ledna 2020.

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
jednal na fryštácké radnici
Ve středu 20. listopadu navštívil naše město ministr kultury Lubomír Zaorálek.
V obřadní síni fryštácké radnice na něj čekali nejenom starostové a zástupci obcí
našeho regionu, ale také někteří pracovníci z oblasti kultury a učitelé ZUŠ Morava.
Vzácnou návštěvu přivítal starosta města Mgr. Lubomír Doležel a ředitel ZUŠ
Morava Libor Mikl. Setkání se zúčastnil také radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport Miroslav Kašný a poslankyně parlamentu ČR
Alena Gajdůšková. Ministr Zaorálek se především zajímal o problémy, které nejvíce
trápí pracovníky v kulturní a neziskové sféře. V závěru jednání mu byla vedením
radnice představena studie arch. Sládečka na revitalizaci fryštácké Hrubé hospody.

Poděkování

Poděkování

V průběhu předchozího měsíce došlo k opravě komunikace k chatové
oblasti na Vítové. K opravě této silnice
jsme přistoupili s ohledem na havarijní,
nevyhovující stav a ke skutečnosti, že
i Město Fryšták se připravovalo na opravu své části této komunikace. Oprava
cesty byla zároveň řešena s vlastníky
a spoluvlastníky jednotlivých pozemků.
Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo dosáhnout dohody nebo souhlasu
některých vlastníků a spoluvlastníků,
přistoupili jsme k částečné opravě. Zbývající části pak zůstaly v původním stavu. Pokud bychom do budoucna dospěli
k dohodě s vlastníky pozemků jsme
připraveni v opravě i zbývajících úseků
komunikace pokračovat.
Jménem představenstva Zemědělského družstva vlastníků Fryšták se obracíme na Zastupitelstvo města Fryštáku s poděkováním za ﬁnanční podporu
v souvislosti s opravou povrchu asfaltové komunikace od Skalky k chatové
kolonii.
Představenstvo ZDV Fryšták

Město Fryšták vyslovuje poděkování
Zlínskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve
výši 59.400,-Kč, na realizaci projektu
Den hudby Fryšták (14. 9. 2019) evidovaného pod registračním číslem žádosti
o poskytnutí dotace KUL01-19/322.

Dotace je poskytována na základě
Programu na podporu kulturních aktivit, schváleného radou Zlínského kraje
dne 10. 12. 2018

Demontáž skluzavky
ve Vítové
Informujeme, že v místní části Vítová došlo k demontáži herního prvku se
skluzavkou na dětském hřišti. Při kontrole revizního technika byly zjištěny závady na použitém materiálu.
Pořízení nového herního prvku bude
navrženo do rozpočtu města v roce
2020.
Děkujeme za pochopení!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRYŠTÁK
Upozorňujeme všechny čtenáře,
že posledním půjčovním dnem roku
2019 bude pátek 20. prosince (otevřeno do 17.00 hod).
V běžném provozním režimu bude
Městská knihovna ve Fryštáku opět
od čtvrtka 2. ledna 2020 (provozní
doba od 13–18 hodin)
Děkujeme za pochopení.
FRYŠTÁCKÝ KALENDÁŘ 2020
Vážení občané i tentokrát pro
Vás město Fryšták připravilo kalendář na rok 2020, ve kterém najdete
všechny důležité termíny kulturních
a společenských akcí v nadcházejícím roce. Nechybí samozřejmě ani
termíny pravidelného svozu odpadů.
Obrazová část kalendáře představuje malé ohlédnutí za tím, co se
nám ve Fryštáku v uplynulých letech
podařilo. Jak na poli kulturně společenských akcí, tak v oblasti investic
a na co jsme možná už tak trochu zapomněli.
Textovou a informační část kalendáře připravili PhDr. Česlav Zapletal
a Mgr. Pavel Nášel.
Kalendář na rok 2020 si budete moci zdarma vyzvednout (vždy 1
výtisk pro domácnost) v Městské
knihovně Fryšták (v úředních hodinách) od pátku 6. prosince 2019.
FL 1/2020
Informujeme, že kvůli vánočním
svátkům dojde (mimořádně) k posunu termínu vydání a distribuce Fryštáckých listů až na druhý lednový týden roku 2020.
Děkujeme za pochopení.

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

Důležitá upozornění
PROVOZ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Odbor technického hospodářství
informuje, že dvůr Technických služeb
Fryšták bude z provozních důvodů
uzavřen od soboty dne 28. 12. 2019
do konce roku 2019.
Posledním dnem, kdy bude dvůr
TS Fryšták v roce 2019 otevřen, bude
sobota dne 21. 12. 2019.
Dvůr Technických služeb bude
opět otevřen v sobotu dne 4. 1. 2020.
Současně
připomínáme,
že
ve dnech státních svátků, které připadnou na středy nebo soboty, bude
dvůr TS Fryšták vždy uzavřen.
PROVOZNÍ DOBA TS FRYŠTÁK
• SOBOTA 8.00 – 16.00 hod.
(březen – listopad).
Polední pauza 12.00 – 12.30 hod.
• SOBOTA 8.00 – 13.00 hod.
(prosinec – únor). Bez pol. pauzy.
• STŘEDA 14.00 – 18.00 hod.
PARKOVÁNÍ na místních komunikacích ve Fryštáku
Důrazně upozorňujeme občany,
především řidiče a majitele osobních vozidel, aby nenechávali vozidla
zaparkovaná na místních komunikacích. Zákon č. 361/2000 Sb. § 25
odst.3 stanoví, že „při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy“. Takto odstavená vozidla snižují plynulost a bezpečnost provozu
a představují technickou komplikaci
při provádění zimní údržby chodníků
a komunikací. Z toho důvodu byla
Policie ČR opětovně požádána, aby
dohlížela na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích.
NEPOŘÁDEK NA HŘBITOVĚ
Vážení spoluobčané, již v minulosti jsme Vás opakovaně upozorňovali
na nepořádek kolem nádob na drobný odpad, umístěných na místním
hřbitově, které doslova přetékají.
Tyto koše slouží pouze k odkládání
drobného odpadu. Žádáme tímto návštěvníky hřbitova o udržování čistoty
a ukládání odpadu z údržby hřbitova
pouze do velkoobjemového kontejneru, umístěného u vchodu hřbitova. Je
zakázáno skladovat odpad mimo tento kontejner. Upozorňujeme, že tento
prostor je monitorován.

Opravy silnic
Město Fryšták v roce 2019 pokračovalo v provádění oprav povrchů komunikací,
které patří pod jeho majetkovou správu.
Byla provedena výměna povrchové obrusné vrstvy asfaltobetonu v ulici Ke Skalce. Jistou komplikaci při provádění bylo neúnosné podloží v části silnice mezi krajskou komunikací a ulicí Korábovou. Sanace byla provedena položením podkladní sanační vrstvy asfaltobetonu. Součástí byly i opravy a výškové úpravy poklopů šachet
a vpustí. Celkový náklad na opravu byl 3,5 mil Kč, z toho byla poskytnuta z MMR
dotace 2,1 mil. Kč
Na opravu povrchu ulice ke Skalce navazovala komplikovaná oprava účelové
komunikace k chatové oblasti na Vítové. Komplikace byly jak technického rázu tak
majetkového. Technicky vykazoval povrch kritické poškození, především v důsledku
pohybu těžké techniky svážející dřevo z lesa. Řešením bylo v odstranění poruch
a výtluků v podkladní vrstvě a samotné položení podkladu z asfaltobetonové směsi
pod obrusnou vrstvu. Celkový náklad byl 1,4 mil Kč.
Neřešitelnými se v některých částech silnice ukázaly majetkové poměry
pozemků pod komunikací. Legislativa
u účelových silnic určuje vlastníkem
stavby silnice vlastníka pozemku. Pokud město Fryšták investuje své prostředky do opravy majetku, může je
směřovat jako veřejné pouze do oprav
vztažených k vlastnímu majetku. V případě silnice k chatám je několik dalších
majitelů pozemků pod stavbou silnice.
Bohužel v několika případech nedošlo k dohodě s vlastníky o souhlasu
s opravou a následnému nutnému majetkoprávnímu vypořádání zastavěných pozemku. Tyto úseky byly z opravy vyjmuty. Jejich stav je také kritický až na hranici
bezpečnostního rizika. Nabízí se otázka, zda jsou si tito vlastníci vědomi své odpovědnosti za technický stav úseků v jejich vlastnictví a důsledků případných škod
na majetku či zdraví v případě dopravní nehody.
Ing. Pavel Dohnal

Objekt č.p. 16, ulice P. I. Stuchlého ve Fryštáku
Objekt je dnes nevyužitý, stane se součástí nového veřejného prostoru, vytvořeného v jeho dvorní části. Byla odstraněna přibližně polovina stávajícího objektu č.p.
16. Na původním dvoře vznikne nová zpevněná plocha s prostorem pro prezentaci
významných osobností města Fryšták.
Ponechaná část objektu je částečně
zastřešená a je zde navržena kašna s
posezením. V uzavřené části objektu
bude veřejné WC. Součástí stavby bude
nová venkovní zeď podél celé hranice
se sousedním objektem pro bydlení. Na
této zdi a taky v dlažbě budou umístěny
prvky časové osy a výtvarná díla související s prezentací osobností města.
Cena 5 670 000 Kč; Termín zahájení
10/2019; Termín dokončení 04/2020;
Zhotovitel: PROVING s.r.o., Hulín

Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták
Stávající umělé povrchy sportovního areálu u ZŠ Fryšták již neplnily technické
požadavky kladené na sportovní povrchy a měly vliv na bezpečnost provozu. Byla navržena rekonstrukce–výměna povrchů včetně podkladních vrstev. Plocha umělého
trávníku na víceúčelovém sportovním hřišti je 1 144 m², plocha volejbalového hřiště
s polyuretanovým povrchem je 286 m². Na tuto akci je dotace z MMR ČR.
Celková cena 1 415 000 Kč; Termín zahájení 10/2019; Termín dokončení
12/2019; Zhotovitel: ﬁrma Pavlacký s.r.o., Luhačovice.
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Olympijský
Olympijský víceboj
víceboj

Fryštácký podzimní Olympijský víceboj probíhal opět za účasti všech žáků školy.
Osvědčilo se nám propojení tříd 1. stupně s třídami 2. stupně, kdy žáci 2. stupně
byli v roli trenérů a pomáhali svým svěřencům s rozcvičením, s taktikou, jak dosáhnout nejlepšího výkonu, s překonáním neúspěchu, ale i s nošením batůžku.
Zahájení se ujali žáci 7. C. Rozdělili se do pěti skupin a oblečeni v barvách olympijských kruhů reprezentovali 5 kontinentů. Po olympijské znělce vzplanul symbolický olympijský oheň a boj o splnění disciplín byl zahájen.
Děkujeme všem žákům za skvělé výkony, trenérům za péči o svěřence a rozhodčím (učitelům a družinářkám) za spravedlivé hodnocení a neustálé povzbuzování.
VÝSLEDKY OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE
První třídy
1. Steiner Alex 1. A / Buchtová Nikola 1. A
2. Málek Matyáš 1. B / Václavková Nela 1. A
3. Bartík Matyáš 1. A / Jadrníčková Eliška 1. B
Druhé třídy
1. Rektořík Jan 2. B / Dvořáková Karin 2. A
2. Navrátil Lukáš 2. A / Nejedlá Žoﬁe 2. A
3. Kučera Kryštof 2. A / Kolářová Denisa 2. B

Třetí třídy
1. Kostřica Jakub 3. B / Šteffeková Tereza 3. B
2. Nutil Jaromír 3. B / Holíková Neli 3. A
3. Jadrníček Jakub 3. B / Macková Michaela 3. A
Čtvrté třídy
1. Pavelka Marek 4. A / Julinová Karolína 4. A
2. Rektořík Antonín 4. B / Kamenářová Hana 4. B
3. Němec Daniel 4. B / Slaměnová Michaela 4. B
Páté třídy
1. Juráň Marek 5. A / Mahďáková Viktorie 5. A
2. Rektořík Jakub 5. A / Běláková Štěpánka 5. B
3. Kostřica Tomáš 5. B / Pospíšilová Lucie 5. A

Letošní ročník Olympijského víceboje jsme poprvé uspořádali na podzim.
Chceme, aby se do soutěže zapojilo co nejvíce žáků, a to nejen z prvního, ale
i z druhého stupně. Rozhodli jsme se otestovat u všech dětí rychlost, vytrvalost,
sílu, hbitost, ohebnost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky dětí
zaznamenaných do adminu Olympijského víceboje vyhodnocuje společnost SportAnalytik, která každému žákovi doporučí sporty, pro které má talent. Cílem analýzy není jen hledat sportovně nadané žáky, ale přesvědčit, že sport je pro každého.
Zapojením do Olympijského víceboje máme šanci získat návštěvu některého
ze známých českých sportovců na naší škole, poukaz na sportovní vybavení nebo
účast na Olympijském tréninku. Pro získání odměn platí jednoduché pravidlo:
„Čím více dětí splní všechny disciplíny Olympijského víceboje, tím více odměn
zapojená škola získá.“ Uskutečněním Olympijského víceboje na podzim máme
dostatek času nejen na vyzkoušení disciplín, ale zároveň i na opravu výkonů.
Poslední vložení výsledků je 31. května 2020.
Disciplíny Olympijského víceboje: hluboký předklon, běh do T, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, sprint na 60 m, běh na 500 m (1. stupeň), běh na 1000 m (2.
stupeň), skok z místa (1. stupeň), trojskok z místa (2. stupeň), hod basketbalovým míčem.

Program
„Podpora vybavení
školních dílen“
v ZŠ Fryšták
Rada Zlínského kraje na svém jednání 15. 7. 2019 schválila dotační
program s názvem „Podpora vybavení
dílen v základních školách“, který ﬁnančně podpoří polytechnické vzdělávání, do kterého se mohou školy zapojit ještě v tomto školním roce.
Naše Základní škola ve Fryštáku
se stala úspěšným žadatelem v tomto
programu a získala ﬁnanční prostředky
ve výši 128 000,- Kč celkových uznatelných nákladů na vybavení školní dílny
nářadím pro jednotlivá žákovská pracoviště. Poskytovatel ﬁnancuje tento program do výše 70 % celkových skutečných způsobilých výdajů. Doﬁnancování
zbylé části bude řešeno podporou zřizovatele školy – Města Fryšták. Cílem
Programu je podpořit polytechnické
vzdělávání na základních školách, a tak
motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

Důvodem poskytnutí dotace je skutečnost, že v posledních letech došlo
ke zrušení většiny dílen na základních
školách a jejich opětovné vybavení je
pro zřizovatele těchto škol ﬁnančně náročné. Absence rukodělných činností
v rámci základní školní přípravy vede
k nezájmu žáků o učební obory a profese, které manuální zručnost vyžadují,
a proto je potřeba tuto oblast podpořit.
V naší základní škole jsme se praktické
výuce ať už ve školní dílně, cvičné kuchyňce nebo na školním pozemku vždy
věnovali a snažili jsme se žáky vybavit
praktickými manuálními dovednostmi.
Díky tomuto programu se polytechnická výuka dostane na ještě lepší úroveň.
Mgr. Libor Sovadina

Reportáže žáků 3. B
z Olympijského víceboje
Dobrý den, jmenuji se Kristián
a jsem na olympiádě. Dnes je pátek a je
zima. První je běh. Jsem na startu a závodníci vyběhli. V cíli je první Jaromír
Nutil a všichni už doběhli. Další disciplína je skok z místa. Připravuje se Alex
Drobný. Skočil 1 metr a 72 centimetrů. Začínají sedy-lehy, zvládl jsem 90.
A začínáme hodnocení. První je Kristián
Penc, druhý je Jaromír Nutil, třetí je Alex
Drobný. A je tady konec. Na shledanou.
Penc Kristián, 3. B
Dnes je pátek 4. 10., je olympiáda.
Je polojasno. Začínáme 1. disciplínou,
sedy-lehy 1, hod míčem 2… Moc se
mi dařilo, běželi jsme 3 kolečka. Jaromír Nutil se blíží k cíli, ale pozor! Jakub
Kostřica je za ním a Jakub Jadrníček. To
je 3. místo! Už je pomalu konec závodu,
ale Jakub Kostřica předběhl Járu a je to
tam! Teď se na 1. místě umístil Jakub
Kostřica, na 2. místě se umístil Jaromír
Nutil a na 3. místě se umístil Jakub Jadrníček. Na shledanou.
Vařák Jakub, 3. B

Stromy přátelství
Na jedné ze schůzek školního parlamentu jsme se starosty tříd probírali, jak
vylepšit školní dvůr. Čtvrťáci navrhli vysadit nový strom. Věděli jsme, že parkové
stromy jsou poměrně drahé, členové parlamentu v rámci diskuze navrhli požádat
o ﬁnanční pomoc město Fryšták a obec Lukoveček.
A tak jsme začali s přípravami. Nejprve současní páťáci Veronika Čechová a Tomáš Kostřica napsali žádosti na oba úřady. Obratem jsme dostali kladné odpovědi.
Dalším krokem bylo vybrat nejvhodnější druh. Výběr nebyl jednoduchý, každému se
líbil jiný druh stromu, někteří chtěli lípu, jiní javor, dub, švestku, smrk. Obrátili jsme
se na odborníky a ti doporučili javor nebo okrasnou třešeň. Oba druhy mají krásný
list, rychle rostoucí a bohatou korunu, oba snesou v případě potřeby hluboký řez.
Nakonec žáci v celoškolním hlasování zvolili okrasnou třešeň.
Chlapci osmých tříd v rámci pracovních činností vyměřili a vybrali místo, zkontrolovali podle plánů, jestli v daném prostoru není vedena kanalizace či elektrika,
vykopali jámy, navozili kvalitní zeminu a srovnali okolní terén.
Sázení bylo připraveno. Jedno listopadové dopoledne jsme pozvali starostku Lukovečka paní J. Kojeckou a našeho starostu pana L. Doležala, aby pomohli členům
školního parlamentu se slavnostním zasazením. Paní Kojecká nasypala pod každý
strom hlínu z Lukovečka a pod jednu třešeň vložila kovový znak obce. Oba hosté
popřáli, aby se stromům dařilo a mohly tak po dlouhá léta symbolizovat vzájemné
přátelství a spolupráci mezi Fryštákem a Lukovečkem.
Závěrem bych chtěla jménem vedení školy a členů školního parlamentu městu
Fryšták a obci Lukoveček poděkovat za stromy i za spolupráci.
H. Uhříková

KOUZLO VÁNOC / líčení
Všechny ty zimní dny před Vánocemi
mají své speciﬁcké kouzlo. Úplně cítím
tu krásnou vůni čerstvě upečených perníků, které se maminka už chystá zdobit bílou polevou. Představuji si, jak se
mi ty čerstvé perníčky rozplývají na jazyku. Tatínek už vleče chodbou vánoční stromeček, který přebíjí svou táhlou
vůní vůni perníků. Celou tuto atmosféru
doplňuje tichá krajina, pokrytá smetanovou vrstvou čerstvě napadaného
sněhu, rozprostírající se za omrzlým oknem. V televizi zrovna běží Sám doma,
který mě i po několikátém zhlédnutí
naplní nostalgickými vzpomínkami a vánoční atmosférou. Život se náhle stává

bezstarostným. Jakmile se zapne rádio,
hned se celým domem vanou typické
české i zahraniční vánoční písničky
a koledy.
Toto období mám opravdu moc
ráda, protože se v tyto dny zapomíná
na všelijaké problémy a všude panuje
klid a mír. Hlavní je, že je celá rodina
ve zdraví a lásce pohromadě.
Sabina Brázdová
Mám moc ráda zimu. Venku sice
trochu mrzne, ale i tak je to nádhera.
Sněží, a na hlavu mi padají malé a jemné sněhové vločky. Děti si venku hrají,
koulují se a staví velké sněhuláky. Sně-

hulák se na děti usmívá a ony vypadají
tak šťastně. Já mám ale zimu ráda taky
hlavně kvůli Vánocům. Všechno je tak
kouzelné. Všude hrají vánoční koledy,
které opravdu ráda poslouchám a venku je bílo. Mrzne a já chodím sněhem,
jako po bílých peřinách. Maminka peče
cukroví, které je moc dobré a voní typickým perníkovým kořením. Brácha
je zachumlaný pod dekou, jako by ležel pod obláčky. V obýváku vidím velký
a nádherně ozdobený stromeček. Ze
všech stran slyším hrát koledy, dívám
se na vánoční ﬁlmy a piju horké kakao.
Jak já mám tu zimu ráda.
Tereza Urbánková
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
K listopadovým dnům již dlouhá léta
patří lampionový průvod, který si našel
velkou oblibu nejen u dětí, ale i dospělých. Chodníky v parku zářící svítícími barevnými sklenicemi, nazdobené
stromy osvětlené lampiony, vydlabané
dýně, to vše a mnohem více čekalo
na náměstí na účastníky letošního lampionového průvodu.
Po týdenním nevlídném počasí se
na nás v pátek sluníčko usmálo a tak
nic nebránilo tomu, abychom společně
vyšli na krásnou večerní procházku vyzdobenými ulicemi našeho města. Prů-

Rádi Vás uvítáme!
Fryštácká opoziční volební strana –
pro Fryšták společně, se stala během
prvního roku svého působení názorovou
platformou, kde probíhají diskuze ke klíčovým otázkám města. V prostředí svobodné argumentace.
Rád bych touto cestou podnítil čtenáře Fryštáckých listů, aby nás neváhali
oslovit se svými podněty, tématy, nebo
přímo navrhli svoji účast v našich diskuzních portálech. Na hlavní emailové
adrese info@profrystakspolecne.cz.
Můžete nás kontaktovat také osobně, kontakty našich zastupitelů jsou
uvedeny na webových stránkách dostupných z: www.profrystakspolecne.cz.
Přeju Vám pokojný advent a veselé
vánoční svátky.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku
pro Fryšták společně

vod plný dětí hrdě nesoucí své krásné
lampiony směřoval na fotbalové hřiště,
kde na všechny již čekala skupina Černí salamandři. Jejich okouzlující ohňová
show ohromila snad každého.
Chtěla bych touto cestou poděkovat místní policejní hlídce, dobrovolným
hasičům a ochotným tatínkům za pomoc při konání této akce. Paní Bělinové za dýně, které nám věnovala a dětem a paní učitelkám ze školní družiny
za jejich vydlabání. Také děkuji všem
za to, že nám věříte, že nás podporujete a na naše akce rádi chodíte. Pokud

se k nám budete chtít přidat, budeme
velmi rádi. Každý dobrý nápad nebo pomocná ruka je vždy vítána. Fotky a více
informací o našich akcích naleznete
na našich webových stránkách www.
venecek.cz nebo také na facebooku
www.facebook.com/venecekfrystak/
photos
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 z.s.

MEDOVÝ DEN fryštáckých včelařů
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Fryšták v neděli 10. listopadu
2019 opět po roce v jídelně místní ZŠ uspořádala včelařskou výstavu, letos
jako Medový den.
Po celý den přicházeli místní i návštěvníci z širokého okolí prohlédnout si kroniky a fotograﬁe zachycující historii včelařského spolku i jeho činnost v posledních
letech. Děti především zaujal pozorovací úlek s živými včelami, kde se snažili najít
zeleně značenou matku.
Mohly si vyzkoušet včelařský klobouk a rukavice, vzít si do rukou z ukázkového
nástavku modelové fotorámky o skutečné váze. Ty nejmenší zaujal koutek s pastelkami a obrázky s včelkou Májou a jejími kamarády na vybarvení.
Dospělí nahlédli a začetli se do vystavených knížek a brožur s včelařskou
tématikou, zajímali se o použití vystavených včelařských pomůcek, prohlédli si
různé druhy úlů, ale i medomet, pastovač, vařák. Malé i velké zaujala možnost
prohlédnout si včelu, vosu, sršně i roztoče varroa pomocí USB digitálního mikroskopu.
Někteří byli překvapeni při ochutnávce dvaadvaceti vzorků medů od místních
včelařů, že každý chutná jinak. Na výstavě si mohli zakoupit perníčky, které napekli a nazdobili účastníci kurzu medového pečiva, pořádaného včelařskou organizací v říjnu.
Mnozí z návštěvníků si domů odnášeli koupený med od místní včelařky, Dofkovu medovinu či svíčky a ozdoby z včelího vosku.
Po celý den panovala na Medovém dni krásná a přátelská atmosféra, diskutovalo se o problémech včelařů dnešních dnů, povídalo a vzpomínalo při teplé
medovině.
Mgr. Jana Hrabíková, jednatel ZO ČSV Fryšták

ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku 2019, proto mi dovolte, abych poděkovala všem, kdo se
podíleli na dobrém chodu obce a věnovali spoustu svého času pro druhé.
Žijeme v Čechách a na Moravě, buďme na to hrdí a nepodléhejme módním
trendům. Ucpěme komíny, použijme na to cement nebo maltu, nepusťme do našich domovů Santu. Jen tak je to správně a i když je velká zima, nevadí, otevřeme okna, nasadíme kulíšek, já přeji Vám jen to dobré a dárky ať přinese jedině
Ježíšek!
V novém roce 2020 pevné zdraví, mnoho energie, radosti ze svých bližních.
Mgr. Jarmila Kojecká, starostka obce Lukoveček

Tři podzimní zastavení před adventním časem
Naši dobrovolní hasiči svolali letos
děti i dospělé na lampionový průvod nejen se světýlky všech druhů a barev, ale
také v maskách duchů a strašidel. Sotva děti pomohly nabrousit smrťákovi
kosu, vydaly se obcí za tmy plnit úkoly.
Čekala je strašidelná zastavení u mumie, pavučiny, upíra, kostlivce a nakonec
u truhly. K otevření truhly potřebovaly
po splnění úkolů poskládat pět získaných klíčů s číselným kódem tvořící PSČ
naší obce. Ani zlaťáky v truhle nepotěší
děti tak, jako sladká odměna a tradiční
společné posezení ve sportovním areálu u ohně s opékáním špekáčků, teplým
čajem na zahřátí. Jelikož dospělí už bývají malinko zimomřivější než děti, pro
ně byl na zahřátí připraven svařák.
Další tradičně vydařenou akcí byl
obcí pořádaný turnaj ve stolním tenise.
Naši borci nikdy nezahálejí, roky se pravidelně scházejí v obecním domě a pilují techniku hry a smečí,
každý čtvrtek nelení vytáhnout své zelené stoly,
aby propotili trika. Pak se
nedivte, že v konkurenci
sportovních přátel z Tečovic, kteří se turnaje také
zúčastnili, vyhrál bravurní
technikou Oldřich Krajča,
za ním se pak na druhém
a třetím místě umístili tečovičtí. Turnaj ovšem nebyl uspořádán pouze pro
aktivní sportovce, ale také

jejich fanoušky a přátele, ti využili možnosti večerního společného posezení
s občerstvením.
Do třetice výčtu podzimních radovánek neodmyslitelně patří hodová zábava, tentokrát pořádaná našimi divadelními ochotníky, spolkem SPOLU. A že
to byly hody jaksepatří, svědčil jídelní
lístek na kterém nechyběly svatomartinské husy, do křupava vypečené kačeny, zelí obou barev a několik druhů
šišek. Na výběr bylo několik druhů svatomartinských vín. Vyzdobený sál obecního domu byl zaplněn do posledního
místa a všichni se měli možnost bavit
vystoupením cimbálové muziky Juráš,
jejíž členkou je i naše občanka Katka
Václavková. Cimbálovku vystřídal oblíbený Jarda Polách, a tak zábava rychle
ubíhala až do kuropění. Naši divadelníci
zůstali věrni svým zvykům a připravili si
vtipnou scénku.
ik

Nové auto pro hasiče
Obec Lukoveček pořídila pro jednotku sboru dobrovolných hasičů devítimístný automobil značky FORD Tranzit.
Činnost sboru dobrovolných hasičů
Obec dlouhodobě podporuje, pro potřeby jednotky SHD každoročně vyčleňuje
částku z rozpočtu obce, automobil byl
ale pořízený hlavně za podpory dotací.
Pořízení nové požární techniky –
nákup dopravního automobilu proběhl
v rámci spoluﬁnancování Programu
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru
České republiky – „Dotace pro jednotky SDH obcí“ za přispění částky ve výši
450 tisíc korun a spoluﬁnancování
Zlínského kraje činí 300 tisíc korun.
Zbývající část uhradila obec.

Automobil poslouží především pro
přepravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů. Díky novému vozidlu
stoupne akceschopnost, profesionalita
a bezpečí zasahujících hasičů. Vozidlo
bude pomáhat při zajišťování ochrany
obyvatel, omezování škod na životním
prostředí, při mimořádných událostech
a živelných pohromách a také k prezentaci sboru. Vozidlo je vybaveno požárním příslušenstvím a osazeno technickými komponenty tak, aby splňovalo
předepsané technické podmínky.
Práce dobrovolných hasičů je velmi
záslužná, věříme, že tento nový automobil podpoří jejich úsilí a bude hasičům dobře sloužit.
J. Kojecká

Program předvánočních akcí v Lukovečku:
30. 11. a 1. 12. – Vánoční jarmark s tvořením
5. 12. – Mikulášská obchůzka obcí
7. 12. – Mikulášská nadílka pro děti z Lukovečka, Obecní dům - od 15,00 h.
23. 12. – Předvánoční zpívání u kapličky, živý Betlém, předání Betlémského
světla – od 17,00 h.
28. 12. – SPOLU – divadelní představení „Limonádový Joe“
Můžete se těšit na vánoční muzeum – termín otevření ve svátky a mezi svátky
bude upřesněn. Jednotlivé akce budou vždy avízovány samostatnými plakátky na
webových stránkách obce a nástěnce u zastávky.
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Pracujme, dokud je den. Až přijde noc, tak se postará Pán.“
Ignác Stuchlý oslaví 14. 12. významné výročí - 150 let od svého narození.
Ráda bych na něj vzpomněla v těchto listech, protože věřím, že je významnou
osobností nejen pro DIS a salesiány, ale také pro město Fryšták.
Jaký byl Ignác Stuchlý

Ignác Stuchlý
narozen 14. prosince 1869 ve slezské
Bołeslawi, zemřel 17. ledna 1953 v Lukově.
Z historie
Don Ignác Stuchlý přibyl do Fryštáku
roku 1927 ve svých 58 letech na žádost
nadřízených, dá se říci jako „misionář“,
a s Boží pomocí a za přispění fryštackých
usedlíků dokázal v našem městě vybudovat první české salesiánské dílo v tehdejším Československu. Přes velké nesnáze,
např. s uznáním nové kongregace českými úřady, nastal rozkvět.
Roku 1934 se don Stuchlý přestěhoval jako nový ředitel do Ostravy, kde žil
i po svém jmenování inspektorem (v září
1935) až do ledna 1942, kdy se vrátil
opět do Fryštáku. Po zabrání fryštáckého domu nacisty v září 1943 se stěhoval
do Brna-Žabovřesk, kde zůstal až do roku
1948, kdy jej opět do své náruče přijal
Fryšták. Místo klidného prožití stáří se
však dočkal dubna 1950, jenž se stal
řeholním společnostem a jejich domům
osudným. Dá se však říci, že Fryšták,
i přes několikaleté přestávky, byl se Staříčkovým životem spjat více jak 25 let.
Vychoval první dvě generace českých salesiánů.
V roce 2007 byl Ignác Stuchlý jmenován čestným občanem města Fryštáku
a u kostela se od té doby nachází jeho
busta. Je po něm nazvána místní ulice
a dům, v němž v současné době opět
žije salesiánská komunita a probíhají zde
četné programy pro mládež, známé jako
Orientační dny, duchovní cvičení, školení
aj. Ignác Stuchlý má ve Fryštáku na faře
muzeum a je pohřben na fryštáckém hřbitově…

Jeho hovory s lidmi byly plné vroucnosti – ta vycházela z hluboce duchovního života, který vedl. Pro svou veselou,
laskavou a otevřenou povahu byl velmi
oblíbený. Nebylo ho nikdy vidět smutného, všude musela převládat radostná nálada a ovzduší. Své starosti dokázal mistrně skrývat. Víc než slova u něj hovořily
činy. Byl ke každému dobrotivý, jeho hoši
k němu lnuli, protože cítili, že je má opravdu rád. Vydával se pro druhé do krajnosti.
Přezdívka STAŘÍČEK vznikla již od prvních dnů jeho pobytu ve Fryštáku. Lidé ho
neznali zpočátku jménem, a tak mu začali tímto přízviskem říkat nejspíš pro jeho
bílý vlas a také pro jeho prostotu a zbožnost, jakou měli staří lidé.
Přes své stáří, kdy už lidé většinou
myslí na odpočinek, začal budovat české salesiánské dílo. Na tíhu a vedení,
rozhodování nebyl naštěstí dlouho sám.
Měl kolem sebe pomocníky, jak salesiány
(např. Štěpán Trochta, Giuseppe Coggiola), tak i fryštácké občany. Ignác Stuchlý
zažil rozkvět i zničení svého díla. Nabízí
se otázka, kde na to všechno bral síly?
Byl naprosto odevzdán do vůle Boží a měl
neochvějnou naději.
Z myšlenek Ignáce Stuchlého: „Musíme v sobě probouzet každý den nadšení,
lásku a obětavost.“ „My stále budujeme
a vylepšujeme své vnější prostředí. Ale
důležitější je usilovat o zkvalitňování našeho nitra. Znám to podle sebe. Člověk si
v něčem povolí, pak ještě více a nakonec
je to neštěstí.“
Ze vzpomínek lidí, kteří ho pamatují,
vyplývá, že Ignác Stuchlý byl muž víry,
činu, velké lásky, čistoty, naděje, chudoby, vděčnosti, střídmosti, pokory, rozvážnosti, statečnosti, spravedlnosti, dobroty
a radosti. Zní to až neuvěřitelně, když to
čtete takto poskládané v řadě za sebou.
Ale také to vysvětluje, proč si přejeme,
aby byl Staříček blahořečený.
Ignác Stuchlý se dočkal titulu Služebník Boží. Jelikož se jedná o člověka skutečně vysoké kvality, v současné době
probíhá proces jeho blahořečení. Jelikož
Staříček nebyl mučedník, k tomu, aby
byl blahořečen, je nutné, aby byl na jeho
přímluvu také potvrzen nějaký zázrak
(např. nevysvětlitelné uzdravení, lékaři
potvrzené jako nevyléčitelná nemoc).
Zdroj: ZELINKA Petr (ed.). Český Don
Bosco, Praha: Portál 2019, ISBN: 978-80262-1554-7.

Ignác Stuchlý

Jak Ignáce Stuchlého vnímáme
na DISu dnes
Na Staříčka vzpomínáme při mších
svatých, modlitbách a svátcích salesiánské rodiny, ale také při každé pracovní
schůzi si ho připomínáme, aby byl stále
naší součástí. Za sebe se musím přiznat,
že mě osobně k salesiánům přivedly
osobnosti dneška a historii teprve postupně odkrývám. Při pročítání brožurky
Český Don Bosco jsem byla upřímně dojatá tím krásným člověkem, který tu žil a jehož duch zde stále vane. Upřímně děkuji
všem salesiánům, že jsou si vědomi své
historie, že si jí váží, snaží si ji připomínat
a žít ji v dnešním světě. Krásu a důležitost salesiánské historie, která se uskutečnila ve Fryštáku, ocenil také Tadeusz
Rozmus SDB, který u nás byl na vizitaci.
Muzeum
Nachází se v přízemí na faře. Otevírací doba není pevně stanovena. Případní
zájemci o návštěvu se mohou domluvit
s fryštáckými salesiány. Zavolejte na recepci DISu, kde vám zprostředkují kontakt. Web: https://istuchly.cz

Co nás na DISu čeká:
Jste srdečně zváni na slavnostní
bohoslužbu při příležitosti 150. výročí
narození Ignáce Stuchlého, která se
uskuteční 14. 12. 2019.
V prosinci proběhne adventní duchovní obnova a Silvestr pro mladé.
Je možné se přihlásit na našem webu
(https://www.disfrystak.cz/)
UZAVŘENÍ domu: od 23. 12.
2019 do 2. 1. 2020.
Dobrá kniha je dárek, který nikdy nezklame. Víte, že v DISu máme
nabídku některých knih z Portálu?
Nabízíme např.: Sami na této zemi?
- L. Heryán, Víra – G. Gilbert, Mužský
kód - R. Garﬁeld, Rok pro změnu – B.
Ware, Jak přežít, když se rodiče rozvádějí – M., S. Fordovi, Jak ochránit
děti před pornograﬁí na internetu – M.
Muller, Příběhy vánoční noci – P. Gribaudi a mnoho dalších.
8. 12. Slavnostní odpoledne na
DISu. Přijďte na dobrou kávu, živou
muziku a na rozšířenou horolezeckou
stěnu. Od 16 do 18 hodin.
Kéž kometa vánoční noci prozáří
vaše svátky a dá vám klid a jistotu,
o které se budete moci opřít v dalším
roce.
Přejí SALESIÁNI
A ZAMĚSTNANCI DISu

K U LT U R A

NCN – 30 let svobody

Milí přátelé charitního díla,
velice si vážíme Vaší podpory TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.
Děkujeme, že jste při minulé sbírce vřele přijali koledníky a štědře je obdarovali.
V našem regionu se vybraly 2.248.171 korun, díky kterým můžeme opět podat ruku v nesnázi těm, kteří podporu potřebují.
Díky výtěžku sbírky 2019 jsme realizovali např. projekty:
• Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku – účelem
projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří
nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit
• Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice – spoluﬁn. klimatizace v lůžkové části
• Inv. vozíky, chodítka a další pomůcky umožní nemocným setrvat v dom. prostředí
• Kartička pomoci v nesnázi – osobní údaje a kontakty pro případ nouze
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením pro naši práci.
Další ročník Tříkrálové sbírky u nás proběhne od 2. do 6. ledna 2020
Děkujeme za Vaši štědrost. Moc si jí vážíme.
Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín
(Ve Fryštáku budeme koledovat od 3. 1. do 6. 1. 2020)

Kurzy Alfa o základech křesťanství
…aneb od poznání Boha k osobnímu vztahu s Ním… Lze
i přes životní utrpení prožívat Boží Lásku? Lze mít s Bohem
živý vztah? Kráčím do nebe širokou nebo úzkou cestou?
Každý má otázky. Myslíme si, že každý, kdo přemýšlí o smyslu života, by měl
dostat příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce
a říct, co si myslí.
Jak kurz probíhá? Kurz tvoří cyklus promluv s tématy týkajícími se základních
otázek víry. Po promluvě je příležitost uplatnit své názory nebo zkušenosti v diskusních skupinkách. Komu je Alfa určená?
Alfa je pro každého. Zvláště zaujme:
• ty, jež jsou si ochotni přiznat, že se jim nedaří žít poctivě křesťanskou víru
• ty, kdo chtějí ve své víře růst • ale i ty, kdo teprve víru hledají
Musíme absolvovat celou Alfu? Nemusíte. Vaše účast je zcela dobrovolná
a kdykoliv se můžete rozhodnout se svou účastí skončit.
Co je Alfa? Kurz je příležitostí pro každého, kdo chce růst ve své křesťanské
víře. Je pohodový, nenátlakový, nenáročný, přátelský a zábavný. Každé setkání
začíná společným jídlem, které dává příležitost se s dalšími účastníky spřátelit.
Naslouchejte, získávejte informace, diskutujte a objevujte. A zeptat se lze na cokoliv. Na Alfě nepokládáme žádnou otázku ani za příliš jednoduchou, ani za zaujatou. Kurzy Alfa mají požehnání našeho otce arcibiskupa Jana Graubnera. Kolik
Alfa stojí? Alfa je zadarmo, případně můžete dobrovolně přispět na pokrytí výdajů
na večeři.

Česká republika si 17. 11. 2019
připomněla významné výročí ve znamení demokracie a svobody. Stejně
tak i my Skauti, jsme na počest tohoto výročí uspořádali pro nás tradiční akci zvanou NCN v duchu 17.
listopadu. Účastníci si v emotivních
částech programu vyzkoušeli diktaturu totalitního režimu, kterou zažila naše vlast. Skauti v té době byli
zakázáni, proto nesměla být vidět
naše činnost před příslušníky Veřejné bezpečnosti. Nesmělo být znát,
že jsme skauti, proto jsme nemohli nosit ani skautské oblečení, ale
když už, tak jsme ho museli pořádně skrýt. V dopolední části se naši
účastníci dozvěděli, že 4 skauti byli
zatčeni za skautskou činnost a protože jsme nemohli naše bratry nechat, aby je dále trestali, vydali jsme
se jim na pomoc. Celé odpoledne
účastníci získávali indicie k tomu,
aby zjistili, kde se vězni ukrývají.
Museli překonat nejen skály, vodu
pomoci voru a úzké lanové mostky
ale i svůj strach, únavu a hlad. Někteří vědí, že totalitní doba nebyla
procházka růžovou zahradou, proto jsme se mladší generaci snažili
přiblížit některé nesmyslné vyhlášky. Třeba zákaz vycházení po desáté hodině bez závažného účelu.
V noci museli najít vězně, kteří byli
uvěznění ve věži kostela a odvést
je do bezpečí, což se zdárně povedlo, a všichni se dostali do bezpečí.
Tímto bychom chtěli poděkovat obětavému panu knihovníkovi Honzovi
a městu Fryšták, že nám pomohlo
uspořádat tuhle noční hru pro skauty z Mohelnice, Lukova, Kouřimi, Bukovinky a Fryštáku. Věříme, že tento
víkend uspořádaný v duchu totalitního režimu bude nejen vzpomínkou
na celý život, ale i obrovské ponaučení a pochopení z minulé doby.
Petr Bačůvka a Kristýna Živná

Kdy a kde? Zveme vás na úvodní setkání v neděli 12. 1. 2020 v 18.00 hod.
a pak každý čtvrtek ve stejný čas ve farní budově ve Fryštáku.
Jak se do kurzu Alfa přihlásit? Níže uvedené údaje zašlete na email:
alfafrystak@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 604 568 285
Titul/Křestní jméno/Příjmení/Adresa/Telefon/Email
Jak jste se o Alfě dozvěděl(a)? Můžete (nemusíte) uvést svůj věk.
NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ ORGANIZÁTOŘI KURZU.
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S PORT

Generační obměna
V každém sportovním klubu nastane doba, kdy se pomyslného kormidla
musí chopit nová generace. Pro úspěšné předání je důležité si deﬁnovat cíle.
Nastupující generaci je třeba v klidu začleňovat, proto nesmí být cíle svazující. Vedení FC Fryšták pro své mužstva
žádné velké mety do nového soutěžního
ročníku 2019/2020 nedávalo. Jen snad
novináři pod vlivem výborných loňských
výsledků mužů nás pasovali do role
silného nováčka v nové vyšší soutěži
I. A třídě a jednoho z favoritů. Muži „A“
roli v úvodu podzimu přijali. Vyhráli první
tři kola, když nasázeli svým soupeřům
deset branek. Ve čtvrtém kole přišla
porážka v Újezdci a hned v dalším kole
nečekaná prohra doma s Otrokovicemi“B“. Další podzimní výsledky se dají
charakterizovat zklamáním z domácích
zápasů, naopak pochválit musíme mužstvo za hru i výsledky na hřištích soupeřů. Fryšták vyhrál v Hluku, Kunovicích,
Šumicích i Nedachlebicích. Konečných
20 bodů stačí po polovině soutěže na 8.
místo. Sportovní formu měli na podzim
hlavně Chudý se Sklenářem, střelecky držel tým Marek Vavruša. Vloni byli
zapracováni do mužstva mladí hráči
Naňák a Okonkwo. Od nové sezóny se
snaží trenéři dávat prostor dalším dorostencům. Pravidelně nastupoval a byl
jedním z nejlepších Topič, velkou porci
minut odehrál Dohnálek i teprve šestnáctiletý Halašta. Věříme, že tato cesta je správná a šance se chytnou další
mladí kluci. Muži Fryštáku“B“ odehráli
výborný podzim s průměrem 6 vstře-

Zprávy z FC Fryšták

lených branek na zápas a ziskem 33
bodů, přezimují na 1. místě. Jediná porážka přišla až v posledním podzimním
kole v Trnavě. Během poloviny soutěže

zasáhlo do hry neuvěřitelných 31 hráčů,
z toho 10 kluků ve věku 15 – 20 let.
Jak utržený ze řetězu byl útočník Oldřich
Lahola, ten měl vynikající střeleckou
formu, když nasázel v devíti zápasech
do sítě soupeřů 24 branek. Dorost měl
před sezónou jediné přání, zachránit
krajskou soutěž. To proto, že mužstvo
opustilo 9 hráčů do kategorie mužů. Přišlo 8 mladých hráčů ze žáků a další 4
žáci ze Štípy. Ukázalo se, že strach o výsledky i udržení nebyl na místě. Kluci bojovali a zejména doma vyhrávali. Uhráli
18 bodů, což stačilo na 9. místo. Podobně na tom byli žáci. Taky jejich tým
se výrazně omladil. Kluci vybojovali 15
bodů a přezimují na 7. místě. Neutuchající zájem o fotbal je ze strany malých
kluků a děvčat předškolního věku, což
je potěšující. Je překrásné vidět plné
hřiště mladých sportovců. Tradičně už
nehledíme u přípravky na výsledky, spíše na hru, výběr místa, rozvoj hráčských
dovedností. Během léta i podzimu nás
hodně trápil stav trávníku, boj s hraboši
byl těžký. Díky podpoře města, za což
velmi děkujeme, proběhlo zateplení
kabin novou fasádou, nátěr střešní
konstrukce i oprava dlažby. Všem hráčům děkujeme za předvedené výkony,
fanouškům za přízeň, přejeme zejména
hodně zdraví. V zimě můžete navštívit
náš sportovní areál o víkendech a podívat se na utkání tradičního zimního
turnaje. Všem Fryštačanům přejeme
krásné a klidné prožití vánočních svátků a co nejlepší rok 2020.
Za FC Fryšták

JH

SENIOŘI

Poděkování Mgr. Lence Truhlářové
Ve středu 6. listopadu byla naším
milým hostem Mgr. Lenka Truhlářová
(roz. Kotasová), nadaná malířka a učitelka výtvarné výchovy ve fryštácké základní škole.
Obdivovali jsme její obrazy, portréty
jejich rodičů a prarodičů, které nakreslila, když jí bylo 10 let. Paní Truhlářová nás seznámila s technikou linorytu
a viděli jsme také ukázky této výtvarné
techniky.

Dobrovolníkem na Sibiři

Stejně jako jejich maminka, mají
i její synové výtvarné nadání.
Na naše zvědavé otázky nám paní
učitelka Truhlářová trpělivě odpovídala.
Moc jí děkujeme, že nám věnovala
svůj volný čas, že jsme se hodně dozvěděli o malířství, její tvorbě a výstavách
jejich obrazů.
Také moc děkujeme za obrázky, které nám věnovala.
Klásek

byla paní Chrastinová ze Zlína. O své
zážitky a poznatky se s námi v Klásku
podělila 5. 11, tentokrát v DISu. Slovem i obrazem (fotograﬁe) nás uvedla
do jakutské oblasti – kde bývá až -50°C
a jaro a léto je tam velice krátké. A přece tam žijí potomci Jakutů – chovatelů
sobů i lovců ryb. Jejich kočovný život – až
na malé vyjímky – už pominul, ale sobi se
tam ještě chovají. Jejich radosti a strasti, jejich úplně odlišný život, cesta tam,
jedině letadlem (lodí je to moc zdlouhavé), to všechno bylo pro nás zcela nové.
A co tam paní Chrastinová dělala? Bydlela v salesiánském domě, kde se starala
o mladé lidi bez rodin a např. je učila péct
pečivo – to tam neznají. Byla v této oblasti už dvakrát pokaždé půl roku a znovu
uvažuje, že se tam zase vrátí jako dobrovolník. Ještě dlouho bych mohla psát
o této zajímavé přednášce a je jen škoda,
že mimo nás z Klásku přišlo tak málo lidí.
Byli pozváni všichni, kdo se zajímají o přírodu a život v jiném prostředí.
Děkujeme paní Chrastinové, že nám
rozšířila naše obzory a ochotně vyhověla
našemu pozvání.
Za Klásek A. Bačůvková

Přijďte si vybrat svůj

Vážení senioři města Fryštáku,
rada města ve spolupráci s Fakultou veřejnosprávních
a ekonomických studií v Uherském Hradišti připravila
i pro rok 2020 pokračování kontinuálního výukového
cyklu v konceptu
Univerzita 3. věku na rok 2020 ve městě Fryštáku.
Přihlásit do kurzu se můžete na podatelně radnice,
a to osobně, telefonicky (tel. 602 540 737)
nebo e-mailem (podatelna@frystak.cz).
Účastníci předchozího cyklu nemusí přihlášení
provádět, pouze potvrdí svoji další účast na poslední
přednášce v prosinci 2019.
Termíny výukových cyklů budou sděleny na začátku
ledna 2020.
Počet míst je omezen,
proto neváhejte
s přihlášením.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Vánoční
stromek

Letos již tradičně jsme pro Vás připravili
pestrou nabídku vánočních stromků na adrese

VÍTOVÁ 283

5. – 20. 12. 2019
(případně do vyprodání zásob)

PO – SO 9 – 17 • NE 9 – 14 hod,
Tel.: 605 521 153
Více info: www.kupvanocnistromek.cz
• Prodávat se bude smrk ztepilý, stříbrný, jedle kavkazská, bělokorá, obrovská, balzámová a borovice černá
i lesní.
• Možnost zakoupení vánočních stromků
v kontejnerech.
• Kromě vánočních stromků bude v nabídce také jmelí
a vánoční stojany na stromky.
• Stromky od pěstitele vánočních stromků si můžete vybrat také na prodejně ve Slušovicích (ul. Vítězství 203).

placená inzerce

Univerzita
třetího věku
ve Fryštáku

SRDEČNĚ SE NA VÁS TĚŠÍ PĚSTITEL A KOLEKTIV.
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MIKULÁŠSKÝ FRYŠTÁCKÝ JARMARK – 7. 12. 2019,
tentokrát s Vlastou Horváthem

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

František Baloušek
Josef Bartoň
Petr Bezděčík
Vlastimil Čáslavský
Alois Černý
Věra Grmelová
Helena Hlavenková
Václav Hrnčiřík
Břetislav Hvozdenský
Jiří Chaloupka
Marie Chudárková
Jaromír Januška
Ludmila Kojecká
Věra Kotasová
Josef Mlčoch
Radoslav Modlitba
Božena Orsavová
Karel Sovadin
Marcela Škrábalová
Svatava Štětkářová
Marcela Vaculová
Marie Zapletalová
Radomír Žůrek
***
ZLATOU SVATBU
50 let od uzavření manželství
slaví
LUBOMÍR a ALENKA CHLÁDKOVI.
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

V sobotu dne 7. 12. 2019 proběhne na náměstí Míru ve Fryštáku Mikulášský
fryštácký jarmark, a to od 8.30 do 13.00 hodin. I tentokrát bude pro všechny připravena pestrá nabídka zboží – nejrůznějšími potravinářskými produkty počínaje, až
po keramiku, šperky, dřevěné hračky a jiné zboží, které může být pro návštěvníky
zajímavou inspirací k nákupu netradičních vánočních dárků. Určitě nebude chybět voňavá medovina, svařák, či tradiční punč a bohaté občerstvení a zabijačka.
A ten kdo se těší na doprovodný kulturní program, má se věru na co těšit. Hned
po ránu se v 8,30 hodin představí chlapecká rocková kapela Sympl, kterou na pódiu
vystřídají cimbálová muzika Paléska a fryštácký soubor Prameny. Hlavním číslem
kulturního dopoledne od 11,10 hodin bude vítěz druhé řady soutěže Superstar zpěvák Vlasta Horváth se svým hudebním triem. V závěru svého vystoupení spojí
své síly s dětmi ze souboru Pramének a zpříjemní předvánoční náladu několika
koledami.
A protože se jedná o Mikulášský jarmark, tak bude samozřejmou součástí dopoledne návštěva sv. Mikuláše, který si spolu se svojí nezbytnou družinou – čertem
a andělem, pro všechny přítomné dětí připraví nějakou tu drobnost. Návštěva
svatého muže je připravena od 10,00 hodin. Pro děti bude jako vždy připravena
Ježíškova tvůrčí dílnička, kde se budou moci pobavit a využít svou tvůrčí fantazii.
Na závěr si snad lze jen přát, aby počasí bylo tentokrát k pořadatelům, prodávajícím a hlavně k návštěvníkům stejně shovívavé a přející jako na jarmarcích předcházejících. Na bohatou účast se těší pořadatelé jarmarku.
FoFr.
Od ledna 2020 Vás ráda přivítám v novém masážním studiu
v budově Kadeřnictví paní Mackové - Majkusové,
ulice 6. května, čp. 24 ve Fryštáku.

EVA REKTOŘÍKOVÁ
MASÁŽE
rekondiční + sportovní + lymfatické + baby + těhotenské kineziotaping
+ lávové kameny + gua sha + indická masáž hlavy
Dornova metoda + baňkování + Breussova masáž
Dárkové poukazy
mobil: 733 133 444, FB: reva – masáže,
web: www.revamasaze.cz

HLEDÁM CHATU NEBO CHALUPU
na klidném místě na rekreaci,
menší pozemek.
Tel.: 604 425 928

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
$87295$.ģ
Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
DXWRYUDNX1$0Ë67ċ
=DNRPSOHWQtQHERWpPČĜNRPSOHWQtDXWRYUDN
vyplatíme Då.þ

$XWRYUDNRYLãWČ7ĜHEČWLFH
Tel. 777 550 621, 608 749 219

KOUPÍME BYT v této lokalitě.
2+1 nebo 3+1.
Za zavolání děkujeme.
Tel.: 605 894 650

•••
Rádi KOUPÍME RODINNÝ DŮM
v této oblasti.
Těšíme se aspoň na malou zahrádku.
Tel.: 604 517 862
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MIKULÁŠSKÝ FRYŠTÁCKÝ JARMARK
7. 12. 2019 • 8,30 – 13,00 hodin
BOHATÁ NABÍDKA FARMÁŘSKÝCH A POTRAVINOVÝCH PRODUKTŮ,
ŘEMESLNÝCH A RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ.
Doprovodný program:

Kapela Sympl, cimbálová muzika Paléska, soubor Prameny
a zpěvák Vlasta Horváth se svým hudebním triem.
Pro děti bude připravena atraktivní tvůrčí dílna spojená s výtvarnou soutěží o ceny.
V 10,00 hodin navštíví jarmark i sv. Mikuláš s početným tradičním doprovodem,
aby potěšil všechny děti malým dárkem.

18|19

Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

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

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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