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Co vypráví zvon
Něžný čas vánoční
s hvězdou svou půlnoční
tu slávu vždy šíří
těch svátků zvon
Všem lásku vyzvání
čistou jak svítání
vždy jásá a vznáší se
krásný tón
Do všech krajů – do všech srdcí
jde lásky hlas
do všech moří – do všech zemí
volá v ten čas
Vločky bílé se zvonem letí
slavný je den
dětskou dlaní záře svítí
z té dálky všem….

O první neděli adventní
byl na fryštáckém náměstí
slavnostně rozsvícen
vánoční strom
s novým osvětlením.
Slavnostní atmosféru
(a také spoustu tradičních
dobrot) si přišlo
vychutnat několik stovek
Fryštačanů.
Věříme, že se Vám nová
podoba našeho
vánočního stromu líbí.

S LO V O STA R O ST Y
Vážení spoluobčané!
Ani jsme se nenadáli, a konec roku
tak říkajíc klepe na dveře. Dvanáctý, již
poslední měsíc kalendářního roku nám
přináší – jak už jsme si zvykli – jednak
nutnost zvýšeného pracovního úsilí,
abychom pokud možno úspěšně završili
naše celoroční snažení, ale nabízí nám
také, právě v kontextu svátečního času
vánočního, příležitost alespoň na chvíli
zapomenout na všechny ty každodenní
starosti a strasti všedního bytí a naopak zastavit se a uvědomit si onu prapodstatu našeho bytí, ryzího člověčenství vůbec i skutečné hodnoty života jak
jedince, tak společnosti jako takové.
I proto každoročně – nejen doma, ale
i na návsích a náměstích snad po celé
naší vlasti – vždy znovu a zas svorně
zapalujeme adventní svíce a společně
vánoční stromy, abychom do našich domovů i srdcí nechali vstoupit ono kouzelné poselství Vánoc.
A ani letos, vážení spoluobčané,
nedělejme výjimky. Respektive právě
letos – s odkazem na tolik smutné události kolem nás, kdy v toužebně očekávaném čase radosti a veselí z naplnění zázraku života naprosto absurdně
Dokončení na str. 5
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 19/2015/VII ze dne 30. 9. 2015 (Výběr)
• RMF schvaluje jako vítěze dodávky hlasových mobilních společnost O2 Czech
Republic, a.s., a pověřuje Ing. M. Jaška
zajištěním realizace.
• RMF schvaluje uzavření Rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních
služeb elektronických komunikací mezi
společností O2 Czech Republic, a.s Praha a městem Fryšták a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje poskytnutí věcného daru
– vyřazených knih po revizi knižního fondu
provedené v roce 2015, Střední průmyslové školy polytechnické Zlín – Centru
odborné přípravy, z důvodu podpory realizace projektu: „Šablona č. 1 - Čtenářské
dílny: Čtenářská gramotnost ve výuce“.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí věcného daru – vyřazených knih
- mezi MF a Střední průmyslové školy polytechnické Zlín–Centrum odborné přípravy
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF s platností od 30. 9. 2015 schvaluje předložené znění smlouvy: 1. o nájmu hrobového místa; 2. dodatek č. 1
ke smlouvě o nájmu hrobového místa; 3.
o nájmu urnových míst; 4. o nájmu míst
v kolumbáriu.
• RMF schvaluje provozní řád pro „Dětské hřiště Fryšták - Dolní Ves“ a ukládá
Ing. P. Dohnalovi zajistit doplnění informačních cedulí k provozu a bezpečnosti
uživatelů.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 9-0418A15 ze dne
7. 5. 2015 stavby „Průtah Fryštákem 2.
a 3. etapa, chodníky, obruby“ mezi městem Fryšták, a společností Porr, a.s., Praha, kterým se upravuje článek III. Doba
a místo plnění - nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla
z původně sjednaného data 30. 09. 2015
na nově sjednaný termín 12. 10. 2015,
a to z důvodu pozdějšího zahájení prací
z důvodu opožděného vydání rozhodnutí
o úplné uzavírce a provádění záchranného
archeologického průzkumu, tedy důvodů
objektivně nepředvídaných okolností bez
možnosti ovlivnění zhotovitelem, a pov.
starostu města, podpisem dodatku č. 1.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č.
205/1 – ostatní plocha, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták o celkové výměře 28 m²,
žadateli manželům Bělákovým, Fryšták,
za účelem vybudování stání pro osobní
motorové vozidlo, na dobu určitou 10ti
let, s tříměsíční výpovědní lhůtou, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí zrušení Internetu
Optimal Plus na čísle 577 911 251 pro
budovu MěÚ Fryšták a uzavření smlouvy
mezi společností AVONET, s.r.o., Luhačovice a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 433/1 – ostatní plocha, o výměře 3 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadateli M. Fišerovi, Fryšták
a schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
po dobu životnosti stavby mezi městem
Fryšták a M. Fišerem, Fryšták, pro stavbu vodovodní přípojky pro stavbu RD, čp.
105, umístěného na poz. p. č. 438, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 937/4 – ostatní
plocha, o výměře 2 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadatelům manželům Maroňovým, Fryšták, pro stavbu vodovodní
a kanalizační přípojky pro stavbu RD, čp.
241, umístěného na poz. p. č. 928, obec
Fryšták a schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem Fryšták a manželi
Maroňovými, Fryšták a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost pana Nováka o prodej části městského pozemku
p. č. 408/6, k.ú Fryšták, obec Fryšták,
a ukládá zajištění dispozice stání v lokalitě bytových domů na ul. Holešovská (geometrický plán, znalecký posudek a návrh
na vklad) ze strany žadatele.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Nájemní smlouvy mezi městem
Fryšták a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha, na pronájem prostor sloužících k podnikání v Domě s byty
pro důchodce Fryšták, Komenského 381,
a to místnost v 5. NP o velikosti 19 m²
a část střechy a komína o velikosti 7 m²,
na dobu určitou 5ti let.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 937/4 – ostatní plocha, o výměře 2 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadatelům manželům Fryšovým,
Fryšták pro stavbu vodovodní přípojky pro
stavbu RD, čp. 242, umístěného na poz.
p. č. 930, obec Fryšták a schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení
stavby a o výpůjčce mezi městem Fryšták
a manželi Fryšovými, Fryšták a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 345 – ostatní plocha, o výměře 11 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli J. Petříkovi, Fryšták pro
stavbu vodovodní přípojky pro stavbu RD
čp. 179 umístěného na poz. p. č. 342, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
a schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi
městem Fryšták a J. Petříkem, Fryšták
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Fryšták, a E.
Zadákovou, Fryšták, na pronájem bytu

č. D/213, v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, dohodou ke dni 30. 9. 2015,
a pov. starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 384/1 – ostatní
plocha, o výměře 20 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelce D.
Drábkové, Fryšták pro stavbu přípojky NN
a sjezdu pro stavbu RD, čp. 150, umístěného na poz. p. č. 389/1, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták a schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem
Fryšták, a D. Drábkovou, Fryšták a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 805/4 – ostatní plocha,
o výměře 2 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli L. Grulichovi,
Fryšták a schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem Fryšták, a L. Grulichem, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 915/1 – ostatní
plocha, o výměře 6 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadatelům manželům Petříkovým, Fryšták pro stavbu vodovodní
přípojky pro stavbu RD čp. 337 umístěného na poz. p. č. 920, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták a schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem Fryšták a manželi
Petříkovými, Fryšták a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. B/235 v Domě s byty pro důchodce
Fryšták žadatelce I. Králové, trvale bytem
Mariánské Lázně a schvaluje uzavření
smlouvy mezi městem Fryšták a I. Královou, Mariánské Lázně, na dobu určitou
do 31. 12. 2015, v ceně nájmu 80 Kč/m²,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. D/213 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce L. Pláškové, trvale
bytem Praha a schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Fryšták a L. Pláškovou,
Praha, na dobu určitou do 31. 12. 2015,
v ceně nájmu 80,- Kč/m², a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje změnu hostinského pokoje č. B/336 v DBD Fryšták na bytovou
jednotku a pověřuje OSM zajištěním připojení k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí pro byt č. B/336
v Domě s byty pro důchodce Fryšták.
• RMF bere na vědomí informace Ing. M.
Kasaly, vedoucí odboru správy majetku
města ve funkci stavebního dozoru investora, o stavu akce s názvem „Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve Fryštáku
– Vítové – I. etapa – střešní konstrukce“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 1
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ke Smlouvě o dílo č. 3/15 ze dne 29. 4.
2015 mezi městem Fryšták, a ﬁrmou TESLICE CZ s. r. o., Vsetín, kterým se mění
lhůta provedení díla - čl. III. Lhůta, způsob a místo plnění, bod 1., který nově zní
„Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede
ve lhůtě do 31. 10. 2015“, a kterým se
dále vymezují vícepráce plynoucí ze závazného stanoviska MMZL, Odboru kultury a památkové péče spočívající v částečné výměně dřevní hmoty krovu a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF pověřuje OSM zajištěním zakázky
malého rozsahu na zajištění příslušných
stavebních úprav Zdravotního střediska
Fryšták s tím, že náklady spojené se speciální úpravou prostor pro provoz ordinace
budou hrazeny žadatelkou, a zveřejňuje
záměr pronajmout prostory v I. patře Zdravotního střediska Fryšták, č. 212 – Uzavřená lodžie, o celkové výměře 17,10 m²,
žadatelce T. Svačinové, Fryšták, za účelem zřízení ordinace dentální hygieny.
• RMF ukládá zajistit veřejnou zakázku
malého rozsahu na zajištění 6 ks informačních vitrín k umístění na budovu Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně a to
v parametrech: rozměr: 1000 x 750 mm,
materiál celohliníkový rám, výplň z nerozbitného plného polykarbonátu, popř.
bezpečnostního skla, uzamykání, magnetické pozadí a pověřuje Ing. T. Černého
prověřením případných zájemců o pronájem těchto vitrín.
• RMF bere na vědomí odstoupení J. Kozojedové z funkce členky Komise bytové,
sociální a pro rodinu při RMF.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele
a do doby vyjádření stanoviska Finančního výboru při Zastupitelstvu města
Fryštáku vydává souhlas o výpůjčce a nájmu nebytových prostor v objektu základní
a mateřské školy ve Fryštáku ve výších
školního roku 2014/2015.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 20/2015/VII ze dne 19. 10. 2015
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek ve věci výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby
„Fryšták – chodník a místo pro přecházení bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták a společností JIP
INDUSTRIES, s.r.o., Praha na dodávku
stavebních prací „Fryšták, chodník a místo pro přecházení“ a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí Vyhodnocení výběrového řízení na tiskové služby - Fryštácké
listy a Zápis z výběrového řízení ze dne 7.
10. 2015 bez připomínek.
• RMF ukládá Mgr. Pavlu Nášelovi zajistit
cenovou nabídku graﬁckého zpracování
Fryštáckých listů a zajistit i poptávkové řízení na poskytovatele distribuce Fryštáckých listů.
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• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták a společností MK
Illumination, s.r.o., Prešov za účelem dodávky ozdob vánočního stromu ve Fryštáku a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje vyčlenění 200 ks turistických nálepek města Fryštáku v pořizovací
ceně 8 Kč vč. DPH/ks pro potřeby prezentace města v rámci dárkových balíčků významným osobnostem, VIP návštěvníkům
a dalším zainteresovaným osobám participujících na dalším rozvoji města.
• RMF schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Fryšták a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., Praha
na pronájem prostor sloužících k podnikání v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
Komenského 381, a to místnost v 5. NP
o velikosti 19 m² a část střechy a komína
o velikosti 7 m², na dobu určitou 5ti let
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Nájemní smlouvy mezi městem
Fryšták a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., na pronájem prostor
sloužících k podnikání v objektu vodojemu umístěného na pozemku p. č. 147/25,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, a to technologickou místnost o velikosti 14,96 m²
a část střechy budovy o výměře 24,63
m², na dobu určitou 5ti let.
• RMF schvaluje za účelem podpory činnosti dětského kroužku krátkodobou výpůjčku části objektu kinosálu (za radnicí),
žadateli o. s. Fair Play Fryšták za účelem provozování žonglérského kroužku
ve dnech 21. 10. 2015, 4. 11. 2015
a 18. 11. 2015, v době od 17.30 hodin do 19.30 hodin, s úhradou nákladů
na energie na vrub města a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem
Fryšták a o. s. Fair Play Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem podpory činnosti dětského kroužku zveřejnění záměru
výpůjčky části objektu kinosálu (za radnicí) žadateli o. s. Fair Play Fryšták, za účelem provozování žonglérského kroužku,
a to v období od 2. 12. 2015 do 29. 6.
2016, vždy ve středu 1x za 14 dní, v době
od 17.30 hodin do 19.30 hodin, s úhradou nákladů na energie na vrub města
(podpora činnosti dětského kroužku),
a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města krátkodobou výpůjčku prostor objektu bývalé
kotelny (uhelny) u ZŠ Fryšták, p. o., žadateli o. s. Fair Play Fryšták, za účelem využívání jako skladu materiálu občanského
sdružení a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Fair
Play Fryšták, o. s., na dobu určitou 29 dní,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města zveřejnění záměru výpůjčky prostor objektu
bývalé kotelny (uhelny) u ZŠ Fryšták, p. o.,

žadateli o. s. Fair Play Fryšták, na dobu
určitou 1 roku, za účelem využívání jako
skladu materiálu občanského sdružení,
a záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce.
• RMF pověřuje OTH zajištěním zprovoznění osvětlení v objektu bývalé kotelny
(uhelny) pro potřeby o. s. Fair Play Fryšták.
• RMF bere na vědomí podanou výpověď ze dne 29. 9. 2015 ze strany ﬁrmy
Fe MARKET – recykling, s. r. o., Praha
na ukončení smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 21. 1. 2002 s tím, že výpovědní
lhůta končí dnem 31. 12. 2015, a pověřuje OSM a ESO zajištěním majetkoprávního vypořádání v souladu s podmínkami
smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č. 283 –
ostatní plocha, o výměře 6 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli M. Machovské,
Zlín, a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní přípojky ke stavbě pro rodinnou
rekreaci, č. e. 107, umístěného na poz.
p. č. 290/2, k. ú. Vítová, obec Fryšták.
• RMF schvaluje předloženou aktualizaci Plánu odezvy orgánů města Fryšták
na vznik mimořádné události doplněný
o možné riziko ohrožení v části epizootie
(dozorované pásmo 10 km od velkochovu
drůbeže v Zádveřicích – Raková) a změnu
v kontaktech na MěÚ Fryšták v návaznosti na přechod z pevných linek na mobilní
a doporučuje ZMF vzít aktualizaci plánu
na vědomí a obeznámit s ním členy zastupitelstva, občany a podnikatele.
• RMF svěřuje Odboru správy majetku MF
působnost rozhodování o uzavírání smluv
o podmínkách provedení staveb a o výpůjčce, a to pouze pro oblast (působnost)
staveb přípojek inženýrských sítí ukládaných do pozemků obce a staveb zpevněných sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací obce po dobu
trvání (životnosti) stavby.
• RMF pověřuje Ing. Kasalu, vedoucího OSM, uzavíráním a podpisem smluv
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavby přípojek inženýrských
sítí ukládaných do pozemků obce a staveb zpevněných sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací
obce po dobu trvání (životnosti) stavby.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi pravidelně
(měsíčně) informovat RMF o uzavřených
smlouvách ve věci umisťování staveb
inženýrských sítí a zpevněných sjezdů
a vstupů napojovaných a umisťovaných
do městských pozemků.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Fryšták
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o.,
Praha ke stavbě „Rychlostní silnice R49,
stavba 4901 Hulín – Fryšták“, stavební
objekt „C 371.8 Úpravy meliorací“ na parcelách č. 1386 a 1405, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, stavební objekt „C
371.12 Úpravy meliorací“ na parcelách
č. 341/2 a 818/88, oba k. ú. Dolní Ves,
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obec Fryšták, a stavební objekt „C 344
Přeložka pravostranného přítoku Fryštáckého potoka“ na parcele č. 1421, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise pro péči a obnovu památek ze dne
13. 10. 2015 bez připomínek.
• RMF doporučuje ZMF zahrnout do Anketního dotazníku k Programu regenerace
městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ)
ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok
2016 akci s názvem „Obnova kostelních
lavic“ a „Obnova dvou vnitřních pískovcových portálů, dvou kropenek a vnější obnova soklu přístavby (u jírovce)“ v kostele
sv. Mikuláše ve Fryštáku, a to v případě
doložení příslušných dokladů ze strany
vlastníka do 9. 11. 2015.
• RMF doporučuje ZMF schválit pořízení
projektové dokumentace a návrhu na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
ve Fryštáku pro jeho celkovou obnovu
s tím, že pro rok 2016 vyčlení příslušnou
ﬁnanční částku na přípravu obnovy této
památky (projektová dokumentace a návrh na restaurování).
• RMF doporučuje ZMF vyčlenit v rozpočtu města Fryšták pro rok 2016 náklady
na další etapu obnovy kapličky ve Vítové
– II. etapa - odvodnění a odvlhčení, a doporučuje ZMF podat opakovaně žádost
o dotaci z Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP pro

rok 2016 dle pokynů ORP Zlín vyhlášené
v lednu roku 2016.
• RMF pověřuje referentku OSM G. Najmanovou jednáním s PhDr. Naňákem,
referentem KÚ Zlínského kraje ve věci
zjištění informací o vysvěcení kříže v místní části Lukovské, sochy sv. Anny mezi
místními částmi Lukovské a Suché, a kříže na „Dobšáku“ směr Zlín v Zemském
archivu, pobočka Olomouc, Archiv arcibiskupské konzistoře, z důvodu zjištění informací o vlastnictví těchto objektů.
• RMF pověřuje OSM projednáním návrhu
na demolici domu, čp. 16, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, přímo se zástupcem NPÚ
Kroměříž, Mgr. Šolcem.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 205/1 – ostatní plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o celkové výměře 28 m², žadatelům manželům
Bělákovým Fryšták, za účelem vybudování stání pro osobní motorové vozidlo
a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi městem Fryšták, a manželi Bělákovými na dobu určitou 10ti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje realizaci redesignu oﬁciálních webových stránek města Fryštáku
s redakčním systémem www.frystak.cz
ve smyslu nabídky Ing. P. Chvatíka.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Spolku přátel DD a Speciálních
škol, zast. předsedkyní J. Vlčkovou, Zlín
a schvaluje uzavření smlouvy mezi měs-

tem Fryšták a Spolkem přátel DD a Speciálních škol Zlín za účelem částečné úhrady nákladů spojených s akcí Zlínský pohár
2015, pov. starostu podpisem smlouvy.
• RMF bere na vědomí Zápis č. 4/2015
z Komise pro občanské záležitosti města
Fryštáku ze dne 17. 9. 2015 bez přip.
• RMF bere na vědomí nabídku na členství města Fryštáku ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a nereﬂektuje na ni.
• RMF bere na vědomí nabídku neziskové organizace Mamma HELP a ukládá
Mgr. P. Nášelovi prověřit možnost spolupráce – zapojení města Fryštáku do tohoto projektu.
• RMF bere na vědomí nabídku společnosti PROXIMA Bohemia, spol. s.r.o.,
a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF bere na vědomí nabídku společnosti PADOZA, s.r.o., Fryšták, ve věci nabídky převodu vlastnického práva k pontonu – plovoucímu podiu na vodní ploše
ve Fryštáku, Horní Vsi, a doporučuje ZMF
tento převod schválit.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi prověřit
možnost zřízení další ordinace praktického lékaře v prostorách zdrav. střediska.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi objednat
tzv. vyhledávací studii ve věci prověření
možnosti napojení města Fryštáku formou cyklostezky/cyklotrasy na město Zlín
podél přehrady a na město Holešov vč.
propojení Fryštáku s Lukovečkem formou
chodníku (v alternativě cyklostezky).

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 08/2015/VII ze dne 9. 11. 2015 (Výběr)
• ZMF souhlasí se zajištěním on-line přenosu tohoto zasedání včetně pořízení audio – video záznamu.
• ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků vedených na účtech města
Fryštáku ke dni 9. 11. 2015 bez přip..
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k datu 30. 9. 2015 bez
připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1838/2015/
KH mezi Zlínským krajem, a městem
Fryšták, na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Fryštáku,
ve výši 15.000,- Kč, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu MŠMT ČR prostřednictvím
KÚZK a poskytnutí Základní škole Fryšták
mezi Zlínským krajem, a městem Fryšták,
na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt v oblasti 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání,
prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání,
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, reg. číslo projektu

CZ.1.07/1.1.00/570175, s názvem „Řemeslo má zlaté dno“ pro Základní školu
Fryšták, ve výši 204.200,- Kč, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí příkaz starosty č.
3/2015 vč. Metodiky pro členy inventarizačních komisí města Fryštáku bez přip.
• ZMF s odkazem na doporučení Finančního výboru při Zastupitelstvu města
Fryštáku ukládá Ing. M. Jaškovi zpracovat
návrh OZV o stanovení poplatku za nakládání s odpady pro rok 2016 v intencích
(sazba poplatku, úlevy, osvobození) stávající OZV, tedy na rok 2015.
• ZMF ukládá Ing. M. Jaškovi zajistit rozklíčování jednotlivých neplatičů poplatků
za odpad (ve struktuře počet neplatičů,
objem jednotlivých závazků příslušného
neplatiče, období neplacení na jednoho
neplatiče).
• ZMF ukládá Ing. M. Jaškovi zajistit zpracování přehledu získaných bonusů vyplývajících ze zavedeného systému třídění
odpadu.
• ZMF bere na vědomí námitku paní Vítovské ze dne 9. 11. 2015 a ukládá
Ing. P. Gálíkovi, předsedovi Stavební komise při Radě města Fryštáku, projednat žádost G. Dlabajové, bytem Fryšták,

o prodej městského pozemku p. č. 166,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, na zasedání
Stavební komise při Radě města Fryštáku, a to s písemným zápisem a podpisem
všech členů komise jakožto podkladu pro
zasedání zastupitelstva.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
ke stavbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě umístěné
na části městských pozemků p. č. 568/1
– ost. plocha, p. č. 572 – ost. plocha,
p. č. 2/1 – ost. plocha a p. č. 19/4 – ost.
plocha, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
mezi městem Fryšták a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha
s podmínkou, že k plánovanému vedení
bude na náklady investora připoložena
stavební chránička prům. 110 pro budoucí využití města Fryšták, a to v trase
od silnice II/490 u Hrubé hospody po odbočku u prodejny Jednota, za cenu věcného břemene s připočtením DPH podle
platných právních předpisů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje podání žádosti o bezúplatné nabytí části nemovitosti (v souladu s GP č. 995-114/2014) – pozemku
p. č. 668 – ostatní plocha, ostatní ko-
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munikace, zapsaném na listu vlastnictví
č. 60000, pro katastrální území Fryšták,
obec Fryšták, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín, jeho
částí pod stavbou pozemní komunikace z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví
města Fryšták, a pověřuje starostu podáním této žádosti.
• ZMF bere na vědomí informace Mgr. Pavlíny Řehové, advokátky, o průběhu zjištění
vlastnictví u pozemků p. č. 670 – ostatní plocha a p. č. 675/1 – ostatní plocha,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, zapsané
ve veřejném seznamu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro Obecně prospěšné stavební
a bytové družstvo ve Fryštáku a schvaluje
podání žaloby na určení vlastnického práva na základě vydržení a vydání plné moci
(pověření) pro Mgr. J. Hamplovou, advokátku, ve věci zastupování města Fryšták
při podání určující žaloby, a pověřuje starostu podpisem této plné moci.
• ZMF schvaluje zahrnutí do Anketního
dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ) ČR
dle usn. vlády č. 209/92 na rok 2016 akci
s názvem „Obnova kostelních dřevěných
lavic“, „Obnova ostění vstupního portálu
do interiéru lodi, ostění vstupu do zákristie a obnova dvou kusů kropenek“ a „Obnova pískovcového soklového obložení

a cementových soklů exteriéru kostela“
v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku.
• ZMF schvaluje zajištění celkových rozpočtových nákladů a návrhu na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
ve Fryštáku pro jeho celkovou obnovu
s tím, že pro rok 2016 schvaluje vyčlenění
příslušné ﬁnanční částky na přípravu obnovy této památky (rozpočet na stavební
práce a návrh na restaurování).
• ZMF schvaluje vyčlenění ﬁnančních
prostředků v rozpočtu města Fryšták pro
rok 2016 na další etapu obnovy kapličky
ve Vítové – II. etapa - odvodnění a odvlhčení, a schvaluje podání žádosti o dotaci
z Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP pro rok 2016
dle pokynů ORP Zlín vyhlášených v lednu
roku 2016.
• ZMF bere na vědomí předložený návrh
jednacího řádu zastupitelstva, ukládá starostovi dopracovat dle uplatněných připomínek a ukládá Lence Eliášové, DiS.,
ve spolupráci s Ing. T. Černým rozeslat
zastupitelům anketu ve věci zmonitorování názoru na zajišťování on-line přenosu,
pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva a jeho zveřejňování na webových
stránkách města.
• ZMF doporučuje RMF schválit nájemné ZUŠ Morava Zlín ne vyšší, než je
10.750 Kč / rok. (Usnesení nevzniklo, rozhodovat bude RMF s informacemi, které
byly dostupné).

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
konaných v prosinci 2015 ve Fryštáku
9. 12.
19. 12.

16.00 – FOS Prameny – Vánoce přicházejí (hudebna ZŠ)
8.00 – Vánoční farmářské trhy (náměstí Míru)
16.00 – Odpolední kulturní program

25. 12.

14.30 – Živý Betlém na náměstí Míru

26. 12.

15.00 – Vánoční koncert FOS Prameny (kostel sv. Mikuláše)

INFORMACE TECHNICKÝCH SLUŽEB
V provozu Technických služeb Fryšták dochází ke změně s ohledem na zimní
období, které trvá od 1. 12. 2015 do 28. 2. 2016. OTH upozorňuje na tyto změny
v režimu servisu technického dvora pro veřejnost:
- každou sobotu (mimo státem uznané svátky) bude otevřeno 8.00 – 13.00 hod.
- středa zůstává beze změny, a to 14.00 – 18.00 hod.
- ve středu 23. 12. 2015 bude otevřeno do 11.30 hod.
- ve středu 30. 12. 2015 bude otevřeno jen od 14.00 do 18.00 hod.
- ve dnech 28. 12. 2015 a 29.12.2015 bude dvůr uzavřen
- v sobotu 2. 1. 2016 bude dvůr také uzavřen.
Dále žádáme občany, především řidiče a majitele osobních vozidel, aby v případě sněžení nenechávali vozidla zaparkovaná na komunikacích. Takto odstavená
vozidla představují jak bezpečnostní problém, tak technickou komplikaci pro provádění zimní údržby chodníků a komunikací.
Od 1. 1. 2016 se budou vydávat na dvoře Technických služeb Fryšták pytle na
tříděný odpad. Každá domácnost má letos nárok na 1 roli žlutých pytlů a 1 roli modrých pytlů. Žluté pytle se dávají každý rok a modré pytle jednou za dva roky.
Děkujeme za pochopení
Přejeme hezké prožití svátečních dnů a klidný konec roku 2015.
Kolektiv OTH
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• ZMF s odkazem na doporučení Finanční
výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku
č. 9/FV/2015 ze dne 26. 10. 2015 nesouhlasí se zpětným uplatněním dvojí
úhrady (poplatku dle obecně závazné vyhlášky a současně dle nájemní smlouvy)
za užívání veřejného prostranství u dotčených poplatníků.
• ZMF s odkazem na předběžné odpovědi zastupitelů a úředníků na připomínky
bere na vědomí návrh zápisu z kontrolního výboru ze dne 4. 11. 2015 s tím,
že starosta pozve na zasedání dalšího
jednání tohoto výboru dne 18. 11. 2015
JUDr. Březovjáka za účelem konzultace
a podání bližšího vysvětlení ve věci výstavby bytového domu na ul. Souhrady
vedle pizzerie U Fíka.
• ZMF bere na vědomí stanovisko Ing. Dohnala ve věci rekultivace pozemku p. č.
873/7, k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
a ukládá zajistit místní šetření v lokalitě
Baďura za účasti odborníka z Magistrátu
SM Zlína s tím, že o tomto jednání budou
vyrozuměni všichni zastupitelé.
• ZMF schvaluje odkup pontonu – plovoucího pódia ve smyslu nabídky společnosti
PADOZA, s. r. o. (Usnesení nevzniklo).
• ZMF ukládá radnímu Ing. T. Černému zajistit výstup z ankety o využití tohoto pontonu na kulturní akce na další zasedání
zastupitelstva.
• ZMF v návaznosti na žádost ze dne 6.
11. 2015 o navýšení dotace na dokončení realizace oprav objektu kabin ve vlastnictví FC Fryšták, o. s o 165. 000,-Kč souhlasí s tímto navýšením a ukládá Ing. M.
Jaškovi vypracování dodatku ke stávající
smlouvě o poskytnutí dotace ve prospěch
žadatele.

FRYŠTÁCKÝ
KALENDÁŘ 2016
Město Fryšták už tradičně připravilo
pro své občany „Kalendář na rok 2016“.
Najdete v něm opět termíny společenských a kulturních akcí v nadcházejícím roce a chybět samozřejmě nebudou
ani termíny svozu odpadů.
Obrazovou část kalendáře tentokrát
vytvořily svými kresbami a malbami
fryštácké děti. Textovou a informační
část kalendáře opět připravili kronikář
města PhDr. Česlav Zapletal a Mgr. Pavel Nášel a Mgr. Jan Krčma.
Fryštácký kalendář na rok 2016 si
budete moci vyzvednout (vždy 1 výtisk
pro domácnost) v Městské knihovně
Fryšták (v úředních hodinách) od druhého prosincového týdne 2015.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané upozorňujeme Vás, že
kvůli vánočním svátkům dojde k posunu
termínu vydání a distribuce Fryštáckých
listů až na druhý lednový týden roku
2016. Děkujeme za pochopení.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2015

S LO V O STA R O ST Y

Pozvánka

dokončení ze str. 1

a zbytečně – zejména v Evropě – vyhasínají životy občanů coby nevinných obětí
teroristických útoků.
I jim, jejich památce patří světlo plamene letošních adventních a vánočních
svíček, zapálených třeba i ve Fryštáku.
Vážení spoluobčané!
Vánoce přicházejí. V naději a lásce
spojujeme toto období s rodinou, snahou vzájemně upevňovat vztahy mezi
nejbližšími i těmi (relativně) vzdálenými,
s touhou po naplnění našich přání…
Dovolte tedy i mně, jménem zastupitelstva města jakož i jménem svým,
popřát vám (nám všem), aby ty letošní Vánoce byly opravdu svátky veskrze láskyplnými, ve znamení setkávání
s těmi, které máme rádi a na něž možná po celý rok nemáme dostatek času,
aby nás posílily v pocitech vzájemné
sounáležitosti a souznění, aby se staly povzbuzením do dnů následujících,
těch, které nekompromisně vystřídají
dny vánočního rozjímání, ať nás všechny světlo a teplo vánočního rodinného
krbu provází pokud možno po celý ná-

sledující rok …a ať pod stromečkem
najdete dáreček, který potěší…
A k tomu si dovolím dodat, že i naše
město o letošních Vánocích bude nadělovat. Rada města spojila síly s kolegou
radním T. Černým, který nezištně nabídl
odvoz humanitární pomoci těm, kteří ji
nanejvýš potřebují, a schválila uvolnění
městského služebního vozu a potřebné
částky pro to, aby sesbírané věci mohly být doručeny na řecko-makedonskou
hranici (oblast Idomeni nebo Dimitrovgradu). Jsem přesvědčen, že i vy přijmete tento projev soucitu a pomoci radních
jako gesto pomoci většiny Fryštačanů…
Vážení přátelé,
přeji všem pokojné a radostné prožití svátků vánočních, svátků pokory, úcty
a naděje!

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Oznamujeme všem občanům, že v závěru měsíce prosince dojde ke změnám
úřední doby na radnici ve Fryštáku a v Městské knihovně Fryšták.
• RADNICE FRYŠTÁK

• MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRYŠTÁK

ST 23. 12.
ČT 24. 12.
PÁ 25. 12.
PO 28. 12.
ÚT 29. 12.
ST 30. 12.
ČT 31. 12.
PÁ 1. 1. 2016

ST 23. 12.
ČT 24. 12.
PÁ 25. 12.
POí 28. 12.
ÚT 29. 12.
ST 30. 12.
ČT 31. 12.
PÁ 1. 1. 2016

V běžném provozním režimu bude
radnice ve Fryštáku opět otevřena od
pondělí 4. ledna 2016.

• DOPOLEDNÍ PROGRAM
9.00 Vynášení Andrýska „Andrýsek
dle legendy nejstarší Fryštačan“
9.15–10.30 Dechová hudba Miklovci
10.30–11.00 Folklórná skupina Javorník z obce Lúky (SK – Púchovská
dolina)
• ODPOLEDNÍ PROGRAM:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

OTEVŘENO do 11.30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
OTEVŘENO
ZAVŘENO
OTEVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Vážení spoluobčané,
srdečně vás zveme na VÁNOČNÍ
PROGRAM, který se uskuteční o posledním adventním víkendu, a to
v sobotu 19. 12. 2015 na náměstí
Míru ve Fryštáku. Tento program je
už tradičně součásti vánočních farmářských trhů. Připravili jsme pro vás
krásu vánoc prostřednictvím folklorních tradic a zvláště bychom chtěli
upozornit, že nás navštíví přátelé ze
slovenska z Folklórní skupiny Javorník
z obce Lúky.

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

V běžném provozu bude knihovna
opět od pondělí 4. ledna 2016.
Děkujeme za pochopení.

16.00–16.30 Folklórná skupina Javorník z obce Lúky (SK – Púchovská
dolina)
16.30–16.45 Mladá Kašava – patřící
pod Valašský souboru Kašava
(pásmo „O svaté Dorotě“)
16.45–17.00 Dětský folklorní kroužek Lukovjánek
17.00–17.10 Dětský folklorní kroužek Fryštáček a CM Andrýsek
(pásmo – „Putování Panenky Marie“)
17.10 Dětský folklorní kroužek
Fryštáček, účinkující, spoluobčané
města Fryštáku a hosté Vánočních
trnu ve Fryštáku (program – společné
zpívání koled – před společným zpíváním koled budou divákům rozdány
texty zpívaných koled).
Kamil Gyuricsek

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO FRYŠTÁK
Zateplení obvodového pláště a výměna oken.
Počátkem loňského roku uspělo město Fryšták se svojí žádostí o poskytnutí
dotace na „Zateplení zdravotního střediska“. Po nezbytných krocích týkajících se
výběru dodavatele bylo ze strany Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem k čerpání podpory z fondů SFŽP
u jiných projektů, bylo zateplení objektu zdravotního střediska podpořeno dotací z fondů ERDF, a to konkrétní částkou 1.717.165,54 Kč, což představuje 60 %
z uznatelných nákladů. Zbývající část uhradilo město Fryšták ze svého rozpočtu.
Celková výše stavebních nákladů byla 3.943.398,54 Kč včetně DPH. Za tuto
částku byl zateplen obvodový plášť zdravotního střediska, byly vyměněny otvorové
výplně (okna, vstupní dveře), rovněž byla zateplena střecha nad vstupem a dětským pavilonem. Od dokončení prací uplynul rok a již jsme si zvykli brát nový
výraz objektu zdravotního střediska jako samozřejmost. To nejdůležitější – úspora
nákladů na vytápění a s tím související menší stopa skleníkových plynů nás bude
hřát ještě dlouhý čas.
MK
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Jaká je nabídka a poptávka
po volnočasových aktivitách mládeže ve Fryštáku?
VYHODNOCENÍ ANKETY:

I přes to, že odkaz na tuto anketu byl zveřejněn až 21. 10. sešlo se nám celkem
55 odpovědí. Z toho 44 odpovědělo, že má přehled o nabídce, 7 se částečně orientuje a pouze 3 uvedli, že se v nabídce neorientují.
Jakých volnočasových aktivit pro děti/mládež jste v posledních letech ve
Fryštáku využili?
Zde jste vyjmenovali celou řadu volnočasových aktivit fungujících jak pod školními subjekty - ZŠ, MŠ nebo ZUŠ Morava, tak pod neziskovými organizacemi, sportovními kluby a DIS klubem. Překvapením pro mě byla historická existence horolezeckého kroužku v Disu a jógy na Sokolovně.
Mažoretky
Jednoznačně největší klínek si v této anketě ukously fryštácké mažoretky. Odpovědi příznivců této aktivity však vykazovaly nápadnou podobnost, jak v čase, kdy
byly tyto odpovědi odeslány, tak v tom, že kdo navštěvuje tuto aktivitu, už o jiné
kroužky nemá zájem a za jinými už tím pádem nedochází ani nedojíždí. Pouze pár
výjimek uvedlo, že dojíždí ještě za souvisejícími aktivitami, jako jsou tanec, gymnastika nebo balet.
Jakou volnočasovou aktivitu by vaše děti chtěly využít, ale zatím není v dosahu k dispozici?
Pomineme-li, že ve Fryštáku nemáme bazén ani zimní stadion pak k reálnému
rozšíření nabídky by mohlo dojít v těchto aktivitách: balet, koně, cyklistika, gymnastika, moderní tanec, judo, myslivecký kroužek, kroužek deskových her, tenis, zpěv,
dopolední cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let.
Úryvek z jedné odpovědi: Velmi chybí něco jako čajovna, cukrárna, kavárna, veřejný bezpečný čistý prostor pro mrňata i větší děti a dospěláky, s možností tvůrčích
aktivit...

Jaká forma zveřejňování zasedání ZMF
je pro vás přijatelná?
Na posledním zasedání ZMF jsme diskutovali o doplnění jednacího řádu. Poslední neznámou zdá se být forma zveřejňování zasedání ZMF. Lze vyjít ze zákona, který
říká, že takové zasedání je veřejné. Nabízí se zatím tyto technické varianty: on-line
přenos, audio záznam nebo audio-video záznam. Všechny varianty jsme schopni realizovat vlastními silami. Jednotlivé varianty mají své pro a proti - rádi bychom znali
váš pohled na danou problematiku.
Těšíme se na vaše dopovědi, odkaz najdete na webu města.
https://docs.google.com/forms/d/16ZqUPzbwpq2UeytfnokGkQDRunANh14G6quRLko4wwc/viewform?c=0&w=1
Tomáš Černý a Lenka Eliášová

Pokračování tvorby
strategického plánu

V roce 2016 se budeme
řídit současným
grantovým systémem
O nové podobě grantového systému
budeme jednat začátkem příštího roku.
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V září proběhly čtyři pracovní schůzky, ze kterých jsme udělali jednoduché
zápisy. Příspěvky, požadavky a nápady
s prioritou tedy ty ohodnocené body
přímo účastníky setkání jsme předali panu Schneiderovi, aby je použil do
celkového zápisu. Tyto podklady jsme
přeposlali všem účastníkům schůzek
a umístili na webu města. Dále jsme
se dohodli na termínu závěrečného připomínkování, které proběhne v budově
bývalého kina 13. 1. 2016. Bude se
opět jednat o veřejné setkání, kterého
se mohou zúčastnit všichni Fryštačané,
které zajímá budoucí směřování našeho
města. Do tvorby plánu se zatím aktivně zapojilo 7 zastupitelů. Děkujeme jim
a věříme, že se přidají i ostatní.
Tomáš Černý
vedoucí realizačního týmu SP

PODĚKOVÁNÍ
Město Fryšták získalo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 15.000 Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů na období od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015.
Tyto ﬁnanční prostředky byly využity
na: zásahy, odbornou přípravu a věcné
vybavení vč. oprav a dovybavení jednotky SDH – nákup přívěsného vozíku.

Vedení města Fryštáku za tyto přidělené ﬁnanční prostředky Zlínskému kraji
děkuje.

PODĚKOVÁNÍ
Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 184.000 Kč,
která byla využita na obnovu pískovcových portálů a soklů kostela svatého
Mikuláše ve Fryštáku. Tyto ﬁnanční prostředky byly využity dle smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
D/1069/2015/KUL.

PODĚKOVÁNÍ
Myslivecké sdružení „Spolek přátel
lesa Ondřejovsko“ děkuje svým příznivcům a především Městu Fryšták za
morální a ekonomickou podporu v roce
2015 při obnově myslivecké chaty Hubertka, která byla v roce 2014 rukou
neznámého žháře zapálena a kompletně
zničena. Práce na obnově začaly v srpnu
a v měsíci listopadu byly stavební práce
ukončeny. Stav chaty lze nazvat rozestavěným, ale je už omezeně uživatelná.
Provedení zbývající části dokončovacích
prací se předpokládá na jaře 2016, včetně znovuvysvěcení, aby následně mohla
chata sloužit naplno svému tradičnímu
poslání. Tedy nejen jako zázemí zabezpečení činnosti mysliveckého sdružení
při péči o zvěř a naši přírodu, ale i jako
využití pro veřejnost, jak velí význam,
historie, tradice a kouzlo tohoto krásného koutu přírody pod Ondřejovskem, kde
každý může třeba i jen krátkým posezením načerpat pozitivní energii a klid.
Děkujeme všem příznivcům, těšíme
se na další spolupráci v roce 2016 a přejeme všem hodně zdraví, štěstí a dobrou
mysl v nacházejícím roce.
S úctou členové Spolku přátel lesa
Ondřejovsko.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2015

OKÉNKO ZASTUPITELE
Vážení spoluobčané,
pojďme se společně zamyslet nad
otázkou ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Tato záležitost se bezprostředně
týká každého občana dané obce či
města. Životní prostředí je přeci téma,
jemuž každý rozumí. Jeho stav vnímáme i pod vlivem, svých vlastních zkušeností, ale i s médií např. různých
katastrof atd. Pokud ale jde o jeho
konkrétní ochranu, tedy činy, nikoli jen
slova, nastávají komplikace a to i v našem městě Fryšták. Máme mezi sebou
ještě občany, kterým není lhostejné,
jakým způsobem se zachází s životním prostředím například v Dolní Vsi
(BAĎURA) na pozemcích p.č.876/3,
873/7 LV 10001 a co je nejhorší, že
vlastníkem je naše město Fryšták.
Z mého hlediska se naskýtá podotknout, že došlo k naprosté degradaci
myšlenky o ochraně životního prostředí, kdy se ji snažili využít různí jedinci či ﬁrmy ve svůj prospěch a město
nereaguje. Nic nového pod sluncem.
O co se vlastně jedná. Jak víte či nevíte, v místní části Baďura v Dolní Vsi
vznikla poměrně velká, černá skládka
odpadů, stavební suti jako obrubníky,
novodurové potrubí, potrubí vodovodní
polypropylenové, stavební dřevo, kameny, frézovaná drť s asfaltových povrchů vozovek aj. Faktem však zůstává,
že na této skládce se určitou měrou
podílí i někteří občané našeho města,
nicméně tou největší měrou se za poslední dva roky, podílejí stavební ﬁrmy,
které získaly pravděpodobně stavební
zakázky od města Fryšták. Tato černá
skládka musela být někým organizována a řízena jinak není možné, aby
město, které ze zákona vystupuje při
ochraně přírody a krajiny, jako aktivní
hráč hrálo mrtvého brouka a nevědělo, kdo a co se jim na pozemek, vozí.
Byli jsme zvoleni občany a ti právem
očekávají, že budeme hájit jejich zájmy a to mimo jiné i v oblasti životního

prostředí. O těchto okolnostech existují fotograﬁe, státní poznávací značky
nákladních vozů, které tam tuto suť
vozily. Fotograﬁe pořídili naši občané
předali je mé osobě (zastupiteli) se
žádostí informovat ostatní zastupitele
a vedení města o této ekologické zátěži. Toto jsem 5. října na jednání zastupitelstva učinil, fotograﬁe si všichni
zastupitelé měli možnost prohlédnout
a s tímto problémem se seznámit ovšem se zlou jsem se potázal. Bylo však
přislíbeno, že se celá záležitost prošetří a podniknou se ve věci patřičné
kroky. Celou záležitost dostal na starost ing. Dohnal, který dne 9. 11.
2015 na jednání zastupitelstva přišel
s tímto neuvěřitelným řešením. Černou skládku zasypat ornicí a osázet
stromy. Zastupitelé Čssd MO Fryšták
s touto variantou zásadně nesouhlasí,
jsme přesvědčeni, že tímto řešením si
město Fryšták do budoucna zadělává
na velký ekologický problém. Důvodem
je skladba odpadů, které zde byly navezeny např. novodurové, polypropylenové vodovodní potrubí a v neposlední
řadě asfaltové kusy z vozovek, které
jak je známo obsahují mimo jiné ropné
látky!!! Naše řešení je jednoduché ale
účinné: 1/Pokud město Fryšták neví
kdo na jeho pozemek tento marast
navezl bude muset na vlastní náklady
tuto ekologickou zátěž zlikvidovat odvozem např. na Suchý důl ve Zlíně. 2/
Pokud je městu Fryšták známo, které
ﬁrmy toto způsobily, jednoducho dají
příkaz těmto ﬁrmám k odvozu tohoto
marasmu na patřičné skládky, které
jsou v rozpočtech zcela jasně deﬁnované. Závěrem musím podotknou, že
samozřejmě na své náklady každé jiné
řešení v této záležitosti je bezpředmětné. Poté lze pozemek rekultivovat tak,
jak je veden na LV 10001 tzn. Trvalý
travnatý porost.
Vlasťa. F.
(Bez redakční úpravy.)

Reakce na „Okénko zastupitele“
Vzhledem k tomu, že je mé jméno
zmíněno ve stati na téma „Baďura“, považuji za účelné doplnit a vysvětlit některé uvedené informace.
S první polovinou stati nelze než
souhlasit. Popisuje fakt, že na pozemcích v prostoru Baďury docházelo historicky k živelnému ukládání odpadu. A to
do prostoru po vytěžení materiálu pro
stavbu autobusového nádraží a jiných
investičních akcích v 80. letech minulého století. Od té doby více či méně

byl prostor zaplňován a jen ti, kteří tam
něco odložili, ví dnes čím. Je zřejmé, že
dnes na tento způsob uvádění pozemku – můžeme říci nebezpečné rokle –
do původního stavu můžeme pohlížet
různě, ale tak se to prostě dělo.
Tato černá skládka má podle pisatele zvláštní statut, až bych řekl, že si
protimluví. Musela být jako asi jediná
černá skládka mezi desetitisíci jinými
skládkami na území ČR někým organizována a řízena. Možná by se mohl

pisatel u občanů a jiných subjektů dotázat, kdo ji po celá ta desetiletí organizoval a řídil.
Faktem zůstává, že i město pozemek využívalo a využívá. Je zde ukládán
bioodpad (listí apod.) z úklidu města
a také jako mezideponii. Např. při čištění koryta Fryštackého potoka byl vytěžený materiál z technologických důvodů
zde umístěn na určitou dobu a následně (jako nezávadný) rozprostřen jako
technologická vrstva při sanaci skutečně problémové skládky na Žabárně.
To, že prostor Baďury je nutné řešit,
není nová skutečnost, která by čekala
na podnět pisatele článku. V září tohoto roku bylo objednáno osazení závory
do vjezdu na pozemek (ještě před termínem zastupitelstva 5. října byla závora
osazena). Překvapující je skutečnost, že
se do týdne po osazení závory a vyhloubení rýh pro zamezení vjezdu na tento
pozemek, objevil v těchto rýhách návoz
odpadu. Bohužel město nezaměstnává
ani žádného políra ani městského policajta, který by mohl 24 hodin denně
prostor monitorovat. Škoda, že občan,
který pořídil uvedené fotograﬁe neinformoval okamžitě příslušné orgány, které
mají kompetenci chytit dotyčného takříkajíc za ruku a pořídit tak odpovídající důkazní a právně validní prostředek
a vlastně nesplnil tak svoji zákonnou
povinnost oznámit podezření z páchání
trestného činu.
Na základě podnětu pisatele jsem
však následně učinil další kroky. Oslovil
jsem příslušný orgán v oblasti ochrany
životního prostředí a projednal celou záležitost. Po seznámení pracovníka OŽP
se stavem pozemku bylo odsouhlaseno
technické řešení úpravy povrchu pozemku rekultivací rozprostřením ornice
včetně výsadby dřevin, a tím navrácení
charakteru pozemku dle LV 10001 tzn.
trvalý travní porost, tak jak požaduje
pisatel v poslední větě. Zdůrazňuji, že
toto je řešení, které bylo odsouhlaseno
odpovědným orgánem činným v oblasti
ochrany životního prostředí.
Na základě požadavku pisatele
uplatněném na zasedání ZMF svolá
OTH jednání na místě samém za přítomnosti zájemců z řad zastupitelstva,
odboru životního prostředí Magistrátu
města Zlína a autorizované osoby z oblasti životního prostředí za účelem posouzení stavu a již navrženého řešení.
S výsledkem samozřejmě občany
města seznámíme prostřednictvím FL.
Ing. Pavel Dohnal
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Stromy v knihovně

Intermezzo

...Horlivost našeho knihovníka Honzy mě a mé žáky (malé výtvarníky ze ZUŠky
Morava) nadchla natolik, že jsme se rozhodli vydat do boje spolu s ním...
Ptáte se, do jakého boje? Vždyť se v našem malém městečku nic tak naléhavého neděje! A přece... Možná vašim očím neušlo, že kolem školy a třeba i nedávno
na nově vzniklém dětském hřišti v Dolní Vsi začaly růst nové stromy. Jednou z nich
určitě budou krásní, vzrostlí, olistění a taky kvetoucí pašáci, pokud jim dáme šanci
v klidu růst a působit na nás jejich půvabem a majestátností.
Stromy jsou pro nás, výtvarníky a knihovníky (a věřím, že i pro vás) velkým zdrojem inspirace, a tak jsme se rozhodli vymyslet a udělat něco pro získání ﬁnancí
na koupi dalšího stromku, který by rozzářil třeba právě hřiště v DV spolu s osaměle
stojící sakurkou... Učíme se kreslit, a tak už od září kreslíme miniaturní obrázky se
stromy, větvičkami, listy a modelujeme malé závěsné reliéfky, na nichž stromy hrají
taktéž prim, udělali jsme už také malou výstavu na oknech knihovny a v krčku školy
(třeba jste se zastavili a podívali se) a spolu s naším knihovníkem Honzou vám
miniaturky z naší fantazie nabízíme k prodeji za symbolické nebo dobrovolné ceny
u pultu v knihovně. Snad by to mohly být radostné malé dárečky k Vánocům někomu
z vašich blízkých a právě vy s námi přispějete jejich zakoupením na dobrou věc pro
nás všechny, a hlavně naše děti.
Myslím, že malí výtvarníci se opravdu snažili a ještě snažit budou, že Vánocemi
to končit nebude a budou malovat nejen pro sebe, ale i pro ostatní.

Zastavili mne mladí manželé. Slovo
dalo slovo a padly věty.“ Vy se máte!
Prázdniny, nyní vám přidají do výplaty..“
Takové výroky o zvýšení platu slyším
i v televizi. Dokud přídavek nemám v rukou, nevěřím. Protože posledně taky
veřejnost byla informována o tom, kolik
kantor dostane navíc. Ejhle, jedněm učitelům přidali to, co druhým odebrali! To
už nikomu nehlásili. A aby závisti nebylo
málo, závidíte jim prázdniny.
Musím vysvětlit. Ve škole začínáme
dozory na chodbách, v šatnách již v 7
hodin (neboť učitel je i „dozorcem“),
pak jsme na dozoru každou přestávku. Takže se stává, že kantor dohlíží,
učí bez pauzy od rána do oběda (třeba
včetně dozoru v jídelně. Někdy nemá
čas odskočit si ani na záchod.
Kantor nemůže začít kávou, pokecáním se spolupracovníky, telefonováním. Musí do třídy. Někdy učí i 6 hodin
v kuse (Dovolím si tvrdit, že jeho jedna
vyučovací hodina jsou nejméně 3 hodiny práce v kanceláři!). Musí pracovat
s plnou intenzitou, vypětím, pozorností,
náročností.
To jsem naznačila jen dopolední
směnu. Pokud nemá učitel odpolední
výuku, tráví čas opravováním (nebo si
opravy bere domů), přípravami, poradami, povinně-dobrovolnými akcemi.
Všichni občané si myslí, že učitel
musí být automaticky na všech akcích.
Kdo jiný by usměrňoval děti, mládež?
Totiž s porušováním zákoníku práce si
ve školství nikdo moc hlavu neláme.
(Žádné přesčasy, žádná kompenzacejako u jiných vysokoškolsky vzdělaných
jedinců). U učitelů je to „občanská povinnost.“ (Příkladně zkuste říci řemeslníkovi, aby se po své pracovní době
postaral o další neplacený problém
– třeba práci s mládeží?). Nebo se zeptám jinak. Má snad hodina času řemeslníka a učitele jinou hodnotu? Ano!
V hodnocení. Učitel za hodiny všemožných druhotných akcí není honorován,
i když jsou to hodiny „přesčas“. Český
učitel zvládne sice všechno, ale volno,
regeneraci potřebuje! Závěrem jsem
mladému páru navrhla, ať vysokoškolský muž jde do školství, učit. Potřebujeme muže! Víte, co mi řekl? „Dnešní
děti? Za takový peníz? To bych nedělal!“
No vidíte, ale prázdniny závidíte.
Vždyť vy také máte dovolenou, či ne?
SK

Lenka Truhlářová

Děti ze školy pomohly zvířátkům v útulku
Děti z 5. třídy uspořádaly sbírku na zlínský útulek. O tom, jak sbírka dopadla,
psaly krátce ve slohu.
S panem školníkem jsme jeli do útulku podívat se na psy a kočky. Viděl jsem
tam štěňátko labradora, které se mi moc
líbilo a chtěl bych ho domů. Bylo tam i
jedno chlupaté koťátko, které si tam
samo hrálo.
Přeji všem kočičkám a pejskům, aby
našly nový domov a měli hodného páníčka, který jim nebude ubližovat a bude je
mít rád.
Libor Pavelka, 5.A
Jednoho dne nás napadlo, že bychom
mohli chodit po škole a vybírat peníze,
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deky a hračky pro pejsky a kočičky do
útulku. Nakreslili jsme plakáty, vyrobili
pokladničky a namalovali se barvami na
obličej. Obešli jsme celou školu. Vybrali
jsme 1650,-, za které jsme nakoupili pamlsky, stelivo a granule.
V úterý 13. října jsme po škole jeli
do útulku Zlín - Vršava. Po příjezdu jsme
si šli prohlédnout pejsky a kočičky, pak
jsme se vyfotili a předali jsme všechny
věci pro zvířátka.
Moc děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili!
Nela Petříková, 5.A
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EXKURZE DO TISKÁRNY
V pondělí 16. 11. se všechny 7. třídy vydaly na exkurzi do tiskárny Graspo ve Zlíně. Měli jsme možnost podívat se do jedné z největších tiskáren v České republice.
Jakmile jsme tam přišli, všichni nás uvítali s úsměvem. Ukázali nám první tiskací
stroj na světě. Taky jsme se dozvěděli, jak se tisknou knížky a diáře a že vytisknuté
listy se skládají z menších teček. Šlo vidět, že se teď zajímají o diáře, protože je měli
všude po zemi. Moc se mi na exkurzi líbilo.
Gabriela Wiesnerová, 7. A
V pondělí 16. 11. jsme šli na exkurzi do ﬁrmy Graspo. Mně osobně se tam moc
líbilo. Nejvíce mě zaujala obrovská tiskárna, do které jsme se mohli dívat – jak se co
tiskne a nabarví. Nakonec vyjede ven z tiskárny celý obarvený list s textem.
Sára Zmeškalová, 7. A

HALLOWEEN 2015
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. 10., tedy den
před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul.
Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu a koledují
o sladkosti. Svátek se slaví většinou
v anglicky mluvících zemích, převážně
v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku,
Austrálii a Novém Zélandu.

V pondělí 26. 10 2015 jsme my,
žáci 9. tříd, připravili školní Halloween.
Uskutečnil se ve večerních hodinách
v prostorách školy. Všichni jsme si
chystali veškeré potřeby na soutěžní
strašidelná stanoviště, zdobili chodby
a těšili se na diskotéku ve školní jídelně. Odbila 17 hodina a naše škola
se proměnila v halloweenský zámek
plný duchů a strašidel. Po ukončení
halloweenských soutěží následovala
diskotéka pro první i druhý stupeň.
Všichni jsme si to užili. Děkujeme
všem, kteří nám pomáhali s organizací této již tradiční školní akce.
Kateřina Pšejová, 9.B

16. 11. v pondělí jsme jeli na exkurzi do Graspa. Graspo je ﬁrma, která tiskne
časopisy, letáky, knihy atd. Exkurzí nás prováděla příjemná paní. Prošli jsme všechny tři patra budovy, přičemž v každém patře bylo něco jiného. V prvním patře bylo
hodně tiskáren a pásů, poté jsme šli do druhého patra, kde byly větší tiskárny.
V posledním patře byly hlavně kanceláře. Exkurze se mi líbila a získal jsem nové
zkušenosti.
Daniel Kozojed, 7. A
V pondělí 16. 11. jsme šli s naší třídou na exkurzi do tiskárny Graspo. Autobus
pro nás přijel až ke škole a dovezl nás k tiskárně. Když jsme vešli do tiskárny, přivítala nás paní, která byla naším průvodcem. Jako první jsme se šli podívat na jednu
ze starých historických tiskáren. Poté jsme se šli podívat, jak se postupně vyrábí
knihy, plakáty, kalendáře, diáře a časopisy. Po exkurzi, která trvala asi hodinu a půl
nás autobus dovezl zase ke škole. Exkurze do tiskárny se mi velice líbila. Doufám,
že budu mít ještě někdy tu možnost se tam podívat.
Adéla Čechová, 7. A
V pondělí 16. 11. jsme si udělali výlet do největší tiskárny ve Zlíně. Hned jak
jsme tam přijeli, uvítala nás milá paní, která nás pak po celou dobu provázela.
Nejprve nám ukázala a popovídala o nejstarší tiskárně, u které se musela olověná
písmenka přesně naskládat vedle sebe, až pak se vytiskla na papír. Pro tiskaře to
bylo hodně zdlouhavé a náročné, naštěstí už máme novější tiskárny, které tisknou
několik stránek za sekundu. Poté jsme se šli podívat do nitra tiskařské práce,
do velké pracovny plné rotujících koleček a jezdících pásů, na kterých se vezlo
hodně rozpracovaných nebo už hotových knih. Exkurze byla vcelku krátká, ale velice
zajímavá. V tiskárnách se mi moc líbilo, všem doporučuji tam zajít. Je to zážitek.
Lucie Čepická, 7. A
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Lampionový průvod
Tak jako každoročně, i letos jsme zakončili sezonu lampiónovým průvodem. V podvečer 6. 11. se rozzářilo náměstí
ve Fryštáku velkou spoustou světýlek. Pro děti jsme vyzdobili
strom něžných dětských dlaní, pod kterým se schovávali různí
broučci a berušky. Děti broučky ukládaly k zimnímu spánku.
Zakrývaly je různým listím, aby je ochránilo před zimou. Po
té se dlouhý průvod v čele s koňmi a kočárem, vydal ulicemi města. Počasí nám dopřálo teplého podvečera a tak nám
cesta rychle uběhla a ani nevadilo, že byla o něco delší než
obvykle. Na hřišti bylo připraveno krásné vystoupení ohňové
show skupiny Ardor Viridis. Celý průvod jsme zakončili oblíbeným ohňostrojem.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat místní policii, za
pomoc v průběhu konání akce, panu O. Doležalovi za půjčení
koní a doprovod. Také děkujeme všem za velmi bohatou účast.
Přejeme všem krásné Vánoce, bohatého Ježíška a mnoho
zdraví, štěstí a rodinné pohody v novém roce 2016.
Za O.S. Věneček
Z.V
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Vážení spoluobčané,
s každým závěrem roku nastává čas bilancování a nového plánování. Každý
z nás přemýšlí, co se mu v daném roce podařilo a o co by se chtěl pokusit do budoucna. Dovolte mi, abych se nad tím zamyslel také já za naši obec Lukoveček.
Již na jaře letošního roku jsme se
zapojili do dotačního programu (hrazeno 85–90 %) na řešení likvidace bio
odpadu. Na základě dotazníků se zapojila většina občanů a podařilo se zakoupit dle projektu 90 ks. 200 litrových
nádob-kontejnerů pro domácnosti, 4
velkoobjemové kontejnery na svoz a výkonný štěpkovač. Teď už jen čekáme
na návaznost – vybudování kompostárny v ZDV Fryšták, kde máme zatím kontejnery uskladněny a kam se bude bio
odpad vyvážet a dále zpracovávat jak
pro potřeby družstva, tak samotných
občanů.
Další velkou investicí hrazenou z 8590 % z dotací bylo hledání vody, nesmírně potřebné pro život občanů v naší
obci. Všichni si v dnešní době uvědomujeme, jak důležité je mít dostatek vody,
zvláště ve stávajícím na sucho extrémním roce. V Lukovečku byl proveden 4.
vrt, až teprve v 5. vrtu vypadá situace
nadějně, v současné době se ještě provádějí čerpací a stoupací zkoušky.
Novou tvář dostala víceúčelová vodní nádrž. Zde bych chtěl poděkovat občanům za pomoc při provedení nátěrů
vodní nádrže a části provozní budovy
areálu, vše hrazeno z rozpočtu obce.
Z obecní pokladny se také pro pořádání
kulturních a sportovních akcí vybudoval nový altán s posezením, ohništěm
a zpevněním okolních ploch. Vzniká tak
místo pro všestranné vyžití celými rodinami nejen z naší obce, ale i Fryštáku
a přilehlých obcí. Město Fryšták nám
velmi pomohlo dovozem cisteren s vodou, z vlastních zdrojů, jinak bychom nemohli vodní nádrž v létě zprovoznit. Ta
byla v létě hojně navštěvována, jen již
zmíněné sucho a nezvykle vysoké teploty sezonu zkrátily. Obec bude určitě
tento problém do budoucna řešit a hledat východisko, aby napouštění nádrže
neovlivnilo domácnosti a zároveň aby
sloužila k radosti a spokojenosti hlavně
dětí a všech občanů.
Provoz v Obecním domě si vyžádal
rekonstrukci dvou místností v přilehlé
hospodářské budově, na náklady obce
zde byla vyměněna okna a provedeny
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stavební úpravy pro potřeby obce a divadelního ochotnického sboru.
Z rozpočtu obce byl hrazen také nájezd k rampě u obchodu a zpevnění plochy „točny“ – zpevněné plochy na konci
ulice Pasíčka. V podzimním období bylo
zahájeno na základě výběrového řízení
a v návaznosti na nový vodovodní řad
dobudování chodníků a to 80 m v jižní
části obce je již hotovo, nyní se buduje zbývajících 200 m na ulici Přílepské
s termínem dokončení v jarních měsících roku 2016.
Máme již připraven projekt na rekonstrukci chodníků stávajících, Podél ulice
T. G. Masaryka a ulice Přílepské, kde
čekáme na vydání stavebního povolení.

Ještě v letošním roce připravujeme
vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace k odkanalizování obce a na rekonstrukci a zpevnění lesní cesty podél „Luk ke Skale“
ve spolupráci se Singulární společností
velkousedlých Lukoveček.
Dobře dále pokračuje a vyvíjí se
přeshraniční spolupráce se slovenskou
obcí Kocurany, což jsme si společně
stvrdili na poslední výjezdní pracovní
poradě zastupitelů obou obcí.
Máme za sebou téměř celý další
pracovní rok budování obce a před sebou další neméně náročný. To vše by
se nám nezdařilo bez obětavé práce zastupitelů, všech spolků na území obce
i jednotlivých občanů. Vám všem bych
chtěl svým jménem poděkovat, popřát
mnoho pracovních i osobních úspěchů
a pevné zdraví, abychom se mohli nadále potkávat při zkrášlování naší obce,
při všech tradičně kulturních a sportovních akcích. Určitě máme jedno velké
společné přání, aby se nám v naší obci
žilo v dobrých sousedských vztazích,
bez kterých se žádná smysluplná práce
nemůže dařit. A poděkování za spolupráci v neposlední řadě patří také městu Fryštáku.
Přeji Vám všem krásné prožití adventního času i svátků vánočních
a šťastný nový rok 2016.
Ing. Ludvík Nejedlý
starosta obce Lukoveček
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Klub maminek P R O S I N E C
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před
restaurací U Žáků). Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cz a napsat nám můžete na adresu
vlastovky@email.cz.
Pravidelná ÚTERNÍ HERNA pro děti
s doprovodem se koná vždy od 9:30
do 11 hod. u Vlaštovek budově Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (kousek od restaurace U Žáků). Není třeba
se předem přihlašovat. Vždy je možnost
občerstvení kávou nebo čajem.
Je pro nás velmi povzbudivé vidět
v klubu nové tváře, mezi kterými se občas objeví také tatínci se svými ratolestmi nebo babička s vnoučky. Jen tak dále,
děkujeme, jsme tu pro vás a vaše děti.
A během doby vánoční se děti mohou těšit také na Ježíškovu nadílku.
Pravidelné programy jsme Vám již
v minulých číslech FL podrobně představili. Avšak vzhledem k tomu, že nám
nejsou lhostejná vaše vroucí přání, snažíme se je naplňovat.
Došlo tedy k drobným změnám u jednotlivých programů a věříme, že k Vaší
spokojenosti. Vaše návštěvnost nám to
již nyní potvrzuje.
Pravidelné klubové aktivity NOVĚ
Na všechny klubové aktivity je třeba
se předem přihlásit na uvedená telefonní čísla a příspěvek za program se vybírá vždy za každou lekci zvlášť.
MUZIKOHRANÍ s Dankou Hradilovou
- každý sudý čtvrtek od 9:30 do 10:30
hod. Pásmo her, písní a říkanek, pohádka formou divadla. Jednotlivá lekce 100,Kč. Tel. kontakt pro přihlášení a bližší informace 776 763 794.
HRAVÁ ANGLIČTINA pro předškolní
a mladší školní děti – každý čtvrtek od 15
do 16 hod. Max. 8 dětí ve skupince. Možnost vyzvednutí dětí v mateřské škole
i ve školní družině po domluvě. Kroužek
vede Danka Hradilová - zážitková pedagožka, zakladatelka lesní mateřské školy
a úžasný člověk. Dva roky pracovala jako
asistentka učitele v MŠ ve Velké Británii.
Dětem se věnuje hravou formou v prostorách klubu s využitím didaktických
hraček a pomůcek. Děti si z každé lekce
odnášejí vlastní výtvor. Za příznivého počasí se mohou učit i venku. Jednotlivá
lekce 100,- Kč. Tel. kontakt pro přihlášení a bližší informace 776 763 794.

s ročním obdobím a tradicemi. Na závěr
ještě pohádka a dovádění na prolézačkách a skluzavkách. Jednotlivá lekce
80,- Kč. Tel. kontakt pro přihlášení a bližší informace 776 763 794.
ZVÍDÁLEK s Jitkou Bělákovou – každý
lichý pátek od 9:30 do 10:30 hod. pro
malé děti od 1,5 do 4 let s doprovodem.
Volné hraní s kreativními hračkami pod
taktovkou rodičů či jiných pečovatelů.
Prostor pro sdílení času a aktivit se svým
dítkem přizpůsobený právě jeho zájmu
a zaujetí. Jednotlivá lekce 50,- Kč. Tel.
kontakt pro přihlášení a bližší informace
776 840 022.
Prosincové slavnosti u Vlaštovek
ADVENTNÍ SPIRÁLA – ve čtvrtek 3.
12. 2015 od 16:30 hod. se spolu s námi
přijďte slavnostně naladit a prožít začínající ADVENT. Rodiče s dětmi si poslechnou adventní příběh, zazpívají písně v doprovodu ﬂétny a setkají se s Andělem.
Děti, tentokrát již samy nebo s Andělem
budou moci v klidném a slavnostním duchu projít Adventní spirálou a prožít tak
začínající ADVENT i na „vlastní kůži“.
Je třeba si přinést jablkový svícínek se
svíčkou (vyzkoušejte, aby jablíčko dobře
stálo) a potom už stačí jen sledovat naše
webové stránky a facebook FANTAZIE
GROUP pro bližší informace.
VÁNOČNÍ SLAVNOST s Jirkou Sadilou a Dankou Hradilovou – ve čtvrtek 17.
12. od 16:30 hod. V prostorách klubu
vás čeká vánoční příběh a zpívání koled
za doprovodu ﬂétny. Těšit se můžete
také na volnou slavnostní zábavu v klu-

bové herně a palačinky. Dobroty od vás
pak mohou příjemně zpestřit vánočního
ducha sdílení a vzájemného porozumění. Nahlédněte na naše webové stránky
a facebook FANTAZIE GROUP. Velmi se
na Vás těšíme a stejně jako vloni věříme,
že Vlaštovky „budou praskat ve švech“.
Krásné a příjemné prožití vánočních
svátků Vám z celého srdce za Vlaštovky přejí Míša Nutilová, Renča Šafková
a také naše blízké kolegyně Danka Hradilová a Jitka Běláková.
Dovolte ještě zmínku o události, která proběhla o jednom listopadovém víkendu.
Ve dnech 14. a 15. 11. 2015 se konal
v Českém Těšíně certiﬁkovaný kurz MISP.
Jedná se o program Masáže ve školách,
kde proběhl profesionální výcvik zúčastněných. Vizí programu Masáže ve školách je, aby každé dítě ve škole zažilo
pozitivní a pečující dotek každý den...
všude na světě. Pod odborným vedením
se nám dostalo vyváženého dílu teorie,
která se snoubila s poznáním a zkušenostmi. Náplň a samotná sestava cviků
doporučená pro děti ve věku od 4 -12 let
dál obohacuje mou pedagogickou práci.
Vás, které program osloví, ráda uvidím
na některé z akcí Vlaštovek v měsíci prosinci. Můžeme si o programu, možnostech i přínosech popovídat i prakticky si
tahy sestavy předvést. V plánu máme
také představit přínos programu veřejnosti i pedagogům města Fryštáku. Neboť vězte, že je co předávat. Na viděnou
s vámi se těší
Dana Hradilová

ZVÍDÁLEK nově – každý sudý pátek
od 9:30 do 10:30 hod. s Dankou Hradilovou. Kroužek pro malé děti od 1,5
roku do 4 let s doprovodem. Čeká Vás
milé přivítání s písničkou, říkanky doprovázené pohybem, hraní nejen s montessori hračkami, ale také tvoření v souladu
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Účast na mši svaté znehodnocuje veškerý zisk ďábla.
Don Bosco
21. května svátek Panny Marie Pomocnice. Jelikož žádný z hostů nepřišel
a pan ředitel dirigoval gregoriánský zpěv,
kázání i mši svatou si musel převzít
P. Navrátil. Při slavné mši zpívali naši
chovanci a děvčata Missam de Angelis,
kterou nacvičil pan ředitel a jež se líbila dokonce i panu Astrovi. Na oběd byli
pozvání pan farář, kostelník a varhaník.
Ve 14.30 byly slavné Nešpory, jež musel
opět celebrovat P. Navrátil za asistence
pana Tibenského a Hasilíka. Po nešporách měl pan ředitel kázání a svěcení
oratoriánského praporu darovaného
rodinou Kocourkovou a Raškovou. Následovalo slavné požehnání a pak se
šlo průvodem se sochou Panny Marie
Pomocnice kolem náměstí na dvůr. Pan
ředitel a P. Franta šli v pluviálech, taktéž i pan farář, který průvod vedl. Hrála
hudba a doprovázela zpěv. Na dvoře byla
akademie. Proslov pana Hasilíka o významu svěcení praporu, proslov P. Lepaříka o Panně Marii Pomocnici a doslov
pana ředitele o gregoriánském zpěvu
a poděkování maminkám.
22. května nás neočekávaně v 18
hodin navštívili ctihodné sestry dominikánky z Řepčína s maturantkami učitelského ústavu. Byly ve Zlíně na exkurzi.
Vedla je ct. máti Ludmila Zavadilová, ex-ředitelka gymnázia s. Svatava, představená chovanek s. Pavlína a ještě jedna
sestřička. Zazpívaly si v kapličce, pak
šly do divadla, kde jsme jim zahráli několik pochodů a zazpívali „vše co drahé“.
Jelikož výprava jela ještě na sv. Hostýn,
rozloučily se s námi a odešly k autobusu, jenž byl již ve Fryštáku. Doprovázel

Kronika ústavu (34.)
školní rok 1938–39
je p. ředitel a P. Navrátil. Tato návštěva
zanechala u nás sváteční náladu a oživila krásné vzpomínky na zájezd a výlet
do Olomouce a pohoštění u sester dominikánek.
24. května přijel neočekávaně profesor Španěl z Kroměříže. Vyzkoušel I. a II.
třídu z kreslení. Odjel odpoledne v 17
hod. Požehnání bylo slavné.
25. května odjel pan ředitel do Moravské Ostravy na poradu ohledně spolku spolupracovníků. Vrátí se až v pátek
večer.
26. května k nám přijel z Kroměříže
P. Seidler ve 12.30 hod. Od oběda ničeho nechtěl. Chtěl hned uložit III. a IV. třídě
rys. Hoši však byli dosud v jídelně. Ve 13
hodin dostali rys III. třída a ve 13.30 hod
žáci ze IV. třídy. Pak kolem 15 hodiny si
vzal hrníček černé kávy, vykouřil si jedno
„břiteniko“, sebral rysy a v 17 hodin odjel zpět do Kroměříže.

31. května proběhly písemné zkoušky V. třídy.
1. června jela III. třída ze IV. třídy
jen zapsaní na písemné zkoušky. Jezdí
se všemi pan ředitel. Vrátili se večer
ve 20.30 hod. Následující den jela I. třída a ze II. třídy jen zapsaní.
4. června odjel do Ostravy pan Vilímec.
7. června k nám přijel Msgre. Štancl
a večer bývalý chovanec Tabach Josef,
který právě skončil maturitu. Zdržel se
u nás jen do čtvrtka. V 9.30 hod byla
slavná mše sv. ve farním kostele. Celebroval pan farář. Průvod však vedl
Msgre. Štancl. Byl velmi krásný, neboť
i počasí bylo velmi krásné.
8. června byli P. Černík s panem Pitrunem vypomáhat v Lukově. U nás měla
být mše sv. v 6 hodin a měl ji sloužit
P. Veselý, ale zaspal únavou po včerejší pouti s personálem oratoře: asistenty Bartuškou, Hasilíkem a aspirantem
Hronkem do Provodova. Byla soukromá
vycházka za celoroční práci v oratoři.
Měli s sebou medové máslo,
pomeranče, citrony, 2 sýry
a malinovou šťávu. Společnou mši sv. v 6.30 hod sloužil Msgre. Štancl. Ostatní
mše byly slouženy ve farním
kostele a sice: v 7.30 hod
P. Franta, v 8.00 hod P. Novosad, který přijel jako školní
rádce za kleriky z Ostravy.
Včera se vrátil z Kroměříže
chovanec Šuta, který si tam
pobyl celý měsíc. Byl chycen
na plíce. Pojede na zotavenou domů.
Na fotograﬁích vidíme ústavní kapelu s P. Mrtvým a společnou fotograﬁi
salesiánů před dětským hřištěm: zleva
P. Bartek, pan Hlaváč, P. Mrtvý, P. Jurečka a asistenti Hasilík a Kudela.

Důležité upozornění
Dům Ignáce Stuchlého se uzavře
v úterý 22. prosince v 18.00 hodin
a zaměstnanci si vyberou zaslouženou dovolenou do pondělí 4. ledna.
Přejeme i Vám všem zasloužený
odpočinek, hodně sněhu a domácí
pohody.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Gejza Sóky závodící za klub Obří skály
z Ramzové.
Sobotní déšť jemu i jeho kolegům
přání vyplnil, při nedělní druhé etapě
už na psy a jejich páníčky už občas zasvitlo slunce. Druhý ročník držkovského
závodu byl totiž dvoukolový. Časy dosažené v obou dnech se sčítaly. O to, kdo
posbírá medaile a diplomy, ale až tolik
nešlo.
„Jde spíš o zábavu než jízdu na krev.
Lidi si to k nám jezdí hlavně užít,“ shrnul za organizátory závodů Jaroslav Šarman.
Viktor Chrást
redaktor MF DNES

„Slečny se mnou běhat nevydržely,
tak jsem si pořídil psa“
Déšť a bahno mají jezdci rádi. Při
závodech psích spřežení kolem Držkové
si jich užili dost. Odpočítávání startéra
přehlušuje zpovzdálí vytí psů. Zatímco
oni na své zapřažení do postroje teprve
čekají, tříkolka Bronislava Růčky tažená čtyřmi sibiřskými husky právě vyráží na trať. Čeká je 22 kilometrů dlouhý
okruh po lesních cestách mezi Držkovou, Podkopnou Lhotou a Hošťálkovou.
Právě tam v listopadu zápolila o vítězství v druhém ročníku závodu Držkovský
cross téměř padesátka musherů, tedy
příznivců jízdy se psím spřežením.
„Go. Hop, heja, hop, jdi,“ povzbuzuje devětatřicetiletý závodník své psy
hned v prvních metrech. A ti skutečně
po trávníku mezi barevnými páskami,
které vyznačují, kudy se mají ubírat, téměř letí. Při běhu ještě zvládají hlasitě
štěkat.
„Hezky jste pozdravili, je vidět, že
máte vychování,“ usmívá se jedna z přihlížejících divaček, když se spřežení
prožene kolem ní. Psi i se svým pánem
mezitím mizí v blízkém lese.
K tomu, aby na trati plné spadaného
listí nezabloudili, jim pomáhají červené
a zelené terčíky připevněné na tyčích
kolem cesty. Podle nich musheři poznají, zdali se dále vydat doleva či doprava.
Pak jen stačí zavolat na psy povely hoo,
nebo gee, a pokud jsou zvířata poslušná, zamíří tam, kam mají.
I přesto není při mushingu nouze
o pády a zranění. „U mě to většinou odnesly zuby. Doktorka už ze mě má legraci, že jsem u ní tak častým hostem,“
přiblížil ještě před závodem Růčka.
Doma ve Vítové u Fryštáku chová
celkem sedm psů. Kromě plemene husky ještě rhodéské ridgebacky. Krmí je

masem, granulemi, ale také škvarky, ze
kterých pak zvířata získají energii potřebnou pro vytrvalostní běh.
Závodit se psy začínal Růčka na konci 90. let. „Vždycky jsem rád běhal, ale
po vojně nebylo s kým. Slečny to se
mnou nikdy nevydržely, po cestě jsem
je pravidelně ztrácel. Tak jsem si pořídil prvního psa, který by to mohl zvládnout,“ zavzpomínal.
Se svými miláčky vyráží do terénu minimálně dvakrát do týdne. „Jsou
chytří, učenliví, ale neposlechnou tak
jako ovčák. Třeba zpomalení jim moc
nejde, to je člověk musí sám přibrzdit,“
vysvětlil Růčka.
Ti nejposlušnější psi nejčastěji běhají v čele spřežení a jeho vedení je
tedy na nich. Nejrychlejší týmy zvládnou
trať u Držkové zdolat za zhruba hodinku
a čtvrt.
Nezávodí se přitom pouze s tříkolkami a čtyřkolkami, ale i na kolech, koloběžkách nebo v canicrossu, což je běh,
při kterém je závodník se svým psem
spojený lanem. Ani jeho příznivci si nenechali víkendové souboje ujít. Alespoň
co do vybavení mezi nimi vynikala Anna
Tichá, která do závodu vyběhla i s roztaženým růžovým deštníkem.
„Dobrý, zvolníme,“ volala na své dva
psy chvíli poté, co docvakaly spouště
fotoaparátů na startu, před kterými
ve snaze co nejrychleji uniknout, nasadila soutěžící zběsilé tempo.
Právě nevlídné počasí prý přitom
představuje pro mushery ideální podmínky. „Když prší, je bahno a člověk
by ani psa ven nevyhnal, to je paráda.
V lese v tu chvíli není nikdo a užijeme
si to mnohem lépe, než kdyby bylo sucho a teplo, což je na pendrek,“ odhalil

Nabídka
Jsme 3 kluci a 4 holky a konečně
9. 12. 2015 budeme připraveni od naší
mámy na další cestu životem.
Hledáme fajn rodiny, které se o nás
budou dobře starat, a my jim na oplátku
budeme zpříjemňovat jejich život. Už se
nemůžeme dočkat a moc se těšíme na
nový domov. Zatím bydlíme na Žabárně,
takže se na nás můžete přijet podívat.
POMOZTE NÁM ZAŽÍT SKVĚLÝ ŽIVOT
S VÁMI. Tel: 725 284 693

Také letos Vás zveme na tradiční
FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM,
který se uskuteční
v pátek 25. prosince 2015 od 14.30
na náměstí Míru ve Fryštáku.
Na všechny Fryštačany se těší
organizátoři akce.
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SPORT
Tak jako v minulých letech, i letošní
sezónu se snažil fryštacký motokárový klub reprezentovat město na všech
závodech. Jen škoda, že tyto specialní tratě jsou rozesety stovky kilometrů okolo, ale na Moravě není žádná.
Na Slovensku, v Čechách i v Rakousku
sbírají kluci cenné body do seriálu. Ondra Januška ve třídě KZ Junior a Zbyněk Sedlář ve třídě KZ veterán. Každý
ve své třídě dovezl několikrát ty nejcenější trofeje. Tento rok byl obzvlášť
náročný. V letních měsících se někdy
nedařilo zchladit motory, naopak v posledním závodě v Dunajské Stredě se
chladiče zakrývaly úplně a do toho ještě
pršelo. I za takových podmínek se dařilo našemu týmu bodovat mezi elitou.
Ondra vystoupal na stupně vítězů cel-

MOTOKÁRY FRYŠTÁK

Anička Macková
vicemistryní republiky
kem 3x a Zbyněk 2x. Za úspěchy v závodech mají taky podíl město Fryšták, JANUŠKA KOMPRESORY, NÁŘADÍ HANÁK,
OBAL PRINT. Bez jejich podpory by se
těžko držel krok s konkurencí.
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Za to velmi děkujeme.
DALŠÍ FOTO A INFO NALEZNETE NA
www.moravsky-pohar.cz
www.opencup.sk
RJ

Fryštácká rodačka Anička Macková získala na Mistrovství republiky
24.-25. října 2015 v Mladé Boleslavi krásnou stříbrnou medaili. Tato
usměvavá, skromná závodnice Aerobik klubu Zlín se připravuje pod vedením trenérky Mgr. Moniky Váňové, jejíž svěřenkyně dosahují na závodech
vždy velmi dobré výsledky. Anička je
spolu s Anetou Moučkovou a Zuzanou Němcovou druhým nejlepším triem sportovního aerobiku dětí 8-10 let
v republice. „Medaile nejsou na mistrovství republiky zadarmo, jsou podloženy tvrdou přípravou, děvčata trénují
3-4x týdně. Anička závodí už několik
let a tento obrovský úspěch je výsledkem poctivého trénování. Mohlo
to být i zlato, holky v základním kole
a v semiﬁnále vedly, ale pak zapracovaly nervíčky. I tak mám z holek velikou radost!“ Řekla úspěšná trenérka
Monika Váňová, jejíž svěřenkyni si
z republikového šampionátu přivezly
další tři medaile.
ŠT
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SENIOŘI

Klásek
Umění se dívat. Asi ve druhé třídě základní školy jsme byli na výstavě obrázků
Josefa Lady. Šokovalo mne tu růžově-oranžové nebe na zimním výjevu. Co je to
za nesmysl? A až podnes, když vidím zrůžovělé nebe nad bělostnou zimní krajinou,
si uvědomuji, že mne pan Lada naučil „se dívat“.
A podobně tomu bylo i 20. 10. 2015, kdy jsme u nás v KLÁSKU obdivovali obrazy pana Ladislava Šestáka malíře a výtvarníka. Pozvali jsme si ho z nedalekého
Lukovečka. Přivezl nám jen „pár“ ukázek ze široké palety jeho děl. Známé motivy
z našeho okolí, neobvyklá barevnost a technika, neotřelé náměty. Kam se dříve
podívat? Museli jsme vstát ze židlí a chodit kolem této improvizované výstavky.
Vnímali jsme i průvodní slovo, ptali se,
debatovali. Tak nenásilně jsme vpluli
do světa reálné fantazie. Ačkoliv byly
obrazy jen na zemi, opřené o zeď, měly
v sobě kouzlo neopakovatelnosti. A co
kdyby byly tyto obrazy vystavené tak,
jak si to žádají? Na svatém Hostýně,
v Uherském Hradišti již měl pan Šesták
výstavu. I ve Fryštáku při nějaké kulturní akci v městském kině, vystavil pár
obrazů. Při nedostatečném světle i prostoru. Proč nevystavuje třeba v DISu?
Pro soukromníka není reálné zaplatit
sál, panely třeba jen na 3 dny. Vždyť jen
vytvoření obrazů „něco“ stojí.
Najde se ve Fryštáku sponzor, který
by vyšel vstříc výtvarníkovi - rodákovi?
Nebo se potvrdí pořekadlo: „nikdo není
doma prorokem“? My v KLÁSKU jsme
panu Šestákovi moc vděčni za jeho
obětavou skromnost, s jakou nás naučil „se dívat.“
Věřím, že nás toto setkání obohatilo nejen ve chvíli, kdy byl u „nás“, ale i ve vnímání krásna v dalším životě. Moc děkujeme.
Za KLÁSEK A. Bačůvková

POZVÁNKA

POZVÁNKA

FOS Prameny ve spolupráci se
Základní školou ve Fryštáku Vás
srdečně zvou na pořad
„VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“, který se
uskuteční ve středu 9. prosince
2015 od 16 hodin v hudebně
Základní školy ve Fryštáku.
Účinkují děti fryštáckého souboru
Pramének.
Pořad připravila paní učitelka
Vlasta Kunstová.
Koncert se koná pod záštitou
místostarosty města
Mgr. Libora Sovadiny.

FOS Prameny ve spolupráci
s městem Fryšták a fryštáckou farností Vás srdečně zvou
na XXXVII. tradiční
VÁNOČNÍ KONCERT paní
učitelky Vlasty Kunstové, který
se uskuteční v sobotu 26. prosince
2015 od 15 hodin v kostele
sv. Mikuláše ve Fryštáku.

Zveme fryštáckou veřejnost, všechny
příznivce a rodiče na společné
zpívání vánočních písní a koled.
Na Vaši účast se těší pořadatelé
a děti z Praménku.

Účinkují fryštácké soubory
Prameny a Pramének
se svými sólisty.
Průvodní slovo PhDr. Č. 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.

V měsíci PROSINCI 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Zdenka Adamíková
Eliška Běláková
Zdeňka Berková
Ján Franko
Štěpánka Halúzková
František Chlud
Jiřina Chudárková
Marie Chudárková
Jarmila Jakešová
Antonie Janušková
Jarmila Jašková
Jiří Juráň
Alena Kamenářová
Jaroslav Jan Kubát
Marie Němcová
Lenka Pivodová
Marie Prášilová
Lubomír Sadila
Ludvík Slezák
Miloslav Ševčík
Elena Vlčková
Marie Vyskupová

Blahopřejeme!
Všem jubilantům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.

Vzpomínka
Dne 8. prosince 2015 si připomínáme 40. výročí úmrtí pana Jana VRLY
z Fryštáku – Horní Vsi.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Redakce Fryštáckých listů přeje
všem čtenářům pokojné a klidné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody v novém roce 2016.
Zároveň děkuje všem spolupracovníkům (ze všech oblastí společenského
života v našem městě), kteří se podílejí
na konečné podobě našeho magazínu.
A v neposlední řadě se těšíme na Vaši
další spolupráci v následujícím období.
Za redakční radu
Mgr. Pavel Nášel
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placená inzerce

Přijďte si vybrat
svůj
vánoční stromek
Letos již po druhé jsme pro Vás připravili pestrou
nabídku vánočních stromků na adrese VÍTOVÁ 283

12. – 20. 12. 2015
(případně do vyprodání zásob)

PO– SO 9 – 17 • NE 9 – 14 hod,
Telefon: 605 521 153
www.vanocnistromky-hefka.webnode.cz
• Prodávat se bude smrk ztepilý, stříbrný, jedle kavkazská, bělokorá, obrovská, balzámová a borovice
černá i lesní.
• Nově bude možnost ofrézování kmínků vánočních
stromků do stojanů.
• 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).
SRDEČNĚ SE NA VÁS TĚŠÍ PĚSTITEL A KOLEKTIV.
placená inzerce
placená inzerce

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB FRYŠTÁK
Ve dnech 22. – 23. 12. 2014 (9 – 18 hodin)
V areálu býv. zahradnictví ZDV Fryšták (Firma Padoza).
Nabízíme: Kapra, amura, pstruha a lína.
Ryby Vám zabijeme, stáhneme a vyﬁletujeme.
Objednávat můžete i na tel. 602 779 406
Přijďte si vybrat i Vy – těšíme se na Vaši návštěvu.
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HLEDÁM
ke koupi
BYT NEBO DŮM
ve Fryštáku.
•••

Tel.: 723 087 466

FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2015

FRYŠTÁCKÝ DIVADELNÍ SOUBOR

v pátek 4. prosince 2015 v 19 hodin

do jídelny ZŠ Fryšták
͙ĂŵŽǎŶĄƉƎŝũĚĞŝDŝŬƵůĄƓ
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Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• 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.
.YtWNRYi=OtQ URK.YtWNRYpD/RUHQFRYpSDWUR)
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Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518
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