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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!

Vážení Fryštačané!
Jménem svým i jménem zastupitelstva města
Vám v nadcházejícím roce 2010
přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, rodinné
i osobní pohody a mnoho úspěchů ve vaší práci.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
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Ačkoliv se nám to zdá – patrně
i v důsledku každodenního pracovního vytížení a snad nekonečných
všedních starostí – až k nevíře, opět
se, tak jako každý rok, nezadržitelně
přiblížil ten krásný a vždy neopakovatelný čas adventní a vánoční. Dovolím si tedy využít této jedinečné příležitosti, abych spolu s Vámi – alespoň
takto, prostřednictvím stránek našich
Fryštáckých listů – maličko rozjímal
o věcech, které se každého z nás dotýkají tak osobně...
Život většiny z nás na sklonku
každého kalendářního roku pravidelně oslovuje onen již zmiňovaný
advent(us), tedy – v překladu z latiny
- čas příchodu, očekávání (čehosi neobvyklého, velkého), který navenek
tak poeticky spojujeme s takovými
atributy jako např. adventní věnec,
čtyři postupně zapalované svíce či
adventní písně – roráty. Avšak dokážeme ještě i dnes, v nesmlouvavé
době pochybných hmotných pozlátek,
tyto vnější symboly adventu opravdu
správně vnímat a umíme porozumět
jejich skutečnému sdělení? Opravdusi uvědomujeme, že podstata adventu spočívá právě a především v jeho
duchovním rozměru, tedy v jakémsi
zvláštním hnutí duše a mysli, která
by měla směřovat k úvahám o cílech
našeho každodenního pozemského
snažení, bytí, ale i k přemítání o tom,
co nás tak výrazně a významně následně osloví právě o Vánocích?!
Nedopusťme tedy, prosím, abychom
podcenili v čase předvánočním tu
důležitou dobu (duchovní) přípravy –
vždyť i v našem světském, a mnohdy
opravdu jen zdánlivě obyčejném životě, se na pro nás závažné události
taktéž pečlivě připravujeme. A stále
platí - čím důkladnější příprava, tím
intenzivnější zážitek… Nebojme se
tudíž alespoň na několik dní, byť
Dokončení na str. 5

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 17/2009/V ze dne 29. října 2009 (Výběr)
• RMF schvaluje ke dni 30. 10. 2009
zveřejnění záměru pronájmu části
měst. pozemku p. č. – 487/1 – ostatní
plocha – ostatní komunikace, o výměře 12,5 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, žadatelce pí J. Vičarové,
Fryšták, za účelem umístění buňky
u č. p. 93 v Horní Vsi, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a uzavření příslušné nájemní
smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 107 – ostatní plocha - silnice, o výměře 13,5 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelce paní
L.Gyuricsekové, Fryšták, za účelem zřízení vjezdu a vstupu na pozemek p. č.
98, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu a schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce části měst. poz. p.
č. 107 a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 937/1 – ostatní plocha –
ostatní komunikace, o výměře 2 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadatelům
pí R. Holomkové, Fryšták a p. V. Zbrankovi, Fryšták, a p. M. Musilovi, Fryšták,
za účelem úpravy sjezdu k RD, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu.
Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
části měst. poz. p. č. 937/1 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
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– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

• RMF schvaluje výpůjčku měst. pozemku p. č. 166 – zahrada, o výměře
489 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadatelce pí G. Dlabajové, Fryšták, za
účelem využití jako zahrady, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu.
Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
měst. pozemku p. č. 166 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 30. 10. 2009
zveřejnění záměru výpůjčky části měst.
poz. p. č. 902/18 – ostatní plocha –
ostatní komunikace, o vým. 20 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, žadateli p. P. Vavřičkovi, Zlín, za účelem zřízení vjezdu k rodinnému domu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
• RMF trvá na svém stanovisku ve
smyslu usnesení č. U R 15/2009/V/18
ze dne 09. září 2009.
• RMF souhlasí se zařazením žádosti manž. J. a V. Vachutových, Fryšták,
o změnu ÚP na poz. p. č. 447/2, k. ú.
Fryšták, ob. Fryšták, a to z plochy s využitím zahrada na stavební pozemek do
seznamu žádostí v rámci projednávání
nového územního plánu města.
• RMF souhlasí se zařazením žádosti
Ing. J. Mlčocha, ve věci zrušení koridoru pro obchvat města, vymezeného
stávajícím územním plánem města, do
seznamu žádostí v rámci projednávání
nového územního plánu města, přičemž
rada souhlasí se zrušením koridoru pro
obchvat města z důvodu pominutí opodstatněnosti tohoto záměru města.
• RMF bere na vědomí podnět pí H.
Holíkové ve věci znečišťování ovzduší
z domácích spalovacích zařízení včetně
odpovědi starosty bez připomínek.
• RMF bere na vědomí nabídku ﬁrmy
SILMET HP, a. s., ve věci bezhotovostního nákupu PHM u této společnosti
a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF neschvaluje pořízení elektronické sirény – DOMINes pro potřebu dobrovolných hasičů a nereﬂektuje na nabídku fy SATTURN Holešov.
• RMF z důvodu nemožnosti zařazení
nákladů na výrobu propagačních společných fryštacko-kanianských map
včetně textu (historicko – umělecká témata) v rámci uznatelných nákladů Fondu mikroprojektů neschvaluje realizaci
těchto materiálů v roce 2009.
• RMF bere na vědomí žádost Ing. F.
Kočendy, Fryšták a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit osvětlení pře-

chodu pro chodce u objektu základní
školy a obchodního střediska.
• RMF bere na vědomí žádost fy Automatická vrata/brány – p. M CAIS, s. r.
o., Fryšták, o převod části pozemku p.
č. 1007, ostatní plocha, komunikace, k.
ú. Fryšták, ob. Fryšták, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města, a to
z důvodu zřízení chodníku, a doporučuje
ZMF schválit tento záměr.
• RMF schvaluje konání vánočního koncertu zajištěného o. s. Domovem české
hudby a schvaluje úhradu ceny koncertu.
• RMF neschvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky části měst. poz. p. č. 954/1
– zahrada, o vým. 80 m², k. ú. Dolní
Ves, ob. Fryšták, žadateli panu Ing. M.
Truhlářovi, Fryšták, za účelem využití
pro občasné uložení dřeva a stavebního materiálu.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43 a OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, o. s., Praha 6 – Bubeneč a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí sdělení KÚ Zlínského kraje a rozhodnutí Rady Zlínského kraje ve věci navýšení příspěvku na
dopravní obslužnosti pro obce na 70,Kč za občana pro rok 2010 a ukládá
Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zakalkulovat tuto výši do rozpočtu města na
rok 2010.
• RMF bere na vědomí zápis č. KPOZ/5/2009 ze schůze Komise pro občanské záležitosti ze dne 24. 09. 2009
ve věci rekapitulace obřadů (vítání dětí
do života, svatby), dále jubilantů a dalšího zajištění činnosti komise do konce
roku bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu Oprava osvětlení Základní škola Fryšták, budova přístavby.
• RMF schvaluje vítěze zakázky, který
podal nejvýhodnější nabídku, ﬁrmu PETAS Petřík, s. r. o.
Schvaluje uzavření smlouvy o dílo za
účelem realizace Opravy osvětlení Základní škola Fryšták, budova přístavby,
s podmínkou šedesátidenní splatnosti
faktur a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
• RMF jmenuje s platností od 01. listopadu 2009 Ing. F. Odstrčila, Fryšták,
členem Kulturní komise při Radě města
Fryštáku.
• RMF bere na vědomí zápis z jedná-

FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2009

ní Komise pro školství, mládež a tělovýchovu při Radě města Fryštáku bez
připomínek.
• RMF schvaluje ke dni 30. 10. 2009
zveřejnění záměru pronájmu částí
měst. pozemků v k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, a to p. č. 818/88 orná půda,
o vým. 60 m² , p. č. 820 ostatní plocha
- silnice, o vým. 425 m², p. č. 818/50
orná půda, o vým. 18 m², p. č. 818/87
orná půda, o vým. 490 m², vše zapsáno na LV 10001 pro Obec Fryšták, a to
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4,

za účelem dočasného záboru pozemků
pro stavbu silnice R49, v celkové ceně
ne nižší než 22.169,- Kč, a uzavření příslušné nájemní smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace k
novelizaci zákona o dani z nemovitostí
v důsledku zák. č. 362/2009Sb., a to
v návaznosti na materiál zpracovaný Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru
a kontroly veřejné správy, nesouhlasí
s navýšením daně z nemovitostí a ukládá Ing. S. Velikovskému, CSc., připravit na zasedání zastupitelstva návrh

příslušné OZV o stanovení koeﬁcientu
pro výpočet daně z nemovitostí, kterou
bude zajištěna výše daně z nemovitostí
v r. 2010 na úrovni roku 2009.
• RMF bere na vědomí právní stanovisko k návrhu smlouvy o nájmu a provozování vodovodu, který byl předložen spol.
Moravská vodárenská, a. s., Olomouc,
a nedoporučuje v současné době realizovat změny této smlouvy.
• RMF schvaluje RO MF č. 18/2009 ve
výši 64.800,-Kč ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 13/2009/V ze dne 11. listopadu 2009 (Výběr)
• ZMF schvaluje program jednání ZMF
č. Z 13/2009/V dne 11. 11. 2009
v souladu s obdrženou pozvánkou ze
dne 30. 10. 2009 vč. jeho doplnění
v bodě č. 14 o podbody 14d)Návrh zadání změny č. 5 ÚPN SÚ Fryšták, m. č.
Vítová, a 14e)Návrh zadání změny č. 6
ÚPN SÚ Fryšták, m. č. Vítová.
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání ZMF č. Z 12/2009/V ze
dne 19. 10. 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání RMF č. R 17/2009/V ze dne 26. 10.
2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů městu Fryštáku ke dni 10. 11. 2009 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku za období leden – říjen
2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru
mezi městem Fryšták a spol. Komerční
banka, a. s., Zlín, bez připomínek.
• ZMF schvaluje prodej pozemku p.
č. 936/9, o vým. 308 m², k. ú. Dolní
Ves, ob. Fryšták, a poz. p. č. 936/16,
o výměře 144 m², k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, vyčleněných z měst. poz. p. č.
818/50, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
oba orná půda, žadateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze a to
za cenu ve výši 173,42 Kč/m², tj. celkem 78.386,- Kč.
Schvaluje uzavření kupní smlouvy na
prodej pozemku s podmínkou úhrady
návrhu na vklad smlouvy do katastru
nemovitostí, a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Fryštáku č. 1/2009 –
O stanovení koeﬁcientu pro výpočet
daně z nemovitostí.
• ZMF schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 1007,
ostatní plocha, komunikace, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, o vým. cca 250 m²,

z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Fryštáku, a to z důvodu vybudování chodníku na náklady fy Automatická vrata/brány – p. M CAIS,
Fryšták.
• ZMF souhlasí se zařazením žádosti manž. J. a V. Vachutových, Fryšták,
o změnu ÚP na poz. p. č. 447/2, k. ú.
Fryšták, ob. Fryšták, a to z plochy s využitím zahrada na stavební pozemek, do
seznamu žádostí v rámci projednávání
nového územního plánu města.
• ZMF souhlasí se zařazením žádosti
Ing. J. Mlčocha, ve věci zrušení koridoru pro obchvat města, vymezeného
stávajícím územním plánem města, do
seznamu žádostí v rámci projednávání
nového územního plánu města, přičemž
zastupitelstvo souhlasí se zrušením koridoru pro obchvat města z důvodu pominutí opodstatněnosti tohoto záměru
města.
• ZMF souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na přestavbu objektu bývalé kotelny ZŠF na multifunkční
kulturně vzdělávací objekt dle návrhu
Ing. arch. Tutsche, a to jako nové součásti budovy ZŠF včetně vybudování
dvou učeben na ochozu.
• ZMF neschvaluje uzavření dodatku č.
2 ke SOD č. 1800-09 ze dne 23. 07.
2009 na akci Fryšták – Vodovod Vítová,
mezi městem Fryšták a fou IMOS Zlín, z
důvodu řešení odstranění nevyhovujícího technického stavu místní komunikace na Vítové formou vysprávek.
• ZMF souhlasí s projektem Ing. M.
Malchárka, Zlín, ve věci vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.
č. 323/68 a 323/70, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták.
• ZMF schvaluje ke dni 11. 11. 2009
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Fryšták a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení

s názvem „SB-4508-365, Fryšták, Přehradní, Doležel, příp. do 50 m“, umístěné na pozemku p. č. 89/1, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene ne nižší než 595,- Kč vč. DPH.
• ZMF bere na vědomí zprávy Finančního výboru při ZMF ke stanovisku vydání
OZV ve věci stanovení koeﬁcientu daně
z nemovitostí bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy Kontrolního výboru při ZMF bez připomínek.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit vánoční osvětlení vánočního stromu na náměstí Míru dle předloženého návrhu v ceně do 100 tis. Kč
vč. DPH.
• ZMF schvaluje zadání změny č. 5 ÚPN
SÚ Fryšták, městská část Vítová (příloha), souhlasí v souladu s ust. § 47 odst.
5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
s postupem při pořizování na zpracování návrhu zadání (příloha zpráva o projednání) a ukládá určenému zastupiteli
R. Dupalovi a pořizovateli Ing. arch. J.
Kudělkovi zajistit zpracování návrhu
změny č. 5 ÚPN SÚ Fryšták, městská
část Vítová.
• ZMF schvaluje zadání změny č. 6
ÚPN SÚ Fryšták, městská část Vítová,
souhlasí v souladu s ust. § 47 odst. 5
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
s postupem při pořizování na zpracování návrhu zadání (příloha zpráva o projednání) a ukládá určenému zastupiteli
p. R. Dupalovi a pořizovateli Ing. arch.
J. Kudělkovi zajistit projednání návrhu
změny č. 6 ÚPN SÚ Fryšták, městská
část Vítová. Náklady na dokumentaci
návrhu změny č. 6 hradí žadatel, pan P.
Jaška, Vítová, pro jehož výhradní potřebu se výše uvedená změna pořizuje.
• ZMF uložilo Ing. J. Görigovi předložit
do příštího zasedání předložit všem
zastupitelům dopracovaný návrh anketního šetření (dotazníku) ve věci zjištění
poptávky občanů města po sociálních
terénních službách a péči.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 18/2009/V ze dne 18. listopadu 2009 (Výběr)
• RMF bere na vědomí výsledky projektu o omezení růstu sinic v Hornoveské
nádrži Fryšták formou aerace vč. návrhu dalšího postupu a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit analýzu sedimentů jakožto podklad o prioritách užívání nádrže
a pro rozhodování o nápravných opatřeních v nádrži.
• RMF schvaluje úhradu faktury č.
17/10/09 za divad. představení „Růže
z Argentiny“ ve prospěch Umělecké
agentury JP, Praha 8 a ve prospěch
spol. Pražská komorní zpěvohra, Mgr.
M. Grisa – Praha 6.
• RMF schvaluje úhradu faktury č. 1009
za zpracování žádosti z Fondu mikroprojektů, vedení a publicitu projektu, a to
ve prospěch spol. ERIC, s. r. o., Zlín.
• RMF schvaluje úhradu faktury č.
026/09 za výrobu a tisk jednorázových tiskovin města Fryštáku, a to ve
prospěch A. Romana, knihařské práce,
Lukov.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o vzájemné prezentaci na webových stránkách mezi spol. Evropská databanka, a.
s., Brno a městem Fryšták, nám. Míru
43 a pověřuje starostu podpisem této
dohody.
• RMF v schvaluje pronájem částí měst.
pozemků v k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták,
a to p. č. 818/88 orná půda, o vým.
60 m² , p. č. 820 ostatní plocha - silnice, o vým. 425 m², p. č. 818/50 orná
půda, o vým. 18 m², p. č. 818/87 orná
půda, o vým. 490 m², vše zapsáno na
LV 10001 pro Obec Fryšták, a to Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4, za
účelem dočasného záboru pozemků
pro stavbu silnice R49, v celkové ceně
22.169,- Kč.
Schvaluje uzavření nájemní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje pronájem části měst.
pozemku p. č. – 487/1 – ostatní plocha
– ostatní komunikace, o výměře 15 m²,
k. ú.Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadatelce pí J. Vičarové, Fryšták, za
účelem umístění buňky u č. p. 93 v Horní Vsi, na dobu neurčitou.
Schvaluje uzavření nájemní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 902/18 – ostatní plocha –
ostatní komunikace, o vým. 20 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
žadateli p. P. Vavřičkovi, Zlín za účelem
zřízení vjezdu k rodinnému domu, na
dobu neurčitou.
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Schvaluje uzavření nájemní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části měst. poz. p. č. 858/5, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fr., o vým. 750 m²,
a to za cenu ne nižší než 1.000,- Kč/
m², a ukládá místostarostovi projednat
tento návrh ve stavební komisi vč. konzultace se stavebním úřadem.• RMF doporučuje ZMF schválit realizaci akce Zpevnění povrchu hřiště v Dolní
Vsi – Žabárna na pozemku p. č. 697/2,
k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně objednat zpracování PDÚR na akci
Fryšták – Vodovod Žabárna a Fryšták –
Vodovod Vylanta.
• RMF bere na vědomí nesouhlas části
občanů m. č. Dolní Ves ve věci záměru
města přestěhovat do této části nízko
příjmové spoluobčany s tím, že zásadně odmítá tvrzení občanů ve věci tzv.
nezájmu zastupitelstva o rozvoj této
místní části.• RMF bere na vědomí žádost - podnět Bc. I. Hašpicové o pokácení lípy
u domu č. p. 21 na náměstí Míru
Fryšták a ukládá Ing. V. Doleželové zpracovat příslušné žádosti na MMZ a NPÚ
a v návaznosti na jejich stanoviska zajistit rozhodnutí o pokácení lípy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu
č. 332/22/09 - 213 „Fryšták – úprava
křižovatky silnice II/490 a II/489“ mezi
Městem Fryšták, nám. Míru 43,
a Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu
č. 334/22/09 - 213 „Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku“ mezi Městem
Fryšták, nám. Míru 43 a Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí postup Mgr.
M. Vlčka ve věci pohledávky ve výši
49.991,50 Kč bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření Dohody
o splátkovém kalendáři mezi Městem
Fryšták, nám. Míru 43, a p. A. Holíčkem, Fryšták a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi vyzvat
dlužníka, aby neprodleně zajistil úhradu dlužné částky ve smyslu Dohody
o splátkovém kalendáři ze dne 10. 06.
2008.

• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi vyzvat
dlužníka, aby uhradil dlužnou částku na
nájmu do 31. 12. 2009 a dlužnou splátku ve smyslu Dohody o splátkovém kalendáři ze dne 11. 03. 2009.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o provedení práce za účelem provedení
karosářské opravy vozidla Multicar - sypač mezi Městem Fryšták, nám. Míru
43 a panem L. Dubovským, Fryšták za
dohodnutou cenu a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce – mytí oken v objektu radnice a městské knihovny mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43 a paní M. Polákovou, Fryšták, za dohodnutou cenu a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF doporučuje ZMF schválit v rámci
OZV Města Fryštáku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2010 stejnou výši poplatku jako
v r. 2009 a ukládá Ing. M. Jaškovi a Ing.
V. Doleželové připravit na zasedání zastupitelstva stanovisko k funkčnosti čl.
V OZV č. 2/2008.

VÝZVA
Město Fryšták usiluje o zapojení
do populární turistické sbírkové hry
Turistické známky.
V současné době probíhá na internetu anketa široké veřejnosti, zda
má být pro město Fryšták turistická
známka vyrobena. Záměrem je získat
(dřevěnou) známku s motivem fryštáckého kostela a staříčka Stuchlého. Pomozte prosím získat našemu
městu kladné hlasy.
Návod najdete na www.turistickeznamky.cz v rubrice „hlasování o nových turistických známkách“.
Děkují organizátoři.

KONTAKT
NA POLICII
VE FRYŠTÁKU
Telefonní kontakt
577 911 166 – pevná linka
725 292 340 – mobil
577 911 166 – fax
V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI
VOLEJTE LINKU 158
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Slovo starosty
přívětiví LIDÉ, kteří se pokorně radují ze
vzájemného setkávání, upřímná láska
(jediný to lidský poklad, kterého rozdáváním přibývá...), a úcta projevená bližnímu, umění alespoň na chvíli se zastavit, ale také schopnost a hlavně ochota
vnímat, ve svátečním čase možná poněkud jinak než obvykle, sdělovaná slova řeč rodiče, sourozence, přítele či koholiv
jiného – jednoduše každého, komu na
nás opravdu záleží.

Dokončení na str. 5

třeba za okny našich příbytků někdy
i nevlídně sychravých, přijmout hodnoty,
které nám symboly adventu odpradávna
tlumočí – hodnoty skutečného vítězství,
důstojnosti, úcty a radosti...
A nejinak by tomu snad mělo být
právě i o Vánocích! Vždyť proč bychom
jinak o nich mohli hovořit jako o nejkrásnějších svátcích v roce? Patrně
i z toho důvodu, co nám těchto několik dnů přináší, respektive čím a jak je
chceme naplnit jen my sami. Jistě budeme – s odkazem na onu biblickou
„radostnou novinu“ - najednou jako by

neobyčejně intezivně prožívat láskyplnou atmosféru domova (jehož kvalita určitě nespočívá v metrech a objemech),
umocněnou jedinečnou vůní zářícího
vánočního stromečku, pod nímž je jistě
připraven nejeden dáreček potěšit nejen naše děti, ale snad i každého z nás.
A to je, domnívám se, převedeno do „civilního“ světa, zásadní smysl Vánoc vůbec: umět obdarovat, avšak i umět dary
přijímat (nezapomeňme, že dary mohou
mít rozmanitou podobu – nezáleží na velikoksti, tu skutečnou cenu jim dáváme
teprve my), dále útulný domov a v něm

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi tedy, abych Vám jménem
Zastupitelstva města Fryštáku i jménem
svým popřál příjemné prožití svátků vánočních: ať i ty letošní Vánoce prožijete,
pokud možno, v rodinné pohodě, v atmosféře klidu, míru, lásky a porozumění, v kruhu svých blízkých.
Ať radost času vánočního naplní
Vaše srdce i mysl pro dny všední i sváteční!

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Letos jsme realizovali…
Rádi bychom se alespoň několika fotograﬁemi vrátili k průběhu některých investičních akcí, které proběhly v letošním roce.
V této souvislosti bychom také chtěli poděkovat zejména občanům Vítové za
jejich pochopení a trpělivost, kterou museli projevit kvůli výstavbě vodovodu a kanalizace v této části Fryštáku.
Odměnou jim snad bude nová infrastruktura, která už byla tolik potřebná.
Připomínáme, že na její vybudování bylo potřeba získat dotace a celkem se zde
proinvestovalo za dva roky více než 40 milionů korun.
Oprava historického kříže z r. 1763

Nová kanalizace u kostela

Kanalizace a vodovod Vítová
Ulice Sichrov
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ZPRÁVY Z RADNICE

UPOZORNĚNÍ

KALENDÁŘ 2010

Oznamujeme občanům, že v závěru měsíce prosince dojde ke změnám úřední
doby na radnici ve Fryštáku.
Konkrétně se jedná o následující dny:
• Pondělí 21. 12. – úřední hodiny 7.00 – 17.00
• Úterý 22. 12. – úřední hodiny 7.00 – 17.00
• Středa 23. prosince - ZAVŘENO
• Středa 30. prosince – úřední hodiny jen do 11.30
• Čtvrtek 31. prosince (Silvestr) – ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude radnice ve Fryštáku opět fungovat od pondělí
4. ledna 2010
Děkujeme za pochopení.

Stejně jako v uplynulých letech připravilo vedení města Fryštáku pro občany kalendář na rok 2010.
Tentokrát si kromě užitečných informací o termínech svozů odpadů (na
které jste si už zvykli) a informací o některých významných výročích můžete
prohlédnout i díla vybraných fryštáckých výtvarných umělců.
Textovou část kalendáře připravil
kronikář města PhDr. Česlav Zapletal,
fotograﬁe a reprodukce výtvarných děl
zpracoval Mgr. Pavel Nášel.
Distribuce kalendáře proběhne stejně jako v uplynulých letech.
Bezplatně si můžete odebrat 1 výtisk na domácnost v kanceláři ing. Doležalové (dveře č. 110) na radnici ve
Fryštáku od začátku prosince.
Věříme, že se Vám nový kalendář
bude líbit.

PODĚKOVÁNÍ
Spolupráce se vydařila…
Ve dvou se to lépe táhne. Pravdivost tohoto rčení potvrdila i spolupráce
Města Fryštáku a Občanského sdružení
Klubu důchodců Fryšták při zajišťování
kulturní akce.
Pražská komorní zpěvohra, se v sobotu 31. října představila v sále Zemědělského družstva s hudební komedií
Járy Beneše Růže z Argentiny.
Více než 170 diváků odcházelo nadmíru spokojeno, o čemž svědčil i jejich
závěrečný potlesk a pochvalné reakce,
jak na adresu pražským umělců, tak
i organizátorů.
Kdo se vydal v tento den „za kulturou“ jistě nelitoval.
Rád bych proto v této souvislosti
ještě jednou poděkoval nejenom účinkujícím (což jsem učinil hned po představení v zákulisí), ale také všem přítomným za velkou účast.
V neposlední řadě děkuji i vedení
města a panu starostovi Mgr. Lubomíru
Doleželovi za ochotu podílet se na zajištění tohoto krásného představení.
Za klub důchodců Fryšták
– předseda František Záloha

•
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 1. 2010 dojde ke
spuštění avízované služby SMS varovných zpráv, které bude radnice odesílat
v případě ohrožení těm občanům, kteří
se v průběhu letošního roku k odběru
této služby přihlásili, vyplnili a vrátili anketní lístek s kontakty.
Zkušební test rozesílání zpráv proběhne v prosinci.
Věříme, že tento krok radnice povede k dalšímu zlepšení informovanosti
občanů našeho města.
•
Vážení občané, upozorňujeme, že od
1. 12. 2009 do 14. 12 2009 proběhne
v našem městě anketa týkající se poskytování asistenční a pečovatelské
služby ve Fryštáku.
Hlavním cílem je zjistit poptávku po
službách tohoto typu.
Dotazník obdrží občané do svých
poštovních schránek a vzor bude vyvěšen také na internetových stránkách
města www.frystak.cz.
Děkujeme.

Omezení provozní doby Sběrného dvora ve Fryštáku
Vážení spoluobčané, vzhledem k menšímu využití v sobotních odpoledních hodinách pro odkládání velkoobjemového odpadu z domácností v zimních měsících,
schválila Rada města Fryštáku změnu otevírací doby pro odkládání velkoobjemového odpadu a bioodpadu z domácností v měsících prosinec 2009, leden až únor
2010 o sobotách od 08.00 do 13.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Miloslav Kasala, vedoucí OSMM

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, jak jsme vás už dříve informovali od 1. ledna 2010 budou
Fryštácké listy b e z p l a t n ě distribuovány prostřednictvím České pošty
do každé rodiny v našem městě.
Vedení města chce tímto krokem
zjednodušit a zkvalitnit tok informací
z radnice přímo k občanům.
Nebudete tak muset Fryštácké listy
kupovat v novinovém stánku či u jiných
prodejců, ale najdete je vždy začátkem
měsíce ve svých poštovních schránkách.
Zároveň upozorňujeme, že kvůli Vánočním svátkům se posune termín vydání lednových Fryštáckých listů až na
první lednový týden.
Pokud by došlo k případným problémům v distribuci, obraťte se laskavě
na redakci FL – Mgr. Pavla Nášela buď
na mob.: 607 801 942 nebo na e-mail:
p.nasel@frystak.cz.
Věříme, že toto rozhodnutí zastupitelstva a vedení města Fryštáku přinese další zkvalitnění informačního servisu občanům našeho města.

POZVÁNKA
Fryštácká farnost a Město Fryšták Vás opět zvou na tradiční Živý Betlem.
Sejdeme se u betlémské stáje na náměstí Míru na Hod Boží Vánoční v pátek
25. prosince od 14. hodin. Společně si zazpíváme koledy a děti se opět mohou
těšit na živá zvířátka.
Také letos bude výtěžek věnován na dobročinné účely a organizátoři už předem děkují, že dokážete mít otevřená srdce a pochopení pro dobrou věc.
Za organizátory srdečně zve
Mgr. Pavel Nášel
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Město Fryšták Vás zve na koncert hudby a slova
Adventus – Příchod
Před 3 lety se ve fryštáckém kostele svatého Mikuláše uskutečnilo literárně-dramatické pásmo věnované patronu našeho kostela svatému Mikuláši.
Jeho tvůrci byli přední český recitátor, herec a moderátor Vladimír Matějček
a špičkový český varhaník Vladimír Roubal.
Oba tito tvůrci se ve fryštáckém kostele znovu představí v sobotu 19. prosince
od 18 hodin v komponovaném pořadu na závěr adventní doby.
Zazní v něm verše známých básníků – J. Vrchlického, V. Vančury, B. Reynka,
J. Hory, F. Šrámka, které jsou doplněny známými skladbami z klenotnice českých
autorů – J. K. Kuchaře, J. J. Ryby, J. F. Segera nebo J. Zacha.
Věříme, že využijete této možnosti shlédnout a vyslechnout pásmo hudby a slova, které slavilo velký úspěch po celé republice a najdete si čas zklidnit se těsně
před vánočními svátky.
Srdečně Vás zvou organizátoři akce – Město Fryšták a Fryštácká farnost.

Přehled kulturních akcí ve Fryštáku /prosinec 09

Vánoce klepou na dveře

11. 12. 19.00 – kostel sv. Mikuláše – koncert komorního tria v rámci projektu
Domovem české hudby

Ve dnech 11. – 13. prosince 2009
proběhne v jídelně ZŠ Fryšták

12. 12. 8–12.00 náměstí Míru Vánoční trhy 2009 s kulturním programem od
9.00 hod.

jubilejní

12. 12. 8–12.00 knihovna Ukázky tvorby vizovického pečiva spojené s prodejem, ukázky pletení košíčků a ošatek a tvorby ozdob technikou drátkování
12.–13. 12. 8–17.00 ZŠ Fryšták 20. ročník výstavy betlémů
19. 12. 18.00 kostel sv. Mikuláše - Komorní koncert Adventus
25. 12. 14.00 náměstí Míru Živý betlém
28. 12. 16.00 jídelna penzionu Předsilvestrovská zábava - pořádá OS Klub
důchodců Fryšták

ČINNOST KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
v roce 2009
Při zastupitelstvu města Fryštáku
pracuje komise – Komise pro občanské
záležitosti - KPOZ.
Její předsedkyní je poslankyně Mgr.
Sylva Knedlová, tajemnicí KPOZ – matrikářka Dana Konečná. Zdravotní dozor
zajišťuje Marcela Vlčková. Kulturní program za ZŠ a hudební doprovod připravuje Mgr. Pavlína Dračková. S dětmi MŠ
nacvičovala pásma Alexandra Hochmajerová.
V roce 2009 se uskutečnil v obřadní
síni 1 slavnostní obřad ke Zlaté svatbě – zajistila matrikářka s předsedkyní
KPOZ Mgr.S.Knedlovou, kulturní program nacvičila s dětmi MŠ pí učitelka
Alexandra Hochmajerová a s dětmi ZŠ
pí učitelka Mgr. Pavlína Dračková.
V letošním roce jsme navždy ztratili ochotnou členku naší komise paní
Vlastu Horákovou, která 6. 5. 2009 zemřela. Stále na ni vzpomínáme a ještě
i touto cestou děkujeme za vše, co vykonala…
Dalšími členkami této komise jsou
Drahomíra Fišerová, Vlasta Mikušková,
Zdeňka Vidlařová. Tyto ochotné občanky nám pomáhají zabezpečovat návštěvy u jubilantů.
Jak jistě víte, navštěvujeme občany

při příležitosti jejich životních jubilejí,
a to narozeniny – 80té, 85té, 90té a po
devadesátinách každý rok.
Také je zřízena oﬁciálně funkce smutečního řečníka – tu zajišťuje matrikářka Dana Konečná. Na přání pozůstalých
se loučí se zemřelými občany. Smuteční
projev se vykonává v kostele ve Fryštáku po dohodě s panem farářem nebo
i v krematoriu ve Zlíně. V roce 2009
proběhlo 9 rozloučení za Město Fryšták
/do 18. 11. 2009/.
Dále na přání rodin jubilantů zajišťujeme obřady u příležitosti Zlaté či
Diamantové svatby. Jinak u oslavenců
vykonáme také návštěvy. Když však
byl sňatek uzavřen někde jinde než ve
Fryštáku, toto výročí bohužel nezjistíme. Proto znovu prosím rodiny jubilantů
o spolupráci.
V letošním roce také naše komise
zorganizovala mimořádný obřad pro
dárce krve, kteří obdrželi Zlatou plaketu MUDr. Jánského za 40 bezplatných
odběrů.
Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku také organizuje vítání
novorozených dětí do života, a to podle počtu narozených dětí, tak jednou za
dva měsíce /kromě hlavních prázdnin/.

20. ročník
výstavy betlémů.
V pátek 11. 12. odpoledne do 17
hodin přineste do školy exponáty.
V sobotu 12. 12. (budou i Vánoční
trhy) bude výstava otevřena od 8 do
17 hodin. Rovněž tak i v neděli.
V neděli 13. 12. od 17 hodin si pak
můžete exponáty odnést domů.
Kdo z občanů bude chtít zapůjčit
betlém na výstavu, může jej přinést
do kanceláře školy od 7. do 11. prosince i v dopoledních hodinách.
Prosíme, abyste si nezapomněli
exponáty podepsat.
Těšíme se na spolupráci s občany
našeho města.
Za pořadatele SK

ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU
Vážení občané, opět vás zveme
k zapojení do humanitárního projektu
Adopce dětí na dálku. Během prosince proběhne ve Fryštáku už 14. ročník
této sbírky.
Své dary můžete předat Daně Konečné na matrice Městského úřadu,
Marii Rakové ve školní jídelně a dále
v jednotlivých částech města těmto
občanům: Růženě Vítkové, Marii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Marii Kršákové, Anně Skaličkové, Marii Zapletalové,
Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi.
Informace o průběhu sbírky budou
zveřejněny ve vývěsce u nákupního
střediska a také v dalším čísle Fryštáckých listů.
Dárcům děkují organizátoři akce.
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Kroužky v mateřské škole
Na schůzce rodičů začátkem září jsme nabídli rodičům
kroužky a aktivity, které jsou vhodné pro děti předškolního
věku.
Kroužky mohou probíhat v odpoledních hodinách, protože
dopoledne probíhá výchovně vzdělávací činnost na třídách.
V letošním roce měli rodiče možnost přihlásit své dítě
v pondělí do arteterapie, kterou vede paní Lenka Smažínková
a Iveta Jasenská. V úterý je jako tradičně již od roku 1989
kroužek logopedie, který vede paní Alexandra Hochmajerová
a Marcela Ševelová. Tento den také v prostorách školy probíhá angličtina pro dětí, kterou vede paní Iva Doležalová. Pro
děti do školky si na kroužek pohybového cvičení dochází paní
Monika Váňová a cvičení probíhá na Sokolovně. V pátky od
listopadu zahájí ve školce svou činnost kroužek hry na ﬂétnu,
který povede paní učitelka ZUŠ.
Vhodným pohybovým kroužkem je i Sedmikrásek, který byl
nabídnut na schůzce rodičů paní Orsavovou, která ho vede s
paní Sklenaříkovou na Sokolovně. Dále rodiče byli oslovení
nabídkou do kroužku Fryštáček, který probíhá v tělocvičně ZŠ
Fryšták.
Myslím si, že je to dostatek možností tedy výtvarných, naučných, pohybových a estetických, které jsou nabízeny pro
děti předškolního věku.

Každý rodič by si měl uvědomit, že kroužek je pouze doplněk, který rozšiřuje určité schopnosti a zájem dítěte. Především rodič je v předškolním věku důležitý pro dítě a čas,
který s ním tráví. Tento čas je nevratný a bohužel si to rodiče
uvědomí, až jim děti odrostou. Vím, že v dnešní době řeknete,
že nic nestíháte, máte hodně práce, ale přednější je přece
vaše dítě, které jste si přáli mít. Dnešní doba přinesla do
rodin i hodně vymožeností, které šetří čas, jako jsou všechny
ty elektrické pomůcky jako je dokonalejší vybavení kuchyní,
myčka a dávají tak matce prostor pro čas s dítětem.
Setkala jsem se za svou praxi s rodiči, kteří se snaží odpovědnost za výchovu přenést na druhé vzdělávací instituce.
Větší skupinou rodičů naštěstí jsou rodiče rozumní, kteří se
snaží udělat vše ku prospěchu svých dětí.
Chci tímto jen říct, že kroužek je vhodnou možností rozšířit
schopnosti, ale aby rodiče vybírali to, co je přínosem a přáním
dítěte. Aby to nepřeháněli s množstvím kroužků v předškolním věku a nepřetěžovali psychiku a fyzické možnosti dětí,
u kterých mohou vybudovat do budoucna nechuť se zapojovat. Každý jednou dozraje k určité aktivitě, činnosti v pravý
čas.
Mgr. Bc. Marcela Ševelová
ředitelka MŠ Fryšták

DRAKIÁDA

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Nastal čas podzimu a členové obč.
sdružení Věneček uspořádali další ročník drakiády. První termín nám sice
pokazilo počasí, ale na druhý termín
už všechno probíhalo, jak mělo. Sešlo
se zde přes 30 dětí v doprovodu rodičů i prarodičů a porota měla plné ruce
práce s jejich hodnocením. Vybrat draka, který se na nebi udrží co nejdéle,
nebylo vůbec snadné, snad až na jednoho, který se bez velkého úsilí, v celé
své kráse, vlnil na obloze po celou dobu
drakiády. Musím pochválit všechny děti
a rodiče, kteří si dali tu práci a vyrobili si draka doma. Letos se jich sešlo
opravdu velké množství, a bylo vidět, že
si na nich tvůrci dali opravdu hodně záležet. Nebylo vůbec snadné vybrat toho
nejhezčího. Cenu za vytrvalost dostali

…a přišel listopad a s ním také již
tradiční lampionoý průvod. Náměstí se
rozzářilo desítkami světýlek. V 17 hodin
se průvod v čele s kočárem taženým
koňmi vydal směrem ke hřišti. Cesta
nebyla dlouhá, to aby ji zvládly i malé
děti, kterých v průvodu není zrovna
málo. Na hřišti byl pro všechny připraven ohňostroj, který lampionový průvod
ukončil.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
panu O. Doležalovi za odborné vedení
a zapůjčení koňského spřežení. Členům
místní policie za bezpečnostní dozor při
přechodech přes silnici a městskému
úřadu za pomoc při ﬁnancování ohňostroje. Také děkuji všem za bohatou
účast a budeme se na Vás těšit při dalším průvodu.
Z.V.
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i rodiče, kteří se nejvíce naběhali. Nikdo
nepřišel zkrátka, všechny děti dostaly
malé balíčky za velkou snahu a úsilí.
Jsem velmi ráda, že taková obyčejná
drakiáda, je velkým zážitkem nejen pro
děti, ale i pro dospělé, kteří zapomněli
na každodenní shon a alespoň na malou chvíli se vrátili do svých dětských
let.
Děkuji milé porotě za její hodnocení
a také všem sponzorům, kteří přispěli
dětem na odměny
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Okresní přebor ve stolním tenise
Naše škola je už téměř tradičním pořadatelem této okresní soutěže. Funkci hlavního pořadatele a rozhodčího vykonával Mgr. Leopold Vavruša, který jako vždy velmi
zodpovědně a svědomitě dbal na to, aby všichni závodníci i jejich trenéři odjížděli
z Fryštáku spokojeni a plni jen těch nejlepších zážitků.
Mezi další spolupořadatele patřila i paní učitelka Mgr. Sylva Knedlová, která
soutěžící nejen povzbuzovala ke skvělým výkonům, ale i pomohla vyřešit jakýkoliv
sebemenší problém. Sokolovnu k přeborům připravili žáci z 9. B, kteří pomáhali
současně jako rozhodčí.
Do Fryštáku přijelo celkem 7 družstev. Do krajského přeboru postoupilo družstvo starších žáků ZŠ Brumov – Bylnice a družstvo starších žákyň ZŠ Komenského
Zlín. Mladší kategorie do kraje nepostupují.
Naši školu reprezentovali žáci ve všech kategoriích. Chlapci starší (8. a 9. tř).
obsadili 5. – 7. místo, děvčata starší získala 3. místo. Chlapci mladší (6. a 7. tř.)
vybojovali 1. místo, děvčata mladší skončila na 2. místě.
Našim nejlepším hráčem byl Jan Plhák z 6. B, který vyhrál všechny zápasy
a obdržel zlatou medaili.
Děkujeme všem, kteří nejen soutěžili, ale pomohli i s pořadatelstvím.
MŠ

VÁNOČNÍ
Vánoce jdou k nám,
jak je přivítám?
Upeču všem cukroví,
zabalím všem dárky.
Vygruntuji obydlí,
duši ovšem taky.

ps

Pošlu e-mail kamarádkám,
Přeji krásné svátky!
Ať se zase ve zdraví
sejdem v škole zpátky!

Jaký byl Halloween
v naší škole?
Skvělý! Deváťáci jako obvykle usilovně pracovali na výzdobě školy (od
sklepa až po půdu), aby pak odpoledne přivítali chlapce a děvčata z prvního stupně, často i mladší ratolesti
v doprovodu rodičů.
Děti procházely tzv „Halloweenskou stezku“, která byla vyznačena
šipkami a vedla tajemnými chodbami
a vyzdobenými třídami. Během strašidelné cesty potkávaly nejen strašidýlka, čarodějnice, příšery, kostlivce...,
ale i laskavé bílé paní, vypadající jako
princezny. Ve třídách byly pro děti připraveny jednoduché úkoly (ochutnávka elixírů, hod kouzelnou kuličkou...),
za jejich splnění byla sladká odměna.
Velmi se vám to, „deváťáci“, povedlo, připravili jste poutavé a zábavné odpoledne. Umíte vytvořit dobrý
pracovní tým. Poděkování patří i Vašim třídním učitelům – Janě Kalandrové a Tomáši Nedbalovi, kteří Vám se
vším pomáhali.
MŠ

Ten vánoční čas,
už je tady zas!
Nedělám si starosti
nemám žádnou tíži,
Však já nějak překonám,
tu finanční krizi!
Stačí pevné zdraví
a rodinná pohoda,
K tomu něco dobrého,
hlavně teplo domova.
J.R., 8.B

r r r r r r r r r r
V městské knihovně

Bramborová tiskátka

V naší školní družině je tradicí, že
každé poslední úterý v měsíci chodíme
společně do knihovny. Tak tomu také
bylo v úterý 27. října.
Knihovnice paní Zapletalová i tentokrát nabídla dětem spoustu nových
dětských knížek.
Děti si mohly v knihách listovat,
přečíst si zajímavosti v encyklopediích,
nebo si knihy vypůjčit. I takto se dá
strávit odpoledne.
Vychovatelky školní družiny

Pondělní odpoledne 26. října jsme
se v naší školní družině sešli s rodiči
a dětmi při tvořivé práci. Nejenom děti
měly radost z vyráběných bramborových
tiskátek, ale i rodiče se předháněli, kdo
bude mít tiskátko krásnější.
Společné odpoledne rychle uteklo
a dětem se ani nechtělo ze školy
domů.
Vychovatelky školní družiny
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V letošním roce byla pozornost obecního zastupitelstva věnována především
celkové úpravě návsi naší obce. Místní kaplička prošla celkovou rekonstrukcí
a také okolí bylo včetně sadbových úprav proměněno v příjemné prostředí malého
parčíku.
17. říjen 2009 se proto zapíše do
historie obce jako slavnostní den, kdy
byla zrekonstruovaná kaplička znovu vysvěcena a zároveň posvěcena nová pamětní deska věnována padlým vojínům
1. světové války, která tvoří pietní místo
v novém parčíku.
Kaple zasvěcená Panně Marii Pomocné byla postavena v roce 1879
stavitelem Antonínem Fišerem z Holešova. V dřívějších dobách se v ní na jaře
konaly každodenní májové pobožnosti.
Během 1. a 2. světové války přišla kaplička o dva zvony, které byly zabaveny
a použity na výrobu munice.
Poprvé byla kaplička vysvěcena
v r. 1884 a přesně na den za 100 let
v r. 1984 byla vysvěcena opět z důvodu
nainstalování elektromechanického zařízení ke zvonění.
Znovu posvěcení kapličky, pamětní
desky a celebrování mše svaté se ujal
pražský biskup Mons. Karel Herbst,
který při své cestě na Moravu navštívil
naši obec. Zároveň jsme přivítali také
otce Miroslava Dibelku z fryštacké farnosti.

Po slavnostním obřadu následovala prohlídka výstavy historických materiálů – fotograﬁí, dokumentů, obrazů
a hospodářských předmětů z dřívějšího
života na vesnici v prostorách obecního
domu.
S.V.

STÁTNÍ SVÁTEK VE SPORTOVNÍM DUCHU
S příchodem zimy se tak nějak všichni
choulíme do tepla, přesto se však snažíme
nezahálet a i to malé sportování nikomu
neuškodí.
Letošní státní svátek 28. října jsme
oslavili po svém, a to ve sportovním duchu.
Byl totiž uspořádán turnaj ve stolním tenisu, který má své tradice již z minulých let.
Sešla se celá řada sportovců, a pro
sovu velkou účast byly vypsány 2 kategorie
- dospělí a děti do 18 let. Kategorie dospělých byla dále rozlosována do dvou skupin
a teprve v semiﬁnále se rozhodlo o vítězství v této kategorii.
V jednotlivých zápasech se nehledělo
na věk a tím byl celý turnaj velmi zajímavý.
Všichni si byli rovni, záleželo jen na
zručnosti a hlavně na štěstí. Ať hrál mladší
nebo starší, výsledky zápasu byly mnohdy
nečekané. Některé výměny míčku byly odměňovány řádným potleskem velké podpory povzbuzujících. Pochvala patří všem soutěžícím, protože nebylo špatného hráče.
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Spousta nadšení, sportovního zápalu, bohaté občerstvení zkrátka správná atmosféra. Tak lze hodnotit zdařilé odpoledne a zbývá jen vzkaz pro všechny:
TRÉNUJTE NA PŘÍŠTÍ ROČNÍK!!!

Vážená paní, jejíž jméno neznám,

8

Výsledky turnaje: Dospělí - 1. místo Jiří Krajča, 2. místo
Aleš Krajča, 3. místo Stanislav Výskala
Děti - 1. místo Michal Vráblík, 2. místo Tomáš Vráblík,
3. místo Radim Daněk
Popelářová Hana

AD: ROZHLAS

jako jistě mnoho jiných jsem četl ve Fryštáckých listech Vaše přespříliš ostrá slova a zamrzela mě. Nebudu Vás zahlcovat stovkami vět, na jejichž základě bych si dovolil s Vámi polemizovat, a pokusím provést jejich zhuštění (a dopředu se
omlouvám za jejich nesourodé plynutí).
Než se do toho pustím, opomenu ono negativní zabarvení a pokusím se být neutrální, byť to patrně nepůjde. Uvádíte
výčet výdobytků dneška: internet, televizi a „další jiná média“, abyste poukázala na zbytečnost rozhlasu. Zároveň poukazujete na skutečnost, že v 11.30 pobývají doma „pouze“ senioři (Vašimi slovy „důchodci“; možná ovšem myslíte i občany
pobírající důchod invalidní) a maminky s dětmi. Tedy: (mimo skutečnost, že patrně nepůjde o úplný výčet těch, kdo mohou
v uvedený čas pobývat doma) obávám se, že
a) jednak všechny domácnosti nemají internetové připojení k dispozici, kupř. zejména senioři, jejichž počet v celkovém
kontextu obyvatel Fryštáku by nás nepochybně překvapil, a kteří tudíž netvoří marginální skupinu občanů tohoto města.
b) ne všichni, kdo internetové připojení v domácnosti mají, navštěvují stránky města Fryštáku, z nichž by zjišťovali informace dosud prezentované rozhlasem.
Vaše dítě je přes Vámi zmíněná opatření buzeno. To je jistě nepříjemné a chápu, že chcete jako svědomitá matka (kterážto skutečnost mi vyplývá z úryvku Vašeho e-mailu) pro své dítě to nejlepší. To je obdivuhodný přístup. Přesto je třeba si
uvědomit, že Vaše dítě z této etapy svého života brzy vyroste, a rozhlas mu nebude činit problémy.
Představme si možnost, že by byl rozhlas zrušen. Domnívám se, že by to přispělo k dalšímu odcizení fryštáckého společenství. Pokud Vás dění ve městě nezajímá, nepochybně Vám to nebude vadit. Pak pro Vás asi nebude důležitá občanská
sounáležitost. Nemělo by však být důležitým rozměrem člověka-občana povědomí o místu, kam patřím (jedna z důležitých
složek jeho identity)? Povědomí o domově? Je snazší žít na nějakém místě, aniž by mě zajímal jeho společenský či kulturní
život?
Jistě by nebylo snadnější informace vyhledávat na vylepených letácích a plakátech, které stejně záhy na zřejmě nejfrekventovanějším místě, otočném válci na náměstí, mimofryštácké komerční instituce přelepí svou inzercí a k nimž se všichni
ani nedostanou…
Můžete argumentovat tím, že od ledna bude přece každá domácnost dostávat do schránek Fryštácké listy, místní informační zdroj, zdarma. I v tomto případě vyvstává jedno důležité „ale“. Ani v tomto informačním měsíčníku se neobjevují
informace všechny. Některé se vynoří spontánně a měsíční rozpětí je pro ně příliš dlouhé. Jako třeba ty rázu praktického.
Firma prodávající kuřata, oděvy atd. Tato hlášení jsou schopna přilákat zájemce – a patrně to oběma stranám za to stojí...
Nepochybně i pro Vás jsou důležité informace o přerušení dodávek elektřiny... Kultura: je-li potenciální návštěvník vyzýván
ve dny akci bezprostředně předcházející, k její návštěvě, může jej tato výzva přimět k účasti...
Nuže, máme rozhodně na výběr, chceme-li se ještě více uzavřít dennodenní realitě malého města a brát je pouze jako
místo k přespávání, nebo vystavíme-li se více občanským interakcím, a budeme si tak muset navzájem prokazovat jistou
míru tolerance.
Pro mě rozhodně druhá možnost stojí za to...
Dobré dny Vám přeji.
Jan Krčma
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TJ Fryšták – oddíl kopané
Hodnocení podzimní části sezóny 2009/2010
Áčko zahájilo sezónu oslabeno o ofenzivní dvojici bratří Křenků. V loňské sezóně dal Josef s Tomášem třicet branek,
což nebylo jednoduché nahradit.
Sezóna začala brzy v létě zápasy
Poháru hejtmana, ve kterých se nám
tradičně dařilo. V prvních dvou kolech
jsme vyhráli a ani góly nám nechyběly.
Dobrou střeleckou mušku z pohárových
střetnutí potvrdili hoši též v prvním kole
soutěže, kdy dali búra Malenovicím. Přišla trošku zbytečná porážka v Lubné,ale
následovaly tři vydařené zápasy, znovu
s výborným zakončením. Na fryštácké
hráče ovšem čekala série náročných utkání. Ve Štítné po kvalitním výkonu uhráli bod a byli tak prvním mužstvem, které
do té doby sebralo nějaký bod suverénně hrajícímu soupeři.
Čekalo se potvrzení vybojovaného bodu doma s Admirou, ale
soupeř nás překvapil a uhrál ve Fryštáku remízu. Následoval zápas s možná nejbohatším klubem regionu ve Vizovicích
a zisk cenného bodu, ale bohužel na delší dobu ztráta našeho
do té doby nejlepšího střelce Loštáka.
Disciplinární komise mu udělila v porovnání s tresty za
loňskou kauzu v okrese, neuvěřitelně vysoký trest – 6 utkání
stop. Tento tvrdý verdikt byl citelně znát v dalším průběhu
soutěže. Zejména v utkáních v Holešově a domácím zápase
s Těšnovicemi nám Luděk v ofenzívě chyběl. Právě v domácím
střetnutí s Těšnovicemi přišla druhá porážka v soutěži a nutno dodat spravedlivá.
Další zápas nám ovšem vyšel na jedničku.Vyhráli jsme
s Kelčí, pro nichž to byla jediná prohra v podzimní části soutěže.Parádně oslavil výročí i ukončení kariéry Vilda Gettler. Škoda dalšího utkání ve Slavičíně.Mužstvu utkání nevyšlo herně
ani výsledkově.
Fryšták byl jediným mužstvem z první šestky tabulky, které
ztratilo s rezervou ligového mužstva všechny body. V posledním zápase jsme vyhráli v předehrávce úvodního jarního kola
v Malenovicích.
Fryšták má velmi úzký kádr, ovšem zkušených kvalitních
hráčů. Nutno zapracovat ještě více na doplnění mladších
hráčů do sestavy. Pokud je tým kompletní hraje ofenzivní kopanou, což přináší také výsledky. Domácí příznivci musí být
s výsledky první poloviny soutěže spokojeni.
Ty podzimní vynesly mužstvo na 4. místo se ztrátou pěti
bodů na čelo soutěže.
Střelci branek mužstva Fryšták “A“: Lošták Luděk 10, Křenek Petr 8, Dvořák Lukáš 5, Velikovský Karel, Bednařík Pavel
3, Pančocha Tomáš, Gettler Vilém, Doležel Václav, Petráš Pavel, Rozum Karel 1.
• „B“ mužstvo 8. místo 14 5 4 5 31:26 19 bodů
Po zrušení C mužstva se zapojilo do činnosti rezervního
týmu několik nových, převážně mladších hráčů. Na začátku
soutěže to vypadalo dobře nejen s širokým kádrem, ale též
výsledkově.
První body nám darovala Lípa, následně jsme uhráli remízu na půdě podzimního lídra Březové a ve třetím kole jsme
vysoko vyhráli doma s Pohořelicemi. Mužstvo předvádělo
dobrou hru a byl znát tlak o místo v sestavě. Přišla série pěti
zápasů - doma jsme vyhráli (Mysločovice, Zádveřice), ale třikrát z venku odjížděli s prázdnou (Březůvky, Tečovice, Veselá).
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Pak nám los přidělil do cesty dva poslední
týmy tabulky (Paseky, Mladcová) a ještě
na domácím hřišti. Hoši nečekaně ztratili
body, které téměř napravil zisk tří bodů na
Příluku. Kdyby ovšem mužstvo opět nezaváhalo doma. Zbytečně ztratilo v posledních vteřinách výhru v derby s rezervou
Lukova. Poslední dvě střetnutí odehrálo
mužstvo venku a přivezlo jeden bodík.
Vystoupení naší rezervy můžeme hodnotit mnohem kladněji, než po loňském
podzimu. Příležitost dostávali mladší hráči a mnozí nezklamali. Věřím, že dobře
rozjetou sezónu rezervní mužstvo dohraje
na jaře v klidném středu či popředí III. třídy.
Střelci branek: Sušila 7, Tallarini 5, Chudý. T. 4, Doležel.
M. 3, Chudý. D., Adamík, Hubáček, Doležel. V. po 2, Lošták
a Noha po 1.
• Žáci - okresní přebor 7. místo 11 5 2 4 28:18 17 b
Chlapci nezahájili sezónu příliš dobře a po pátém kole to
vypadalo na boj o záchranu.
V dalších šesti kolech však uhráli dost bodů, což stačí na
klidný střed tabulky. V mužstvu je 16 hráčů, ale v průběhu
podzimu chyběli pro nemoc ve třech utkáních oba brankáři.
To negativně ovlivnilo výsledky. Mužstvo vyloženě během
podzimu přehrálo jediné mužstvo, kluci z Mladcové. Problémy
jsme měli v koncovce.
Celkové vystoupení žáků během podzimu můžeme hodnotit velmi pozitivně. Mužstvo má dobrou tréninkovou docházku
i snahu poprat se o dobré výsledky.
Vzhledem k vyrovnanému průběhu soutěže ztrácí na první
místo šest bodů.
Střelci branek: Doležel Martin 10, Maček Jakub 6, Hřebačka Jan 4, Hrbáček Martin 3, Gregor Radek a Ševčík Jan 2,
Staněk Václav 1.
• Přípravka - okr. soutěž 3. místo 10 7 0 3 51:22 21 b
V letošním ročníku je v kádru jen 17 hráčů. Všichni dostali
v průběhu soutěže příležitost. Po celou podzimní část se mužstvo pohybovalo na předních příčkách tabulky.
Na podzim třikrát přípravka prohrála, ale ani jednou herně nezklamala. Ve Vizovicích, za obrovského vedra, nás bylo
málo, bez střídání jsme vydrželi jen poločas. V Luhačovicích
mužstvo selhalo v koncovce a doma proti Podk. Lhotě, která
nastoupila spíše s výběrem žáků okr. Zlín, jsme neměli šanci.
Cenná je výhra s mužstvem Slušovic“A“, které prohrálo jen
s námi. Výborná je tréninková docházka. Celé mužstvo zaslouží pochvalu za předvedené výkony.
Střeleckou oporou mužstva byla Kačka Dohnálková 13
branek a Pavel Gálík 11 branek.
Velký zájem byl o nově vybudované tenisové kurty, které jsme během roku otevřeli a hřiště s umělým povrchem
i naše nově vzniklé internetové stránky.Na hřišti bude až do
konce února probíhat každý víkend již 5. ročník zimního turnaje.
Srdečně Vás tedy zveme k návštěvě našeho areálu i v zimních měsících.Rád bych touto cestou poděkoval všem sponzorům i fanouškům za přízeň našemu oddílu a také hráčům
všech mužstev za dobré výsledky v podzimní části.
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Vzpomínka
na vzácného kněze
a člověka
Msgre ThDr. STANISLAVA ZELU,
světícího biskupa olomouckého

TÝDEN KNIHOVEN
Týden knihoven proběhl i letos ve
znamení poznávání krásy knih a zajímavostí mikroregionu Lukovské podhradí,
pohádek, pověstí, počátků osídlení
a historie Fryštáku, osobností i knižních novinek a zajímavostí fondu knih
a časopisů pro děti a mládež v městské
knihovně. Knihovnice paní Zapletalová
a kronikář města ukázali dětem z mateřské školy a školní družiny nové knihy
a připomněli významné události, památky a osobnosti Fryštáku. Také letos
jsme se vydali krajem mýtického praotce Fryštačanů – Andrýska – po jeho
naučné stezce, ze Skalky se seznámili
s místy Fryštácké brázdy, zastavili se
u hraničního kříže na Vítové a besedovali v kulturním zařízení a pobočce
knihovny ve Vítové, kde paní Jašková
připravila výstavku regionálních publikací a malé občerstvení. Minulost obce
zachycuje výstava zvětšených dobových
fotograﬁí. V rámci besedy účastníci vyslechli ukázky veršů z díla kněze Theodora Zamykala, rodáka z Vítové.
V průběhu Vánočních trhů v prosinci bude opět v městské knihovně paní
Stanislava Žabková předvádět výrobu
proslulého vizovického pečiva, manželé
Vajďákovi nabídnou ukázky vánočních
ozdob z pedigu a slečna Jana Kapustová ze Slušovic bude předvádět a prodávat košíky z pedigu nebo ozdobnou
bižutérii.
-Měk-

Právě před 40 léty (6. prosince 1969)
zesnul v Pánu v Radvanově u Tábora
Otec biskup dr. S. Zela (narozen 12.
7. 1893 v Horních Nětčicích). Pocházel
z osmi sourozenců (narodil se v pořadí
sedmý). Přestože vyrostl ve skromných
poměrech, od dětství vynikal zbožností
a velkým nadáním. Na Gymnáziu v Přerově i v rámci studia bohosloví patřil
k elitě. Pracovitostí, sečtelostí a pokorou byl vzorem nejen svým vrstevníkům.
Na kněze byl Stanislav Zela vysvěcen
5. července 1917. Počítalo se s ním pro
práci v arcibiskupské kurii, ale napřed
musel sloužit v duchovní správě. Jeho
první kroky vedly do Fryštáku, kde působil coby kooperátor u faráře P. Jana
Drábka (autora známé knihy o farnosti
fryštácké z roku 1915). V nelehkých poměrech, kdy po roce 1918 část věřících
přešla církve československé, roznášel
mladý Zela Drábkův spisek proti odpadlíkům (za to mu kliku ode dveří potřeli
fekáliemi...)
Přesto své povinnosti v duchovní správě plnil s pokorou a svědomitě dál. Své
postoje duchovní opíral o laskavý vztah k lidem a pomoc potřebným. Vodil poutníky z Fryštácka na sv. Hostýn. Jeden chlapec ztratil při cestě kabátek a bál se,
že doma dostane výprask. Zela mu koupil kabát z vlastních skrovných prostředků. Fryštačané si kaplana Zelu postupně oblíbili a a jeho vážnost na veřejnosti
vzrostla. Po 3 letech působení ve Fryštáku nastoupil jako sekretář a ceremoniář
olomouckého arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského. Později působil v této funkci i u arcibiskupa Josefa Cyrila Stojana. Po jeho boku procestoval desítky míst
na Moravě i na Slovensku v rámci vizitací a biřmování. Až do roku 1947 byl ThDr.
Zela sekretářem arcibiskupa Leopolda Prečana. Jako doktor teologie se věnoval
i práci vědecké, (napsal např. studii o náboženských poměrech v době předbělohorské na Moravě).
V roce 1938 se stal dr. Zela nesídelním kanovníkem olomouckým, 1940 sídelním kanovníkem, l8. října 1940 jmenován titulárním biskupem harpasským
a auxiliárem olomouckým, konsekrován byl 14. září 1941. Dne l. října 1944 byl
jmenován prelátem scholastikem, roku 1949 prelátem proboštem. Také Zela si
užil „péče“ okupační moci, pobytu v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Ani v osvobozeném státě ho zejména po komunistickém převratu nečekalo
nic dobrého. V roce 1950 byl protiprávně odsouzen na 25 let žaláře (původně
měl dostat trest smrti!) A tak se podobně, jako další kněží či básníci Renč,
Zahradníček, ocitl v Leopoldově a jiných věznicích. Teprve v červnu 1969 byl
Stanislav Zela zproštěn viny a rehabilitován – s podlomeným zdravím, zcela vyčerpán. Jen víra a nezlomná vůle držely jej při životě... Přesto léta týraný organismus
nakonec podlehl. Právě v čas adventní opustil tento nevděčný svět pozemský
a spočinul v náruči Otce Nejvyššího.
Fryštáčtí farníci – pamětníci – vzpomínají na biřmování roku 1942 v kostele
sv. Mikuláše a svěcení kříže na Žabárně. Otec biskup Zela měl na Fryštácku řadu
přátel, proto bude na doporučení farníků jeho jméno uvedeno mezi osobnostmi
z oblasti duchovní.
Za poskytnuté informace a zapůjčené materiály děkuji panu Janu Doležalovi z Kvapilovy ulice. V příspěvku bylo využito knihy Jindřicha Zdeňka Charouze OPraem Biskup
– vyznavač (1991), především stati Jana Huňky o S. Zelovi, s. 255 – 271.

- Za -
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Když se Kateřina klouže, potom Mikuláš přeskakuje louže
14. prosince oslavíme 140 narozeniny P. Ignáce Stuchlého. V pondělí
den před tím, nás navštíví don Enrico
dal Covolo. Je to hlavní postulátor pro
svatořečení v salesiánské kongregaci.
14.12. potom bude mše svatá v kostele, kterou bude mít P. Pavel Čáp s
následnou besedou. Představíme koncepci Staříčkova muzea a novinky z procesu blahořečení.
Připomeňme si Ignácovo dětství:
Ignác Stuchlý se narodil 14. prosince 1869 v Boleslavi v kraji ratibořickém
v pruském Slezsku. V té době patřila
Boleslav k farní obci Píšti, bylo to asi
hodinu pěšky. Ignácovi rodiče se jmenovali Šimon a Marianna. Měli tři syny,
z nichž Ignác byl prostřední. Měli i nějaké dcery, ale ty brzy umřely. Stuchlí
měli v Boleslavi zemědělský grunt, který musel být středně velký, protože měli
i koně.
Z Ignácových dětských let máme
po ruce vzácnou zprávu od jeho sestřenice, pozdější generální představené
sester dominikánek v Olomouci, matky
Augustiny Stuchlé, také rodačky boleslavské. Píše:
„Ignác jevil už jako hoch nadprůměrné nadání a zbožnost. Vnímavá
duše dobrého dítěte zdědila po rodičích
a předcích nejušlechtilejší vlastnosti
povahové, neboť v rodině byl opravdový katolicismus dědictvím otců. Rovněž
výchova školní se děla v duchu ryze
katolickém a uzpůsobovala hocha, pro
vše dobré zaníceného, aby po létech zakotvil svými sklony v nejvyšších metách
kněžství podle Srdce Božího. O velké
budoucnosti svého žáka se vyslovil téměř prorockým duchem učitel hochův
Jan Kolibaj, jenž působil na jednotřídní
německé škole v Boleslavi velmi blaho-

Upozornění
Dům Ignáce Stuchlého se uzavře
v pondělí 21. prosince večer a opět
otevře v pondělí 4. ledna ráno.
Přejeme všem milostiplné vánoce,
pohodu v dnech volna a děkujeme za
podporu, kterou nám projevujete.
Těšíme se na všechny o vánočním
jarmarku. Budeme nabízet tradiční
punč pro dospělé i děti, staříčkovy
placky a pokud zbude místo ve stánku, i knihy s vánoční tématikou.

Kronika oratoře (8.)
(škol. rok 1930-31)

dárně v ohledu mravním, náboženském
i národním. Zásluhou učitele se probouzela v mnoha žácích povolání k duchovnímu stavu.“

Co bude
4. – 6. 12. 2009 adventní duchovní
obnova
Vede: P. Jiří Kopřiva
Biskupský delegát pro katechezi a
prefekt AKS Olomouc - Stojanova kolej.
Budovatel rajnochovického střediska ARCHA, organizátor Svatohubertských poutí na Sv. Hostýnu, zpovědník
a duchovní doprovázitel.
Jubilejní 10. DISácký ples
Termín: 16. 1. 2010
Normálně dělíme po celý rok děckama. Ale dneska je fakt výjimečný deň.
Děláme jubilejní DISácký ples. A ať tu
enem, tak nečapíte, možete si zahépať
při bandě muzikantů seskupených okolo Ondry Svačiny. Asi bude aj předtančení.
Rezervace vstupenek v recepci DISu
do 13. 1. 2010, po tomto termínu se
dají do volného prodeje.

V neděli 22. března počasí bylo
skutečně jarní a jak se zdálo i ve
všech chovancích – oratoriánech byla
jarní nálada, radost a upřímnost zářila každému z oka. Při ranní mši svaté
byli tři oratoriáni u sv. přijímání. Po
mši sv. dali se zase do obvyklých her.
Poněvadž bylo velmi pěkně na dvoře,
vynesli jsme také kopací míč, který
zaměstnal skoro polovic oratoriánů.
V poledne jsme se pomodlili na dvoře Anděl Páně, když zvon nás k tomu
zval. Po poledni po sv. přijímání v besídce se mluvilo o hlavních tajemstvích
a vysvětlen význam „Smrtná neděle“,
která právě připadala. Ve 4 hodiny
byla pro oratoriány předvedena pěkná
biblická hra „Josef Egyptský“. Hoši se
do ní úplně vžili, a když pokřikovali na
faraóna, aby nevěřil falešným výpovědím Elšidovým proti Josefovi, zdálo
se, že jsme před soudem Pilátovým,
kde lid křičí, aby Ježíš byl ukřižován.
Velkým dojmem na ně hra zapůsobila.
„Oratoř“ také přinesla své zajímavosti. Mezi jinými obrázek konce s mnoha
technickými chybami. Kdo je našel,
byl odměněn. Odměnu dostali Metela Bedřich a Doležal Rudolf. Sportovní stránka donesla výsledek zápasu
o šampionát v ping-pongu. Výsledek je
tento: šampiónem Poledňák, mistrem
Metela, podmistrem Vlček, tovaryšem
Kučera. Obdrželi své odměny, se kterými se nechali fotografovat.
Ještě jedna věc zasluhuje zmínky.
Odpoledne, když většina oratoriánů si
na dvoře hrála, přišli na dvůr tři zuřiví
sokolové a počali některé hochy lákat
ven. Když však se jim to nedařilo, jali
se nadávati na oratoř a oratoriány. Se
zlou se však potázali, neboť v okamžiku měli kolem sebe hlouček oratoriánů, kteří nadavše jim do vyzvědačů
a špehounů, přinutili je k odchodu.
Taktéž stalo se těm, kteří čekali u kostela na ty větší, aby je zradili a odvedli
z kostela.
Bůh žehnej těmto vytrvalým oratoriánům, by i nadále se uchovali pevnými v přesvědčení a dobrými.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Klub maminek

Přijetí u starosty francouzského městečka Puymirol

PROGRAM
na listopad 2009
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

• 1. 12. Cvičení a říkanky s maminkou
Dankou s překvapením na závěr
• 8. 12. Návštěva pí. ředitelky MŠ
Fryšták M. Ševelové - vady řečí u dětí
• 15. 12. Malování barvami (Windows
color) – slupovací obrázky na sklo
• 22. 12. Předvánoční posezení, ochutnávka cukroví a zpívání koled
• 29. 12. Prázdniny
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
Páteční tvoření 18. 11. v 17 hod.:
Promítání pohádek s baterkami + dětský šampus za odměnu
Přejeme Vám všem krásné Vánoce
a úspěšný nový rok 2010

Prodám, nebo pronajmu
byt 3+1, 72 m²,
v cihlovém domě
o 6-ti bytových jednotkách
ve Fryštáku.
Byt je v osobním vlastnictví.
Vytápění centrální plynové.
K bytu přináleží
sklepní prostory 5 m², kočárkovna
a sušárna. Součástí je i garáž,
nacházející se v blízkosti objektu.

CENA DOHODOU

tel. 724 206 379
Poděkování
Výbor TJ Fryšták-Sokolovna děkuje
svým členům, kteří se zúčastnili brigády dne 12. 11. 2009.
Uklízely se prostory Sokolovny ve
Fryštáku, tzv. Peklo, kde již skončily
svou činnost nájemci obchodů, a bylo
potřeba tyto místnosti „zkulturnit“. Po
zednických úpravách vlhkého a odpadlého zdiva zde bylo vymalováno. Ochotní členové TJ Fryšták – volejbalisté /Z.
Poledňák, L. Ševela, B.Konečný, J. Poledňák, H. Fryšová i s dcerou Miškou,
L. Bečicová, P. Miklová, P. Sedláčková,
J. Rafaja, D. Konečná/ ve svém volném čase a svými čistícími prostředky
z těchto prostor učinili příjemné a kulturní prostředí. Doufejme, že nám zde
dlouho vydrží a bude využíváno ve prospěch nejen členů tělovýchovy…

Když jsem před 20 lety vyběhl do lesů za Lukovečkem na svůj první závod
v orientačního běhu, vůbec by mě nenapadlo, že mě to zavede až na setkání třeba
s českým ministrem, dánským korunním princem a nebo starostou staré francouzské pevnosti nedaleko Bordeaux zvané Puymirol, založené v roce 1246. V současnosti je to malebné městečko obklopené hradbami a proseté mnoha kamennými arkádami na původní středověké výstavbě. Orientačnímu běhu se v Puymirolu věnuje
kolem 60 obyvatel a je to teprve pět let starý oddíl, jehož členem jsem se stal letos
na jaře, když mi nabídli pomoc během mezinárodních závodů ve Francii. Společně
jsme pak na francouzském mistrovství posunuli klub do druhé francouzské ligy.
Na podzim jsem se na jihozápad Francie vydal znovu. V Česku už dávno vládlo
sychravé počasí, zato dole na jihu ještě hřálo sluníčko. Lákadlem dalšího francouzského mistrovství byl závod ve starověké pevnosti Carcassonne, která je od roku
1997 i na seznamu památek UNESCO. Probíhat uzkými uličkami a hledat kontroly
kolem obrovitých hradeb byl úžasný zážitek, a také velmi hezká tečka za letošní sezónou, která se české reprezentaci opět dost vydařila. Dana Brožková z Rovenska
pod Troskama obhájila titul mistryně světa a naše mužská štafeta opět sahala po
medaili. Tentokrát nechybělo 20 vteřin jako vloni v Olomouci, vše skončilo naprosto
nečekaně. Letos na východě Maďarska zvítězil duch fair-play, když tři vedoucí štafety závodu – Francie, Norsko a Česko se vzdaly medailí a ukončili svůj závod těsně
před cílem, aby uprostřed lesa poskytly první pomoc vážně zraněnému švédskému
závodníkovi.
Tomáš Dlabaja
Vlevo na obrázku starosta Puymirolu Jean-Louis Coureau, vpravo předseda oddílu orientačního běhu Stephane Rodriguez

POZVÁNKA
Do nově otevřené kosmetické praxe Vás zve Petra Chromčáková
(roz. Dupalová) v prostorách kosmetiky Lea ve Fryštáku na náměstí Míru.

•
•
•
•
•
•

Ošetření pleti biokosmetikou Nobilis Tilia.
Masáže obličeje a dekoltu.
Barvení řas a obočí.
Epilace obočí.
Depilace voskem.
Líčení denní, večerní, svatby.

Otevřeno vždy v pondělí dle objednávek na tel.: 739 469 882.
Na Vaši návštěvu se těší
Petra Chromčáková
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Omezení růstu sinic na Hornoveské nádrži ve Fryštáku
Omezení růstu sinic v Hornoveské nádrži obce Fryšták probíhalo na základě smlouvy ze dne 28. 5. 2009.
Doba realizace od 1. 6. do 2. 10. 2009.
Údaje o nádrži*:
- celkový objem nádrže
- z toho:
retenční objem
zásobní objem
stálé nadržení
- max. hladina v nádrži Mmax
- max. zásobní hladiny Mzmax
- hladina stálého nadržení Ms
- zatopená plocha při Mmax
- max. délka zátopy
- průměrná hloubka vody v nádrži

19 500 m3
5 200 m3
13 400 m3
900 m3
304,40 m n.m.
303,80 m n.m.
300,50 m n.m.
9 300 m²
200 m
3m

Popis řešení:
Sinice potřebují ke svému růstu živiny a to především
fosfor. Zdrojem fosforu je jednak Hornoveský potok, který
zásobuje Hornoveskou nádrž vodou, jednak sediment (bahno) v Hornoveské nádrži. K uvolňování fosforu ze sedimentu
(z bahna) se děje za anoxických (bezkyslíkatých) podmínek.
Bezkyslíkaté podmínky se vytvářejí hlavně v období teplých
nocí vlivem noční respirace řas a sinic a také vlivem teplotní
stratiﬁkace a zakalení vody i vedne. Aby nedocházelo k těmto kritickým stavům s absencí kyslíku, byla zvolena strategie
provzdušňování vzduchem (tedy okysličování). Aerace probíhala z aeračních trysek v délce cca 100 m. Aerační zařízení
bylo umístěno v technologickém kontejneru postaveném na
břehu nádrže. Technologický kontejner byl zásobován elektrickou energií. Zásobování elektrickou energií zajistil Městský
úřad Fryšták.
Posouzení současného stavu:
Z provedených analýz vyplývá, že koncentrace fosforečnanů na přítoku se pohybují kolem 10 μg/l a jsou pravděpodobně zdrojem fosforu pro rozvoj fytoplanktonu, a proto dochází
k růstu biomasy. Dále pak dochází k resuspendaci sedimentů
pravděpodobně i díky rybí obsádce.
Tím, že se provádělo provzdušňování vodního sloupce nedošlo k masovému rozvoji vodního květu, respektive počtu
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buněk, tzn., že nebyl překročený hygienický limit – tedy 100
000 buněk/ml (hodnoty počtu buněk se celou dobu pohybovaly v rozmezí 25-85 tis. buněk/ml) i přes to, že byly poměrně
vysoké teploty a zvýšený rekreační ruch. Z hygienického hlediska byla voda v pořádku a průhlednost se pohybovala kolem
50 až 80 cm.
Aerace splnila svůj účel tím, že zabránila přístupu živin
ze sedimentu do vodního sloupce a tak nedošlo k velkému
rozvoji biomasy.
Jak vyplývá z naměřených parametrů - vlivem provzdušňování byla koncentrace kyslíku v celém vodním sloupci zajištěna tak, aby nedošlo v celém proﬁlu k anoxickému prostředí.
Návrh dalšího postupu:
• Pro rozhodování o dalším řešení nádrže by bylo vhodné realizovat analýzy sedimentů, které jsou pravděpodobným
zdrojem živin.
• Aktualizovat rekognoskaci terénu – při přívalových deštích dochází ke vnosu živin do nádrže.
• Provést revizi rybí obsádky a zredukovat ji nebo obměnit.
Díky ní dochází k recyklaci živin do nádrže. V této souvislosti
je třeba rozhodnout o prioritách užívání nádrže, zda se bude
jednat o nádrž rekreační či rybochovnou.
• Zabezpečit prevenci vnosu živin z povodí nad nádrží (tzv.
měkká organizační opatření) s permanentní kontrolou MÚ.
Závěr:
Doporučujeme realizovat analýzy sedimentů - jakožto podklad pro rozhodování o prioritách užívání nádrže a pro rozhodování o návrzích nápravných opatření v nádrži (efektivnost
těžby sedimentů - protože zdrojem živin pro sinice jsou pravděpodobně sedimenty …)
Dosud provedená opatření v průběhu dosavadní sezóny
lze hodnotit jako úspěšná, neboť po celou dobu byla kvalita
vody udržena pod mezí hygienického limitu.
Obr. 1 – Technologický kontejner na břehu
Obr. 2 – Trysky označené bójkami
Ing. Jiří Palčík, Ph.D.
ASIO, spol. s r.o.
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SILVESTROVSKÝ VEČER
V MĚSTSKÉM DIVADLE ZLÍN

Město Fryšták pořádá komorní koncert
v rámci projektu Domovem české hudby.
Akce se uskuteční v kostele svatého Mikuláše
v pátek 11. prosince 2009 od 19. hodin.

Dovolujeme si Vás pozvat do
Městského divadla Zlín na Silvestrovský večer. Připravili jsme pro Vás silvestrovské menu za cenu 350 Kč:
- představení světoznámé komedie Sluha dvou pánů s Radovanem
Králem v hlavní roli
- pohoštění v podobě rautu (po
představení)
- a několik skleniček sektu...
Než se vrhnete do víru silvestrovské noci, přijďte k nám prožít příjemný večer, který začíná úderem 18.
hodiny představením ve Velkém sále
a bude končit ve foyer ve 22 hodin.
31. prosince od 18 hodin
Velký sál a foyer
Městského divadla Zlín

Účinkují:
Jan Gottwald – arcidiecézní organolog arcibiskupství olomouckého - varhany
Martin Havelík – violoncello (Praha)
Michaela Kopytková – klarinet (Olomouc)
V programu zazní následující díla:
J. S. Bach: Concerto G-dur, BWV592 (Allegro-Largo-Allegro)
B. Martinů: Vigílie pro varhany, H.392
J. B. Foerster: Impromptu pro varhany, op. 135
J. Gottwald: Varhanní improvizace na píseň: „Ejhle, příjde Pán a Bůh náš“
J. S. Bach/Ch. Gounod: Ave Maria v úpr. pro klarinet a varhany
R. Wagner: Modlitba k Večernici z op. Tannhäuser pro klarinet a varhany
(upr. J. Gottwald)
J. S. Bach: Chorál: Vor deinen Thron tret´ ich hiemit, BWV668
v úpr. pro klarinet a varhany
E. Nápravník: Modlitba pro violoncello a varhany
C. Franck: Panis angelicus ze mše A-dur v úpr. pro Cl, VCl a varhany
(upr. M. Havelík)
PŘIJĎTE SE VÁNOČNĚ NALADIT – SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.
placená inzerce

Prodej
vánočních stromků
vlastní produkce
stromky řezané i v květináčích
- smrky, jedle, borovice
Prodejní místa:
čerpací stanice SILMET
ve Fryštáku a Lípě
supermarket TERNO
Zlín-Louky
Ceny od 200 Kč/ks
AKCE: do 12. 12. sleva 70 Kč
Prodejce:
ARBORES
- lesní a okrasné školkařství
www.vanocni-stromky.info
www.dreviny.info
Firma je členem
Sdružení pěstitelů vánočních stromků.

MĚŘENÍ TERMOVIZÍ
Úniky tepla, tepel. izolace a netěsnosti ve všech typech objektů
(rod. domy, panelové domy, hotely, průmyslové objekty ap.)
Měření el. instalace v jednotlivých bytech panelových domů
jako prevence proti případnému zahoření, vzniku požáru
a následnému ohrožení obyvatel v celém panelovém domě
V elektrotechnice, energetice, strojírenství, topenářství a všude tam,
kde je potřebná a žádoucí tepelná diagnostika součástí
podrobnosti na :

www.mereni-termovizi.cz • mobil 777 229 779

Vánoční
prodej kaprů

❄

pondělí 21. 12. 8 – 18 hodin
úterý 22. 12. 8 – doprodej

❄

❄

„U LUPAČŮ“
Fryšták • Horní Ves • Ke Skalce
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ZPRÁVY Z KRAJE

Krajská nemocnice Tomáše Bati zprovoznila
prostory nového pracoviště CT
ZLÍN – Za účasti vedení Zlínského
kraje zlínská nemocnice Tomáše Bati
(KNTB) slavnostně otevřela prostory
nového pracoviště CT. Ty vznikly rekonstrukcí stávajícího radiodiagnostického
oddělení v budovách č. 23 a 24 a související realizovanou novostavbou.
Ve zrekonstruovaném prostoru byly
vybourány některé příčky, instalovány
nové podlahy, nové rozvody instalací
včetně klimatizace a zazděna stávající
okna. Nová přístavba je pak tvořena
nosným skeletem a stropní konstrukcí kombinovanou z oceli, trapézového
plechu a železobetonu. U CT pracoviště
jsou stěny speciálně upraveny olověnou
vložkou a barytovou omítkou proti ionizujícímu záření. Rekonstrukční práce
byly pracovníky dodavatelské ﬁrmy zahájeny v červnu letošního roku a Zlínský
kraj tato modernizace přišla na 14,5 milionů korun.
Po dokončení stavebních úprav byly
rekonstruované prostory postupně vybavovány příslušenstvím, zahrnující i nový
CT přístroj. Ten je součástí dodávky
dvaceti přístrojů nutných k vybavení některých oddělení zabývajících se léčbou
onkologických onemocnění. „Nové pracoviště umožní navýšení denního průchodu pacientů, především však umožní
během jednoho vyšetření zobrazit větší
rozsah těla. Výrazným způsobem se
zrychlí také vyšetření polytraumat, kde
rychlost hraje stěžejní roli při dalším postupu. Na novém přístroji bude možné
díky jeho technologii a softwarovému
vybavení provádět typy vyšetření, které
stávající přístroj neumožňoval. Jedná
se o virtuální kolonoskopii, kompletní
cévní diagnostiku a neinvazivní zobrazení struktur srdce včetně koronárních
cév,“ uvedl primář radiodiagnostického
oddělení KNTB Zlín Zdeněk Trávníček.
Nové pracoviště CT má dvě ultrazvukové vyšetřovny s příslušenstvím
zahrnujícím přípravny včetně svlékacích
boxů, popisovnu, denní místnost pro
personál, strojovnu a vzduchotechniku.
Ultrazvuk a nové CT vhodně navazují na
čekárnu a registraci původního CT pracoviště a magnetickou rezonanci. Prostory mají optimální velikost. Vyšetřovna CT je řešena s potřebnou rezervou
pro nejnáročnější vyšetření pacientů
v ohrožení života i pacientů v celkové
anestézii.
„Z pohledu naplnění cíle vytváření
podmínek pro zvyšování zdravotní péče
vyplývající z Generelu rozvoje jednotlivých nemocnic, kde se bavíme o in-
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vesticích řádově v miliardách korun, je
modernizace pracoviště CT kamínkem
do mozaiky. Stavební i přístrojová investice v řádech desítek milionů korun je
z hlediska synergického efektu ve spojení s ostatním vybavením a systémem
onkologického centra velmi významným
krokem. Umožňuje včasnější a komplexnější diagnostiku a tím i včasnější
záchyt patologických změn, které se
tak mohu dříve řešit, čímž se zvyšuje
šance k návratu pacienta do plného
zdraví. Významný přínos nového pracoviště je také v léčbě polytraumat, kdy
jedna diagnostika umožní lékařům seřadit úrazy podle důležitosti tak, aby byly
řešeny nejdříve ty, které ohrožují život
pacienta a pak postupně další méně závažná poranění,“ objasnil význam nového pracoviště hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák.
Přístroj CT a dalších 19 přístrojů tvoří projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní
onkologické péče KNTB Zlín.“ Finanční
hodnota projektu dosahuje 83 milionů
korun, které jsou z 85 procent hrazeny
Integrovaným operačním programem
EU, zbylé ﬁnanční prostředky poskytuje
Ministerstvo zdravotnictví ČR.

vedení s odlišnou funkcí. Větší tabule
– návěsti s graﬁckým ztvárněním atraktivity informují o přítomnosti zajímavého
místa v lokalitě, menší směrovací značky ukazují přímo cestu k danému cíli,
tedy například kde na cestě nejlépe odbočit. Značení tedy plní záměr nasměrovat turisty z dálnice a silnic I. třídy
k vybraným cílům.
Menší značky obsahují v kraji i čtyři
druhy zkratek – MPR a VPR (městská
památková rezervace a vesnická památková rezervace), MPZ a VPZ (městská
památková zóna a vesnická památková
zóna). „Tyto zkratky jsou používané na
celém území ČR dle metodického pokynu ministerstva, takže se v nich občané
jistě brzy zorientují a nebudou pro ně
za čas neznámé, na což někteří poukázali. Navíc, návrhy motivů a názvů na
značkách byly odsouhlaseny pracovní
skupinou složenou ze zástupců kraje,
majitelů a správců kulturních a turistických cílů, správců komunikací a dalších
zainteresovaných subjektů dle platné
legislativy,“ doplnil Jindřich Ondruš.
Projekt značení si vyžádal od přípravy projektu po montáž značek necelých 5 milionů korun, z toho Zlínský
kraj přispěl ze svého rozpočtu částkou
tři čtvrtě milionu korun. Na ﬁnancování
se významně podílel Regionální operační program regionu soudržnosti Střední

Rozmístěním hnědých naváděcích značek kraj splatil
jeden dluh v oblasti cestovního ruchu
ZLÍN – Rozmístění 640 hnědých
dopravních značek navádějících motoristy k 54 významným kulturním a turistickým cílům po celém území kraje
dokončil letos v srpnu Zlínský kraj. Při
jejich tvorbě a rozmístění Zlínský kraj
postupoval podle jednotné metodiky
pro označování kulturních a turistických
cílů na dálnicích a silnicích stanovené
ministerstvem dopravy a Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism.
„Instalací tabulí podél cest jsme
splatili jeden dluh v oblasti cestovního
ruchu. Od značek, jejichž podoba a systém rozmístění respektuje metodický
pokyn ministerstva dopravy, si slibujeme lepší orientaci motoristů, zvýšení
návštěvnosti našich hlavních památek
a tedy i rozvoj cestovního ruchu v kraji,“
uvedl náměstek hejtmana pro kulturu
a cestovní ruch Jindřich Ondruš.
Tabule jsou určeny především motorizovaným návštěvníkům, kteří se
pohybují v neznámé lokalitě a nejsou
obeznámeni s místními turistickými
a kulturními cíli. Značení má dvojí pro-

Morava (3,4 miliony korun), vypracování projektové dokumentace na značení
bylo v letech 2005–2007 zase ﬁnancováno z programu přeshraniční spolupráce INTERREG ČR – SR. Projekt ještě
nebyl zcela uzavřen, neboť v současné
době probíhá vypořádání stížností a připomínek, které kraj k rozmístění nových
tabulí shromáždil.

TANEČNÍ KLUB VE FRYŠTÁKU
přijme
chlapce z 2. a 3. třídy ZŠ
do přípravky
pro sportovní společenský tanec
standard a latinu.
Zahájení v lednu 2010,
do konce školního roku.
Od září přeřazení do TK Fortuna Zlín,
pod vedením ing. Radka Felcmana.
Se zájemci se sejdu

j.vavricka@obalprint.cz
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Kapacita
domovů pro seniory
ve Zlínském kraji
odpovídá reálné poptávce
ZLÍNSKÝ KRAJ – Údaje prezentované v českých médiích o tom, že v domovech pro seniory fatálně chybí místa,
považuje za nutné uvést na pravou míru
krajská radní zodpovědná za oblast sociálních věcí a národnostních menšin
Taťána Nersesjan.
V tisku se objevila konkrétní informace, že nejvíc míst chybí mimo kraje
Moravskoslezského a Jihomoravského
právě v kraji Zlínském.
„Údaje, které se objevily ve sdělovacích prostředcích, vycházejí z takzvaných pořadníků, v nichž za Zlínský kraj
ﬁguruje pět tisíc potenciálních čekatelů.
Ovšem je třeba říci, že mezi nimi je vysoké procento lidí, kteří vůbec nesplňují nárok na poskytnutí sociální služby.
Řada důchodců si zažádá o umístění
v domově pro seniory, aby tak řešili
svou bytovou situaci a například uvolnili
byt svým vnukům. Jiní se do pořadníků
zaregistrují, aby se takříkajíc pojistili na
horší časy a mnoho lidí je také současně vedeno ve více pořadnících, čímž se
součty v poptávce samozřejmě značně
navyšují,“ vysvětlila Taťána Nersesjan.
Velmi často se také stává, že aktivní důchodce se zapíše do pořadníku,
a když je následně osloven s tím, že
může nastoupit, odmítne tuto nabídku,
protože se ještě těší plné síle, která mu
umožňuje nadále fungovat ve svém domácím prostředí, nezávisle na pomoci
druhých. „Máme zkušenost, že z deseti
oslovených seniorů jich až devět odmítne nabídku k nastoupení do domova,
kde se právě uvolnilo místo,“ zmínila
Taťána Nersesjan. Podle ní je velmi důležité precizně rozlišovat mezi seniory,
kteří jsou jen potenciálními uživateli
lůžkových zařízení, a těmi, kteří již objektivně, prokazatelně a akutně potřebují sociální službu (příspěvek na péči
ve stupni tři, případně čtyři). U prvního
a druhého stupně se dobře osvědčuje
pobyt v domácím prostředí s využitím
terénních sociálních služeb.
Zlínský kraj má v současné době
k dispozici 2 857 lůžek v domovech pro
seniory a dalších 442 lůžek je určeno
pro osoby s Alzheimerovou nemocí či
jinými typy psychických či mentálních
indispozic. „Mohu říci, že čekací doby
na umístění v těchto zařízeních se
u opodstatněných případů ve Zlínském
kraji pohybuje průměrně v řádu dvou až
tří měsíců,“ dodala Taťána Nersesjan.

V sobotu 7. listopadu 2009 oslavila dechová hudba Fryštácká Javořina dvacetileté výročí od svého založení. Protože ve dvaceti letech je Javořina stále mladá
kočka, tak oslava narozenin tomu musela odpovídat. Snažili jsme se připravit nevšední zážitek jak pro kapelu, tak i pro posluchače, známé, kamarády a všechny
příznivce Fryštácké Javořiny. Chtěli jsme připravit zajímavý koncert, na který by
vzpomínali jak hosté, tak i kapela.
A myslím, že se nám to podle kladného hodnocení posluchačů podařilo.
Spokojení byli naši vzácní hosté –
pan Felix Slováček, Robert Kozánek,
Avion Swing Band a slovenští přátelé
z Maguranky.
Proto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem lidem, kteří se na narozeninách podíleli a připravili tento slavnost-

ní večer pro vyprodaný kulturní dům ve
Fryštáku.
Kladných reakcí posluchačů a chvály, které se nám dostalo, bylo opravdu
hodně, ale nejdůležitější jsou reakce
muzikantů z Javořiny, kteří vzpomínají na koncert a jsou moc rádi, že měli
možnost tady hrát. Závěrem bych chtěl
tedy i já popřát Fryštácké Javořině, protože jsem to v tom shonu nestihl, ať se
jí daří v následujících letech, a ať to hráče stále baví a mají chuť do práce.
Naše velké díky patří také vedení
města jmenovitě starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi a zastupitelstvu, které
je naší kapele už tradičně příznivě nakloněno a bez jejichž přízně by nebylo
tuto akci určitě možné uskutečnit.
Martin Šidlík, kapelník FJ
Další foto na www.frystackajavorina.cz
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