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Vážení spoluobčané!
Poslední měsíc v roce je vždy časem nejen adventního rozjímání a intenzivního prožívání jímavé atmosféry
vánočních svátků, ale většinou ještě
před tím vším příjemným rovněž také
i časem vrcholícího pracovního shonu, završení celoročního snažení,
popř. rekapitulace toho, co se podařilo, či naopak.
Tak tedy – než ještě u každého
z nás zavoní vánoční stromeček –
trocha toho pracovního. Nechci nyní
bilancovat (pro to bude jistě prostor
jindy), koneckonců – co se ve městě
děje, sami většinou sledujete takříkajíc průběžně, a to asi nejen cestou
Fryštáckých listů. Zmíním jen, že letošek byl – s odkazem na tzv. „všeobecný stop-stav“ a časový skluz z roku
2012, způsobený orientací veškeré
energie a prostředků na odstranění
azbestu v objektu mateřské školy – zaměřen zejména jednak na zpracování
projektové dokumentace na vybrané
investiční akce, na postupnou přípravu příslušných rozhodnutí (povolení),
na vyřizování dotační administrativy
(na akce již schválené – např. rekultivace skládky v osadě Žabárna, pořízení tzv. zametacího vozu, či na ty,
kde o podporu usilujeme, např. zateplení zdravotního střediska), a jednak
také na drobnější stavební činnost
(dokončení obnovy veřejného osvětlení, chodník u penzionu, autobusová
zastávka v Horní Vsi, vodovod k ﬁrmě
Arles, oprava povrchu náměstí Míru,
repase umělého povrchu u sportovního areálu u základní školy, 1. etapa
opravy chodníku na ul. Holešovská
apod.). Realizaci některých akcí, např.
propojení jednotné kanalizace s oddílnou na Vylantech či opravu chodníku
na ul. Komenského, jsme – jak jste
již zaznamenali – nakonec přesunuli
na jaro příštího roku, respektive na
období, kdy bude možno předpokládat příznivější klimatické podmínky; třebaže by se mohlo začít ještě
v listopadu, není garantováno – a to
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je to neuvěřitelné, ale už znovu stojíme téměř na konci roku a začínáme pomalu bilancovat, zda byl úspěšný či nikoliv. Dovolte mi proto, abych Vám jménem
svým i jménem celého Zastupitelstva města Fryštáku popřál klidný a pokojný
Advent a také radostné prožití vánočních svátků. Do nadcházejícího roku
2014 přeji všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné
i osobní pohody. A také mnoho úspěchů ve Vaší práci.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 08/2013/VI ze dne 16. 10. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města Fryštáku v návaznosti na
předložený zápis č. R 22/2013/VI ze
dne 25. 9. 2013 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 16. 10. 2013
včetně dlouhodobých závazků města
bez připomínek.
• ZMF schvaluje plnění rozpočtu města
Fryštáku za období leden až září 2013
bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/1481/2013/KH mezi Zlínským krajem, a městem Fryšták, na poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na výdaje
spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Fryštáku, ve
výši 14.000,- Kč, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.
D/1770/2013/KH mezi Zlínským krajem, a městem Fryšták, na poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na úhradu mimořádných výdajů spojených
s činností jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku při provádění
povodňových prací mimo územní obvod Fryštáku v červnu 2013, ve výši
105.495,- Kč, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF trvá na svém usnesení č. U Z
07/2013/V/04 ze dne 18. 09. 2013
z důvodu předložení nedostatečné ekonomické analýzy prokazující opodstatněnosti žádosti Zlínského kraje.
• ZMF bere na vědomí znění návrhu
smlouvy o dílo na zajištění akce „Fryšták
– Dolní Ves, Kanalizace Vylanta – připoložení suchovodu“, a to mezi MF a obch.
ﬁrmou SMO, a. s., Otrokovice.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
smlouvy o dílo na zajištění akce „Fryšták

– Dolní Ves, Kanalizace Vylanta“, a to
mezi městem Fryšták, a obchodní ﬁrmou SMO, a. s., kterým se mění termín
dokončení prací takto: původní termín
15. 11. 2013, nový termín 30. 4. 2014,
a to z důvodu pozdějšího zahájení prací
v návaznosti na prodloužení doby výběrového řízení a s ohledem na možné
nepříznivé klimatické podmínky, a pověřuje starostu města podpisem tohoto
dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
• ZMF v návaznosti na „Protokol o jednání hodnotící komise“ a „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne
11. 10. 2013 na akci „Stavební úpravy
chodníku na ulici Komenského, Fryšták“
bere na vědomí výsledky výběrového řízení - zjednodušeného podlimitní řízení
bez připomínek.
• ZMF vyhlašuje vítěze výběrového řízení na akci „Stavební úpravy chodníku na
ulici Komenského, Fryšták“, obchodní
ﬁrmu SMO, a. s., Otrokovice, a schvaluje pořadí na dalších místech: 2. DIPS
Zlín, spol. s r. o., Zlín, 3. Stanix Projekt,
s. r. o., Zlín, 4. PORR, a. s., Praha, 5.
ALPINE Bau CZ, s. r. o., Valašské Meziříčí, 6. Construction Energy Tech, s. r. o.,
Praha, 7. SWIETELSKY stavební, s. r. o.,
Valašské Meziříčí.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a obchodní ﬁrmou SMO, a. s., Otrokovice, za účelem
realizace akce „Stavební úpravy chodníku na ulici Komenského, Fryšták“,
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
• ZMF pověřuje Ing. P. Dohnala, ved.
OTH, zajistit poptávkovým řízením dozor na investiční akci „Stavební úpravy chodníku na ulici Komenského,
Fryšták“.
• ZMF schvaluje ke dni 17. 10. 2013
záměr prodeje městského pozemku p.
č. 25/2 – zahrada, o výměře 148 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli panu K. Barošovi, Fryšták,

za účelem vyřešení majetkoprávních
vztahů u nově zakoupené nemovitosti,
a to za cenu ne nižší, než je cena znaleckého posudku, s podmínkou úhrady
znaleckého posudku a návrhu na vklad
žadatelem.
• ZMF souhlasí:
a) s technickým řešením stavby „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín
– Fryšták“, a to jak je uvedeno v aktualizované dokumentaci pro stavební povolení (zpracováno červen 2013 Sdružením Viapont/Pragoprojekt);
b) se záměrem převzetí objektů stavby,
které jsou realizovány na majetku spravovaném městem Fryšták a nachází se
na katastrálním území Dolní Ves, popř.
Fryšták;
c) s navrženými protihlukovými opatřeními dle hlukové studie zpracované ﬁrmou Pragoprojekt, a. s.
• ZMF bere na vědomí Příkaz starosty
města č. 2/2013 – stanovení Plánu inventur.
• ZMF souhlasí s pořízením nového
9-místného osobního vozidla pro potřeby města Fryštáku, jím zřízených organizací, popř. pro potřeby neziskových
organizací působících na území města,
a pověřuje Ing. P. Dohnala, zabezpečením kroků při výběru vozidla přičemž zastupitelstvo tímto schvaluje vyčlenění
prostředků z rozpočtu města Fryštáku
na rok 2013.
• ZMF souhlasí s projednáním podbodu
č.10c) tohoto zápisu na zasedání zastupitelstva dne 16. 10. 2013 - Návrh na
opravu povrchu komunikace na ul. Korábová v úseku od Jedličkového po Bělákovo, souhlasí s vyčleněním prostředků z rozpočtu roku 2013 (předpoklad do
200 tis bez DPH) a ukládá Ing. P. Dohnalovi, zajistit výběrové řízení na akci
„Oprava povrchu části komunikace na
ul. Korábová“ a v souladu se zákonem
o obcích pověřuje radu města realizací
příslušných schvalovacích procesů.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 23/2013/VI ze dne 11. 10. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření dohody
o provedení práce na distribuci volebních lístků v místní části Fryšták, Horní
Ves, Dolní Ves a Vítová v rámci konání
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 25. 10.
a 26. 10. 2013 mezi Městem Fryšták,
a Ing. L. Jaškovou, Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje v rámci konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
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ČR konaných ve dnech 25. 10. a 26.
10. 2013 uzavření nájemní smlouvy
na instalaci, provoz a nájem výpočetní
techniky mezi pronajímatelem fou ProComputers, s. r. o., Zlín, a nájemcem
- městem Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí hlavního
jídla pro členy okrskových volebních komisí v rámci zajištění voleb do PSP ČR
pro den 25. a 26. 10. 2013.

• RMF schvaluje poskytnutí občerstvení členům okrskových volebních komisí
při volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konaných ve dnech 25.
a 26. 10. 2013 prostřednictvím kuchyně při Základní škole Fryšták.
• RMF v návaznosti na předloženou
charakteristiku produktu a cenovou kalkulaci nereﬂektuje na nabídku spol. ATLAS SOFTWARE, a. s., ve věci pořízení
produktu „E-codexis“.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2013

• RMF schvaluje v rámci úhrady faktury
č. 21335 tisk sborníků A4 – „třídnické hodiny, pravidla chování, jak zlepšit
vztahy“ a schvaluje tímto zápůjčku 80
ks sborníků ZŠ Fryšták, p. o.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu majetku, a to telefonní ústředny Panasonic KXTD 100,
a to mezi městem Fryšták, a panem J.
Faksou, Žabárna a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje adaptaci telefonní
ústředny pro účely zřízení GSM bran pro
čtyři hovorové kanály.
• RMF schvaluje podání výpovědi pro
dotčená telefonní čísla 577 911 803,
577 911 048, 577 911 051, 577 911
085, 577 911 169, 577 911 251, 577
911 801 a 577 911 221 (službu WLR)
společnosti EMEA, s. r. o., Hulín.
• RMF schvaluje pořízení ISDN linky typu
A pro účely zachování telefonních čísel
v rámci informovanosti občanů (čísla
577 911 048, 577 911 051, 577 911
085, 577 911 169 a 577 911 221)
• RMF schvaluje uzavření Účastnické
smlouvy a Rámcové dohody v podobě
jediného dokumentu mezi společnosti
Telefónica Czech Republic, a. s., Praha
a MF, za účelem pořízení 14 ks neomezených tarifů a neomezeného mobilního
internetu L, a pověřuje starostu podpisem této dohody – smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000 Kč humanitárnímu
sdružení HANDICAP(?) Zlín a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí tohoto
peněžitého daru mezi městem Fryšták,
a organizací HANDICAP(?) Zlín, za účelem částečné úhrady nákladů spojených
s činností sdružení, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí se záměrem pořízení
9-místného vozidla pro potřeby města
Fryštáku, jím zřízených organizací, popř.
pro potřeby neziskových organizací působících na území města, a doporučuje
ZMF schválení pořízení tohoto vozidla.

RMF č. R 24/2013/VI
ze dne 30. 10. 2013 (Výběr)
• RMF bere na vědomí informace Ing. P.
Dohnala, vedoucího odboru technického hospodářství, ve věci aktuálního stavu přípravy potřebných oprav a investic
souvisejících se zajištěním provozu
města a ukládá Ing. P. Dohnalovi připravit na nejbližší zasedání zastupitelstva
města souhrnný materiál za účelem
jeho projednání v tomto orgánu města.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu č. 3/13 ze dne 28. 8. 2013 bez
připomínek.

• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro občanské záležitosti města
Fryštáku č. KPOZ/6/2013 ze dne 10.
10. 2013 bez připomínek.
• RMF s odkazem na usnesení č. U
R22/2013/VI/4b) ze dne 25. 9. 2013,
kterým byla schválena nejvhodnější nabídka na zajištění akce „Fryšták – Dolní
Ves, Kanalizace Vylanta – připoložení
suchovodu“, schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi MF, a obchodní ﬁrmou
SMO, a. s., Otrokovice, na výše uvedenou akci, a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje omezení provozní
doby sběrného dvora Technických služeb Fryšták v zimním období od 1. 12.
2013 do 31. 3. 2014 s provozní dobou
od 8.00 hod. do 13.00 hod. a schvaluje
úplné uzavření provozu dvora technických služeb pro veřejnost v sobotu dne
28. 12. 2013.
• RMF souhlasí se změnou distribuce
pytlů na tříděný odpad, a to s platností
od 1. 1. 2014 prostř. úseku technických služeb města, a ukládá pracovníkům tohoto úseku organizační zajištění
distribuce pytlů na tříděný odpad.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 6
k dohodě o pracovní činnosti mezi městem Fryšták, a A. Sanitrníkovou, Vítová,
kterým se stanovuje měsíční odměnu
za činnost správce objektu Vítová č. p.
100 s účinností od 1. 11. 2013, a pov.
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
8 k dohodě o pracovní činnosti mezi
městem Fryšták, a J. Jaškovou, Vítová,
kterým se stanovuje měsíční odměnu
za správcovské, úklidové i knihovnické
práce s účinností od 1. 11. 2013, a pov.
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF ukládá paní T. Petrášové, mzdové účetní, neprodleně zajistit úpravu
výše odměn zaměstnancům města pracujících pro město Fryšták na základě
dohody konané mimo pracovní poměr,
a to za období srpen až říjen 2013 s odkazem na počet odpracovaných hodin
(term. vyplacení doplatků v 11/2013).
• RMF schvaluje Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech a domech
v majetku města Fryšták, prodloužení
doby nájmu bytu č. 2 ve Sdruženém
objektu čp. 386 ve Fryštáku, žadatelce
paní L. Světlíkové, Fryšták, a to do 31.
12. 2015.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 24. 1.
2013, uzavřené mezi městem Fryšták,
a paní L. Světlíkovou, Fryšták, na prodloužení nájmu bytu č. 2 ve Sdruženém
objektu čp. 386 ve Fryštáku, na dobu
určitou do 31. 12. 2015, a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.

• RMF v návaznosti na vydaný souhlas
vlastníka doporučuje ZMF schválit výkup pozemku p. č. 741 – orná půda,
o výměře 449 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, od vlastníka
paní J. Šebíkové, Fryšták, za cenu znaleckého posudku a uzavření příslušné
kupní smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 31. 10. 2013
zveřejnění záměru uzavření dodatku
k nájemním smlouvám č. 44/2004,
45/2004, 47/2004, 49/2004 a 60/
2007, uzavřeným mezi MF, a Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták,
jejichž předmětem je nájem zemědělských pozemků ve vlastnictví města,
a to z důvodu navýšení ceny nájemného
u smluv s desetiletou výpovědní lhůtou
za 12 měsíců trvání nájemního vztahu,
a uzavření příslušného dodatku.
• RMF bere na vědomí žádost manželů
F. a V. Chludových, Fryšták, o prodloužení dočasného umístění v „hostinském
bytu“ v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, místnost č. 236, blok „B“, a to
v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014,
a pověřuje OSMM jednáním se žadateli ve věci možnosti podání žádosti
o umístění do Domu s byty pro důchodce Fryšták v rámci standardního nájemního bydlení.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu při
RMF č. 05/2013 ze dne 23. 10. 2013
vč. projednání žádostí uchazečů o přidělení bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták bez připomínek.
• RMF schvaluje přidělení bytové jednotky č. C/225 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce paní M. Matelové, Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Fryšták, a paní
M. Matelovou, Fryšták, a to za účelem
nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, č. C/225 na dobu určitou do
31. 12. 2014, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje pronájem městských
pozemků p. č. 1019/7 – orná půda,
o výměře 8200 m², a pozemku p. č.
1023/14 – orná půda, o výměře 4329
m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli paní D. Pospíšilové, Žabárna za
účelem provozování zemědělské činnosti, na dobu určitou pěti let a schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu pozemku
a pov. starostu podp. této smlouvy.
• RMF souhlasí s nezbytně nutnou rekonstrukcí koupelny (výměnou vany za
sprchový kout - samostatný) v bytě č.
D/211 v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, čp. 381 na ul. Komenského,
na náklady žadatele pana J. Prachaře,
a to na základě předchozího písemného
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odsouhlasení technického řešení rekonstrukce vedoucím OTH Ing. P. Dohnalem
a umožnění průběžné kontroly prací.
• RMF schvaluje vzor dodatku č. 1 ke
Smlouvě o nájmu bytu, a to ke všem
nájemním bytům v Domě s byty pro
důchodce Fryšták z důvodu prodloužení doby účinnosti nájmu ke dni 31. 12.
2014 a zákazu podnájmu, s výjimkou
bytu č. A/241.
• RMF schvaluje u nových nájemních
smluv k bytům v Domě s byty pro důchodce, příp. v objektu č.p. 386, uzavíraných do 31. 12. 2013, termín účinnosti
na d. určitou, tj. do 31. 12. 2014.
• RMF schvaluje uzavření dodatků
k nájemním smlouvám na nájem bytů
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
mezi městem Fryšták, a nájemci bytů
na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31.
12. 2014, a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků.
• RMF bere na vědomí předložený návrh Plánu odezvy orgánů města Fryšták
na vznik mimořádné události bez připomínek a pověřuje pí G. Najmanovou,
referentku OSMM, předložením návrhu
plánu na ORP Zlín, Oddělení krizového
řízení a obrany, ke schválení s termínem provedení ihned.
• RMF schvaluje ke dni 1. 11. 2013
zřízení Krizového štábu města Fryšták
pro řešení mimořádných události a krizových situací ve složení: - předseda KŠ
– starosta města, řídí I. směnu; - místopředseda KŠ – místostarosta města,
řídí II. směnu; - členové KŠ: G. Najmanová, referentka OSMM - tajemnice KŠ/
zapisovatelka; L. Richter, velitel JSDH
MF - informování a monitoring; Ing. P.
Dohnal, vedoucí OTH - evakuace osob,
využití strojů a zařízení; Mgr. L. Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták, p. o. - nouzové
přežití a stravování; Bc. I. Staňková,
ředitelka MŠ Fryšták, p. o. - nouzové
přežití rodin s dětmi a stravování; M.
Dubovský, pracovník pověřený vedením TS - využití strojů a zařízení, manipulace s EE; Ing. M. Kasala, vedoucí
OSMM - informace o inženýrských sítích
a stavbách ve vlastnictví města; Mgr.
P. Nášel, vedoucí MK – místní rozhlas
a varovný systém města.
• RMF schvaluje zřízení hlasových služeb O2 Business a datových služeb – Internet Optimal+ ve víceúčelovém objektu Vítová č. p. 100, a to u společnosti
O2 Telefónica CR, a. s., Praha, a pov.
starostu podpisem přísl. formulářů.
• RMF schvaluje jmenování komise pro
hodnocení a posouzení nabídek ve věci
veřejné zakázky na pořízení nového
9-místného automobilu ve složení:
Ing. P. Dohnal, vedoucí odboru technického hospodářství; Ing. M. Kasala,
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vedoucí odboru správy majetku města;
Ing. M. Jašek, vedoucí ESO; Ing. arch.
J. Kudělka, vedoucí odboru výstavby –
Stavebního úřadu Fryšták M. Dubovský,
úsek technických služeb.
• RMF bere na vědomí výsledky zakázky malého rozsahu na zajištění výkonu
zadavatelských činností na zajištění dodavatele akce „Rekultivace skládky TKO
Fryšták – Žabárna“ bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy mezi městem Fryšták, a spol.
MCI SERVIS, s. r. o., Zlín, za účelem zajištění výkonu zadavatelských činností
při výběru dodavatele akce „Rekultivace skládky TKO Fryšták – Žabárna“,
a pov. starostu podp. této smlouvy.

RMF č. R 25/2013/VI
ze dne 4. 11. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na zajištění dodavatele
nového devítimístného vozidla, a to spol.
SAMOHÝL AUTO, a. s., Zlíns nabídkou
vozu zn. PEUGEOT BOXER COMBI 300
a ukládá Ing. P. Dohnalovi neprodleně
zajistit návrh smluvní dokumentace od
vítěze veřejné zakázky za účelem pořízení nového 9místného vozidla.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zajištění
dodavatele akce „Fryšták – Oprava komunikace ul. Korábová – sever“ (úsek
od Jedličkového po Bělákovo) bez přip.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryštáka spol. EUROVIA
CS, a. s., Praha, na zajištění zakázky –
zhotovení díla „Fryšták – oprava komunikace ul. Korábová - sever “ (úsek od
Jedličkového po Bělákovo), a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zajištění
dodavatele akce Výkon činnosti technického dozoru investora na zajištění
akce „Stavební úpravy na ulici Komenského“, a to spol. POSPÍŠIL, a. s., Zlín
a ukládá Ing. P. Dohnalovi neprodleně
zajistit návrh smluvní dokumentace od
vítěze veřejné zakázky za úč. zajištění
výkonu činnosti tech. dozoru investora.
• RMF zveřejňuje záměr výpůjčky objektu kinosálu Domu Ignáce Stuchlého
Fryšták, za účelem provozování žonglérského kroužku – ŽongloDISk (odpovědná osoba pro město Fryšták Ing. J. Sadila), a to v době od 1. 12. 2013 do 30.
4. 2014, vždy ve středu od 18 do 20
hodin (v návaznosti na počasí), s úhradou nákladů na energie na vrub města
(podpora činnosti dětského kroužku).
• RMF schvaluje uzavření Dohody o podmínkách udělení souhlasu ke stavební úpravě stavby sjezdu nebo nájezdu

a jeho celoroční údržbu na silničním
tělese (nebo jeho části) ve vlastnictví
Zlínského kraje číslo: ŘSZK 09004/13213 na silnici II/490 v uzlovém staničení 1,327 vpravo, p. č. 1380, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, a to mezi ŘSZK, Zlín,
a městem Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro výběr a zpracování návrhů
na obnovu památek v Městské památkové zóně Města Fryšták ze dne 15. 10.
2013 bez připomínek a pověřuje starostu podáním Anketního dotazníku na Ministerstvo kultury ČR a seznámit s tímto
zápisem zastupitele města Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi MF, a panem F. Zapletalem, Žabárna za účelem dodání
okrasné zeleně a dřevin a zajištění zahradnických prací při rekultivaci veřejné
zeleně dle pokynů Ing. P. Dohnala, a pověřuje starostu podpisem této dohody.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– 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

FRYŠTÁCKÝ KALENDÁŘ 2014
Město Fryšták opět připravilo pro
své občany „Kalendář na rok 2014“.
Kromě tradičních informací o termínech svozů odpadů, společeských
a kulturních akcích si tentokrát připomeneme významné výročí. Uplyne
120 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Textovou a informační
část kalendáře opět připravili kronikář města PhDr. Česlav Zapletal
a Mgr. Pavel Nášel.
Fryštácký kalendář na rok 2014
si budete moci vyzvednout (vždy 1
výtisk pro domácnost) v Městské
knihovně Fryšták (v úředních hodinách) od 4. prosince 2013.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

UPOZORNĚNÍ
ZMĚNY OTEVÍRACÍ DOBY
Oznamujeme všem občanům, že v
závěru měsíce prosince dojde ke změnám úřední doby na radnici ve Fryštáku a v Městské knihovně Fryšták.
•RADNICE
PO 16. 12. – úř. hodiny 7.00 – 17.00
ÚT 17. 12. – úř. hodiny 7.00 – 15.00
ST 18. 12. – úř. hodiny 7.00 – 17.00
ČT 19. 12. – úř. hodiny 7.00 – 15.00
PÁ 20. 12. – úř. hodiny 7.00 – 12.00
uzavření pokladny města (radnice otevřena do 13.30 hod.) po tomto termínu
už nebude možno až do konce roku přijímat platbu v hotovosti.
PO 23. 12. 2013 – ST 1. 1. 2014
ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude
radnice ve Fryštáku opět otevřena od
čtvrtka 2. ledna 2014.
• MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRYŠTÁK
PO 23. 12. –
ÚT 24. 12. –
ST 25. 12. –
ČT 26. 12. –
PÁ 27. 12. –
PO 30. 12. –
ÚT 31. 12. –
ST 1. 1. 2014 –

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

V běžném provozním režimu bude
Městská knihovna ve Fryštáku opět od
čtvrtka 2. ledna 2014.
Děkujeme za pochopení.

Přehled kulturních akcí
konaných v prosinci 2013
ve Fryštáku
* 8. 12.
17.30 – Adventní koncert ZUŠ Morava
(kostel svatého Mikuláše)
18.30 – Rozsvícení vánočního stromu
(náměstí Míru)
* 11. 12.
16.00 – FOS Prameny – Vánoce přicházejí (hudebna ZŠ)
* 14. 12
8.00 – Vánoční farmářské trhy (náměstí Míru)
9.00 – Ukázky tvorby lidových výrobců (knihovna)
* 26. 12.
15.00 – Vánoční koncert FOS Prameny (kostel svatého Mikuláše)
* 26. 12. – 4. 1.
Prodejní výstava Betlémů (jídelna ZŠ
Fryšták), otevřeno denně 13–16 hod.

Dokončení ze str. 1

mnohdy i přes příznivé prognózy meteorologů – že by nás počasí nezaskočilo,
a tudíž přednost dostala jistota vlídného
počasí, možnost garance zimní údržby,
tedy sjízdnost komunikací a schůdnost
chodníků. Je tedy zřejmé, že těžiště investiční činnosti bude představovat rok
2014.
Ovšem podotýkám, že z pohledu
plánování před námi stojí nejen ten rok
nadcházející, ale – viděno očima evropskýma – pak také další programovací
období (léta 2014 až 2020). K tomu dodávám, že této skutečnosti je si vedení
města dobře vědomo, a že tedy aktivně koná příslušné kroky, abychom byli
pokud možno co nejlépe připraveni na
čerpání prostředků právě i ze zahraničních zdrojů. Jedním z předpokladů pro
získání uvedených ﬁnancí je i zpracování kvalitního rozvojového dokumentu města, který na základě komplexní
analýzy aktuální situace města stanoví
priority, směry dalšího rozvoje územního celku. Připomínám, že součástí
všech podkladů pro zpracování takového strategického materiálu je mimo jiné
i monitoring hodnocení „stavu města“
samotnými občany, tudíž sběr podnětů,
připomínek, námětů či doporučení v záležitostech, které město proﬁlují a jsou
pro každého obyvatele důležité. Avizuji
tedy tímto, že si vás, vážení spoluobčané, dovoluji na sklonku roku přece jen
i trochu „pracovně zatížit“ a předložit
vám anketu (bude vzhledem k rozsahu
distribuována samostatně prostřednictvím pošty do každé domácnosti). Jsem

přesvědčen, že právě v čase svátečním
si najdete chvilku volna pro sebe (a pro
své město) a odpovíte na předložené
dotazy. Vždyť i vaše odpovědi se pak
stanou nezbytným vodítkem pro zpracování nového rozvojového plánu města.
Připomínám, že tak tomu bylo i při přípravě oﬁciálního strategického rozvojového plánu města na období let 2008
až 2013, který nejenže charakterizoval
naše město, vydeﬁnoval tzv. slabé a silné stránky území, ale rovněž kodiﬁkoval
rozvojové cíle pro nejbližší období (většinu z nich se k dnešnímu dni podařilo
naplnit).
Vážení spoluobčané!
Ještě jednou si vás dovoluji pozvat
ke spolupráci při správě věcí veřejných
a domnívám se, že i v případě přípravy
nového rozvojového dokumentu aktivně využijte svoji příležitost „říci si své“
a přímo tak ovlivnit, k jakým metám
bude naše město směřovat. Za to vám
už nyní děkuji.
A nyní zase zpět k tomu poněkud
přece jen více aktuálnímu – poetickému
– vždyť přece Vánoce, Vánoce přicházejí… Vánoce, svátky klidu, rodinné pohody, rozjímání, ryzího člověčenství, lásky
i nejrůznějších dárků. Přeju vám, aby
i ta letošní sváteční setkání všem přinesla – kromě jiného – i ony dary z nejdražších – chvíle sblížení, porozumění...

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

PŘICHÁZÍ DALŠÍ OBDOBÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC
Silničářům začalo od 1. listopadu
období nepřetržité pohotovosti při zajišťování zimní údržby silnic. Na silnicích II. a III. třídy v celém Zlínském kraji
a na silnicích I. třídy v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště se o ně budou
starat společnosti Správa a údržba
silnic (SÚS). Pracovníci organizací SÚS
jsou připraveni vyjíždět podle potřeby
v každou denní i noční dobu do terénu
zmírňovat následky povětrnostních vlivů. Informace o zimní sjízdnosti komunikací
v celé ČR zadávají dispečeři správců komunikací všech tříd z celého území republiky
aktuálně při každé změně počasí nebo podmínek sjízdnosti a dále denně ve standardních časech mezi 3. a 5. hodinou, 7. a 8. hodinou, 14. a 15. hodinou a mezi 18.
a 20. hodinou. Každá informace reprezentuje převažující stav počasí, stav povrchu
vozovek a doporučení pro sjízdnost v dané oblasti pro silnice I., II. a III. třídy nebo
na daném úseku dálnice a rychlostní komunikace. Tyto informace jsou veřejně přístupné prostřednictvím přímých odkazů z webové stránky ŘSZK.
KAM VOLAT? Tel. čísla na dispečinky zimní údržby v jednotlivých okresech kraje:
• Kroměříž: 573 331 457 • Uherské Hradiště: 572 434 210 • Valašské Meziříčí:
571 611 686 • Zlín: 577 432 894
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KONEČNĚ POCHVALA!
Pohled očima zastupitele města Fryšták.
Vážení spoluobčané je mi vytýkáno,
že za tři roky mého působení v zastupitelstvu města Fryšták šířím jenom
negativní správy a za celou dobu jsem
nenašel u svých kolegů nic pozitivního
no bohu žel, zatím není co chválit.
Nicméně dne 2. 11. 2013 se konal u nás ve městě Fryšták neprofesionální první ročník soutěže mažoretek
a roztleskávaček v sále ZDF Fryšták.
Co je však podstatné, výtěžek z akce
byl věnován na pomoc onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám pod
názvem DOBRÝ ANDĚL. Opravdu chvályhodný počin a hlavně zviditelnění města Fryšták ve sdělovacích prostředcích,
které byly mimo jiné této akci taktéž přítomny. Škoda jenom, že účast ze strany
občanů byla velmi malá.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovat slečně Nikole Dorazínové a jejímu pracovnímu kolektivu za perfektní
zorganizování této akce, která měla
velmi příznivý ohlas u všech zúčastněných. Vystoupení všech kolektivů se
blížila profesionálním výkonům a porota
neměla ve svém hodnocení jednoduchou pozici. Proto je třeba za příjemně
strávenou sobotu ještě jednou všem zúčastněným poděkovat. Pevně doufám,
a přál bych si to, že nezůstane u prvního ročníku a tato soutěž se pro město
Fryšták stane určitou tradicí.
Tolik k mažoretkám a nyní přejdu
k problému na který, mně upozorňují
občané Dolní Vsi. Jak jistě víte či nevíte
začala se budovat kanalizace a zároveň vodovod (suchovod) Výlanta. Mnozí
z Vás nemohou pochopit a obracejí se
na mně, jak je možné, že někdy v polovině roku 2012 došlo k úpravě krytu
vozovky na ulici Dolní Ves a Výlanta
za poměrně velké ﬁnanční prostředky
a v současné době dochází k opětovnému znehodnocování tohoto díla to jste
nevěděli? Vážení, je třeba se ve větší
míře zúčastňovat veřejného jednání zastupitelstva města Fryšták a tam svým
projevem a selským rozumem dát najevo svá stanoviska. Několikrát jsem upozorňoval zastupitele na neoprávněnost
investice a to jsem ještě nevěděl, že se
plánuje kanalizace a vodovod Výlanta.
Uvedl jsem tento prostý důvod, který
by měl pochopit snad každý: V nejkratší možné době, se začne realizovat tak
velmi a dlouho očekávaná a pro město
Fryšták důležitá akce jako je přivaděč
R49 Hulín- Fryšták. Provoz na komunikaci Dolní Ves bude v tento okamžik neúnosný. Nákladní vozidla budou po této
komunikaci přepravovat neskutečné
množství stavebního materiálu a tato
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úprava krytu, která vyhovuje sotva tak
pro osobní přepravu nemá šanci toto
zatížení ustát. Ptám se jeto pádný důvod proč s investicí vyčkat? Určitě je.
Doporučil jsem vyspravit ty největší díry
od Večeřového, Šantavého po točnu
a dost. Pakliže nám ﬁrmy provádějící přivaděč R49 tuto vozovku zničí a to zcela
určitě, tak na své náklady a zadarmo
nám tento úsek budou muset opravit.
Pak je logické že můžeme naše ﬁnanční
prostředky cca dva miliony korun ušetřit
na jiné důležité smysluplnější akce.
Bohužel zastupitelstvo schválilo
opak a problém je tu i když zatím menší! Já si dokážu tvrdit máme-li soupeře,
který hraje fair play, hýčkejme si ho nicméně tohle je plýtvání veřejnými penězi.
S tímto postupem se nemohu ztotožnit
natož souhlasit.
Vlasťa Filák
(neprošlo redakční úpravou)

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v zimním období (od 1. prosince 2013 do
31. března 2014) opět dojde k omezení provozní doby sběrného dvora
technických služeb.
Otevřeno bude vždy v sobotu od
8.00 hod. do 13.00 hodin. Rovněž
upozorňujeme, že v sobotu 28. prosince bude dvůr technických služeb
pro veřejnost uzavřen.

FL v lednu 2014
Vážení občané upozorňujeme, že
kvůli vánočním svátkům dojde k posunu
termínu vydání a distribuce Fryštáckých
listů až na druhý lednový týden roku
2014.
V případě problémům s distribucí se
prosím obraťte na redakci: Mgr. Pavel
Nášel, mobil: 607 801 942 nebo na
e-mail: p.nasel@frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

Poděkování Fryštáckému ochotnickému souboru
V sobotu dne 19. října 2013 jsem navštívila se svou pětiletou vnučkou Anetkou divadelní představení Fryštáckého ochotnického souboru, reprízu pohádky „
O Zlatovlásce a hloupém Honzovi“.
Školní jídelna byla zaplněna. Bylo potěšením pozorovat děti, jejich rozzářené
tvářičky v průběhu představení, jak se zaujetím sledovaly děj pohádky. My dospělí
jsme ocenili zejména výkony herců, klavírní doprovod a celou výpravu.
Vnučka byla nadšená a cestou domů se mě ptala, jestli bude ještě někdy takové krásné divadlo. Doma si pak kreslila Zlatovlásku, prince i jiné postavy.
Jsme rádi, že se i v dnešní uspěchané době najdou dobří lidé, nadšení pro
divadlo a obětují spoustu svého volného času, aby udělali radost druhým.
V pohádce se objevily i regionální prvky (Hrubá hospoda, Dolní Ves, Žabák),
což vyvolalo potlesk přítomných. Děkuji jménem všech diváků za pěkný zážitek
a všichni přejeme obětavým ochotníkům mnoho dalších úspěchů.
Věra Dřevojánková s vnučkou Anetkou
Poznámka redakce: Moc děkujeme Anetce za krásný obrázek, který bohužel
nemůžeme otisknout v barvách – velká škoda – je opravdu moc pěkný.
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Průtah Fryštákem je už opraven
Z nového silničního průtahu městem se mohou radovat motoristé ve
Fryštáku. Zhotovitelská ﬁrma zde pro
Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončila rekonstrukci úseku silnice II/490 v
délce 1,1 kilometru. Jde o úsek, který
začíná na okraji města ve směru od Holešova a končí před náměstím ve středu
Fryštáku.
Rekonstruovaná silnice má jednotnou šířku mezi obrubami 7 metrů.
Lokálně neúnosná místa vozovky dostala novou konstrukci, v celém úseku
se obnovily živičné vrstvy, odvodnění
a dopravní značení. Součástí stavby
byla také rekonstrukce zastávkového pruhu linkové autobusové dopravy
a úprava křižovatky silnice II/490 se
silnicí III/49011 ve směru na obec Lukoveček.
Tato stavba byla zajímavá a výjimečná tím, že se na ﬁnální 30 milimetrů silnou obrusnou vrstvu vozovky použil tzv.
gumoasfalt, tedy živičná směs s příměsí
pryžového granulátu. Tento materiál povrchu vozovky má vést ke snížení hlučnosti
z provozu projíždějících vozidel. Předpokládá se snížení hlučnosti minimálně
o 2–3 dB. Přesná měření hlučnosti se
na tomto místě uskuteční v roce 2014.
Současně se ve Fryštáku realizovala rovněž investice města - položení
obrub, stavební úpravy chodníků a napojení sjezdů a místních komunikací,
trvalé dopravní značení. Tyto práce se
ještě dokončují. Kolaudace celé stavby
se uskuteční začátkem prosince tohoto
roku.

Zhotovitelem stavby byla ﬁrma Porr,
a. s., Praha, odštěpný závod 6 – Morava, Tlumačov. Cena této zakázky dosáhla částky 6 349 170 korun (vč. DPH).
Na tuto stavbu je přislíbena dotace z
prostředků EU v rámci Regionálního
operačního programu Střední Morava
ve výši 70 procent uznatelných nákladů.
Ve Fryštáku se do budoucna počítá
i s rekonstrukcí dalších úseků silnice
II/490. „V současné době probíhá projektová příprava na rekonstrukci zbývající části průjezdního úseku silnice městem. Bude rozdělena na etapy,“ uvedl
ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Předmětem II. etapy bude obnova obrusné

živičné vrstvy vozovky v úseku od mostu
ev. č. 490-010 po čerpací stanici PHM
na konci města Fryšták. Současně dojde ke kompletní přestavbě tohoto mostu. Ve III. etapě bude obnoven povrch
vozovky v úseku od náměstí po most.
Součástí této etapy je usměrnění křižovatky silnic II/490 a II/489, kde město původně plánovalo umístění okružní
křižovatky. V daném prostoru bude vybudována normově usměrněná styčná
křižovatka. Město Fryšták zde zajistí
napojení místní komunikace od Dolní
Vsi, stavební úpravy chodníků, sjezdů
a připojení ostatních místních a účelových komunikací.
zdroj: www.kr-zlinsky.cz
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FRYŠTÁCKÉ
FRYŠTÁCKÉ SRDCE
SRDCE
aneb
aneb
pohybem
pohybem proti
proti nudě!
nudě!

Základní umělecká škola Morava.
Kotěrova 4395, tel. 577 018 897,
e-mail: info@zusmoravazlin.cz,
www.zusmoravazlin.cz
Vás zve na sérii

ADVENTNÍCH KONCERTŮ
* 1. prosince v 17 hodin
kostel Panny Marie Pomocnice
Křesťanů, Jižní svahy Zlín
* 8. prosince v 15 hodin
Poutní chrám Narození
Panny Marie, Štípa
* 8. prosince v 17:30 hodin
kostel sv. Mikuláše, Fryšták

OTŘES MOZKU
COMMOTIO CEREBRI
Dočasný stav, vratný.
Příznaky:
Krátkodobá ztráta vědomí, amnézie, nevolnost, zvracení, bledost, tachykardie.
Kazuistika:
Děti si hrají na zahradě, houpají se na houpačce. Nevšimly si, že
lano houpačky je poškozené. Po pár
minutách se lano utrhlo. Jedno z dětí
spadlo na zem a udeřilo se do hlavy. Nikdo z dospělých nebyl nablízku,
a tak není zřejmé, zda dítě bylo v bezvědomí či ne. Nyní je ospalé a je mu
špatně. Jak byste se zachovali v roli
rodičů?
Možnosti řešení:
a) Vyhledám lékařskou pomoc.
b) Nebudu to řešit, taky jsem se
mnohokrát bouchl do hlavy.
c) Budu se snažit, aby dítě nešlo
spát.
d) Nechám ho spát, po takové
ráně se potřebuje vyspat.
Správná řešení: a; c;

Dne 2. 11. 2013 se v kulturním sále ZDV ve Fryštáku konal 1. ročník nepostupové mažoretkové soutěžní přehlídky, kterou zorganizovaly Fryštácké mažoretky
o.s., město Fryšták a ZŠ Fryšták.
Již v brzkých ranních hodinách se
k nám začaly sjíždět mažoretkové soutěžní soubory nejen ze všech koutů České
republiky, ale i ze Slovenska. Dohromady dorazilo 16 soutěžních týmů (Turzovka Nicol, Hranice, Jemnice, Ostrava,
Prosenice, Kroměříž, Hodonín, Slušovice, Zlín, Vnorovy, Ludgeřovice, Tršice
a další). Dohromady naše město v tento den přivítalo kolem 300 mažoretek
a roztleskávaček. Tato soutěž byla soutěží charitativní, výtěžek ve výši 22 tisíc
korun jsme věnovali na DOBRÉHO ANDĚLA, organizaci, která se stará o rodiny s onkologicky nemocným dítětem
nebo jiným členem rodiny. Fryštácké
mažoretky i roztleskávačky také soutěžily. Roztleskávačky soutěžily poprvé
a umístily se na 5. místě. Fryštácké
mažoretky získaly v kategorii Děti hůlka pěkné 3. místo a v kategorii Junior
hůlka 1. místo. Je nutné podotknout, že

o umístění rozhodovali nezávislí lidé,
a to vedoucí jednotlivých soutěžních
týmů. Myslím, že 1. ročník soutěže se
velmi vydařil. Tímto bych ráda poděkovala městu Fryšták, ZDV Fryšták, ZŠ
Fryšták a ﬁrmě ELSO system. Dále bych
ráda poděkovala všem pořadatelům za
pomoc.
Ještě jednou Všem děkuji.
Nikola Dorazínová
za o.s. Fryštácké mažoretky

První pomoc:
Zjistím, co se stalo.
Zkontroluji životní funkce.
Ihned vyhledám lékařskou pomoc.
V případě bezvědomí zahájím kardiopulmonární resuscitaci a zavolám
RZP.
Zdroj: www.wikipedia.com
Nikola Dorazínová
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Co by se dalo přečíst, kdybych měl(a) čas?
(Novinky v Městské knihovně Fryšták)
Začínám číst: Proletím se s Letadly!
Letadla
Prášek Skočdopole, malé zemědělské letadlo, sní o vítězství v nejslavnějším závodě všech dob Letem světem.
Má však slabý motor, bojí se výšek
a navíc se během závodu musí utkat
s nesportovním soupeřem. Přesto se
malý nadšenec v každé etapě zlepšuje
a získává si fanoušky po celém světě.
Přátelé a jejich dobré rady mu dají křídla. Kdo nakonec vyhraje závod a jak si
Prášek poradí s nepříznivým počasím,
vysokými horami a silnými soupeři?
Rozčítám se a rád řádím:
Alois Mikulka – Darebácké zkazky
Jsou skoro pořád na vandru a do školy chodí, jen když nesvítí slunce. Banda
kluků, kteří díky své náchylnosti k dobrodružství neustále létají v nějakém průšvihu. Nakonec se jim samozřejmě z každé
kalamity podaří ve zdraví vyváznout.
Baví mě tvoření a docela mi jde:
Jiří Bína – Šikulové
Tvořte s námi! Umíte vyrobit glóbus
z balonku, noční lampičku či opravdový
biliár z obyčejné krabice? Zajímá vás,
jak snadno vytvořit originální tričko nebo
parádní klobouk? A protože každý šikula bude potřebovat dobrou prostorovou
představivost, najdete v knize i hádanky
a úkoly na procvičení pro bystré hlavy.
Něco jsem už přečetl(a) a zajímají mě
skutečné příběhy lidí s nelehkým osudem:
Blaine Harden – Útěk z Tábora 14
Pracovní tábory pro politické vězně
existují v Severní Koreji dvakrát déle než
ruské gulagy, podle odhadů v nich žije

přes dvě stě tisíc lidí a uprchnout je nemožné. Nebo téměř nemožné, jak dokazuje Sinův příběh.
Zajímavým komiksem nepohrdnu:
Mikuláš Podprocký – Divočina
Pozoruhodnou komiksovou prvotinu Mikuláše Podprockého můžeme bez
obav označit jako hard sci-ﬁ. Děj se odehrává v daleké budoucnosti, kdy se veškerá civilizace přesunula do olbřímí megapole, která vysává život z celé planety.
Zatímco lidé žijí vysoko v oblacích, v základech města, blízko povrchu země, vyrůstá nová civilizace – Divočina. Budují ji
inteligentní zvířata, která spolu přestala
bojovat a potajmu se spojila proti svému úhlavnímu nepříteli, člověku. Zásadní okamžik nastane, když se za hranicí
megaměsta narodí Netvor, zmutovaná
hříčka přírody, vraždící propletenec svalů, požírač všeho živého. Právě on může
být zásadní zbraní Divočiny proti lidem,
ale také může zničit úplně vše.
Fandím tenisu a (čtení zvládám:-)
Jaroslav Kirchner – Češi na tenisových trůnech
O Davisův pohár se bojuje už od roku
1900, o Pohár federace od roku 1963
a o Hopmanův pohár od roku 1989. Především první dvě soutěže reprezentačních družstev jsou výkladní skříní jednoho
z nejrozšířenějších a nejpopulárnějších
sportů naší planety. Ani se nechce věřit tomu, že náš tenis Davis Cup ovládl
dvakrát (Pozn. Od vydání knihy v letošním roce se to povedlo dokonce už i potřetí.), Fed Cup sedmkrát a Hopman Cup
třikrát! Jak k tomu došlo? A jací byli nebo
jsou nejen naši největší tenisoví hrdinové, ale i ti světoví?
jk

Chybu hledejme každý v sobě
Mnoho se v poslední době mluví, rozebírá, hodnotí, kritizuje naše škola, učitelské povolání, naši žáci (Většinou rodič, který sám nedovede zvládat svou ratolest
nebo nemá na výchovu čas, někdy nervy. Přiznejte si – sami pro sebe –, že jste rádi,
že prázdniny končí a dítě jde konečně do školy, aby ho školní povinnosti ukáznily
a „zpaciﬁkovaly“?).
Je pravda, že nikomu není dána „všemoc“, aby se mu cokoli podařilo na výbornou. Proto taky nelze hned odsuzovat žáka, učitele, rodiče. Vím, že spojovacím
článkem mezi rodiči a kantorem by měla být vzájemná spolupráce, upřímnost, charakterní jednání. Vím, že žádný pedagog nemá zvrácené myšlenky, že by odmítl podat pomocnou ruku žákovi, který ji potřebuje. Právě naopak! Záleží mu na prestiži,
na výborných výsledcích jeho svěřenců. Za dlouholetou pedagogickou praxi vím, že
nedostatky u dětí jsou v jejich nepořádnosti, nesoustředěnosti, špatné přípravě.
Dále, že rodič je „zaslepeně“ nekritický, nespolupracuje s pedagogem.
Nezapomeňte, že učitel může srovnávat s ostatními žáky ve třídě, rodič vidí
(někdy zkresleně) jen své milované dítě, a to se v kolektivu jiných chová jinak, než
doma. Všem nám jde však o jednu a tutéž skutečnost. Pomoci!
Proto – chybu hledej každý v sobě a hleď se poučit a napravit ji!
SK

Vycházka se silným
citovým nábojem
V listopadu nám ve škole v tělocvičně opravovali nářadí. Sokolovna
byla obsazena jinou skupinou dětí,
na hřišti už bylo nehostinno, zima. Co
tedy? Jdeme na vycházku! Kam? Divte se, ale na fryštácký hřbitov.
V dušičkovou dobu si Fryštačané
dávají velmi záležet na výzdobě hrobů, které se v tom tichu, klidu, rozzáří barevnými terči květů se zelenými
manžetami chvojek, aby uctili památku věčného odpočinku vzácných a milých osobností.
Vcházíme do míst, kde dopolední
slunce svými paprsky dopadá šikmo
na náhrobní kameny, na sošky, kříže i nápisy na kamenech. Vcházíme
na místo, kde listy lip padají tiše ze
stromů a usedají na pomníky, ale i na
cestičky, aby šustily pod nohama příchozích. Je to místo ticha, jen z ulice
sem někdy doléhá tlumený zvuk aut.
Snoubí se tím život zvenčí s pietním
tichem hrobů, pomníků, památníků
na bývalé Fryštačany, na občany, jichž
třeba mnozí nepamatují a oni zde odpočívají.
Při výkladu na mne doléhají pocity,
že se nacházíme v místech, která by
mohla vydávat zvláštní energii. Kolik
sem bylo uloženo vzácných lidí, talentů, vynikajících mozků, smělých srdcí,
dovedných rukou? Kolik zde leží mých
žáků, učitelů-kolegů, kolik básníků,
malířů, architektů, hudebníků, lékařů, zručných pracovníků, řemeslníků,
církevních hodnostářů, švadlen, dětí,
vdov, vojáků a mnoho jiných..
Většina hrobů je ozdobena kytičkou díků, svíčkou jako zbožnou vzpomínkou.
Procházíte-li v tomto tichu a čtete
jména na náhrobních deskách, procházíte vlastně velmi cennou galerií
našeho města spjatou s námi všemi
žijícími.
A tak si myslím, že jsem zasela
semínko úcty a citu k tomuto pietnímu místu dětem, které mají ještě velmi dlouhý život před sebou.
SK
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V detašovaném pracovišti Mateřské
školy (v budově ZŠ) ve třídě Motýlků je
většina dětí, které ještě do školky nechodily. Přesto si na prostředí a nové
kamarády rychle zvykly. Učíme se spolu
vzájemnému respektu a úcty k druhému. Rozvíjíme samostatnost a kreativitu. Útulnou atmosféru dotváří děti svými výkresy a výrobky. Děti jsou nadšené
z jakékoli činnosti. Velmi rády spolu
sedí v komunitním kroužku a povídají si
o všech možných zážitcích, zkušenostech, přáních, snech, ale i o tom, co
rády dělají, co je zajímá a baví. Při cvičení a tanci se někdy tak rozdovádíme, že
jsme rádi, když si můžeme chvíli odpočinout při relaxační hudbě a jen tak se
zavřenýma očima ležet a představovat
si krásná místa, víly a princezny, lesy
a potůčky anebo vítr a déšť.
Po svačině se děti těší za svými
kamarády na školní zahradu. Tam se

Třída „Motýlci“

setkávají se svými vrstevníky a mohou
využívat vybavenost naší zahrady ke
své zábavě.
Ve školní jídelně Základní školy by
vás děti jistě překvapily svou samostatností při jídle, ohleduplností, i sebevědomím, když se postaví u okénka vedle
školáků. Ti jsou k našim nejmenším velmi ohleduplní a rádi jim pomáhají třeba
s nošením talířků nebo hrníčků. Přesto ale naše malé děti chtějí mezi velké
kamarády zapadnout a obsluhovat se
samy. Často vznikají velmi dojemné situace, kdy starší sourozenci, kteří mají
ve školce mladšího, jim běží na pomoc,
anebo je jenom potěšit či pozdravit.
Na konci října jsme si vyrobili krásné
lucerničky s motivem vydlabané dýně.

Děti nadšeně natíraly, lepily a nejvíce se
těšily, až si budeme moci zapálit světýlko. V setmělé třídě jsme si pak zapálili
svíčky, a pozorovali vzniklou atmosféru
za doprovodu české klasické hudby –
Vltavy Antonína Dvořáka. Lucerničku si
děti odnesly domů na památku.
Mgr. Michaela Sovadinová
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DEN ŘEMESEL
Dne 25. října jsme se my osmáci a několik deváťáků vydali do Zlína na akci
Den řemesel, která se konala v Baťovském areálu.
Už v autobusu nás paní učitelka Šafářová rozdělila do tří skupin. Skupinku
holek vedla pracovnice z Obchodní komory ve Zlíně, paní učitelka Šafářová si
vzala na starost kluky z 8. A a devátého ročníku, poslední skupinu tvořili chlapci
z 8. B s paní učitelkou Klapilovou.
Po příjezdu se každá skupina vydala do jiné budovy. My holky jsme šly nejprve
do ﬁrmy, kde se vyrábí frézy (ZPS). Absolvovaly jsme prezentaci, ale i návštěvu
dílen, kde jsme viděly speciální stroje, roboty i kalící pece. Kupodivu i pro nás
děvčata to byla zajímavá podívaná. Poté jsme se podívaly na kováře, kteří vytvářeli své výrobky venku na prostranství mezi budovami. Další zastávkou byla
kovárna VIVA, kde se vyrábějí např. součásti brzd do automobilů různých značek.
Také jsme tu viděly krásné kovové sochy. Zajímavé byly i prezentace středních
škol se strojírenským zaměřením.
Cílem tohoto dne bylo představit nám, žákům základní školy, možnosti práce
ve strojírenských oborech. Zaměstnanci v těchto ﬁrmách nám pověděli, že práce
v této oblasti má budoucnost a studenti technických oborů mají velké uplatnění.
I když zde pracují především muži, práci zde najdou i ženy.
Tento den se nám velmi líbil a doufáme, že se budeme nějaké podobné akce
znovu účastnit.
Nikol Jasenská, Veronika Šopíková, Kateřina Dohnálková
žákyně 8. B

Důležité upozornění
Nový systém objednávání a výdeje stravy v ZŠ Fryšták
Od 1. 1. 2014 přechází naše školní
jídelna na objednávání a výdej stravy
(obědů i svačinek) pomocí čipů a to
jak pro žáky, tak pro cizí strávníky. Dosavadní stravenky již nebudou od 1. 1.
2014 v platnosti.
Včas budeme všechny informovat
o možnosti vrátit stravenky, které strávník již nevyužije. Každý strávník obdrží čip (záloha za čip činí 50 Kč), který
bude sloužit pro objednání a výdej stravy. Platbu za stravu bude možné provést u okénka vedoucí ŠJ v hotovosti,
po zaběhnutí systému bude nabídnuta
možnost bezhotovostní platby.
Objednávání stravy bude možné prostřednictvím terminálu ve školní jídelně,
telefonicky, případně po čase přes webové rozhraní na webových stránkách
školy. Objednání stravy je možné na
několik týdnů dopředu. Nahlášení či odhlášení stravy na daný den bude možné provést na terminálu, telefonem do
ŠJ, či přes web do 8.00 hodin.
Předání čipů žákům a jejich zaškolení zajistí škola. Cizí strávníci si vyzvednou čipy u vedoucí školní kuchyně
a uhradí platbu za stravu a objednají si
stravu na měsíc leden, a to nejpozději
do 20. 12. 2013, případně 6. 1. 2014
do 8.00 hodin.
Co se týká strávníků, kterým je strava dovážena, nic se pro ně nezmění,

veškeré úkony spojené s čipy a objednáváním zajistí dovozce oběda včetně
informací o tom, jak se bude postupovat.
V případě dotazů ohledně nového
systému se můžete obrátit na školu
prostřednictvím telefonu (577 911 052)
či e-mailu (reditel@zsfrystak.cz).
Mgr. Libor Sovadina
ředitel školy

BRAMBOROVÁ
TISKÁTKA
Na pátek 1. listopadu jsme v rámci školní družiny připravili další tvoření pro rodiče a děti.
Nyní na podzim je to již tradiční
vyrábění bramborových tiskátek. Děti
vyřezávaly z brambor různé tvary a s
nadšením je otiskovaly na připravené
papírové stromy a hřiby.
vychovatelky ŠD

11

Připravujeme výstavu
ručních prací
Konečně se dočkáte. Výstava bude
sice až 25. a 26. ledna 2014, ale je
třeba přes dlouhé zimní večery dokončit vyšívání, pletení, síťování, drhání,
drátkování atd.
Oznamuji vám termín dopředu, abyste v klidu své práce dokončili. Poznačte
si již nyní do kalendáře roku 2014, že
výrobky můžete nosit do školy Sylvě
Knedlové již od 20. ledna.
Chcete přece ukázat (hlavně mládeži), co umíte vytvořit ve volném čase,
jakého máte „koníčka“. Na krásné výrobky ruční práce, na vzácné ukázky
folklorních artefaktů se těší
Fryštačané a SK.

Ve všem je řád
(Richard Hovadík)

Jeden člověk
se nezahřeje –
jedno poleno
špatně hoří –
jeden strom je opuštěný
sám se do tmy noří.
Dva lidé
se zahřejí –
dvě polena
lépe hoří –
dva stromy ve větru
od srdce si pohovoří
Samotářův přítel
je v lahvi uzavřený –
jak se zátka odstraní –
nenápadně vyskočí –
piják padne přemožený
Dokonalý odvěký čaroděj
je kniha otevřená –
je-li moudrá
slova jsou pozlacená
Spatříš-li mezi řádky
Lao-C, Konfucia
nebo podobná zjevení –
kouzlo knihy způsobí
sebe nalezení
Uvidíš – co oči nevidí –
uslyšíš – co uši neslyší –
uchopíš – co se nedá uchopit –
kdo však chce
může vše pochopit…
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HALLOWEEN
Rok se s rokem sešel,
Petr s nápadem přišel.
„Co udělat Halloweena?“
„Je třicátého prvního října.“
Třída se vším souhlasila,
do skupin se rozdělila,
jedna okna zatemnila,
druhá třídu vyzdobila.
„Béčani“ se připojili,
a třídy nám dozdobili,
teď jsme jedna síla velká,
Halloween už na nás čeká!
Zuzana Hanačíková (9.A)

POZVÁNKA
FOS Prameny ve spolupráci se Základní školou ve Fryštáku Vás srdečně zvou
na pořad „Vánoce přicházejí“ s dětmi souboru Pramének Fryšták.
Akce se koná ve středu 11. prosince 2013 od 16 hodin
v hudebně Základní školy ve Fryštáku.
Záštitu nad pořadem převzal ředitel ZŠ Fryšták Mgr. Libor Sovadina.
Připravila paní učitelka Vlasta Kunstová.
Zveme fryštáckou veřejnost, naše příznivce a rodiče na společné zpívání vánočních písní a koled. Na Vaši účast se těší děti souboru Pramének.

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny přátele,
známé a příznivce fryštáckého Hrádku
na předvánoční setkání, které se uskuteční dne 12. 12. 2013 od 15 do 18
hodin v sále fryštáckého DISu.
Program:
Zábavné tancování a zpívání,
diskotéka podle výběru klientů Hrádku,
vystoupení žáků ZŠ Kašava,
…a překvapení na závěr.
Těší se na Vás klienti a zaměstnanci
Hrádku.

POZVÁNKA
Zveme Vás
na
PRODEJNÍ VÝSTAVU BETLÉMŮ,
která se uskuteční
od 26. 12. 2013 do 4. 1. 2014
v jídelně
Základní školy Fryšták.
Otevřeno bude
denně od 13 do 16 hodin.
Těšíme se na Vaši účast.
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Ztracený je čas, v němž vykonáme něco špatného pro duši.
Don Bosco

8. – 10. listopadu jsme navštívili
bavorské městečko Aschau, jehož součástí je vzdělávací učňovské zařízení
Waldwinkel. Je určeno pro mladé lidi
s tělesným handicapem nebo s poruchami učení či chování. Tato možnost
vzdělávání je jim zprostředkována úřadem práce. Mohou se zde vyučit některému z nabízených 29 oborů nebo
si zkrátka jen v přípravném období vyzkoušet, které povolání je pro ně to nejvhodnější.
Hlavním úkolem je zde příprava na
povolání. Různé obory pracují při řešení úkolů společně. Všechny struktury,
koncepce a organizační formy slouží
k individuálnímu a aktuálnímu vzdělávání
a podpoře, orientovaným k co nejlepšímu výsledku. “Vzdělávání bez individuálních a sociálních kompetencí ohrožuje samostatnost. Proto představuje
pomoc při osobnostním zrání a sociální
stabilizaci podstatný výchovný cíl. Mladí lidé podle našeho názoru nesmí zůstat pasivní, ale musí se naučit převzít

vlastní zodpovědnost při rehabilitačním
procesu. Musí se stát, jak jen je možno,
co nejvíce těmi, kteří jednají. Odborné
vzdělávací zařízení je chápáno jako pedagogicky orientovaný podnik služeb
s jednotným rázem, který je určen konkrétními cíly a úkoly. Toleranci vnímáme
v různých ohledech jako základní postoj.
Naši službu vykonáváme na základě
pedagogické, lékařské a psychologické odbornosti s co největší účinností,
hospodárností a úsporností. Moderní
zařízení výpočetní techniky a programy
zaměřené na konkrétní cíle přispívají
k optimalizaci a dokumentaci výsledků.
Pracovní činnosti v našem zařízení jsou
zorganizovány tak, aby nenarušovaly ži-

votní prostředí.“ Tak představuje práci
zástupce ředitele P. Bernhard Stiegler,
salesián.
Nás s tímto zařízením pojí společný
projekt ONE – Osobnostní rozvoj znevýhodněných dětí a mladých lidí pro uplatnění na trhu práce, který vypsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Naším úkolem je vypracovat 20 pilotních programů osobnostního rozvoje
dětí a mladých lidí na základě know-how
zahraničního partnera, vyzkoušet je
v našich podmínkách a dát k dispozici
i ostatním organizacím formou vydané
publikace v tištěné podobě.

Prosinec v DISu
Máme naplánováno už jen 5 kurzů orientačních dnů. V prvním týdnu
proběhnou salesiánské exercicie. Na
programu je i vzdělávání nováčků instruktorů a adventní duchovní obnova
na téma: „Máš kuráž?“
Nezapomeňte se v neděli 8. prosince zastavit v kostele ve 14 hodin.
Jan Štěpán Musil bude skládat věčné
sliby.
Dům uzavřeme 19. prosince
v 18.00 hod. a otevřeme až v pondělí
6. ledna 2014 v 7.00 hod.

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

PROSINEC
Klub maminek naleznete v prostorách
Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi
(odbočka vpravo před restaurací U Žáků).

Najdete nás na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

PROGRAM klubu maminek a dětí
od 9:30 do 11:00 hod.
3. 12. Setkání s Renčou Richterovou
– povídání o chování a výchově malých
dětí, typy na zajímavé hry a aktivity
v domácím prostředí.
10. 12. Herna pro děti
17. 12. Vánoční nadílka – děti se mohou těšit na dáreček od Ježíška, anebo
se vzájemně obdarovat, a to doma vytvořenými drobnostmi, které přinesou
s sebou. Maminky pak mohou přinést
upečené dobroty na společný vánoční
stůl. Vše je dobrovolné. Můžete si přijít
do herny prostě jen pohrát!
Změna programu vyhrazena
POZVÁNKY pro širokou veřejnost
v měsíci prosinci 2013:

i dobrého vína. Bude možné si objednat palačinku či medovník a třeba prožít výjimečný kulinářský zážitek nejen
s těmito lákavými pochutinami. Každá
rodinka si domů odnese malý dárek.
Klubový příspěvek za dospělou osobu
30 Kč (vč. čaje a kávy), pro děti vánoční
herna zdarma.
Palačinky a medovník lze již nyní objednávat na klubovém mailu.
Na tuto akci není třeba se předem přihlašovat.
18. 12. STŘEDA 15:30 do 17 hod. –
CHYTRÉ HRANÍ - Vánoční příběh. Vánoční zvyky a tradice. Příspěvek 80 Kč.
Je třeba se předem přihlásit.
Na většinu uvedených akcí je třeba
děti i dospělé předem přihlásit na klubovém mailu: vlaštovky@email.cz, kde

6. 12. PÁTEK od 16 hod. - tvořivá dílna
s Magdou Plškovou– PEDIG – vánoční
dekorace. Příspěvky: 60 Kč + cena za
spotřebovaný materiál, herna pro malé
děti 20 Kč.
Je třeba se předem přihlásit.
11. 12. STŘEDA 15:30 do 17 hod. –
CHYTRÉ HRANÍ – Příběh sv. Lucie. Tvoření vánočních přání, vánočních ozdob.
Příspěvek 80 Kč.
Je třeba děti předem přihlásit.
13. 12. PÁTEK od 16 do 20 hod. (i déle)
– VÁNOČNÍ SLAVNOST aneb setkání
s dobrovolníky na téma JAK SE SLAVÍ
VÁNOCE V BULHARSKU A PORTUGALSKU. Neformální setkání všech, kdo
mají chuť se vánočně naladit, setkat se
s ostatními a povídat si (s dětmi i bez
dětí). A to vše při poslechu vánočních
koled, za popíjení čaje, kávy, punče
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také můžete získat bližší informace.
Sledujte letáky a naše webové stránky.
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na viděnou s Vámi!
Vaše Vlaštovky

Poděkování Městské
knihovně Fryšták

3. 12. ÚTERÝ od 15:30 hod. – VÁNOČNÍ FOCENÍ profesionální fotografkou
Marcelkou Krajčovou – využijte této mimořádné příležitosti vyfotit se s dětmi
v místě bydliště a mít přáníčka pro rodinu či Vaše blízké k Vánocům.
Bude zhotoven pořadník v intervalu po
15 minutách. Přihlašujte se prosím na
email: r.safkova@seznam.cz nebo tel.
608 446 961.
4. 12. STŘEDA 15:30 do 17 hod. –
CHYTRÉ HRANÍ - Příběh sv. Mikuláše.
Čertovské, mikulášské a andělské tvoření. Příspěvek 80,- Kč.
Je třeba děti předem přihlásit.

Jarmark u Vlaštovek – i druhý ročník proběhl ke spokojenosti všech...

Třetí věk
Na horní straně fryštáckého náměstí
je krásný park.
Zastav se, rozhlídni se.
Orosené listy stromů září v slunci.
Na lavičkách sedí ve stínu,
či nastavují slunci své tváře
dědáčkové a babičky.
Sedí vedle sebe na jedné
či na druhé lavičce.
Znám je.
Jsou to obyvatelé Penzionu.
Slunce laská jejich starou,
vrásčitou, ale usměvavou tvář.
Někteří dokonce dřímají.
Jiní se baví a dívají se
na život kolem sebe.
Přisedněte, komunikujte s nimi.
Jsou ve Fryštáku spokojení.
Je to pro nás dobrá vizitka.
SK

Chodím pravidelně do zdejší
knihovny číst denní tisk a půjčovat
si knihy. Setkala jsem se zde s nebývalou ochotou a vstřícností. Kdykoliv jsem potřebovala knihy s určitou
tématikou, které v knihovně právě
neměli, ochotně mi je pan Mgr. Jan
Krčma přivezl z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Pobyt v knihovně mě vždy duševně obohatí, ráda
zde trávím svůj volný čas. Mám možnost vypůjčit si nejenom českou, ale
i zahraniční literaturu. V ruštině jsem
si doplnila své znalosti o Interhelpu,
o fryštáckém rodákovi… Také mám
možnost se zdokonalovat v angličtině
čtením knih v originále. Rovněž se zúčastňuji různých přednášek a besed,
které jsou vždy velmi zajímavé.
Důkazem dobrých výsledků fryštácké knihovny je i fakt, že paní Anně
Zapletalové bylo uděleno Zlínským
krajem a Krajskou knihovnou Františka Bartoše „Zvláštní uznání za dlouholetou a vynikající práci a zapojení
do kulturního a společenského dění
města“. O dobrý chod knihovny se
stará vedoucí Mgr. Pavel Nášel, který je obětavý, ochotný a spoustu věcí
dělá i na úkor svého volného času.
Všem těmto lidem ve fryštácké
knihovně patří můj upřímný dík.
Věra Dřevojánková
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Stálý domov ve tmě
a tichu
Nejen výlety žije náš Klas. Kolikrát
si stěžujeme na své zdravotní potíže.
Ale co mají říkat třeba nevidomí, nebo
neslyšící? Třeba světoznámá americká
spisovatelka Helen Kellerová byla hluchoslepá. Dovedeme si to vůbec představit? Při svém postižení, jako první
takto postižený člověk, ukončila zdárně
studium na Harvardské univerzitě. Co
my na to? A víme, jak se chovat třeba
k nevidomému nebo neslyšícímu? Tak
o tom nám přednesla poutavou přednášku paní magistra Denisa Krčmová.
Všechno to bylo pro nás nové, poučné.
Určitě se nám její rady budou v životě
hodit. Moc a moc ji za její čas, ochotu
a fundovanost děkujeme.

Letíme do Mexika II.
Tentokrát 14. 10. 2013
Znovu jsme v Klubu důchodců Fryšták přivítali manžele Kolajovy – znalce
života Mexičanů. K poutavému vyprávění patřilo promítání diapozitivů a ﬁlmů.
Všechno bylo barevné, živoucí, překvapivé. Dovědět se třeba, jak prožívají Me-

i pan magistr Pavel Nášel, který obsluhoval promítací přístroj. Všem třem srdečně děkujeme.
Za KD Fryšták
A. Bačůvková

NEBE
aneb věčný domov

xičané památku zemřelých, už to stojí za
to. Dokreslovaly to i zajímavé předměty,
které nám manželé Kolajovi předvedli.
Je to pro mne těžko popsatelné, to se
musí zažít. Přiblížit nám život v Mexiku
je záležitost tak rozsáhlá a zajímavá, že
jsme naše přátele (doufám, že to tak
všichni cítíme) požádali o další přednášku. Díky jejich obětavosti se uskuteční
po Novém roce. Stejně obětavě se na
úspěšnosti jejich přednášky podílel

I tohle náročné téma patří do našeho
života. Jak se s touto tématikou vyrovnávají různá období, různé kontinenty,
různá náboženství? Jaké jsou zkušenosti těch, co přežili klinickou smrt?
O tom všem jsme si v Klasu povídali, přečetli příběh Kristýny, dostali jsme
doporučení četby knihy Život po životě
od doktora a vědce Raymonda Moodyho. Podle jeho dlouholetého výzkumu,
ti co přežili svou klinickou smrt, se již
smrti nebojí. Proč? Pokud to chcete
vědět, tak si tu knihu od doktora Moodyho přečtěte. Mají ji i v naší fryštácké
knihovně.
Za Klas A. Bačůvková

POZVÁNKA
BURČÁK

FOS Prameny ve spolupráci s městem Fryšták a fryštáckou farností
Vás srdečně zvou na

XXXV. jubilejní Vánoční koncert
paní učitelky Vlasty Kunstové,
který se uskuteční ve čtvrtek 26. prosince 2013 od 15 hodin
v kostele svatého Mikuláše ve Fryštáku.
Účinkují fryštácké soubory Prameny. Průvodní slovo: Mgr. Julie Dlabajová
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.

Staříček čekali s kamarády ve
sklípku, až teplota bečky dosáhne
té správné teploty lidské krve. Bylo
v tom něco starodávného, posvátného. Teprve potom mohlo dojít k přípitku a správnému užívání toho božského léku – burčáku.
Staříček vzpomínali, že vždy po té
léčebné kúře uléhali ke své Fanuši
až k ránu. Bylo zákonité, že se jejich
děcka rodila v květnu nebo začátkem
června.
Ani burčák nezraje ve stejnou
dobu.
Dnes z té božské relaxace probudil staříčka kohout.
A to už jsou slova pěsničky:
„Kohút volá kokodák,
že mu slépka nechce dať.
Daj mu mrcho slepičí,
ať ten kohút nekřičí.“
Staříček se obrátili na druhý bok.
A spali a spali.
J. V. U., Penzion Fryšták 2013
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ně s informacemi od prodejců pomohou
k rozhodnutí, nač se budeme soustředit
v příštím roce.
Opravdu se těšíme na informace od
Vás. K dispozici jsou naše e-maily nebo
svůj postřeh můžete zanechat písemně
v Městské knihovně u pana Krčmy.
Za Fair Play Fryšták o.s.
Jiří Sadila: JiriSadila@gmail.com
a Tomáš Černý: Tomas@simcar.cz

PÁTEČNÍ MALÉ TRHY
na náměstí
Tak máme za sebou první (zkušební) sezónu, více než TŘICÍTKU malých
pátečních farmářských trhů na náměstí ve Fryštáku. Zahájili jsme 5. dubna a
6. prosince pro letošek končíme.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na tomto dění podíleli. Městu Fryšták za pronájem místa na náměstí, chlapům z technických
služeb za přístup ke zdroji elektřiny
a úklid, všem mládežníkům za občasnou výpomoc s chystáním a úklidem
stánků do našeho zázemí v Kotelně,
všem prodejcům a hlavně všem vám,
kteří jsme svým nákupem tuto činnost
podpořili. Díky patří také všem místním,
kteří přišli na trh prodávat – výrobky, výpěstky, produkty…

To je také smyslem: nabídka místního, zdravého a sezónního sortimentu.
Zkoušíme také malá zpestření formou
hudební produkce, teplých palačinek
a čerstvého moštu.
Trhy jsou také o ﬁnančním toku. Tak
jen pro informaci, Městu Fryšták tyto
letošní páteční trhy přinesly přibližně
12.000 korun a nám se díky nim zaplatilo už 5 z našich 9 stánků.
Ptáme se jak dál ?
Jsou malé páteční trhy jen druhým
ze tří kroků? Začali jsme Velkými čtvrtletními trhy a rádi bychom nechali vzniknout „kamennému“ farmářskému krámku, kde by bylo zboží dostupné denně.
Velmi rádi uvítáme Vaše návrhy, postřehy a připomínky, které nám společ-

PROGRAM
Vánočních farmářských trhů
ve Fryštáku
(sobota 14. 12. 2013)
8.00 • Hrajeme koledy Valašského
souboru Kašava.
9.00 • Zahájení kulturního programu
9.30–10.00 • Folklórní soubor Kašavská gajdošská.
10.00–10.15 • Mladá Kašava Valašského souboru Kašava.
10.15–10.30 • Bartošův dětský folklorní soubor.
10.30–10.45 • Dětský folklorní kroužek Fryštáček.
10.45–11.00 • Společné zpívání koled.

Fryšták očima dobrovolníků: JÍDLO
Jsme tu s vámi už 2 měsíce a pomalu se hlouběji zažíváme a seznamujeme. Objevujeme práci a setkávání s dětmi z DIS-klubu a místní základní školy. Potkáváme se také
s místními lidmi a užíváme si jízdu na našich kolech po krásné nové silnici.
Mónica: Mé zkušenosti s jídlem ve Fryštáku jsou velmi
dobré. Polévky jsou tady většinou více „vodové“, zatímco
v Portugalsku používáme více rajčat. Hodně však postrádám

ryby. Tady jsem je měla zatím pouze dvakrát, zatímco v Portugalsku jsou čerstvé ryby na každodenním pořádku. Koláče
jsou u nás v Portugalsku mnohem sladší.
Ovšem i navzdory těmto odlišnostem si všechno jídlo
tady velmi užívám a zatím nebylo nic, co by mi nechutnalo.
Dinko: V Bulharsku je pro nás chléb velmi důležitý a je
spojen s našimi zvyky a tradicemi. Jsem rád, že jsem tady
v České republice a zvlášť ve Fryštáku našel chutný a skvěle
upečený chléb. Užívám si různé tvary a velikosti chlebů, druhy mouky a také různé vůně. Například dnes je velmi náročné
objevit v Bulharsku 1,2 kilogramový chléb. Obvyklá váha je
totiž jen 600-700 gramů. Většina chlebů tady má také tmavší barvu než u nás v Bulharsku, a proto se mi zdá, že je tu
chléb i zdravější a také se po jídle člověk cítí více najezený.
Doufám, že se i v Bulharsku poučíme z našich tradičních hodnot a začneme opět vyrábět výborný a chutný chléb.
Vždyť je to "Boží dar".
Na závěr přejeme všem poklidné a šťastné Vánoce. A jak
se Vánoce slaví u nás v Bulharsku a Portugalsku? O tom si
budeme povídat na setkání 13. prosince v klubu Vlaštovky.
Těšíme se na vás.
Mónica & Dinko
Bom Natal! * Весела Коледа!
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FOTBAL

TŘI MUŽSTVA MAJÍ PO PODZIMU ŠANCI NA POSTUP
Přesně před rokem jsme zde psali,
že fryštácký fotbal přihlásil své zástupce do soutěží všech věkových kategorií. Taky před začátkem nové sezóny
2013/2014 dělalo vedení oddílu vše
proto, aby se situace zopakovala. Nakonec se nepodařilo najít trenéra pro
kategorii mladších žáků, což je škoda.
Přesto musíme být spokojení, protože
situace v okolních klubech je mnohem
horší. Výsledky po polovině soutěží jsou
navíc nad očekávání a dávají velkou
šanci znovu prodloužit postupovou sérii
hned třem týmům z Fryštáku.
Muži – Fryšták A • Vloni bylo áčko
nováčkem v I. A třídě. Letošní sezónu
zahájilo již jako nováček nejvyšší krajské soutěže. Mužstvo si přímý postup
po skončení loňské sezóny nevybojovalo, skončilo až sedmé. Před zahájením
tohoto ročníku krajského přeboru však
došlo k nevídané situaci. Všech šest celků před námi odmítlo postup do nejvyšší
soutěže v kraji a tak došlo na možnost,
aby Fryšták postoupil. Během několika
hodin muselo padnout rozhodnutí, a to
znělo jasně, ano. Oddíl tak rychle musel splnit všechny požadavky pro tuto
soutěž, upravit prostor pro diváky, zajistit kamerový přímý přenos z domácích
utkání, posílit mužstvo i zajistit ﬁnanční
prostředky. Všem, kteří v horkých letních dnech pomohli děkujeme. Nejvyšší
krajská soutěž začala pro nás zápasem
na domácím hřišti s Morkovicemi, ještě
vloni účastníkem divize. Favorita jsme
hodně potrápili a hráči Fryštáku si dokázali, že hrát v této soutěži mohou
s každým. Bohužel většina podzimních
utkání dopadla stejně, jako tento premiérový zápas těsnou porážkou. Malinko
vždy chybělo k úspěchu. Přestože jsme
v utkáních nepropadali, zkušenější soupeři nás obírali o body. Áčko je po polovině soutěže na 12. místě a má 14
bodů. Nejlepším střelcem mužstva je
Josef Křenek, který dal 9 branek.
Muži – Fryšták B • Vloni skončilo
B mužstvo po výborném jaru těsně za
postupovou příčkou. Do nového ročníku
tak nastupovali hráči béčka jako jeden
z favoritů III. třídy. Namlsaní příznivci
však museli na úvod polknout hořkou
pilulku, když béčko doma vysoko prohrálo s Pasekami. Od dalšího zápasu
to ovšem byla parádní vítězná jízda,
zakončená desítkou v posledním domácím zápase v síti Pohořelic. Béčko
si před odvetnou jarní částí vytvořilo na
čele soutěže velký náskok devíti bodů
před svými pronásledovateli. Nejlepším
střelcem mužstva je Luděk Lošťák se
17 brankami.

Dorost • Klukům se bohužel vloni
nepodařilo postoupit do krajské soutěže, kde svými výkony patří. Před zahájením tohoto ročníku to navíc nevypadalo
s přihláškou do okresního přeboru růžově. Oddíl neměl trenéra. K trénování se nakonec vrátil Stanislav Mikulík
a zůstal Stanislav Skalička. Hráči byli
šťastní. Po většinu podzimní části na
ně soupeři nestačili. Bohužel je z toho
po podzimu „jen“ 2. místo se ztrátou
tří bodů. Nejlepšími střelci jsou Jan Hřebačka a Martin Doležel s 11 góly.
Žáci • Vzhledem k nedostatku trenérů muselo vedení oddílu přistoupit
k odhlášení kategorie mladších žáků
v nové sezóně ze soutěží. Žáci tak nastoupili k podzimní části pouze jako
kategorie starší pod vedením Jaroslava
Hrbáčka. Zejména pro hráče mladších
ročníků to byl velký přechod. Po loňské
sezóně navíc odešlo do dorostu hned
šest hráčů, proto se čekal spíše boj
o záchranu okresního přeboru. Kluci
však výborně od léta v trénincích pracovali, a to se projevilo na výsledcích.
Ve většině utkání vyhráli, byť těsně.
Na začátku října překonali menší herní
i výsledkovou krizi a drtivým ﬁnišem
se v závěrečném kole dostali na špici.
S dvoubodovým náskokem přezimují na
1. místě. Nejlepšími střelci jsou Michal
Daněk a Jan Drábek s 9 góly.
Přípravka • Přípravka se učí základům kopané pod vedením Pavla Gálíka. Dvakrát týdně běhá na hřišti třicet
dětí s obrovským nasazením. Co se
naučí, mohou zúročit v utkáních. Je to
dobrá konfrontace, jelikož soutěž hraje v naší skupině dvanáct týmů. Navíc
mnohé utkání se hrají hned na dvou
hřištích zároveň. Pro ty úplně nejmenší,
kteří ještě nezasedli do školních lavic
a pro ty už o něco starší. Kluci svádí
boj na hřišti i o to mít na sobě dres.

Podzimní sezonu jsme ve starší přípravce začali s ročníky 2003 a 2004. Kádr
se v soutěži opírá především o ročník
2004, což se projevilo na výsledcích
v celé podzimní části. Z počátku jsme
se stali tak trochu otloukánky, když
jsme buď prohráli utkání o gól nebo
s velkým přídělem branek. Většinou
nám vůbec nevycházely první poločasy utkání a ve druhé půli jsme náskok
soupeře museli dotahovat. Chtěl bych
pochválit kluky za poctivý přístup k tréninkům i zápasům. Ze starší přípravky
bych vyzvedl výkonnost brankáře Adama Prusenovského (r. 2005), nejlepšího střelce Tadeáše Halašty s 27 brankami a hráče s nejvyšším výkonnostním
růstem Lukáše Langera. Naši nejmladší
hráči v přípravce především sbírali zkušenosti ze zápasů. Mohli k nim nastoupit díky ochotě Tomáše Langera a Markéty Gálíkové, kteří je v utkáních vedli.
Hráči si zápasy užili a jejich výkonnost
během podzimní sezóny výrazně rostla.
S mladší přípravkou jsme odehráli také
turnaj ve Štípě, kterého se účastnilo
10 mužstev, včetně Fastavu Zlín, Sigmy
Olomouc a FK Holešov.
Dovolte mi poděkovat rodičům za
podporu svých dětí a našeho oddílu.
Rád bych také oslovil sportovní veřejnost, zda by se v našem okolí nenašlo
několik nových trenérů. Moc by nám to
pomohlo.
Šance poprat se na jaře o postup
do vyšších soutěží je velká a pomoct
můžete také Vy příznivci, vytvořením
skutečně domácího prostředí při zápasech ve Fryštáku. Hráči i vedení oddílu
Vás rádi znovu v březnu v hledišti našeho hřiště uvidí . Děkují Vám za přízeň
v podzimní části a přejí všem krásné
prožití Vánočních svátků a co nejúspěšnější rok 2014.
J. H., P. G.
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Fryštácké náměstí...

V měsíci PROSINCI 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Otakar Bařina
Alois Běhůnek
Jindřiška Březíková
Eva Fialová
Ludmila Garguláková
Štěpánka Halúzková
František Jurčík
Václav Kamenář
Libuše Krajčová
Alois Pavelka
Miluše Pečeňová
Irena Sprušanská
Naděžda Svačinová
Vlastimil Svozil
Jan Szeifert
Jaromír Šafář
Karel Špaňhel
Jarmila Vlčková

Blahopřejeme!
Všem oslavencům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.
ZLATOU SVATBU – 50 let od
uzavření manželství slaví manželé
LUDVÍK a MARIE MATULOVI.

Je odkazem středověku. Má ráz
ohrazeného prostoru. Žulové kostky si
mnohdy nezadají s dlažbou z „kočičích
hlav“. Průjezd
Hrubé hospody nabízí představu formanských povozů,
celnice a koňských stájí. Provoz náměstí ve
středověku zněl
klapotem koňských
kopyt,
vrzáním vozů,
rachotem žebřiňáků, práskáním bičů
a jejich ozvěnou. U kašny se večer scházela chasa, bavila se, dokud je ponocný
neposlal spát. Spávalo se klidně. Budili
kohouti.
Dnes je prostředí stejné. Jen dopravní prostředky jsou jiné a provoz nepřetržitý. Hladina zvuků je tomu přímosměrná. Přiměřenou ozvěnu způsobuje řev
terénní motorky místního nepřiměřeného. Změnil se noční život náměstí.
Výrazné jsou noci z pátku na sobotu
a ze soboty na neděli. Je poznat, kdy se
uzavírají bary, herny a ostatní pohostinství. Od jedné do tří hodin ožívají lavičky
v parčíku hlasitým hovorem, chichotáním, někdy s erotickým podtextem.
Škoda, že Jan z Nepomuku je vázán
mlčenlivostí. Od zastávky zaznívají neartikulované zvuky ovíněných a rachot
popelnic. Je slyšet občas pískání alarmů, troubení sjednaných odvozů, práskání dvířek a startování motorů. To se
toleruje, bere se to jako nutné zlo.
Avšak noc z 2. na 3. srpna již vybočila z normálu nejenom tím, že byla tro-

pická. Od jedné do tří hodin uspořádala
nějaká partička na náměstí diskotéku
s techno hudbou. Dunění reproduktorů
vzbudilo spáče
okolních domů.
Jejich protesty jako „buďte
ticho“
nebo
„zastavte ten
bordel“ parta
neslyšela. Sami
se museli překřikovat, aby si
rozuměli.
Šel
jsem k oknu
a zaposlouchal se, co vlastně v té muzice slyší. Nebylo to jen tupé dunění. Byly
tam v pozadí slyšet různé zvuky jako poklepy strun, ozvučných desek, cinkání,
bublání, výkřiky i signál mobilu. Snad
to bylo podřízeno i nějaké smysluplné
gradaci rytmu. Dunění však bylo dominantní. Provokovalo a oblbovalo.
V uzavřeném prostoru auta jistě
nepřispělo odhadu podmínek pro předjíždění nebo míře rychlosti. Kolik asi
zavinilo bouraček a zbytečných smrtí
mladých lidí?
Tento „koncert“ mě byl vnucen. Rozčílil mě stejně jako vnucená televizní reklama. Televizi mohu vypnout, náměstí
ne. Noční klid mají občané zaručen zákonem. Sami si ho těžko prosadí. Policie by měla pomáhat a chránit. Kdyby
v těchto nocích a v tomto čase objela
se zapnutým majáčkem náměstí, byl by
klid.
Uléhal jsem za úsvitu.
Uspala mě vůně čerstvě pohnojeného pole.
J. Urban
malba Jan Pažout

Poděkování
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VÁNOČNÍ STROMKY PŘÍMO NA PLANTÁŽI
Opět otevřena plantáž vánočních stromků!

Přijďte si uřezat ten svůj, čerstvý...
Nabízíme stříbrné smrky, smrky omorika,
v omezeném množství borovice a jedle.

Ve Fryštáku v Horní Vsi vedle rybníka
14. 12. - 15. 12. v době od 8 do 16 hod.
16. 12. - 20. 12. v době od 14.30 do 16 hod.
21. 12. - 23. 12. v době od 8 do 16 hod.
Ke každému stromu jmelí a chvojí zdarma.

placená inzerce

Chtěli bychom poděkovat Komisi
pro občanské záležitosti ve Fryštáku
za pozvání a uskutečnění slavnostního obřadu naší diamantové svatby,
paní matrikářce Konečné při zařizování
a přípravu celého obřadu, oddávající Sylvě Knedlové, za její srdečný a dojemný
projev, při němž ukápla i slzička štěstí.
Paním učitelkám Hochmajerové a Dračkové a dětem z MŠ i ZŠ, Jiřímu Groulíkovi za hudební doprovod. Byli jsme pyšní
na tento krásný a dojemný obřad a rádi
na něho budeme vzpomínat.
Také děkujeme vedení města Fryštáku, co dělá pro staré občany, děkujeme za blahopřání, kytičku, dárek, který
nám předala paní Vidlařová, děkujeme
za krásný prožitek.
manželé Kopeční
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Koupím les (příp. dřevo), louky, pole, pastviny.
nad 1 ha. platba v hotovosti.
Náklady na smlouvy, odhad atd. uhradím.
Solidní jednání. Tel: 732 210 288.
Přijímáme objednávky na

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
– ČAJOVÉ, KRÉMOVÉ PEČIVO.
www.cukrarnaromance.com
tel: 731 739 945

Tel. 774 549 175
ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

AUTOVRAKŮ

■
■
■
■
■
■

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.

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

Vyřízení půjčky do 48 hodin
Hotovost až domů • Týdennní splátky
Osobní přístup • Maximální servis
Splatnost maximálně 56 týdnů

placená inzerce

PRODÁM
zrekonstruovanou chatu v Kašavě.
Krásný výhled. tel: 737 953 295

PŮJČÍME VÁM NA COKOLIV

placená inzerce

placená inzerce

Provádíme
NÁTĚRY A OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH,
včetně umytí wap, hydroiz. nátěry, zateplení.
OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE.
Tel: 731 916 662.

včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel. 777 550 621, 608 749 219
AUTOVRAKOVIŠTĚ TŘEBĚTICE
Za kompletní nebo téměř kompletní

autovrak– –VYPLATÍME
vyplatíme 1000,autovrak
1000,-Kč
Kč

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

placená inzerce

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

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
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placená inzerce

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
• Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

• On-line přehled nad svým
účtem
• Transparentnost

800 888 120

placená inzerce

www.faircredit.cz
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