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Neuvěřitelných 64 let už trvá přátelství
mezi městem Fryšták a slovenskou obcí Muráň
Přátelství, které nese pečeť několika generací a stále přetrvává. Důkazem toho jsou také Družební dny Fryšták – Muráň 2018, které proběhly od 7.
do 9. září 2018.

v jídelně ZŠ a poté už se delegace
z Muráně vydala na cestu domů.
Návštěvu měli možnost Fryštačané
oplatit už o víkendu od 21. do 23. září,
kdy se na Slovensko vydala delegace
zástupců našeho města na slavnostní křest nové knihy autora Pavola Hlodáka nazvané Obec Muráň svedectvo
času.
Skupina našich slovenských přátel
měla připravený bohatý doprovodný
program.
V pátek proběhl nejprve na radnici
a pak u pomníku padlých slavnostní
akt – připomínka 100. let společného
státu Čechů a Slováků.
V sobotu navštívili zástupci města
Fryštáku a Muráně hrad Lukov, kde se
jim věnoval správce Jiří Holík, který je
s odborným výkladem provedl po hradě. Odpoledne byla naplánována exkurze do Malenovic (návštěvní den
na nově otevřeném hradě a prohlídka
pivovaru Zlínský švec). V neděli dopoledne se naši hosté podívali do Muzea zemědělské techniky v Pravčicích.
Velký zájem o vystavované exponáty
projevovali především ti nejmladší.
V poledne následoval slavnostní oběd
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RMF
č. R 14/2018/VII ze 8. 8. 2018
(Výpis usnesení)

RMF jménem města Fryštáku
a za účelem podpory kulturně – sportovního života města přebírá záštitu nad
závody v dogtrekkingu, pořádané Karpatským kynologickým klubem, z. s., Vítová
a souhlasí s poskytnutím částky ve výši
5 tis. Kč Karpatskému kynologickému
klubu, z. s., na pořízení cen, diplomů,
účastnických listů, map, občerstvení
a dalšího materiálního zázemí oproti
předloženým dokladům.
RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně – společenského života města uzavření smlouvy o realizaci hudební
produkce a činnostech z ní vyplývajících
mezi městem Fryšták a dechovou hudbou Veselka Ladislava Kubeše, na realizaci hudební produkce v rozsahu max.
2 hodiny v programu „DEN HUDBY ANEB
VITAJTE NA VALAŠSKÉ VESELICI“, který
se uskuteční dne 15. 9. 2018 na nám.
Míru ve Fryštáku, v ceně 40.000 Kč.
RMF schvaluje Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.
5009025616/3, na snížení stočného o spotřebovanou vodu pro zalévání
na odběrném místě Město Fryšták, hřbitov, uzavřenou mezi MF, a Moravskou vodárenskou a. s., Olomouc.
RMF schvaluje pronájem části městských pozemků p. č. 324/3 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 135 m²
a p. č. 326 – trvalý travní porost, o výměře 135 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za účelem zřízení dočasné
mezideponie stavebního materiálu pro
IA oprava komunikace P. I. Stuchlého,
za cenu nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok,
na dobu určitou od 13. 7. 2018 do 31. 8.
2018, žadateli ﬁrmě ALPINE Bau CZ, a.
s., Valašské Meziříčí.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu pozemku mezi městem Fryšták
a ﬁrmou ALPINE Bau CZ, a. s., Valašské
Meziříčí, na pronájem části městských
pozemků p. č. 324/3 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 135 m² a p. č.
326 – trvalý travní porost, o výměře
135 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za účelem zřízení dočasné
mezideponie stavebního materiálu pro
IA oprava komunikace P. I. Stuchlého,
za cenu nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok, tj.
739,- Kč, na dobu určitou od 13. 7. 2018
do 31. 8. 2018.
RMF z důvodu podpory kulturně společenského rozvoje města a podpory

neziskového sektoru ve městě schvaluje výpůjčku prostor v objektu Hrubé
hospody, nám. Míru 1, 763 16 Fryšták,
umístěné v I. NP, o celkové výměře 36 m²
(viz graﬁcká příloha č. 1 tohoto zápisu),
žadateli z. s. Věneček, Fryšták – Horní
Ves, na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou a s úhradou nákladů
spojených s odběrem elektrické energie
na vrub žadatele a schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce.
RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č.
205/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře 65
m², žadateli manželům Bělákovým, Fryšták, za účelem zřízení parkovacího stání,
na dobu určitou 30let, s možností ukončení smlouvy z důvodu potřeb města
s jednoměsíční výpovědní lhůtou, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
RMF bere na vědomí návrh na prodej
pozemků p. č. 336/59 a p. č. 344/4,
oba v k. ú. Fryšták, obec Fryšták a doporučuje ZMF schválit výkup pozemků p. č.
336/59 a 344/4, oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták do vlastnictví města Fryšták
za cenu stanovenou znaleckým posudkem s tím, že náklady na uzavření smlouvy (znalecký posudek a návrh na vklad)
budou hrazeny městem Fryšták.
RMF schvaluje zveřejnění záměru pronájmu městského pozemku p. č. 394/3
– trvalý travní porost, o výměře 114 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli panu Jurčíkovi, Fryšták, za účelem užívání jako zahrada s podmínkou
zajištění celoročního přístupu k pozemku
p. č. 394/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták (věcné břemeno přístupu),
v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, a uzavření příslušné smlouvy o nájmu pozemku.
RMF bere na vědomí právní stanovisko AK Mgr. J. Zwyrtek Hamplové ze dne
18. 5. 2018 ve věci postupu při vypořádání přihrazených městských pozemků
v návaznosti na blížící se termín možnosti vydržení, a doporučuje ZMF schválit
postup u jednotlivých žádostí dle návrhu
zpracovaného Ekonomicko-správním odborem s:
a) 50% účastí města na úhradě nákladů spojených s převodem pozemků
(geometrické plány, návrhy na vklad)
b) stanovení ceny kupní a nájmu
v místě a čase obvyklé dle znaleckého
posudku.
RMF bere na vědomí žádost o zpět-

vzetí žádosti o pronájem části prostor
sloužících k podnikání v objektu Víceúčelového objektu čp. 100 ve Vítové bez
připomínek a ruší své usnesení č. U R
03/2018/VII/15a) ze dne 16. 2. 2018.
RMF bere na vědomí žádost paní Petříkové, Fryšták ve věci vypořádání peněžního rozdílu k nájemní smlouvě uzavřené
s městem Fryšták dne 1. 9. 1999 a stanovisko AK JUDr. Březovjáka k bezdůvodnému obohacení, a schvaluje uzavření
dohody o narovnání mezi městem Fryšták a I. Petříkovou, Fryšták, na vypořádání bezdůvodného obohacení z důvodu
užívání pronajatých prostor o nižší výměře, a to za období 1. 9. 2014 až 31. 12.
2016 ve výši 34.201 Kč, bezhotovostním
převodem na účet žadatelky v termínu
do 30. 9. 2018.
RMF bere na vědomí sdělení Římskokatolické farnosti Fryšták ve věci navrhované směny pozemků ze strany města
Fryštáku a plánované výstavby obchodního řetězce na pozemku p. č. 955/1, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, s tím, že výstup
z jednání právních zástupců jednotlivých
stran ve věci uzavření jednání o zřízení
práva stavby není MF znám a nebyl ze
strany farnosti konkrétně sdělen s tím,
že pověřuje starostu obrátit se v této záležitosti na Arcibiskupství olomoucké.
RMF bere na vědomí žádost o rozšíření prostor v objektu márnice ve Fryštáku za účelem umístění mrazicího zařízení
k uložení zemřelých a v souladu s ust.
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění schvaluje zveřejnění záměru rozšíření
pronájmu prostor sloužících k podnikání
v objektu márnice, umístěném na pozemku p. č. 111, k. ú. Fryšták, o výměře
4 m², v ceně 790,- Kč/m²/rok, a uzavření příslušného Dodatku č. 1 ke smlouvě
o pronájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 27. 12. 2017.
RMF pověřuje Ing. P. Dohnala projednáním technických podmínek realizace
stavebních úprav se žadatelem.
RMF bere na vědomí návrh Policie
ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského
kraje ve věci rozšíření prostor v objektu
č. p. 386 a pověřuje OTH a ESO jednáním o ukončení stávající smlouvy o výpůjčce dohodou a uzavření nové nájemní
smlouvy se stanovením nájemného bez
úhrady nákladů spojených se službami
a bez zajištění úklidových služeb.
RMF bere na vědomí vyjádření majitelů pozemků nacházejících se pod stavbou veřejně přístupné účelové komuni-
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kace v úseku Skalka – Vítová chatová
oblast (Pastyřica).

arboristy, a souhlasí s podáním žádosti
o zařazení stromu za památný.

RMF v záležitosti oprav veřejně přístupných účelových komunikací (VPÚK)
na území města Fryštáku doporučuje
ZMF schválit tento postup:

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
mezi městem Fryšták a ﬁrmou Česká
telekomunikační infrastruktura a. s.,
Praha ke stavbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě s názvem „16010-043735 RVDSL1810_M_ Z_F TAK2298 -F TAK1HR_
MET“, umístěné na části městských pozemků p. č. 268 – trvalý travní porost,
257/1 – ostatní plocha a 466 – ostatní
plocha, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
3.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.

1. majetkoprávně vypořádat (prodej,
směna) pozemky pod komunikacemi
na Lukovském, Suchém a Skalka – Vítová „Pastyřica“ (chatová oblast)
2. realizace oprav povrchu těchto
VPÚK až po kompletním majetkoprávním
vypořádání pozemků pod těmito komunikacemi.
RMF bere na vědomí žádost o zpevnění komunikace v majetku města Fryšták pro občany v úseku Fryšták – Vítová „Pastyřica“ a vzhledem k tomu, že
žadatel uvedl ve své žádosti pozemky,
které jsou ve vlastnictví města Fryštáku,
ale nenachází se pod stavbou veřejně
přístupné účelové komunikace vedoucí
k chatové oblasti nad Vítovou, doporučuje ZMF schválit postup případné opravy
povrchu VPÚK Skalka – Vítová „Pastyřica“ v souladu s návrhem OTH.
RMF bere na vědomí informaci o průběhu provádění restaurátorských prací
na soše sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku a doporučení Národního památkového ústavu v Kroměříži s tím, že po vydání
závazného stanoviska ze strany Odboru
kultury a památkové péče, Magistrátu
města Zlína budou ze strany dodavatele
předložen seznam prácí, které nebudou
oproti smlouvě o dílo provedeny a seznam prací, které bude třeba provést
v návaznosti na zjištěný stav památky
v průběhu restaurování.
RMF v návaznosti na zjištění stav památky schvaluje pořízení projektové dokumentace na zajištění schodiště u sochy sv. Jana Nepomuckého a pověřuje
OTH zajištěním této dokumentace.
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
H+M Zlín-Štípa a. s., o souhlas města
Fryštáku s výhledovým zařazením vybudovaných komunikací, parkovacích stání
a chodníků do pasportu místních komunikací a s bezúplatným převodem do majetku města, a ukládá OTH zajistit předložení projektové dokumentace za účelem
zjištění celkového rozsahu díla s tím, že
konečné rozhodnutí bude v kompetenci
nového ZMF.
RMF bere na vědomí žádost Mgr. Jana
Krčmy, o vydání souhlasu k podání návrhu na vyhlášení stromu za památný včetně odborného zhodnocení zdravotního
stavu stromu p. Radovanem Kučerou,

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030042648/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, pí Minaříková, kabel.
přípojka NN“, umístěné na části měst.
pozemků p. č. 901/3 – ost. plocha, ost.
komunikace, p. č. 873/3 – ost. plocha,
ost. komunikace a p. č. 873/1 – ost. plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1 000,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
RMF bere na vědomí zápis ze Stavební komise ze dne 1. 8. 2018.
RMF bere na vědomí doporučení Stavební komise při RMF ve věci vyhotovení
nového rozpočtu pro investiční akci s názvem „Chodník v ul. Ke Skalce“ a pověřuje Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH
projednáním možnosti realizace této IA
v rozsahu stanoveném SK u dotčeného
orgánu.
RMF bere na vědomí informace k problematice stání vozidel na místní komunikaci u bytových domů v ul. Komenského a v návaznosti na přípravu realizace
bytových domů v lokalitě BH 43 ukládá
Ing. P. Dohnalovi zajistit studií možnost
zřízení parkovacích míst v lokalitě stávajících bytových domů na ul. Komenského.
RMF pověřuje Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH zajištěním aktualizace vyjádření ze strany pana Březíka ve věci zástavby lokality BI 25.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Výstavba parkovacích míst v areálu městského
úřadu Fryšták“, a to ﬁrmu BOSS Company s.r.o., Praha bez připomínek.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi MF a fou BOSS Company
s.r.o., Praha na realizaci akce „Výstavba
parkovacích míst v areálu městského úřadu Fryšták“, a to v ceně 348 543,88 Kč
bez DPH, tj. 421 738,- Kč vč. DPH.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6.8.2018,
pořízený ve smyslu ust. bodu č. 2 Zásad
č. 1/2016, bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Výstavba parkovacích míst v Horní Vsi,
obec Fryšták“, a to ﬁrmu AF – PROSTAVBY, s.r.o., Slavičín, bez připomínek.
RMF odkládá své rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo na akci „Výstavba
parkovacích míst v Horní Vsi, obec Fryšták“ v návaznosti na stanovisko jednotlivých zastupitelů.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 6.8. 2018,
pořízený ve smyslu ust. bodu č. 2 Zásad
č.1/2016, bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce na akci „Fryšták, ul. Holešovská,
chodník “, a to společnost A-F PROSTAVBY, s.r.o, Slavičín, bez připomínek
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
A-F PROSTAVBY, s.r.o, Slavičín, na akci
„Fryšták, ul. Holešovská, chodník “ a to
v ceně 270.213,- Kč bez DPH, celkem
326.958,- Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12418192
mezi MF a provozovatelem distribuční
soustavy fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na snížení rezervovaného
příkonu (jmenovitou hodnotu hlavního
jističe z původních 1 x 60A na 1 x 25A).
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12419312
mezi MF a provozovatelem distribuční
soustavy fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice na snížení rezervovaného
příkonu (jmenovitou hodnotu hlavního
jističe z původních 3 x 40A na 3 x 32A).
RMF bere na vědomí výstup z jednání
MF a NPÚ Kroměříž ze dne 7. 8. 2018
a schvaluje pořízení stavebně historického průzkumu objektu bývalé krejčovské
dílny u č. p. 16.
RMF při výkonu funkce vydavatele
FL a s odkazem na Zásady zpracování
a vydávání FL schvaluje propagaci volebních subjektů v rozsahu formátu 1x A4
formou placené inzerce se zveřejněním
v zářijovém nebo říjnovém čísle FL.
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Volby 2018
Volby do Zastupitelstva města Fryštáku se konají ve dvou dnech, v pátek 5.
října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Volí se 17 členů zastupitelstva.
Registrační úřad Fryšták zaregistroval pět kandidátních listin těchto
politických subjektů:
1. Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová
2. Česká strana sociálně demokratická
3. Občanská demokratická strana
4. Sdružení nezávislých kandidátů pro FRYŠTÁK společně
5. politické hnutí NEZÁVISLÍ.

UPOZORNĚNÍ
V rámci opravy hřbitova ve Fryštáku byly u hlavní brány a zadního
vstupu umístěny odpadkové koše,
které jsou určeny na uložení svíček,
kalíšků a jiného drobného odpadu.
Ostatní hřbitovní odpad (květiny, zemina, věnce apod.) je nutné odkládat
do hlavního odpadového kontejneru
umístěného u vedlejšího vchodu z ulice Nová. Prosíme, o dodržování tohoto pravidla, jehož účelem je omezení
znečišťování okolí odpadkových košů
(viz fotograﬁe).
Děkujeme za pochopení.
OTH
Město Fryšták vyhlásilo

VEŘEJNOU SBÍRKU
na pomoc občanům místní části
Vítová, kteří byli postiženi požárem.
Finanční příspěvky lze zasílat na
účet č. 115-8041120267/0100.
Příspěvky lze vložit i v hotovosti do
pokladny města Fryštáku v úředních
dnech (pondělí a středa). Sbírka je
vyhlášena na dobu určitou od 13. 9.
2018 do 11. 10. 2018.
Děkujeme za podporu!
Pro zájemce o předávání věcných
darů, po dohodě s rodinou postiženou požárem sdělujeme, že na tel.
číslech 702 182 606 (paní Ivana Plšková) a 702 182 605 (paní Dana Konečná) je vyhotovován soupis dárců
a darovaných předmětů. Tento seznam bude předáván průběžně rodině
a ta podle svých potřeb osloví dárce
přímo. Rodina žádá, abyste případně
nevozili dary bez předchozí dohody,
neboť v současné době nedisponuje
vhodnými skladovacími prostory.
Děkujeme za pochopení i případné dary.
ip

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
Sídla volebních okrsků ve Fryštáku:
Číslo Název
1 Fryšták

Adresa volebního okrsku
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 209
tel. +420 601 574 748

2 Dolní Ves Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 210
tel. +420 601 574 749
3 Horní Ves Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 220
tel. +420 601 574 755
4 Vítová

Víceúčelový objekt, Vítová č.p. 100
tel. +420 601 574 759

5 Žabárna

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 225
tel. +420 601 574 764

Místa konání voleb
– sídla volebních okrsků ve Fryštáku pro voliče podle místa trvalého pobytu:
Volební okrsek č. 1 Fryšták - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7
– přízemí č. dv. 209, tel. +420 601 574 748
Místní část Fryšták - všechna č.p. na ulicích 6. května, B. Bakaly, Dr. Absolona, Holešovská, J. Kvapila, Jiráskova, Lúčky, Na Hrádku, nám. Míru, Nová, Osvobození IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární,
Zlínská, ulice Komenského - místní část Fryšták č.p. 78, 80, 177, 178, 179, 183,
184, 190, 192, 206, 208, 209, 225, 231, 234, 251, 265, 280, 281, 292, 344,
364, 365, 366, 381, 391, 452, ulice Osvobození místní část Fryšták č.p. 94, 95,
96, 149, 168, 195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367, 431, 434, 445,
ulice Potoky celá mimo č.p. 4 místní část Dolní Ves, ulice Přehradní místní část
Fryšták č.p. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372, 388,
393, 411, 412, 414, 432, 433, 448, Pekárkova č.p. 379, 436, 446, Spojovací
místní část Fryšták č.p. 437.
Volební okrsek č. 2 Dolní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7
- přízemí č. dv. 210, tel. +420 601 574 749
Ulice Potoky místní část Dolní Ves č.p. 4, ulice Přehradní místní část Dolní
Ves č.p. 26, 36, 37, 38, 65, 88, 98, 112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193,
194, 195, 196, 199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233, 238,
241, 242, 243, 244, všechna č.p. na ulicích Dolnoveská, Příčná, Stolařská, Strž,
Vylanta.
(pokračování na další straně)

Místa konání voleb

Životní prostředí,
domov

– sídla volebních okrsků ve Fryštáku pro voliče podle místa trvalého pobytu:
(pokračování z předchozí strany)
Volební okrsek č. 3 Horní Ves - Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7
– přízemí č. dv. 220, tel. +420 601 574 755
Všechna č.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna
II, Humna III, Hutky, Korábová, Lesní čtvrť, Mexiko, Osvobození I, Osvobození II,
Osvobození III, Parková, Spojovací, Úvoz. Ulice Komenského místní část Horní
Ves č.p. 38, 47, 103, 117, 118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181,
182, 183, 184, 185, 188, 189, 200, 212, 213, 214, 216, 219, 225, 226, 227,
229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 240, 246, 250, 251, 252, 255, 263, 266,
267, 271, 272, 274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 298,
299, 300, 301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352, 390, 396, 408, 423, 432,
ulice Osvobození místní část Horní Ves č.p. 3, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 97,
99, 122, 124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 222, 223, 224, 282,
315, 316, 376, 415, 416, 417, ulice Ke Skalce místní část Horní Ves všechna
č.p., mimo č.p. ulice Ke Skalce místní část Vítová 105, 106, ulice J. Kvapila místní část Horní Ves č.p. 395.
Volební okrsek č. 4 Vítová – Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100,
tel. +420 601 574 759
Všechna č.p. místní část Vítová, ulice Ke Skalce místní část Vítová č.p. 105,
106, ulice Vítovská místní část Horní Ves č.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243,
273, 276, 279, 283, 296, 311, 364, 377, 380, 412, 414, 418, 420, 422, 434.
Ev. č. 109.
Volební okrsek č. 5 Žabárna – Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7
– přízemí č. dv. 225, tel. +420 601 574 764
Všechna č.p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché,
místní část Fryšták
ulice Žabárna č.p. 214, 371, 453.
Poznámka: Informace o způsobu hlasování obdrží voliči spolu s hlasovacím
lístkem do poštovních schránek, případně jsou uveřejněny ve FL 9/2018 a také
na webových stránkách www.frystak.cz. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději do
úterý 2. října 2018.
Odpovědná osoba:
Mgr. Ivana Plšková, tel. 702 182 606, e-mail: i.plskova@frystak.cz

Každý člověk, kultivovaný člověk
se snaží, aby životní prostředí kolem
něho bylo příjemné a hlavně zdravé. Nežijeme ve středověku, kdy se
všechno mohlo házet na ulici z oken.
Kdy se vytvářely podmínky pro epidemie, nemoci, hlodavce apod.
Proto si myslím, že každý občan,
který u sebe pěstuje vnitřní kázeň,
vnitřní hygienu, bude jistě přispívat
k čistému, zdravému životnímu prostředí nejen kolem sebe doma, ale
i v našem krásném městě (narážím
zase na úklid psích exkrementů). Pak
si můžeme být jisti, že zanecháme
i budoucímu pokolení naši zem krásnou, úhlednou a zdravou. A budeme
žít jako v zahradě.
Básníci o zemi, domově psali,
hudebníci opěvovali. Kéž by o kráse
a čistotě přírody, našeho domova,
nádherného estetického prostředí
měli důvod hrát, psát, zpívat i dnes
i v budoucnu.
Přece domov pro každého člověka
znamená velmi mnoho. Pro mne je
domov veršem. Ráda o něm recituji.
Ráda se o něho starám. Pro někoho
je to vzácné místo, pro někoho vzácný
strom, pro někoho přítel. Pro mnohé
místo plné lásky, tepla, něhy. Domov
je prostě nádherný pocit, s nímž se
ráno probouzíš a večer uleháš. Je to
kus naší vlasti.
Chceš-li mít krásu doma, udržuj
ji i kolem sebe. Bude se nám lépe
dýchat.
SK

JAK VY?
Poslouchám-li někdy televizi, rozhlas, jdou na mne mrákoty. S tak špatnou výslovností se hned tak člověk nesetká. Čeština je zaneřáděná různými přejatými
slovy. Po válce jsme se zbavili germanismů, po Listopadu rusismu. Dnes jsou to
samé rejtyngy, imiče, ták šou apod. Jsem ráda, že už někteří lidé tato slova ze svého slovníku „vymetají“.
Já osobně češtinu miluji, obdivuji, cením si jí. Je to jazyk dobrý a silný. Má schopnost se rozvíjet. Vytvářet slang, žargon, argot, hantýrku. To svědčí o jeho síle, mocnosti, bohatství. Proto mnohé jazyky nemohou z češtiny překládat. Ony disponují
jen spisovnou formou. Nedovedou přeložit náš jadrný humor. Snad pro to se říká,
že čeština je jeden z nejtěžších jazyků.
Mějte rádi svou rodnou řeč, svou mateřštinu, její tvárnost, jasnost, prostotu,
vynalézavost, moudrost. Čeština dovede žertovat, zpívat, vyjádřit smutek i bolest,
vyjádřit krásu i okouzlení.
Proč dnes přemýšlím zrovna o našem jazyce? Slavíme 100 let vzniku naší Československé republiky. Kolik vítězství, kolik ponížení musela naše česká země,
naše rodná řeč vytrpět? A přežila!
A také bude žít dál, pokud si jí budeme vážit, pokud ji nebudeme prznit!
SK
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Vážení spoluobčané!
Na sklonku každého volebního období bývá zvykem závěrečné bilancování.
Dovolíme si ovšem letos rekapitulovat poněkud jinak. Nikomu z vás, vážení občané Fryštáku, kteří se aktivně a vnímavě zajímáte o veškeré dění v našem
městě, nemusíme opakovat to, co jste tak říkajíc prožili sami na vlastní kůži - nemusíme tedy předkládat dlouhé výčty toho, co se v našem městě událo; všichni
si při společném „skládání účtů“ jistě vzpomeneme na nově zbudované vodovody, kanalizace, opravené komunikace či chodníky, revitalizovaný hřbitov, na nová
dětská hřiště a ﬁtness-prvky, oživení centra města projektem „květinové město“, zrovna tak jako si vybavíme bohatě zastoupené kulturní, sportovní či společenské aktivity. Rádi čteme i ve zprávách České školní inspekce ČR, které se
pochvalně vyjadřují k práci pedagogů i žáků a k výsledkům výchovně vzdělávací
činnosti obou našich škol - mateřské i základní. A potěší nás nejen třeba úspory energie díky jejich každoročnímu nákupu na burze, ale také i dílčí vítězství
v rámci soudních sporů ve věci boje za návrat naší vody do rukou měst a obcí
(rozsudek Vrchního soudu Olomouc) či vítězství v soutěži o nejkrásnější vánoční
strom Zlínského kraje včetně ojedinělého počinu v podobě videomappingu, který
nám kdekdo záviděl... Prostě víme, že jsme toho ve Fryštáku společně hodně
dokázali jak v oblasti investic, tak i na poli zábavy a veřejného života vůbec.
A ať už hodnotíme čtyři léta končícího období jakkoliv, jsou pro nás všechny
důležité a směrodatné dva dokumenty hodnotící fungování města:
a) zprávy auditora o provedení kontroly hospodaření, kterými musí město
každoročně projít tak zvaně „ze zákona“ (najdete je i na webu města, popř. jsou
k dispozici na úřadě k nahlédnutí), přičemž oﬁciální hodnocení nezávislého auditora je pro nás velmi příznivé,
b) zpráva o ﬁnančním zdraví, kterou zpracovala akreditovaná společnost (Cityﬁnance), kdy výsledek této analýzy je jednoznačný - viz přiložený „závěr“ analýzy.
(Celý text k nastudování najdete jak v sekretariátu úřadu, tak i na webu města).
Mgr. Lubomír Doležel
Mgr. Libor Sovadina
Mgr. Pavel Nášel
Ing. Pavel Gálík
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I v září to v Lukovečku září
Září nezůstalo nic dlužno svému
jménu a svými zářivými barvami ještě
kvetoucích růží, chryzantém, ocúnů, jiřin, aster, afrikánů, cínií a dokvétajících
letniček, červeně lesklými jablky, ojíněnými trnkami, ale i jasně oranžovou
barvou do značných rozměrů dorostlých dýní pomalu žhavé léto popostrčilo do podzimních mlh. To je ten pravý
čas začít posuzovat, co se komu urodilo, jestli mají trnky dostatečnou cukernatost, jablka dost šťávy, zemáky tu
správnou velikost.
Sotva jsme společným posezením
dali vale vodní hladině i bufetu ve sportovním areálu, už tu byl další ročník výstavy „Dělání smutky zahání“. Ti nejpilnější zahrádkáři se prezentovali svými
výpěstky, hospodyně vzaly zodpovědně
soutěž o nejlépe zpracovanou zeleninu

a ovoce, ať již v podobě zavařenin, nebo
pečených rolád, placiček apod. a získaly pochvalné ocenění nejen od ochutnávajících, ale také zaslouženou cenu.
Trio děvčat Sárinka, Lucinka a Jituška
opět předvedlo, že se ve světě kumštu
a zábavy neztratí a také dospělé cérky
ve své scénce brblající na „toho svého“ sklidily potlesk. Možná i proto, že
ve skutečnosti si své drahé muže s láskou opečovávají. Sedělo se po všechny dny čtyřdenní výstavy dlouho, pořád
bylo čemu se smát, o čem rozpravovat
a všichni si přejeme, aby to tak u nás
stále zůstalo.
Ve stejné duchu se odehrála i tradiční „Drakiáda“. Po vydatném dešti
sluníčko nezklamalo a vracelo úsměvy
nejen dětem, ale i jejich roztodivným
modelům draků. Přehlídka to byla pes-

trá, počet účastníků vysoký, tatínci
vytrvalí, děti nadšené, maminky spokojené. Draci se nejen pouštěli, ale také
se s drakem bojovalo střílením z velkého praku. Zásahů dostal bezpočet,
tak všechny princezny v širokém okolí
teď mohou klidně spát. Udílení cen
bylo napínavé a velmi těžké, jak vybrat
ty nejlepší, když takoví tu byli všichni.
Naštěstí přišlo nečekané překvapení
přímo z nebe. Najednou to nad loukami
začalo vrnět, přiletěly tři motorové paraglidingy a z modré oblohy se po jejich
přeletu lehce snášely k zemi ve víru se
točící barevné konfety s cukrlaty. Velké
poděkování za tento zážitek pro děti
patří Gábinu Michálkovi a jeho kamarádům, prokázali svou ochotu, odvahu
i profesionalitu. Všichni jsme si přáli,
aby vítr foukal drakům, ale on foukal
stále, a tak jejich úloha nebyla záviděníhodná. Pak už se opékaly špekáčky,
popíjel burčák, víno a teplý čaj a domů
se odcházelo za tmy s dobrým pocitem
a děti hned 6. října čeká „Komu straší
ve věži“
ik
Omlouváme se všem čtenářům
Fryštáckých listů z Lukovečka.
Inzerce Sdružení nezávislých kandidátů „Za Lukoveček krásnější“ je
samozřejmě forma placené inzerce,
kterou hradilo toto sdružení (jen nám
bohužel při tisku nějak uniklo označení, že se jedná o formu placené inzerce.) Děkujeme za pochopení.
redakce FL

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Chudí prokazují bohatým dobro tím, že jim dávají příležitost dělat dobré skutky.

Don Bosco

Malé, velké změny na DISu
Proč malé, velké změny? Velké změny v počtu nových zaměstnanců a malé
v tom, že i přes tyto změny zůstává DIS
takovým, jaký jste ho doposud znali.
Dům Ignáce Stuchlého je i nadále
otevřený k setkávání v duchu salesiánské spirituality především (ale nejen)
pro mladé. Pevně věřím, že se nám i
v novém personálním obsazení podaří
udržet jeho nezaměnitelný genius loci.
Jako první novou tvář bych Vám ráda
představila našeho nového ředitele,
kterým je od září 2018

P. Jan Žanek Blaha, SDB.

Začátek školního roku
na DISu
Orientační dny
Hned od 3. 9. 2018 přijely první dvě
třídy a tím zahájily běh orientačních dnů
pro letošní školní rok. Zároveň jsme
započali evropský projekt, jehož název
je: Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Výstupem z toho projektu
budou materiály, které budou rozvíjet
schopnosti žáků pro demokratickou kulturu, budou navazovat na RVP ZV.
DISklub NABÍZÍ:
• Horokroužek,
vedoucí Jakub Švanda (390,-/rok)
Každé pondělí 15:15 – 16:30
(začátečníci)
16:45 – 18:00 (pokročilí)

Žanek pochází z obce Sulíkov-Vřesice (v blízkosti měst Boskovice, Letovice, Kunštát na Moravě). Vystudoval SŠ
zemědělskou, obor Zootechnik. Absolvoval dva roky povinné vojenské služby
a následně pracoval v JZD (ZD) Lysice.
Vzdělání si rozšířil při dálkovém studiu
na Vysoké škole zemědělské, které po
dokončení 2 roku ukončil.
Od r. 1991 započala jeho cesta ke
kněžství a k řeholnímu životu u salesiánů. Věčné sliby složil v r. 1999 a v r.
2000 přijal svátost kněžského svěcení.
Od té doby je v rámci kongregace
posílán na místa, kde salesiáni působí:
2000-2012 byl v Praze-Kobylisích
ve funkci ředitele divadla, hospodáře
domu a ekonoma salesiánského střediska.
2012-2018 byl v Teplicích v Čechách
ve funkci ředitele komunity a administrátora farností v Teplicích a v okolí.
Od 1. září 2018 je ředitelem komunity salesiánů a statutárem Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.
Podařilo se nám zjistit, že hraje na
klavír a na kytaru. Rád si také zahraje
tenis. Je to člověk, který v životě uznává
pestrost v různých oblastech a to např.
i v liturgii. Když jsem vyzvídala, s jakým
očekáváním přijel do Fryštáku, odpověděl, že se těšil, protože jako Moravák
tento kraj dobře zná a vždycky se sem
rád vrací. Do Fryštáku přichází se zkušeností, že všude jsou skvělí lidé, se

• Breakdance,
vedoucí Eda Kotikov (390,-/rok)
Každá středa 14:45 – 15:45
(break1)
15:45 – 16:45 (break2)
• Motokroužek,
vedoucí Jakub Švanda (390,-/rok),
od 12ti let
Každý čtvrtek 17:00 – 18:30
Podle zájmu možné přidat ještě jeden termín.
• Posilovna,
vedoucí Eda Kotikov (390,-/rok)
Každý pátek 15:45 – 16:45 (holky)
16:45 – 17:45 (kluci)
Informace ke kroužkům jsou k dispozici na recepci nebo na webu.
Upozornění: 28. a 29. 9. 2019 bude
na DISu zavřeno.

kterými se dá dobře spolupracovat.
Vzájemně se zatím poznáváme, ale už
teď se dá říci, že je to člověk otevřený
a zvědavý na dění ale také na lidi ve
Fryštáku. Na DISu ho zaručeně potkáte s jeho vřelým úsměvem, však uvidíte
sami.

Vzpomínka
na Cyrila Jurošku
10. výročí úmrtí
Zpráva o úmrtí Cyrilka nás zastihla
ve Valašské Bystřici. Byli jsme v kopcích, ani tam nebyl signál do mobilu.
A najednou velký křik: „Máte volat
do Fryštáku!“ Bylo nám to jasné.
Když jsme se s ním den předtím loučili, bylo jeho požehnání na cestu přesvědčivější než jindy. Odešel k Pánu
v tichosti, jak byl zvyklý po celý život.
Tento vesnický farář, který si v mládí
sám zakusil, co to je mít hlad, vypadal jako stařík, který si sotva zalistuje
v breviáři a ani se v něm moc nevyzná. Mimochodem, modlil se ho latinsky. V němčině skládal básně, ovládal
jazyk anglický, italský i francouzský.
Když byl ke konci života v nemocnici
na plicním oddělení, přišla jim velká
krabice s přístrojem a latinským popisem. Sestry zavolaly doktora, ať jim
to přeloží. Jaký byl jejich údiv, když
vetchý stařeček jim brilantně poradil,
co mají dělat. To byl Cyrilek. A co jeho
kouzla! Jeho vtipy!
Na parte jsme otiskli jeho veršovanou poslední vůli, ale bez poslední
sloky:
Věrného syna ve mně uznej Pane!
A duši, jež Tvé lásce život zasvětila.
Ten sladký hlas: „Mé dítě,“
kéž mi vane vstříc z úst tvých,
jediná má lásko milá!!
-lk-
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Co je SRPŠ při ZŠ Fryšták?
Při naší Základní škole ve Fryštáku dlouhé roky funguje také SRPŠ. Všichni
znáte zkratku pro „Sdružení rodičů a přátel školy“. Před dvěma lety stát upravil
fungování všech sdružení a spolků a naše SRPŠ byla konečně v minulém školním
roce přeregistrována v souladu s novými nařízeními. Oﬁciálním názvem spolku je
nyní pouze zkrácené „SRPŠ při ZŠ Fryšták, z. s.“
Naše SRPŠ se nově nadechlo, aby
mohlo aktivněji přispívat ke školním
i mimoškolním aktivitám. Aby to nebyl
pouze fond k proplácení autobusových
doprav a legalizaci příjmu za sběr papíru. Aby prostředky rodičů byly vynakládány účelně a hospodárně, a aby se
o činnostech mluvilo otevřeně.
Od ledna 2018 fungují webové
stránky www.srpsfrystak.cz, na které
se určitě podívejte. Najdete tam jednak formální informace, jako jsou stanovy spolku, tak aktuální akce, které
připravují rodiče nejen pro děti. V lednu (jako každým rokem) se uskutečnil
Ples SRPŠ poprvé s novým programem.
Ve druhém pololetí se uskutečnily první
vlaštovky workshopů, například exkurze
do Státního okresního archivu v Klečůvce a další, o kterých se na webu dočtete i zpětně.

Na webu budete včas informováni
o nových akcích, nejblíže to bude „Školní blecha“. Připravujeme také tvořivá
odpoledne a jiné rodičovské workshopy, neboli „kroužky na jedno odpoledne“. Podpořili jsme také vznik nového
pravidelného školního kroužku „Programování pro webmastery“, který je určen
pro děti na druhém stupni. Brzo bude
v plném proudu příprava na tradiční lednový ples a také nácvik slavnostní polonézy s deváťáky.
Věříme, že i rodiče mají spoustu témat, která jsou ochotni a schopni našim dětem přiblížit. Výbor SRPŠ je připraven zpracovávat náměty a pomoct
s jejich uskutečněním. Nejužší realizační tým složený z předsedkyně paní Pavlové, místopředsedkyně paní Nutilové
a hospodáře pana Faksy je připraven
na Vaše tipy, ale také na připomínky
a dotazy. Kontakty najdete na webových stránkách. Několik prvních úkolů,
které vyvstaly ze schůzek třídních důvěrníků v minulém školním roce bylo již
splněno: ples povýšit na společenskou
akci dospělých, zjednodušit a zlevnit
ﬁnanční transakce, provést přeregistraci u soudu, založit transparentní účet,
nastavit roční rozpočet ﬁnancování
a především umožnit platbu členských
příspěvků převodem. V letošním školním roce na nás jistě čekají nové výzvy,
stejně jako na naše děti ve školních lavicích.
Ing. Marcela Pavlová

PODZIMNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK
8 – 10. října 2018 • sál ZDV Fryšták

pondělí PŘÍJEM věcí od 13 – 17 hod
úterý PRODEJ od 9 – 17 hod
středa VÝDEJ neprodaného 15- 17 hod
Přijaty budou pouze věci čisté, nepoškozené a funkční.
Přijímáme dětské podzimní a zimní oblečení, obuv,
hračky, kočárky, kola, koloběžky, brusle, lyže, výbavičky
pro miminka apod.
Více informací v Mš Fryšták a na plakátech

Výprava
za vzpomínkami
Kulturním zážitkem může být leccos. Čtení knihy, prohlížení obrazů, lidí,
fotograﬁí, hudba, tanec, kino, divadlo,
atd. Každý z nich má své kouzlo.
Už začátkem 6O. let dostala naše
škola nabídku jezdit s dětmi do Zlína
(tehdejšího Gottwaldova) na Malou scénu (tehdy Divadlo pracujících). Dodnes
jezdíme do Zlínského divadla na tř. T.
Bati na divadelní představení Nejmladšího diváka.
Dovedete si představit, kolik dětí
se naučilo mít rádo divadlo? Kolik dětí
získalo návyk slušného společenského
chování v prostředí, které mu divadlo
poskytlo? Kolik z nich zůstalo věrných
ušlechtilé kultuře? Děti se naučí soustředěné pozornosti, společenskému
chování, jsou-li slavnostně oblečené,
chovají se způsobně, důstojně, tak nějak vážně, naučí se pozorovat chování
jiných diváků a hodnotit okolí. Mohou si
o přestávce prohlédnout obrazovou galerii, provést zápis do čtenářského deníku, rozšiřovat si slovník svých vědomostí, vyprávět a komunikovat o divadle
ve škole, s rodiči (kteří by určitě neměli
čas 4x ročně jít s dětmi do divadla).
Mnohým žákům se tato kulturní
potřeba stane součástí dalšího života
a dá jí přednost před méně hodnotnými
kulturními programy.
Naši rodiče si uvědomují, že je to
pro dobro dětí, že je to dobrá investice do jejich vzdělávání, do jejich života,
do kulturního začlenění naší školy.
SK

Včelaři ze ZO ČSV, z.s. Fryšták
Vás srdečně zvou na

KURZ MEDOVÉHO PEČIVA,
do salonku a kuchyňky na zbrojnici SDH Fryšták
v sobotu 20. října 2018 od 9:30 hod.
Naučíte se zamísit a upéct perník dle receptu Naďi Mrhálkové z Hulína, včelař Olin Růčka z Vítové vám ukáže, jak
ho krásně nazdobit.
S sebou si vezměte: vhodné oblečení, přezůvky, svačinku a pití, dobrou náladu i nápady na zdobení…
Vstupné dobrovolné. Info: zofrystak@vcelarstvi.cz
Nazdobené perníčky budou vystaveny a prodávány na
včelařské výstavě v sobotu 10. listopadu 2018, nějaké
ochutnáme a dáme si přímo na kurzu pro radost, ke kávě.

SK AUTI

Podzimní výprava Oldskautů
Hned první zářiový víkend vyrazilo 17 Oldskautů na již tradiční podzimní výpravu.
Jako cíl bylo tentokrát vybráno historické město Znojmo se svým okolím. Po raním
setkání na náměstí ve Fryštáku proběhla cesta do Znojma v poklidu. Bohužel počasí
nám tentokrát nepřálo a pršelo s malými přestávkami oba dva dny.
Po krátké prohlídce centra města jsme měli naplánovanou prohlídku
Louckého kláštera spojenou s ochutnávkou vín. Rozsáhlá budova kláštera
bohužel nese pozůstaky nevlídného
zacházení zajména armádami, které tu
během historie sídlily. Zato ochutnávka vín ze Znovínu tyto nedostatky plně
kompenzovala. Následovala procházka
po historických památkách (Rotunda,
kostel sv. Mikuláše atd.). Odpoledne
proběhla prohlídka znojemského podzemí a naopak zase někteří z nás se podívali na město z výšky Radniční věže.
Za stálého deště jsme se přesunuli
do kempu Vír, kde jsme měli naplánován nocleh. A jako správným skautům
se nám podařilo i v dešti rozdělat oheň,
opéct špekáčky a pak dlouho do noci
zpívat a hrát na kytary.
Ráno jsme nejprve vyrazili na poutní místo Hluboké Mašůvky, kde jsme
po mši svaté prošli krásnou křížovou
cestu do kopce za kostelem a ukončili tuto část návštěvou místní „Lurdské

svatyně“. Po obědě ve Znojmě jsme vyrazili do přírody a prošlapli pár kilometrů v národním parku Podyjí. Zde nás kromě zachovalé přírody v meandrech řeky
Dyje čekaly i nekonečné lány místních
vinic. Na ukončení akce jsme se vrátili
opět do areálu Louckého kláštera.
Celá akce se nadmíru vydařila, kromě krásných zážitků jsme se opravdu
přesvědčili, že skauti jsou nepromokaví.
Klaus

Odborné sociální poradenství a pomoc se zvládáním závislostí na alkoholu, drogách, kouření, hazardu aj. nabízí:

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji
a Centrum komplexní péče pro hazardní hráče
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
• Psychologická pomoc: poradenství, psychoterapie, zvládání abstinence, doléčování, pomoc v krizové situaci
• Skupinová setkávání
• Poradenství pro příbuzné a blízké osob se závislostí
• Dluhové poradenství – ﬁnanční plán, oddlužení aj.
• Sociální poradenství – pomoc s vyřizováním sociálních a trestněprávních záležitostí
• Pomoc při jednání s úřady
• Zprostředkování léčby a dalších návazných služeb, informační servis
• Nabídka preventivních programů (Hra na hraně), besedy, diskuse pro žáky ve školách, rodiče žáků aj.
SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ
Pracoviště Zlín:

Prštné 86, Zlín 760 01, tel. 778 417 681 – vedoucí TC; 777 478 088 - vedoucí CKP
777 293 960 – terapeut, 775 882 540 – dluhová poradkyně

Pracoviště Kroměříž:

Prusinovského 185/7,
(u Riegrova náměstí, napravo od ČSOB, vchod je z ulice Dobrovského) tel. 778 417 681

Pracoviště Uherské Hradiště:

Šromova 145 (v budově Kontaktního centra, „Almara“), tel. 777 478 088

www.podaneruce.cz

e-mail: terapie.zk@podaneruce.cz; gambling.zk@podaneruce.cz
www.gambling.podaneruce.cz
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Milí čtenáři,
léto rozhojnilo nabídku titulů, jež
si můžete ve své knihovně vypůjčit.
Milerádi Vám několik z nich představujeme.

Začněme s domácími autory. Nové
publikace nedávno vydaly a věnovaly
Vaší knihovně dvě výrazné osobnosti
fryštáckého veřejného života – Sylva
Knedlová a Richard Hovadík.
Knedlová, S. – Fryštácké mudrosloví
V publikaci autorka představuje tři oblasti své práce se slovem. V první kapitole, sběratelské, uvozené českými příslovími zachycuje rady a recepty, jimiž
se řídily předchozí generace. Zprostředkovateli některých z nich byli fryštáčtí
občané. Další kapitola přináší autorčinu
lyrickou poezii. Celek uzavírá kapitola,
do níž soustředila své úvahy publikované ve Fryštáckých listech. Vše doplňují
ilustrace žáků 6.-9. ročníku ZŠ Fryšták.
Hovadík, R. – Plamen, který v srdci
hoří
Sbírka představuje průřez jak básnickou, tak i graﬁckou tvorbou jubilujícího
autora. Ovšem zatímco textová část
zahrnuje básně nejčastěji z let 2016
a 2017 (publikované ve Fryštáckých
listech), ilustrace jim předcházejí o více
než půlstoletí – pocházejí z let 1963
a 1964.
Pozn. Plamen, který v srdci hoří můžete zakoupit v knihovně a objednávky na Fryštácké mudrosloví přijímáme
do 10. října.
Následující tituly tvoří pestrou směs.
Některé patří k nejprodávanějším, jiné
jsou svým zaměřením sice nenápadné,
ovšem čtenářskou pozornost si také zaslouží. Tentokrát se nám zdrojem anotací stal server kosmas.cz.

Emily Baxterová čelí další sérii nezvyklých vražd – jejich oběšené oběti mají
na hrudi vyřezáno slovo „NÁVNADA“.
Stejně označená těla se začnou objevovat také v New Yorku a do vyšetřování
se tak vloží i speciální agenti FBI Damien Rouche a Elliot Curtisová. S přibývajícími mrtvolami stoupá tlak médií.
Stopy vedou k dvojici psychiatrů, k nimž
zavraždění docházeli, ale ti jsou nalezeni rovněž mrtví – a na hrudi mají vyřezáno slovo „LOUTKA“. Kdo však tahá
za nitky?
Dvořáková, P. – Dědina
Hranice rozorané mezi poli i lidmi.
Hospoda, malá prodejna, zabíjačky.
Nevěra a jeden nezdařený pohřeb. Babka s dědkem srostlí
jak dva stromy. Život
spjatý s půdou, zvířaty a hospodařením.
To všechno je Dědina,
příběh jedné současné
vesnice vyprávěný očima jejích obyvatel.
Moyes, J. – Zakázané ovoce
Poklidné přímořské městečko Merham se ještě vzpamatovává z následků druhé světové války, když poklidné
místní vody rozčeří příchod bohémské
skupinky s nejasnými vzájemnými vztahy, která se nastěhuje do moderního,
na tu dobu architektonicky výstředního
domu na pobřeží. Konzervativní obyvatelé Merhamu jsou pobouřeni, mladou
Lottie a její přítelkyni Celii však dům
i jeho osazenstvo neodolatelně přitahuje. A do pohybu se dává lavina událostí, jejíž tragické následky přetrvávají
i po padesáti letech.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Cole, D. – Loutkář
Od případu Hadrového panáka uplynulo osmnáct měsíců. Hrůza z něj se
stále vznáší nad Londýnem, detektiv
Wolf zmizel. A jeho kolegyně seržantka

Towles, A. – Gentleman v Moskvě
Nenapravitelný aristokrat Rostov,
uhlazený vzdělanec s důvtipem na rozdávání, jenž v životě neodpracoval jediný den, je nucen opustit své apartmá
moskevského hotelu Metropol a žít

v podkrovním kamrlíku pro personál, zatímco venku se odehrávají nejbouřlivější události ruské historie. Avšak hrabě
je rozeným optimistou; v souladu s životní ﬁlozoﬁí svého kmotra velkovévody
– totiž že pokud se člověk nevypořádá
s okolnostmi, okolnosti se vypořádají
s ním – nezahořkne a postaví se osudu
čelem. Jeho prostřednictvím sledujeme
nejen speciﬁcký život za zdmi luxusního
hotelu, ležícího na dohled od Kremlu,
ale také vliv historických zvratů na jeho
obyvatele. Výsledkem je úžasné dobrodružství, přinášející nečekaná přátelství, jež nám dává nahlédnout do nejhlubších zákoutí ruské duše.
Viewegh, M. – Muž a žena
Nejznámější český spisovatel se
ve dvou novelách vrací k tomu, co
na něm jeho čtenáři oceňují nejvíce.
Svůj humorně ironický pohled na vztahy
mezi muži a ženami propůjčuje v novele
Family Frost zkrachovalému restauratérovi, který si z nutnosti a trochu i na truc
pronajme mrazící vůz známé ﬁrmy a živí
se jako řidič. Během několika dní se
jeho zbabraný život dostane do spirály událostí, které skončí až na svatbě
jeho bývalé manželky (která si bere
jeho bývalého společníka). Vincent se
potká i s otcem, kterého nikdy předtím
neviděl, a setkání proběhne vpravdě nečekaným způsobem. Druhá novela, Čarodějka z Křemelky, si pohrává s mírně
fantastickým námětem. Krásná Dominika má celý život smůlu na muže a svou
přitažlivost považuje spíš za prokletí.
Jako dar naopak chápe svou schopnost
číst lidem myšlenky. S přibývajícími lety
a vztahy to ale vypadá, že i to druhé je
spíš na obtíž – dokud nepotká ve vlaku
známého spisovatele a nezamiluje se
do něj. Ale dá se žít se ženou, která doopravdy ví, co si její muž myslí?
NAUČNÁ LITERATURA
PRO DOSPĚLÉ
Bajer, J. – Rakytník
Rakytník je plodina, která vyvolává
stále větší zájem. Za necelých 70 let se
rakytník stal rostlinou světového významu. Oceňován je vysoký obsah vitaminů v plodech a oleje s léčivými vlastnostmi. Vědci objevují možnosti stále
širšího využití a dále zkoumají bohatou
paletu biologicky účinných látek. Rakytník, to je světový trend pro zdraví. Kniha
seznamuje s léčivými vlastnostmi a pozitivy této rostliny, radí, jak pěstovat

a také jak plody a další části rakytníku
prakticky využívat – najdete zde recepty
na šťávy, džemy, saláty, čaje, ale také
masti, dokonce víno apod.
Kolář, P. – Labyrint pohybu
Hýbeme se buď málo, nebo špatně
a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale
i z medicíny, tvrdí profesor Pavel Kolář,
renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského těla a mysli se
snaží najít skutečné příčiny, které ho
porouchaly, a správnou léčbou navrátit
pacientům ztracené zdraví. V rozhovorech s novinářkou Renátou Červenkovou vysvětluje základní principy lidského pohybu a jeho vývoje a také roli,
jakou v něm sehrává náš mozek a třeba
i špatné geny, stres, přetěžování, neuspokojivé vztahy, absence spirituality,
touha „užívat si“... Odhaluje překvapivé
souvislosti, neboť v našem organismu
se nic neděje náhodně, jak se nám, laikům, často zdá.

v dějinách Turkuty, Žuan-žuany (Avary),
Chazary, Pečeněhy, Zlatou hordu a národy severní Číny až k proslulé Tamerlánově říši. Stranou nezůstávají ani ty
kočovnické národy, které daly jméno
evropským zemím – Maďaři a Bulhaři,
ale třeba také Tibeťané.
U nás za Rablinú
Vlastivědná, fotograﬁcká publikace
zobrazující slovem i obrazem život v minulosti i současnosti ve třech valašských
obcích Zlínského kraje, a to v samostatných kapitolách pod názvy: Držková „Konec chleba, začátek kameňa“,
Kašava „Kašava, Kašava, kašavské
potůčky, nejeden Kašavjan...“, Vlčková
„Co sa u nás urodí, to sa tu aj vypálí...“.
Publikace přibližující zákoutí jednoho
neobyčejného mikroregionu na východě
České republiky, jeho historické, kulturní a přírodní dědictví, také vás seznámí
s turistickými zajímavostmi a projekty,
úspěšně realizovanými dobrovolným
svazkem obcí Držková, Kašava, Vlčková.

Samsu? Uspěje Bratrstvo kočičí pracky
v soutěži swingových orchestrů? Co
zažili Mirek Dušín a jeho přátelé v New
Yorku? Všechny odpovědi naleznete
v tomto albu, na němž se novými krátkými komiksy ze života Rychlých šípů
podílela padesátka nejlepších současných tvůrců z Česka a Slovenska.
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Millner, T. J. – Peter Sagan
Fascinující životní příběh jedinečného
talentu, který na sebe dokázal strhnout
pozornost celého cyklistického světa
svou nesmírnou houževnatostí, úspěchy na závodech i osobitým humorem.
Peter Sagan se stal fenoménem, který
už dávno překročil hranice Slovenska
a svými výkony se nesmazatelně zapisuje do historie sportu. Podle odborníků patří k největším osobnostem současné světové cyklistiky.
AUDIOKNIHY

Koucká, P. – Uvolněné rodičovství
Snaha o dokonalost, maximální bezpečí a optimální rozvoj potomkových
schopností vede k vyčerpaným rodičům
a přetíženým dětem. V reakci na takové děti a rodiče rozvíjí autorka koncept
uvolněného rodičovství. Zabývá se například zacházením s emocemi, nasloucháním rodičovské intuici, vyváženým
uspokojováním potřeb všech členů rodiny, pozorností, kterou děti potřebují,
zvyšováním psychické odolnosti.
Škoda, M. – Velké říše kočovníků
Stepní kočovnické národy, obávaní
válečníci a zároveň zprostředkovatelé
kulturních podnětů, utvářely po řadu
staletí historii rozlehlých oblastí Asie
a Evropy a zanechaly hlubokou stopu
ve světových dějinách. Kniha Milana
Škody přináší ucelený pohled na dlouhou řadu těchto kočovnických etnik,
jejich dějiny, způsob válčení, společenské uspořádání i kulturu. Postupně
představuje jak známá kočovnická etnika, především Huny a Mongoly, tak i ta
méně známá, počínaje
severoíránskými kmeny (Skythové, Sarmati, Massagetové, Kušánci, Parthové) přes
předky Hunů, Huny
Siungnu, zakladatele
jedné z největších říší

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Z titulů této kategorie níže uvádíme
přehled titulů, které byly letos zakoupeny z výtěžku 8. aukce výtvarných prací
dětí ze školní družiny, při níž jsme díky
velkorysosti zúčastněných letos vybrali 1165 Kč. Z nich samozřejmě nemůžeme opomenout dlouho očekávanou
poctu Rychlým šípům v podání známých
českých a slovenských komiksových
tvůrců. A samozřejmě děkujeme všem
autorům výtvarných drobnůstek, paním
družinářkám i dražitelům!
Bass, G. – Barbar Žabák; Bass, G.
– Žabák Porazitel; Kelly, M. – Zasněžená červenka. Příběhy se šťastným koncem; Rychlé šípy a jejich úžasná nová
dobrodružství; Sutherland, T. – Ohnivá
křídla. Dědička trůnu.
Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství
O čem snil Rychlonožka před tím, než
se stal členem Rychlých šípů? Vypátrá
Jindra Hojer, čím Jarka
Metelka urazil Černé
jezdce? Kdo všechno
se skrývá pod maskou
Široka? Odkud znal
Červenáček bratry Mašíny? Dokáže Jeremiáška zachránit Řehoře

Hosseini, K. – A hory odpověděly
Khaled Hosseini, autor světově
úspěšných románů Lovec draků a Tisíce planoucích sluncí, se ve svém třetím
románu opět vrací do rodného Afghánistánu, ale zavede nás i do Paříže či
Kalifornie. Vypráví příběh sourozenců
rozdělených v dětství. Abdullah vyrůstá
v chudobě afghánského venkova a nepřestává toužit po ztracené sestře,
zatímco Pari, která zapomněla, že kdy
měla nějakého bratra, vychovává bohatá rodina v Kábulu a Paříži. Na pozadí
téměř šedesáti let dramatické afghánské historie se odehrává příběh lásky, ztrát i obětí. Je lepší být odtržený
od rodiny než trpět bídou? Co mohou či
mají udělat bohatí pro chudé? Jak silná
jsou rodinná pouta a jaké následky mají
naše rozhodnutí? Na tyto otázky hledá
Hosseini v mistrovském vyprávění odpověď. Sejdou se ještě někdy Abdullah
a Pari?
Přejeme Vám radost z literatury čtené, slyšené i viděné a těšíme se na Vás!
my z knihovny
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FRYŠTÁCKÝ MALÝ SVĚT
přilákal do Fryštáku stovky návštěvníků

NAŠI JUBILANTI
V měsíci ŘÍJNU 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Lubomír Chládek
Jiří Kašpárek
Radomír Koubek
Milena Kubínová
Jitka Mrázková
Zdeněk Němec
Vlastimila Odstrčilová
Jarmila Pavelková
František Slaměna
Zuzana Slováčková
Karel Staněk
Dagmar Staňková
Věra Štáblová
Zdeněk Velikovský
Jarmila Zlámalíková
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.
ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření manželství slaví

JAN a LIBUŠE JURČÍKOVI.

Blahopřejeme!

Našlapaný seznam kapel, pestrý program pro rodiny s dětmi, ale také krajně nepříznivá předpověď počasí… S takovou počáteční výbavou jsme v pátek 24. srpna
očekávali zahájení devatenáctého ročníku alternativního hudebního festivalu Fryštácký malý svět.
Páteční odpoledne opravdu k příliš
velkému optimismu nevybízelo. Kolem
nás pořadatelů, dolaďujících poslední organizační detaily, šlehaly blesky
a připravené pódium bičovaly provazy
deště. Situace, kterou festival dvanáct
let řešit nemusel. S přibližující se minutou zahájení se však počasí čím dál
víc umoudřovalo a při prvních tónech
úvodní kapely – fryštátského Hluchého
Dovrata – už pomalu se zaplňující areál
začaly prozařovat sluneční paprsky.
Páteční festivalový den nabídl návštěvníkům spíše klidnější interprety. Do tohoto rámce spadali jak regionální Fresh Minute a Návratníček, tak také hlavní hvězdy
dne. Lenka Dusilová, která ve Fryštáku vystoupila sama pouze v doprovodu kytary
a různých efektových krabiček, předvedla propracované, i když spíše poslechové vystoupení. To slovenští Longital předvedli výkon podobně precizní, ale navíc dokázali
svými kompozicemi návštěvníky pořádně rozproudit. Páteční program ještě doplnil
koncert českých bubenických legend Pavla Fajta s Pavlem Koudelkou.
Sobotní program začal tradičně pohádkou pro děti - napajedelské divadlo Zdeňka Štěpánka předvedlo fyštáckému publiku netradiční verzi klasické české Karkulky. A pak už se naplno rozjela hudební mašina sobotního programu. Brněnský Jinan,
Pablos (první rapper ve festivalové historii), i funk-rockoví Šufunky Gang ze Zlína
hráli hodně energicky. Ovšem večerní program dokázal v tomto ohledu ještě gradovat. Výborným výkonem se prezentovali pražští Jananas, charismatem nešetřil
slovenský jazzový kouzelník Peter Lipa s kapelou a na závěr festivalový areál téměř
zbourali brněnští disco šoumeni Midi Lidi… A velmi pestrý hudební koktejl letošního
ročníku je vypit až do dna.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Fryšták a Zlínskému kraji za ﬁnanční i materiální podporu, novému vedení DISu za vynikající zázemí a fryštáckým
občanům za návštěvu nebo alespoň za toleranci. Nezbývá než se těšit na jubilejní
dvacátý ročník 2019.
Za pořádající z. s. Z kola ven

Hledám ke koupi rodinný dům,
spěchá, platba v hotovosti z prodeje bytu.
Tel.: 737 730 312

Marián Končák

KOUPÍM BYT
může být i v původním stavu.
Tel.: 732 535 575

Vzpomínka
na pana ing. Radoslava MLČOCHA

Vzpomeňte společně s námi
na tohoto skvělého člověka.
Nikdy nezapomeneme
manželka a synové.

uuu

vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

Dne 30. října 2018 je tomu rok, co
nás navždy opustil
můj drahý manžel a náš tatínek.

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

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

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

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

Profesionální
S«ÏH
o vaše vlasy
LENKA HOLBOVÁ
KADEŘNICE

SALON ROMANA HÁJKOVÁ BBCOS NÁMĚSTÍ MÍRU ZLÍN
placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

732 686 290
HOLBOVALENKA88@SEZNAM.CZ
WWW.LENKAHOLBOVA.CZ

placená inzerce

placená inzerce
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