Fryštácké l sty

2

2018

Prezidentské volby
2018

Prezidentem České republiky
se opět stal Miloš Zeman.
(Ve Fryštáku však zvítězil
Jiří Drahoš)
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Prezidentské volby v ČR (2. kolo)
počet hlasů
Miloš Zeman 51,36 % 2 853 390
Jiří Drahoš
48,63 % 2 701 206
Volební účast 66,60 %
Rozdíl v hlasech
152 184
Prezidentské volby ve Fryštáku
(2. kolo)
počet hlasů
Jiří Drahoš
55,45 %
1205
Miloš Zeman 44,54 %
968
Volební účast 72,78 %
Rozdíl v hlasech
237
Další data z Fryštáku:
V seznamu bylo voličů
Vydáno bylo obálek
Odevzdáno bylo obálek
Platných bylo hlasů

2.998
2.182
2.178
2.173

MOTOKÁRY JANUŠKA
Uzávěrka závodů motokár, ve které reprezentovali Fryšták naši dva
jezdci se mírně zpozdila. Proto se
k nám i foto materiál dostal později. Jelo se na okruzích na Slovensku
a Rakousku. Jen počasí bylo jako
na houpačce, buď šílené vedro, nebo
zima a déšť. I přes tyto nástrahy bojovali hoši úspěšně.
Ondra Januška dovezl ze Slovenska 1. a 3. místo, z Rakouska 2x2.
místo. Celkově získal 3. místo v kategorii KZ Junior.
Zbyněk Sedlář obsadil na Slovensku 3. a 1. místo, Rakousko 2. místo.
Celkově získal 2. místo v kategorii KZ
veterán.
Jistě by byly výsledky ještě lepší, kdyby naši piloti absolvovali plný
počet závodů, ale nemoc si nevybírá
termíny. Doufejme, že letošní sezona
bude jenom lepší. Velké poděkování
patří městu Fryšták a ﬁrmě Januška
kompresory za tak potřebnou podporu.
Fotograﬁe
• Ondra Januška, příprava před
startem, okruh Dlhá (SK)
• Ondra Januška, 1. místo, okruh
Dlhá (SK)
• Společné foto jezdců a mechaniků,
okruh Brück (A)
• Zbyněk Sedlář, celkově 2. místo
za 2017
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RMF
č. R 23/2017/VII z 18. 12. 2017
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu
„Výstavba terminálu a parkovacího systému ve Fryštáku“ mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu
„Fryšták – oprava místní komunikace
v ulici P. I. Stuchlého “ mezi městem
Fryšták, a Zlínským krajem, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu „Fryšták – oprava místní komunikace v ulici P. I. Stuchlého “ mezi městem Fryšták a
a) Římskokatolickou farností Fryšták, P. I. Stuchlého 25, 763 16 Fryšták,
vlastníka pozemku p.č. 604 k.ú. Fryšták, obec Fryšták
b) Ing. T. Januškou a M. Januškovou
Fryšták, vlastníky pozemku p.č. 581
k.ú. Fryšták, obec Fryšták
c) Mgr. V. Veselou, Fryšták, vlastníkem pozemku p.č. 581 k.ú. Fryšták,
obec Fryšták
d) Z. Steinerovou, Fryšták, vlastníkem pozemku p.č. 581 k.ú. Fryšták,
obec Fryšták
e) B. Jančaříkovou, Fryšták, vlastník
pozemku p.č. 592, k.ú. Fryšták, obec
Fryštáka pověřuje starostu podpisem
těchto smluv.
RMF bere na vědomí negativní stanovisko ﬁrmy AMW servis Zlín ve věci
zájmu o zajištění praní prádla v DBD
Fryšták.
RMF bere na vědomí možnost praní
prádla pro obyvatele DBD Fryšták na základě uzavření dohody s Charitou Zlín.
RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní
a mateřské školy mezi městem Fryšták,
a obcí Lukoveček.
RMF
č. R 01/2018/VII z 15. 1. 2017
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje Ceník služeb města
Fryštáku ke dni 16. 1. 2018.
RMF souhlasí se zajištěním služby
praní a mandlování v Domě s byty pro
důchodce Fryšták externě na základě
uzavření dohody o provedení činnosti.

RMF bere na vědomí doplacení investičního úvěru ke dni 29. 12. 2017,
zřízeného u ČMZRB, Praha, a souhlasí
s převodem zůstatku peněžních prostředků ke dni uplynutí výpovědi tohoto
bankovního účtu č. 7247500105/4300
na účet MF č. 19-3724661/0100.
RMF souhlasí se zrušením bankovních účtů č. 2006-1614661/0710,
43-8504540277/0100,
90053724661/0100 s tím, že veškeré zůstatky těchto rušených účtů budou
převedeny na účet 19-3724661/0100
(všechny účty ve vlast. města Fryštáku)
RMF ukládá předsedovi ﬁnančního
výboru Ing. T. Černému projednat návrh
ekonoma na prodej 147.967 ks podíl.
listů AMUNDI CR krátkodobých dluhopisů (ISIN: CZ0008471992) za účelem
vydání stanoviska k tomuto návrhu.
RMF ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, jednat se zástupci Komerční
banky, stávajícího bankovního partnera města, jednat o okamžitém zrušení
úhrad bankovních poplatků.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu na akci „Fryšták, chodník v ulici Ke Skalce“ mezi
městem Fryšták, a
a) S. Langerovou, Fryšták, vlastníkem pozemků p.č. 584/1 a 585/1, oba
k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
b) J. Lupačem, Fryšták, vlastníkem
pozemku p.č. 585/2 a 589, oba k.ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
c) H. Sedlářovou, Fryšták, vlastníkem pozemku p.č. 585/1 a 589, oba
k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Zateplení stropu rekreačního zařízení
– Šenk, Horní Ves, Fryšták“, a to ﬁrmu
Trenza s.r.o., Zlín, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Trenza s.r.o., Zlín, na realizaci akce
„Zateplení stropu rekreačního zařízení
– Šenk, Horní Ves, Fryšták“, a to v ceně
97 738,- Kč bez DPH, tj. 118 263,- Kč
vč. DPH.
RMF akceptuje výše předložených
nabídek včetně způsobu vyhodnocení,
bere na vědomí vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „Pasportizace mostů a lávek“, a to ﬁrmu Centrum
dopravního výzkumu, v. v. i., Brno, bez
připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,

Brno, na realizaci akce „Pasportizace
mostů a lávek“, a to v ceně 205 900,Kč bez DPH, tj. 249 139,- Kč vč. DPH.
RMF akceptuje žádost MUDr. D. Klácelové, o zřízení vyhrazeného parkování
bez připomínek a ukládá Ing. P. Dohnalovi připravit vyhrazené státní z hlediska
legislativního procesu.
RMF ke dni 16. 1. 2018 zveřejňuje záměr výpůjčky části městského
p. č. 2/1, k.ú Fryšták, obec Fryšták,
o výměře 14 m² – viz zákres ve snímku pozemkové mapy, a to žadatelce
MUDr. Klácelové, Fryšták, za účelem
zřízení vyhrazeného parkovacího místa
pro potřeby ordinace lékaře.
RMF ruší zakázku malého rozsahu
na stavební práce na akci „Objekt č.p.
386 ul. Souhrady – opravy“.
RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce na akci „Objekt č.p.
386 ul. Souhrady – opravy“.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce členů komisí či dalších poradních orgánů města či zvláštních orgánů
starosty v r. 2017 v celkové výši 250,Kč za úkon na osobu (500,- Kč – přestupková komise.
RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 1/2018
ze dne 10. 1. 2018.
RMF doporučuje ZMF schválit v rozpočtu města Fryšták pro rok 2018 celkovou částku 100tis Kč pro poskytování
ﬁnančních příspěvků a dotací na provozy a služby sociálních a zdravotnických
zařízení, které poskytují, popř. mohou
poskytnout sociální i zdravotní péči občanům města Fryšták.
RMF bere na vědomí vyjádření Komise bytové, sociální a pro rodinu a odkládá své rozhodnutí o poskytnutí peněžitého daru Nemocnici Milosrdných
bratří Vizovice, pro rok 2018 do doby
schválení rozpočtu města na rok 2018.
RMF bere na vědomí vyjádření Komise bytové, sociální a pro rodinu a odkládá své rozhodnutí o poskytnutí peněžitého daru CSP Zlín, o. p. s., Zlín,
IČ25300083, pro rok 2018 do doby
schválení rozpočtu města na rok 2018.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytování a zajištění regionálních
knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně Městskou knihovnou
Fryšták pro místní knihovny Držková,
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Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček,
Ostrata, Vlčková mezi městem Fryšták
a Krajskou knihovnou F. Bartoše Zlín.
RMF schvaluje Přílohu č. 1 smlouvy
o poskytování a zajištění regionálních
knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně Městskou knihovnou
Fryšták pro místní knihovny Držková,
Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček,
Ostrata, Vlčková o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb,
a to za podmínek celkové hodinové sazby ve výši 190,- Kč při maximální možné
fakturované částce ve výši 91.200,-Kč
za rok 2018.
RMF bere na vědomí informace
Ing. M. Půčka, likvidátora Společnosti
singularistů velkousedlých, v. o. s. Fryšták – o postupu likvidace společnosti.
RMF schvaluje pověření Advokátní kanceláře JUDr. Bc. M. Březovjáka
jednáním s likvidátorem společnosti
a vyhotovením právního stanoviska
k nakládaní majetku ve vlastnictví města Fryštáku, vloženého a pronajatého
Společnosti singularistů velkousedlých,
v. o. s. Fryšták – v likvidaci, a pověřuje
starostu podpisem plné moci.
RMF schvaluje zveřejnění návrhu
rozpočtu města Fryštáku na rok 2018
s tím, že očekávané příjmy budou
ve výši 67.998,60 tis. Kč, očekávané
výdaje 84.167,60 tis. Kč, deﬁcit ve výši
16.169 tis. Kč plus splátky dlouhodobých půjčených prostředků (úvěry)
ve výši 2.401 tis. Kč, které budou kryty ﬁnančními prostředky z let minulých
na bankovních účtech a ukládá starostovi projednat na ZMF.

OMLUVA
manželům Doleželovým
z Potok
Ve FL č. 11/2017 bylo uvedeno v
čl. Městu Fryšták péče o památky
místního charakteru není lhostejná
- Obnova kříže na Lukovském, že se
městu Fryšták podařilo výkupem získat pozemek p. č. 1019/72 od manželů Doležalových z Fryštáku.
Omlouváme se za chybu v textu správně mělo být uvedeno - DAROVÁNÍM od manželů Doleželových.
Ještě jednou se omlouváme za
způsobené nepříjemnosti a děkujeme manželům Doleželovým za jejich
vstřícnost, spolupráci a ochotu!
Gabriela Najmanová
referentka správy majetku

Projekt D49
bezpečnost fryštáckých cyklistů NEŘEŠÍ
Zastupitelstvo města Fryštáku vydalo 19. 10. 2016 usnesení, ve kterém požadovalo dopracování návrhu bezpečného vyústění severní části „cyklistické stezky“
(podnět k modiﬁkaci stavebního objektu SO 132 DUR D49 4902.1) od Zlína do
přilehlého fotbalového hřiště ve Fryštáku1. Zastupitelstvo akcentovalo jednomyslný kolektivní požadavek dopracování bezpečného řešení. Mimo to, požadavek na
oddělení motorové a cyklistické dopravy je závazný princip Zásad rozvoje Zlínského
kraje. Zřejmě konstruovaný na základě strukturované empirie dopravních nehod
cyklistů.
Na to v srpnu 2017 vedoucí OTH města Fryšták, Ing. Pavel Dohnal, ve Fryštáckých listech ke své komunikaci s projektantem dálnice D49 uvedl: „Městem vyjednané řešení garantuje cyklistům komfortní průjezd a pohyb bez nutnosti řešení legislativních kroků, jako je územní rozhodnutí či stavební řízení a v neposlední řadě
i vysokých ﬁnančních nákladů.“ To naznačuje, že město, zastoupeno Ing. Pavlem
Dohnalem, se aktivně snažilo řešit bezpečnost fryštáckých cyklistů.
Projektant stavby, společnost VIAPONT s.r.o. podala 18. 12. 2017, pod č.j.
159927/2017 žádost o vydání územního rozhodnutí Dálnice D49, stavba 4902.1
Fryšták-Lípa, 1. etapa u Magistrátu města Zlína, Odboru stavebních a dopravních
řízení. Z dokumentace pro územní rozhodnutí ze dne 18. 12. 2017 vyplývá, že severní část „cyklistické stezky“ neústí do přilehlého fotbalového fryštáckého hřiště,
ani na jinou, pro provoz chodců bezpečnou zónu (usnesení zastupitelstva města
Fryštáku nebylo do řešení zapracováno). Naopak, cyklisti se budou pohybovat na
nebezpečném dálničním přivaděči. Bez bezpečného přechodu, což je podstata
problému. V kritickém místě (na přivaděči ke Fryštáku) buď chvíli pojedou, nebo
budou přebíhat a střetávat se tak s hustou obousměrnou dopravou, která se pak
zejména v letních měsících, díky oblíbené turistické destinaci Zoo Lešná, stane
obzvláště nebezpečnou pro cyklisty.
Důkazy: Podklady (situace a technická zpráva SO 132, str. 30) správního řízení
č.j. 159927/2017 ke dni 15. 1. 2018, lze ověřit u Magistrátu města Zlína, tytéž
podklady si lze prohlédnout u Ředitelství silnic a dálnic ČR, a. s. ve Zlíně. Lze je
tedy ověřit u dvou nezávislých zdrojů.
Citované usnesení Zastupitelstva města Fryštáku bylo vydáno ve Fryštáckých
listech v prosinci 2016, str. 3–4, a je součástí spisu věci č.j. 159927/2017 ke
dni 15. 1. 2018.
Závěr: Investor, respektive Ředitelství silnic a dálnic ČR, a. s., jako společnost
zastoupená projektantem, společností VIAPONT s.r.o., ignoruje kolektivní požadavek vyjádřený usnesením Zastupitelstva města Fryštáku a v rámci návrhu projektu
dálnice D49, stavba 4902.1 Fryšták-Lípa, 1. Etapa, bezpečnost cyklistů neřeší.
Mgr. Roman Lauterkranc, 20. 1. 2018
1) Citace příslušné části usnesení ZMF ze dne 19.10.2016: „…požaduje dopracování návrhu bezpečného vyústění severní části cyklistické stezky, tj. vyústění mimo
frekventovaný provoz přeložky silnice II/490 a navazující komunikace na Zlínské ul.
ve Fryštáku do přilehlého sportovního komplexu (fotbalového hřiště Fryšták), či na
jinou, pro provoz chodců bezpečnou zónu), jde o prodloužení cyklotrasy Zlín – Fryšták
na stávající komunikaci v úseku od ČSPH Fryšták k sportovně – relaxačnímu areálu
FC Fryšták, z.s…“
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Zrušení komise pro projednávání přestupků
Město Fryšták uzavřelo dne 30. 11. 2017 veřejnoprávní smlouvu se Statutárním
městem Zlín, na jejímž základě budou orgány statutárního města Zlín pro orgány města Fryšták vykonávat přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou
zvláštními právními předpisy orgánům města Fryšták v rozsahu vymezeném v § 105
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to s účinností od 1. 1. 2018.
Přestupky spáchané na území města Fryšták od 1. 1. 2018 projednává Magistrát města Zlína, Odbor právní, odd. přestupkové – L. Váchy 602, 761 40 Zlín,
tel.: 577 763 760, 577 763 761 (příp. ústředna 577 630 111).

Pytle na tříděný odpad
Od 1. 1. do 31. 3. 2018 se vydávají na dvoře Technických služeb Fryšták pytle
na tříděný odpad, a to ve středu od 14 - 18 hod. a v sobotu 8 - 13 hod.
Každá domácnost má v roce 2018 nárok na 1 roli žlutých pytlů (plast) a 1 roli
modrých pytlů (papír). Prosíme, nevyzvedávejte si pytle mimo otevírací dobu dvora.
Děkujeme.

REGENERACE HŘBITOVA FRYŠTÁK
V loňském roce byla realizována významná investice ve Fryštáku, a to regenerace našeho hřbitova. Jistě potřebná s ohledem na věk a stáří tohoto pietního místa. Jednalo se o velmi složitou stavbu, náročnou jak na přípravu, tak na realizaci.
Projektová dokumentace byla zpracována ve dvou krocích, a to jako studie
a jednostupňová dokumentace, hotový
projekt byl předložen v dubnu 2015.
V rámci předrealizační fáze byl toto nejdůležitější termín, neboť v průběhu projekčních prací bylo nutno absolvovat několik velmi složitých jednání, především
s orgány památkové péče, a to ve dvou
stěžejních oblastech.
První se týkal podoby ozelenění
hřbitova. Bylo jasné, že stávající zeleň
je nutné z několika důvodů odstranit
a nahradit. Zásadním požadavkem bylo
zachovat počet stromů a velmi složité
jednání bylo o druhu vzrostlé zeleně,
která hřbitov oživí. Zvolen byl muchovník /Amelanchier arborea, ´Robin Hill´/,
který by neměl způsobovat potíže jak
mohutností kmene, tak rozpínavostí
kořenového systému do stran jak tomu
bylo u lip. Růst kořenů u této dřeviny
směřuje do hloubky.
Druhý problém, a to velmi složitý
s ohledem na technické řešení, byla
rekonstrukce hřbitovní zdi v ulici Nové.
Požadavek klasické obnovy zdi, který byl
vznesen, nebylo možné z technických
a statických důvodu splnit. Vzhledem
ke konstrukci základové části a blízkosti
hrobů nebylo možné provést úplné odstranění kamenné podezdívky a vystavět na tomto základě plnohodnotnou
cihlovou zeď. Proto bylo přijato poměrně
technicky náročné, ale realizovatelné
řešení. Po demolici cihelné části zdiva
a rozebrání části kamenného základu
byly v místě sloupů navrženy mikropiloty,
které posilují statickou kvalitu tak, aby

do těchto zděných sloupů mohla být “zavěšena“ výplň polí a celý tento systém
by byl formou obkladu uveden do souladu s vizuální podobou hřbitovní zdi
v ulici Komenského, což byl požadavek
památkářů - ,,materiálově a vizuálně obdobný efekt“. Požadavek na zachování
vizuální podoby původního zdiva byl nevyhnutnou podmínkou pro řešení opravy
zdi. Zásah do zbývající části obvodových
zdí byl navržen jako klasická sanační
oprava.
Celkem nekonﬂiktní částí, kterou památkáři akceptovali, bylo řešení zpevněných dlážděných ploch. Byly zvoleny tři
druhy dlažby, a to dle funkce, významu
a šířkové dimenze přístupů. Jedná se
o kombinaci přírodních materiálů, a to

Kdo to uklidí?
Vážení, ve Fryštáku nám začíná
nová disciplína, a to kličkování mezi
psími exkrementy. Přibývá nám stížností na množící se psí lejna, která
můžeme najít na chodnících i v nově
vytvořených květinových záhonech,
které mají být přeci ozdobou města!?
Zdvořile Vás žádáme, abyste si uklízeli po Vašich pejscích tyto „dárečky“.
Nově jsme pro případ, že u sebe
sáček zrovna nemáte, instalovali 2
odpadkové koše na psí exkrementy.
Tyto koše jsme umístili k Sokolovně
a na ul. Spojovací.
Stále platí i to, že si sáčky na psí
exkrementy můžete vyzvedávat ZDARMA u kolegyně I. Plškové na detašovaném pracovišti Městského úřadu
Fryštáku.
Věříme, že tato disciplína zcela vymizí a budeme se moci na jaře procházet po čistých chodnících a těšit
se z rozkvetlých záhonů. Protože jsme
to právě my sami, kteří si tvoříme prostředí, ve kterém žijeme.
Bc. Veronika Kalafutová
referentka OTH
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žulové kostky a žulových desek. Žulové
desky jsou povrchově upraveny tryskáním, aby byla zaručena patřičná adheze v případě vlhka a nepřízně počasí,
žulová kostka je klasická dlažba, historizující prostor hřbitova. Třetí dlažba je
betonová se spárou a je osazena v uličkách středního významu. Často se setkáváme s dotazy proč spára. V těchto
uličkách je z důvodu odvodnění vedena
drenáž a toto řešení umožňuje dokonalý
průsak povrchové vody a její odvedení
do páteřní kanalizace. Tento způsob řešení je možné vidět na mnoha veřejných
prostranstvích a je běžně využíván.
Samotná stavba hřbitova byla zahájena na předání staveniště vybranému
dodavateli a následně byly započaty stavební práce s tím, že stavba bude dokončena na dobu realizace do 3.12.2017.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu na ,,zelené louce“, bylo zřejmé, že realizace bude složitá, komplikovaná, a že
investora a dodavatele čekají v rámci
realizace lecjaká překvapení a že jich
nebylo málo. Pro dokreslení zmíním jen
ty nejpodstatnější.
Pro realizaci podkladních vrstev
zpevněných ploch bylo nutné odstranit
podklad. Projekt s těmito položkami
počítal, ale po odstranění dlažby se objevily skutečnosti, které nebylo možné
předpokládat a předvídat. Především
zadlážděné pozůstatky již dříve vykácených líp a základy pod rámy hrobu, které zasahovaly do prostoru uliček a bylo
je nutné zarovnávat a upravovat. Toto
mělo zásadní dopad na průběh prací
a znamenalo to jak další náklady, které
nebyly v rozpočtu stavby, tak zdržení prací jak na chodnících, tak na kanalizaci.
Promítlo se také i do ostatních objektů,
ať už realizace zdi, protože bylo nutné
mít hřbitov z ulice Nové přístupný, tak
do výsadby zeleně.
Tyto skutečnosti se projevily negativně i v posunu dokončovacích prací
do období, které díky dešťům znamenalo zastavování prací na podkladních
vrstvách chodníků a bylo nutné čekat
na vyschnutí pláně
Je zřejmé, že tyto a další skutečnosti
se promítly do ceny díla i jeho časového
plnění. Na základě žádosti dodavatele byl uzavřen dodatek, který upravoval
termín dokončení díla na 15.12.2017.
Co se týče ceny díla, byla vysoutěžená
cena 10 249 167,- Kč s DPH. Po započtení více a méně prací je cena díla
10 850 127,- Kč s DPH. K tomuto bodu
jen poznámku. Na dodavatele byla
uplatněna smluvní pokuta za nedodržení termínu realizace stavby (předání

bylo 5 dní zpožděno). Smlouvy se mají
plnit. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl
na hřbitově denně a mohl vnímat problémy, které realizace stavby přinášela
a které bylo nutné řešit za účasti technického i autorského dozoru, musím
operativní reakce a zvládání dodavatele
vzniklých situací ocenit. Nebýt aktivního
přístupu všech zúčastněných na realizaci hřbitova, mohl být termín realizace
ještě daleko delší.
Dílo bylo předáno. Protokol o předání díla obsahuje připomínky a popis
nedostatků, které nebrání užívání stavby, ale budou předmětem nápravy uplatňované na dodavateli stavby. Smlouva
o dílo obsahuje samozřejmě ujednání
o sankcích, zárukách a garancích, které
tyto záležitosti ošetřují.
Stavba byla dokončena a předána,
ale je zřejmé, že život nám ukazuje, že
se budeme muset k problému provozu
a užívání této důležité součásti života

Jak proběhla letošní
tříkrálová sbírka
S přípravou a průběhem tříkrálové
sbírky mám vždy trochu rušnější období. Je třeba dostatečně dopředu oslovit
stávající vedoucí skupinek, zda budou
opět ochotni obětovat trochu volného
času. Zkoušet zajistit nové lidi, pokud
některý dosavadní vedoucí už nechce
dál pokračovat, poslat včas veškeré potřebné údaje o vedoucích paní Romaňákové do Zlínské charity…
I letos se přihodilo, že mi odřekli chození 2 lidé z loňska, a přesto že
jsem se snažila zajistit náhradníky, nedařilo se. S důvěrou jsem vše svěřovala
do Božích rukou a přestože se už blížil
termín koledování, stále se mi nikdo nehlásil. Na poslední chvíli dokonce jedna
vedoucí onemocněla.
Nakonec to dopadlo tak úžasně, že
jeden vedoucí se mi sám nabídl, že si
s dětmi přibere celou ulici, kde bylo potřeba, jedna vedoucí maminka si rozšířila svůj rajon a tak jsem mohla obejít
ten zbývající já. No a za nemocnou vedoucí se nabídl její úžasný tatínek, takže vlastně bylo pokryto celé území Fryštáku a okolí. Navíc bylo tento rok tak
nádherné počasí, jako na jaře. Chodillo
se úplně jako za odměnu.

Fryštáku vracet. Na jaře nás čeká osazení dalšího zdroje vody pro zalévání
/nebyl součástí projektu/.
Také budeme řešit hlavní vstup.
Vzhledem ke sklonu nástupu připravujeme osazení zábradlí tak, aby za zhoršených podmínek, např. v případě námrazy,
byl vchod na hřbitov bezpečný.
V průběhu výstavby jsem oceňoval
reakce našich spoluobčanů, ať už pozitivní nebo negativní. Byly přínosem,
a pokud to bylo možné, byly realizovány ještě v průběhu výstavby, např. další
zdroj vody. Některé další návrhy připravujeme k realizaci v letošním roce.
V současnosti můžeme konstatovat,
že 22. 1. 2018 byl hřbitov zkolaudován.
Samozřejmě uvítáme připomínky
a podněty i v následujícím období a budeme se jimi zabývat.
Ing. Pavel Dohnal
vedoucí OTH

Tak ještě jednou veliké díky za ochotu a obětavost vedoucích a všech koledníků a také všem milým dárcům
z Fryštáku a okolí. Kéž tříkrálovka opět
pomůže tam, kde je nejvíce potřeba
a udělá radost na mnoha místech…
Mně už radost udělala….!!!
Jana Jasenská

VÝSLEDKY
tříkrálové sbírky 2018
ve Fryštáku
Běláková Jana
4.935 Kč
Fuksa Lubomír
3.490 Kč
Hrnčířová Růžena
3.848 Kč
Jasenská Jana
10.940 Kč
Konečná Vlasta
4.753 Kč
Krčma Tomáš
5.179 Kč
Zelinka Ondřej
11.567 Kč
Odstrčil David (Vítová)
5.910 Kč
Odstrčil František
11.094 Kč
Pavlová Marcela
3.812 Kč
Petřík Jindřich
2.282 Kč
Skalička Stanislav
6.594 Kč
Skaličková Anna
4.852 Kč
Slováková Libuše
8.272 Kč
Světlíková Věra
6.569 Kč
Václavková Kat. (Lukoveček) 5.511 Kč
Vaňharová Barbora
7.250 Kč
Zbranková Emílie
11.331 Kč
Halašta Petr (Vítová)
2.326 Kč
Pšeja Roman (Lukoveček)
5.117 Kč
Celkem
125.632 Kč
Všem dárcům i koledníkům patří velký dík, vybrala se rekordní částka!

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
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KUBA – DVĚ TVÁŘE SVOBODY

Prezentace deváťáků

Ve čtvrtek 11. 1. 2018 se žáci 2. stupně ZŠ Fryšták zúčastnili premiéry zeměpisného projektu Svět kolem nás cestovatele Jana Lejska tentokrát na téma
Kuba – dvě tváře svobody.

Žáci devátých tříd mají další motivaci. Při odborném vedení učitelů
trénují na počítačích. Věřte, smysluplně další počítačové dovednosti. Provádějí např. různé prezentace. Mohu
říci – velmi úspěšně, protože práci
s počítačem bravurně ovládají.
Shromažďují podklady, fotografují,
zapisují si postřehy, vytvářejí, vyhodnocují prezentace. Následně pak svá
díla představují žákům, rodičům i široké veřejnosti. Vlastně odprezentují
svá témata před publikem.
Letos nejúspěšněji prezentovali
život a dění v naší škole na rodičovské schůzce v Lukově, odkud k nám,
do Fryštáku, budou přicházet žáci
do 6. tříd.
Základy práce s počítačem jsou
pro žáky velikou výzvou. Počítačovou
techniku zvládají výtečně. Těžší je pro
ně přednes před cizím publikem. Ale
i to se naučí a jejich start na střední školy bude jistě úspěšný. Máme
z nich radost.
SK

Dozvěděli jsme se, že Kuba je největší ostrovní stát v Karibiku, ale zároveň
druhou nejchudší zemí Latinské Ameriky. Hlavní a zároveň největší město je
dvoumilionová Havana, které se přezdívá Paříž Karibiku. Pařížská elegance
se sice drží spíše centra města, které
bylo zapsáno na seznam UNESCO, ale
i tak na nás Havana dýchne atmosférou starých
koloniálních časů. Ostrov
Kuba svým tvarem připomíná jednoho z typických
živočichů – krokodýla.
Kuba leží těsně pod obratníkem Raka a ve skutečnosti je souostrovím
tvořeným 4 195 menšími ostrovy s korálovými
útesy a atoly. Stejně jako
ostatní ostrovy v karibské
oblasti i Kubu celoročně
ovlivňují větry, které se
nazývají pasáty.
Pestrá kubánská krajina je zformována směsí sopečné činnosti, tektonického posunu litosférických desek a
erozí. Na jihovýchodě ostrova se táhne
nejvyšší pohoří Sierra Maestra. Kubánská fauna je chudší, ale žije tu nejmenší

pták na světě, leguáni a ještěrky, patnáct druhů hadů a kubánský krokodýl.
Vyskytují se tu i želvy, které každoročně kladou vejce na zdejších plážích.
Kuba je synonymem pro palmy. Palmy jsou typické pro kubánskou krajinu.
Národním stromem je královská palma,
kterou má Kuba ve státním znaku.

Hlavní kubánskou měnou je peso.
Na Kubě jsou velmi populární kohoutí
zápasy a karnevaly. Vyrábí se zde kvalitní doutníky.
Na překrásných kubánských plážích
si můžete vypůjčit potápěčskou výbavu

Letošní Vánoce jsem si moc užila. Na Štědrý den ráno
jsme se vzbudili a v obývacím pokoji už stál krásný nazdobený stromek. Všichni doufali, že pod ním budou nějaké dárky.
Na oběd byla čočková polévka a vánočka. Na Štědrý den se
sice má držet půst, abychom viděli zlaté prasátko, ale my měli
hlad. Během dne jsme pojídali cukroví a dívali se na pohádky.
Na štedrovečerní večeři jsme měli řízky a bramborový salát
„mňam“. Po večeři zpíváme koledy a já zahraju na klavír „Tichou noc“. Až zazvoní zvoneček, jdeme s prskavkami do obývacího pokoje, kde na nás už čekají dárky. Až je vše rozbaleno,
pouštíme si všichni vánoční pohádku.
Vánoce jsou príma !
Karolína Sovadinová, 5.C

a prozkoumat nádherné dno moře se
spoustou vraků starých lodí.
Moc děkujeme panu Janu Lejskovi
za zajímavý pořad a těšíme se na nový
v příštím školním roce.
Lucie Orsavová 7. B

Vánoce má každý rád a pro každého mají určité kouzlo,
ale nejvíc je prožívají děti. Nejsem dospělá, ale Vánoce jsem
nejvíc prožívala, když jsem byla malá a věřila, že dárky nosí
Ježíšek. I když už nejsem malé dítě, letošní Vánoce byly kouzelné. Ráno, když jsme se s bratrem probudili, nás čekalo
velké překvapení – pod stromečkem byly dárky. Maminka nám
řekla, že je to zkouška trpělivosti. Hned poté jsme se šli všichni slavnostně přichystat.
Pak se šlo na hřbitov zapálit dědečkovi svíčku a všichni
jsme vzpomínali na Vánoce, které jsme strávili s dědečkem.
Tam jsme se setkali s tetou, strýcem a bratrancem a šli rozbalit dárky k babičce. Po té jsme si popřáli veselé Vánoce a šlo
se domů čekat na slavnostní večeři. To čekání bylo nekonečně, ale přece jsem se dočkala.
K večeři jsme měli lososa a já a můj bratr jsme měli bramborovou kaši a maminka, tatínek a babička bramborový salát.
Maminka nám každý rok uvaří zeleninovou polévku a naše rodina má jednu tradici – v polévce máme zeleninu v různých
vánočních tvarech, např. brambory ve tvaru hvězdy, petržel ve
tvaru anděla.
Každý rok si pouštíme lodičky a tak jsme ten zvyk nevynechali ani letos. Byli jsme v koupelně a v tom zazvonil zvoneček
a my jsme si běželi rozbalit dárky.
Vánoce mám moc ráda a přeji si, aby byly Vánoce každý
rok tak krásné, jako letos.
Eliška Krajčová, 5.C
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100 let samostatnosti, nadějí i rozpaků...
(1918–2018)
Nezdá se ti, že je u nás nějak přeosmičkováno? pravil mi známý při čekání na autobus... Pravda v dějinách pospolitosti české a středoevropské, dokonce i fryštácké
se to osmičkami na konci dat jen hemží. A neskrývají se pod nimi jen výročí vyzývající k oslavám, ale i červenání a blednutí... Jen namátkou pro osvěžení paměti:
v Česku např. 1618, 1648, 1848, 1918, 1938, 1948, 1968...;
na Fryštácku 1398 (první zmínka o Vítové, o farnosti fryštácké), 1538
jeden z největších požárů ve Fryštáku), 1848 (neslavný útěk místní revoluční
gardy před domnělými Maďary) etc.
Touha po svobodě a řízení vlastních
osudů ve své domovině je prastará, leč
její uskutečnění protkáno je trny a obětmi nesčetnými. O tom nám vyprávěli
učitelé Bardoděj, Matouš, profesoři
na gymnáziích či v rámci univerzitního
studia. Svědectví vydávají i početné
kroniky obcí, jež nám leckde ve světě
závidí.
V mnohonárodnostní Rakousko
-uherské monarchii žilo na prahu 1.
světové války (1914-18) 23,5 milionu
Slovanů (Čechů, Slováků, Poláků, Rusínů, Slovinců, Srbů a Chorvatů celkem
45 % obyvatelstva), 12 milionů Němců
(23 %), 10 milionů Maďarů (19 %), 3 miliony Rumunů (6 %) a přes 2,5 milionů
Italů a dalších národností (5 %). Říše se
formovala v první polovině 16. století
a patřila k nejmocnějším na evropském
kontinentu.
Relativní samostatnost českých
zemí, navazující na přemyslovskou a lucemburskou éru, vzala za své po vydání Obnoveného zřízení zemského
(1627) a v průběhu centralizačního úsilí
Habsburků v 17. a 18. století. Myšlenky Velké francouzské revoluce, českého a slovenského národního obrození
i mohutný pohyb v evropské společnosti v důsledku revoluce let 1848/49
našly živnou půdu v touze po uznání rovnoprávnosti lidí i národů.
Na Fryštácku se novoty „ze světa“
šířily díky podnikatelské a obchodní
činnosti, přílivu studentů z univerzit
(Fischerové, Absolonové, Januškové...)
nebo vandrujících tovaryšů, jejichž informace v místním konzervativním prostředí nebyly sice vítány s otevřenou náručí,
přesto stojaté vody rozhýbaly. Městečko
po ohni 1841, revoluci 1848 a zvláště
v období před válkou mění svůj vzhled,
vznikají tu různé spolky i zárodky budoucích politických stran.
Šok z válečného dramatu rozehnal
domácí populaci do všech světových
stran a postupně urychlil boj za samostatnost, v jehož čele stáli univ.
prof. dr. Tomáš Garrigue Masaryk,

dr. Edvard Beneš, generál Milan Rastislav Štefánik, muži 28. října a další
osobnosti.
Ve Fryštáku to byl vzdělaný obvodní lékař MUDr. Ján Šípka, rodák z Turčianského sv. Martina, na východní
frontě člen Svatováclavské družiny (později
Čs. legií) – vlastenec
a rozvědčík Antonín Grmela, jehož vlastenecký
rod Grmelů pocházel
z osady Suché, místní části Fryšták-Dolní
Ves, vlastní pílí později
zbudoval továrnu na nábytek ve Varšavě a podporoval v zahraničí boj
za naši samostatnost.
Antek Grmela byl
12. prosince 1914 c.
k. Vojenským soudem
odsouzen k trestu smrti
a popraven ve Wadowicích. Řada fryštáckých
chlapců na frontách
vstoupila do našich
zahraničních jednotek
– např. Čeněk Hanačík
v Itálii, bratři legionáři

Jadrníček, Fiala a Doležal v Rusku.
Zatím jsme jen na prahu...
Že to nebylo vůbec jednoduché, rozjet naplno zápas o samostatnost, dokládají někdejší nejednoznačné názory
našich vůdčích osobností.
V roce 1848 Otec národa historik
František Palacký, účastník říšského
sněmu v Kroměříži tvrdí: „Zajisté, kdyby státu rakouského nebylo již od dávna, musili bychom v zájmu Evropy, ba
humanity samé přičiniti se co nejdříve,
aby se utvořil.“ Po střelbě do studentů
a demonstrujících v Praze 1848 mění
názor: „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“
T. G. Masaryk r. 1809 říká: „Bez
Rakouska nemůžeme dosud býti vedle
velkého Německa samostatní, v zemi
majíce Němce. Rozumí se samo sebou každému myslícímu Čechovi, že
se musíme domáhat své politické samostatnosti... Víme však, že své samostatnosti nenabudeme najednou, proto
budeme usilovati o přetvoření rakouského státu, aby nám národně a politicky prospíval.“
E. Beneš před 1. světovou válkou
konstatoval: „Často se mluvilo o rozboření Rakouska. Nevěřím v ně vůbec.
Svazky historické a hospodářské, které navzájem poutají národy, jsou příliš
mocné, než aby rozbití Rakouska mohlo
být provedeno...“

Sociální demokrat Bohumír Šmeral
(později spoluzakladatel KSČ) r. 1913
varuje: „Kdyby Rakousko-Uhersko nemělo se udržet, vzplála by nová třicetiletá válka nad Evropou a opět jako před
mírem vestfálským právě Čechy byly by
středem utrpení.“
Atož, babo raď, jak se říká mezi
námi...!
Až při vzpomínkovém projevu v Ženevě k 500. výročí Husova upálení
1415-1915) prof. Masaryk naznačil, že
nastává čas, kdy musíme začít jednat!
Ján Šípka, Masarykův druh z vídeňských studií a ctitel, to při svých odvážných protihabsburských vystoupeních
v Hrubé hospodě dával najevo již před
válkou. Vytoužené svobody se však nedočkal, zemřel v nejtěžších chvílích války – v roce 1916. Antek Grmela položil
svůj mladý život na oltář vlasti v čas adventní již L. P. 1914...
S využitím poznámek kronikáře Č. Z.
a publikace Čechoslováci na frontách
1. světové války. Magnet Praha 1969.
(P. s. : budeme Vám velmi povděčni,
pokud máte doma foto příbuzného z 1.
světové války, zvl. v uniformě, a zapůjčíte nám ji laskavě k okopírování pro
výstavu, případně s vaším souhlasem
ke zveřejnění ve Fryštáckých listech.
Foto nám předejte, prosím, v půjčovní
dobu v městské knihovně nebo e-mailem.)
Za pochopení děkuje a všechno nejlepší v jubilejním roce republiky
přeje
Č. Zapletal

Oprava kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku
Historie našeho kostela spadá dle posledních informací do období 13. či 14.
století a byl postaven v gotickém slohu, ale žádná část se z té doby nejspíš nezachovala. Kostel, jak ho známe dnes, zde stojí od poloviny 19. století, kdy byl obnoven po velkém požáru Fryštáku. Každá generace zde zanechává svoji stopu a odkáže něco budoucím generacím. Na nás je pokračovat v tomto díle a v duchu hesla
„je zde práce, jako na kostele“ pokračovat v postupných renovacích a opravách.
Letos připravujeme přestavbu presbytáře. Projekt nám leží v šuplíku již 6
let. V roce 2012 jsme však zahájili opravu krovu a střešního pláště. Tato oprava
byla trochu neplánovaná, ale jak jistě
uznáte, dům se musí opravovat od střechy. Opravy interiéru kostela jsme zahájili odstraněním vlhkosti ve zdivu. Provedli jsme osekání omítek vně i uvnitř
kostela. Ze severní strany se provedla
nová kanalizace a odvětrání základové
spáry. Následně jsme provedli omítnutí osekaných omítek speciální vápennou omítkou a vzápětí jsme se chystali
na opravu presbytáře, osvětlení, výmalby a oprav uměleckých maleb. Oprava
střechy však přerušila tento postup
a nyní se můžeme k tomu vrátit. V minulých dvou letech jsme ještě stihli opravit
kamenné sokly, portály a kropenky.
Letos chceme opravit dlažbu presbytáře, osadit kamenný obětní stůl a ambon. Možná to nikomu nepřijde, ale
dlažba v presbytáři není jednotná a jsou
zde značné nerovnosti. Pro nás všechny
bude překvapením, co se nachází pod
touhle dlažbou. Obětní stůl i ambon byl
provizorně vyroben z dřevotřískových desek při výmalbě kostela v první polovině
80. let. Použitý materiál není důstojný
pro funkci, kterou zastávají. Vybouranou
dlažbu použijeme po nezbytné repasi
k výměně dlažby před bočními oltáři
a ve vstupním prostoru kostela, kde je

již za více než sto let prošlapaná.
Před realizací tohoto projektu jsme
se pokusili zjistit možnosti důstojného
uložení ostatků našich předků, kteří byli
pochováni v okolí kostela, a kteří byli při
zástavbě okolí dočasně uloženi v kostelní kryptě, která se nachází pod již
zmiňovaným presbytářem. Dle dostupných pramenů byli v kryptě pochováváni
až do roku 1735 páni na Lukově, vyšší
úředníci a fryštáčtí kněží. Krypta jistě
i dnes skrývá mnohá tajemství a překvapení. Ovšem dle vyjádření příslušných
orgánů nemáme písemný souhlas osob
blízkých k manipulaci s kosterními pozůstatky, takže jakákoliv změna je dle
současných zákonů o pohřebnictví téměř vyloučena. Dle vyjádření hygienické stanice zde nehrozí žádná možnost
k inﬁkování různými nemocemi z kosterních pozůstatků. Zde bych si dovolil
nesouhlasit, neboť máme několik osobních zkušeností návštěvníků krypty s následnými zdravotními komplikacemi.
Za vynaložené úsilí při získávání všech
možných vyjádření patří velký dík pracovníkům městského úřadu zvláště paní
Najmanové a Kalafutové.
Pro realizaci opravy presbytáře jsme
vybrali ﬁrmu Level 02 ze Zlína – Malenovic. Jedná se o ﬁrmu zabývající se
téměř výhradně prací s kamenem. Realizovali také opravu dlažby v Kašavě
a v dalších 30ti kostelích. Práce bychom
chtěli zahájit vlastními silami v květnu
rozebráním dlažby a vyčištěním celého
presbytáře. Poté budou následovat další stavební práce tak, abychom ﬁnální
dlažbu mohli provést v letních měsících
a snad slavnostně posvětit na „Staříčkové pouti“ 16. 9. 2018.
Pro ﬁnancování projektu spoléháme
především na vaši štědrost doplněnou
snad dotacemi z Fondu kultury Zlínského kraje, z fondu Regenerace městských památkových zón a z rozpočtu
města Fryštáku. Předpokládané náklady
na celou obnovu presbytáře budou kolem 1 200 tis Kč.
Při realizaci tohoto projektu si přejme, ať vše dopadne tak, jak máme naplánováno ke spokojenosti a k povznesení ducha všech návštěvníků kostela.
Jan Košák
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Vánoční koncerty fryštáckých souborů PRAMENY
Ve čtvrek 14. 12. 2017 se uskutečnilo vystoupení s dětmi PRAMÉNKU
s názvem „Vánoce přicházejí“ hudebně
ZŠ ve Fryštáku. V úvodu děti předvedly upravené pásmo „Zima“ se zpěvem
a tancem za klavírního doprovodu
s choreograﬁí paní učitelky Vlasty Kunstové. Program pokračoval známými vánočními koledami, ve kterých se střídali
sóloví zpěváci se sborem. Jejich čisté
hlásky a zápal, se kterým zpívali, nadchly každého přítomného posluchače,
kterých bylo letos opravdu velmi mnoho. Z dětí čišela upřímná radost a celé
odpoledne bylo nabito opravdu velmi
pozitivní energií.
Nechybělo ani tradiční společné
soutěžní zpívání, které naše porota
z řad dětí hodnotila a nejlepší výkony
čekala drobná odměna. V závěru děti
zazpívaly jimi velmi oblíbenou píseň
Vánoce přicházejí za zpěvu a potlesku
obecenstva, čímž byl tento pořad ukončen.
Záštitu nad touto akcí převzal ředitel ZŠ pan Mgr. Libor Sovadina, který
děti odměnil sladkostmi, za to mu patří
poděkování.
Odpolednem provázel pan Ing. Jan
Černek.
Program připravila paní učitelka
Vlasta Kunstová.
V úterý 26. 12. 2017 se v kostele
sv. Mikuláše ve Fryštáku konalo další
tradiční vystoupení souborů CM PRAMENY a PRAMÉNKU pod vedením paní
učitelky Vlasty Kunstové. Byl to v pořadí
již 39. Vánoční koncert. V programu zazněly známé koledy, písně vánoční i au-

torské, a celé sváteční a na prosinec
opět poněkud teplé a slunečné odpoledne bylo umocněno vánoční poezií A.
Sovy a R. Hovadíka, kterou profesionálně recitovala Mgr. Julie Nováková a V.
Kunstová.
Vánoce v sobě skrývají plno tajemného kouzla. Jsou to svátky naplněné
rodinnou pohodou a všudypřítomnou
láskou. Nelze si je představit bez hudby
a především vánočních koled. A právě
tyto písně v sobě nesou stopy moudrosti, rozvážnosti, víry, naděje, křehkosti a samotné pokory člověka.
Fryštácký kostel se pomalu naplnil
hosty, až nezůstalo jediné místo prázdné. Dokonce v zadních řadách se utvořila linie stojících posluchačů. A tak jsme
mohli náš koncert zahájit.
Úvodem zazněla recitace a přivítání
pana Františka Odstrčila, který koncert
moderoval.
Následovala v tříhlasé úpravě známá píseň Ten vánoční čas a několik
koled. Zpívali: B. Škabraha, A. Pitrová,
Ing. G. Pazdera, Ing. J. Černek, Mgr. J.
Nováková, P. Zapletal a V. Nováková.
Všichni posluchači byli uchváceni něžně znějícími tóny nástrojů a především
hlasy všech sólistů CM.
Ani letos nechyběla tradičně známá
píseň Už z hor zní zvon v podání Ing. Gustava Pazdery, který upoutal svým basbarytonem. Ing. Jan Černek a Petr
Zapletal zaujali obecenstvo duetem –
slováckou baladou Bože, bože. Zaznělo
také trojhlasé zpracování písně renesančního hudebního skladatele Giovanniho Leonarda Primavery Dolce miseria
v podání sopranistky Mgr. Julie Nováko-

vé, basbarytonisty Ing. Gustava Pazdery a nově tenoristy Bohdana Škabrahy.
Ten si také zazpíval a na kytaru zahrál
píseň Halejuja od L. Cohena.
V letošním programu byly také některé písně nové, a to Adeste ﬁdeles,
dvojhlasý kánon Halleluja, Dobrý Václav
král pojat jako melodram či Vánoční
sen, který zazpívala Anna Pitrová a Bohdan Škabraha.
Dětský sbor se svými sólisty zazpíval několik známých vánočních koled.
Michal Kunst (11 let) zpíval působivě
italskou píseň Il Mare Calmo Della Sera
od A. Bocelliho a sklidil patřičné ovace.
Celý koncert byl ukončen nádhernou
písní Tichá noc od Franze Xavera Grubera, a to za něžného svitu svíček, sborového, sólového zpěvu a vytříbených
houslových a kytarových tónů.
Nad koncertem převzal záštitu starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír
Doležel, kterému děkujeme za spolupráci, podporu, pochopení a za velmi
příjemnou pozornost pro všechny účinkující. Dále děkujeme farnímu úřadu,
rodičům, účinkujícím a všem přítomným
za hojnou účast a skvělou vánoční atmosféru.
Koncert moderoval pan František
Odstrčil, kterému děkujeme.
Svatoštěpánské odpoledne bylo čarodějné spojení duchovna, potěšení,
lidskosti a ušlechtilosti pramenící z něžných tónů hudby a zpěvu.
Budeme se těšit na další brzké setkání na jaře roku 2018.
Fryštácké soubory PRAMENY
Mgr. Julie Nováková

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Nemyslím si, že by smrt mohla ukončit moje plány, ale konám
každou věc tak, jako by byla poslední v mém životě.
Don Bosco
Fryštácký personál v novém školním
roce:
ředitel - P. Václav Mrtvý
prefekt - P. Jakub Navrátil
školní rádce - P. František Černík
katecheta - P. František Jurečka
zpovědník, oratoř - P. Alois Veselý
koadjutoři - Jan Adam kuchař, Alfréd
Astr vrátný, František Malota šatnář
asistenti - Antonín Doležal, Václav
Filipec, Josef Hlavatý, Tomáš Kudela,
Eduard Langer, Ondra, Václav Škorpík,
Karel Tinka
1. září pondělí přijel večer o 6. hod.
pan inspektor, aby pověřil P. Veselého
a P. Černíka patřičnými funkcemi. Večer
na dobrou noc zdůraznil vážnost doby
a nutnost brát všechno vážně. Začátek
školy. Druhá mše sv. slavná, po ní slavnostní čtení pravidel.
2. září se vstává o půl 6. hod, pravidelná škola od půl 9. hod. Pan inspektor hospitoval jen v kvintě a kvartě.
O 13. hodině odjel do Ořechova.
7. září po společné mši sv. a po snídani šli všichni chovanci do Štípy, kde
byli účastni na mši sv. v obnovené kapli,
kterou sloužil pan ředitel o půl 10. hod.
8. září byla v 9. hod. v naší kapli
slavná mše sv. na vyprošení mateřské
ochrany Panny Marie v den jejích narozenin.
10. září při návratu z Mor. Ostravy
se u nás zastavil brněnský pan ředitel P. František Lepařík. Na večerním
slůvku mluvil o přípravě jejich chlapců
na pouť do Vranova. Jak hoši čistili nejen své hudební nástroje, nýbrž i své
duše. Znázornil 3. stav duše třemi obrazy: I. duše v milosti posvěcující: zářící
srdce v objetí anděla strážného, II. duše
s lehkým hříchem: potřísněné a anděl

Kronika ústavu (59.)
školní rok 1941–1942
poněkud vzdálen, III. duše v těžkém
hříchu: černá a v objetí ďáblově. Vyžeňme ďábla ze svého srdce. Povzbudil je
ke sv. zpovědi.
11. září P. Lepařík zpovídal při společné mši sv., práce měl dost. Zdržel se
tu celý den až do 19. hod. večer. Odpoledne byl u nás P. Vaněk, farář z Prusinovic. Odjel hned o půl 5. hod.
14. září v neděli šel pan ředitel
s P. Černíkem zpovídat do Štípy. U nás
v ústavě byla v 9. hod. slavná mše sv.,
neboť naše kaple je zasvěcena Povýšení sv. kříže. Odpoledne měla akademii
družina Neposkvrněného Početí. Pan
farář nebyl doma, v sobotu odpoledne
odjel do Olomouce na svěcení biskupa
dr. Zely, bývalého kaplana fryštáckého.
Dopoledne měli chlapci zápasy v házené.

DISácký ples byl plnoletý!
Tentokrát stejnokrojový. Mohli
jsme vidět námořníky, zedníky, skauty, ministranty, zdravotní sestry a doktory. Atmosféru si můžete vychutnat
z fotograﬁí umístěných na webových
stránkách. Na začátku února provedeme generální opravu hlavního
schodiště. Nynější gumové hrany se
začínají trhat a takové se již nikde
nevyrábí, proto se musí všechno strhnout a udělat technologicky jinak.
Bude více hluku a prachu. Ke konci
února přijedou salesiáni na duchovní
cvičení.
17. září přijel v poledne z Holešova
ostravský pan ředitel kázat triduum.
O 5. hod jsme šli do kaple a zazpívali
jsme píseň „Bůh ti tento život...“, pak
byla promluva a svátostné požehnání.
Večer přijel pan inspektor.
18. září druhý den tridua. Pan inspektor tráví s námi celý den, volá
si spolubratry na rendikonto, hlavně
P. Černíka a P. Veselého.
19. září ráno o půl 6. hod. odjíždí
pan inspektor do Ořechova. Odpoledne
měl P. Lepařík konferenci pro spolubratry.
20. září odjel ráno o půl 8. hod.
P. Lepařík a pan Divoš do Mor. Ostravy.
Odpoledne měli chlapci delší vycházku.
21. září v neděli byla recitovaná
mše sv. a kázání o povolání. Odpoledne
místo pana ředitele měl promluvu pan
prefekt o povinnosti sloužit Pánu Bohu.
Na fotograﬁích můžete vidět ty, kteří
vám ples připravili a jednoho šťastného
výherce.
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

MALÉ OHLÉDNUTÍ
Máme již sice za sebou celý měsíc
nového roku, ale dovolte mi malé ohlédnutí za tím minulým, rokem 2017.
Loňský rok se nesl v duchu výstavby
a rekonstrukce chodníků. Jednalo se
o dvě samostatné akce. Výstavba těch
nových proběhla rychle a bez problémů.
Druhou akcí byla rekonstrukce stávajících chodníků podél ulic Masarykova
a Přílepská. Ta se nám protáhla díky nutnosti položit nové potrubí vodovodu pod
budovaný chodník v délce 220 metrů
a také ji poznamenaly a dobu výstavby
prodloužily interní problémy provádějící ﬁrmy. Stálo velké úsilí to vyřešit, ale
nakonec už všichni chodíme bezpečně
a naše obec získala na lepším vzhledu.
Další velké úkoly obce zatím ještě vidět nejsou, přestože se na nich již pilně
dlouhou dobu pracuje.
Prvním z nich je nový projekt kanalizace s napojením na Fryšták na rozcestí u společnosti SOLAR - TECHNIK.
Bylo potřeba projednat uložení kanalizace na pozemky 30 vlastníků a sepsat
s nimi smlouvy o věcném břemeni, kdy
se jedná převážně o vedení v okrajových částech těchto pozemků. Projekt
je předložen stavebnímu úřadu ve Fryštáku k územnímu řízení. Jelikož se jedná
o velmi nákladný projekt, jeho realizace
je podmíněna získáním dotace z Ministerstva zemědělství ČR a dotace ze Zlínského kraje.
Co nás trápilo nejvíce, víme všichni.
V roce 2017 se výrazně projevil nedostatek pitné vody z vlastních zdrojů.
Ale i tady se posouvají věci k lepšímu.
V prosinci 2017 bylo vydáno stavební
povolení k provedení stavby vodního
díla „Napojení obce Lukoveček na skupinový vodovod Zlín“. Vodovodní řad
v délce 940 metrů propojí obec Lukoveček a město Fryšták. Jedná se o projekt
VAK Zlín, a.s. ve spolupráci s obcí Lukoveček. Naše obec projednávala a řešila
smlouvy o smlouvách budoucích o věcném břemeni s 8 vlastníky pozemků,
kde bude uložen vodovodní řad. VaK Zlín
zkouší vyřídit dotaci na tuto akci s realizací v letošním roce.
Sucho a s tím spojená zhoršená
kvalita vody nás sužovala již delší dobu.
Za loňský rok muselo být navezeno společností Moravská vodárenská do vodojemu nad naší obcí od ledna do září
celkem 294 cisteren vody. Díky deštivému podzimu se hladina vody vyrovnala. Společnost Moravská vodárenská
na základě připomínek občanů a obce

přistoupila k odpojení menšího vodojemu na Kříbech s tím, že ulice Mlýnská,
a části ulic Kříbová a Masarykova jsou
zásobovány z hlavního vodojemu Na loukách tak, jako celá obec. Od té doby se
kvalita vody v těchto ulicích podstatně
zlepšila. Je ale stále na každém z nás,

aby si uvědomil skutečnou hodnotu
vody a zbytečně s ní neplýtval.
V naší obci se začíná hodně stavět,
což je velmi pozitivní a přínosné, ale
přináší to s sebou i nové starosti. Používáním těžké techniky dochází k výraznému narušování povrchů stávajících
komunikací. Obec Lukoveček musela
v roce 2017 vynaložit značné ﬁnanční
prostředky na jejich opravy. Přesto jsme
rádi za každého nového občana a všechny u nás srdečně vítáme a přejeme jim,
aby se u nás cítili dobře. Byla vyměněna
zábradlí na mostech, nyní jsou z ušlechtilého nerezu. Rovněž byla dokončena
stavba nového mostu, střecha pergoly
na koupališti byla pokryta těžkou lepenkou a začalo se s květinovou výzdobou.
Všechny projekty se daří průběžně
plnit a naše obec má tak šanci dále zvyšovat standardní komfort k příjemnému
bydlení. Jistě i proto se u nás počet obyvatel neustále zvyšuje.
K tomuto faktu přispívá i bohatý kulturní život, na kterém se podílejí nejen
spolky, ale také jednotliví nadšenci. Každému z nich patří velké poděkování.
Rádi bychom zmínili Jardu Boučka, který nám dvakrát za rok bezplatně zajistí autobus na Hostýn a byl iniciátorem
této krásné tradice. Z řad zastupitelů
jich dělá celá řada mnohem víc, než jim
stanovuje jejich funkce. Když se v Lukovečku pořádá jakákoli akce, a není jich

málo, ihned se ochotně hlásí spousta
dobrovolníků, bez kterých by se nemohly
uskutečnit. Všem těmto lidem patří velké díky. Panuje u nás přátelská atmosféra, nezapomínejme si ji nadále udržovat
a chránit.
I letos nás čeká mnoho společného.
Již Cicero řekl, že přátelství činí naše
štěstí zářivějším a zvyšuje jeho třpyt, tak
snad se to u nás bude jen třpytit.
LN a IK

Co chystáme v únoru
3. 2. Country bál
10. 2. Vodění medvěda a pochovávání basy
16. 2. Dračky a mašlovačky
17. 2. Dětský karneval

KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin

SENIOŘI

Šlápoty

Předsilvestrovská zábava
Jako každý rok, také letos se členové klubu důchodců setkávají na předsilvestrovském posezení s muzikou. Tentokrát to byl pátek 29. prosince. A tak se odpoledne začínáme scházet v Penzionu, kde nás svými melodiemi vítá náš stálý muzikant
pan Cholasta.
Postupně usedáme ke stolům, již plápolají svíčky a je připraveno občerstvení,
minerálky, víno a cukroví s vlastních přebytků. Samozřejmě i letos se podává večeře
řízek s bramborovým salátem.
A potom se hrálo, zpívalo a tancovalo, které bylo postupně prokládáno losováním tomboly. I letos byla tombola bohatá, že téměř každý vyhrál aspoň jednu cenu.
Byly to dárky od našich štědrých sponzorů a města Fryštáku.
Proto chceme všem sponzorům poděkovat, protože bez jejich pomoci by žádná
tombola nebyla a věříme, že i nadále nám zůstanou věrni. A potom se opět hrálo,
zpívalo a tancovalo. Večer rychle uběhl a tak neradi jsme se loučili a odcházeli
do svých domovů. Snad se za rok opět sejdeme ve zdraví všichni pohromadě.
Přejeme všem šťastný a veselý rok 2018.
M.J.

Šlápoty se starým rokem rozloučily
dvěma akcemi.
I letos na sklonku roku na Štěpána nemohly šlápoty chybět v Býčích
skalách na opékání špekáčků, kde se
scházejí turisté z blízkého okolí. Nebývá
tu nikdy nouze o zábavu.
O týden později na Silvestra naše
parta vyráží tentokrát na Rusavu, kde
chodíme pravidelně každým rokem.
Ale počasí nám nepřálo. Od rána pršelo a pod nohama byla pěkná vrstva
rozbředlého sněhu, ani to od naší cesty neodradilo. Oblékli jsme pláštěnky a deštníky a šlo se. Dorazili jsme
na Ráztoku, poobědvali, trochu si odpočinuli, a vydali se zpět opět ještě
v dešti zpět domů. Po cestě potkáváme
party turistů, které se také nenechaly
špatným počasí odradit. Zmoklí, zdraví
a spokojení se odpoledne dostáváme
do svých domovů.
Šlápoty přejí všem kamarádům a turistům v roce 2018 hodně zdraví a hlavně dobré nohy při zdolávání dalších kilometrů.
M.J.

Pouť do Santiaga de Compostely
V pondělí 15. ledna se poprvé v tomto roce sešli členové
klubu důchodců. Přívítali jsme mezí sebou pana Chudárka,
který nám zprostředkoval své zážitky, které prožil na své pouti
do Santiaga de Compostela, kterou absolvoval se svým kamarádem již podruhé.
Svatojakubská pouť Camino de Santiago je jednou z nejvýznamnějších křestanských poutí, jejíž historie sahá hluboko
do středověku. Trasa je od roku
1993 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO a je velice
oblíbená mezi cestovateli, jejichž
motivaci dnes není zdaleka jen
náboženská. Camino nabízí nejen možnost vidět krásu španělské přírody a kultury ale je zde
možno setkat se se zajímavými
lidmi. Celá pout je dobře označena. Mušle žluté barvy udávají
směr a jsou na každém kroku.
A pokud se týká ubytování, téměř na každém kilometru narazíte na ubytovny pro poutníky.
Např. v Portugalsku funguje
ubytování na principu dobrovol-

ného příspěvku 5-6 EUR. Ve Španělsku se za státní ubytování
platí téměř stejná částka. Poutníci zde mohou přespat jen
jednu noc a ráno musejí odejít a pokračovat v další cestě než
narazí na další ubytovnu. Dopředu se nepřijímají žádné rezervace, takže kdo přijde dřív, ten vyhrál. Na každé ubytovně se
musíte prokázat svým credencialem s razítky. To je vlastně
poutnický pas, kam si necháváte dávat razítka a ty potom
slouží jako důkaz, že jste danou
cestu prošli. Dostanete je také
v kostelích, kapličkách, na ubytovnách, ale také v barech a obchůdcích na cestě. Na konci své
pouti dostanete diplom pro poutníky – Compostelu, na což jsou
všichni hrdí, že tuto pout zvládli.
Závěrem také děkujeme
nejenom panu Chudárkovi, ale
i Mgr. Pavlu Nášelovi za jeho celoroční spolupráci, ochotu a pomoc při našich přednáškách,
kde je potřeba počítač a projektor. Těšíme se i nadále na naši
spolupráci.
M.J.
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Tož tak…
Vážení občané, dovolte, abych vám
popřál hodně zdraví do nového roku,
mnoho rodinné pohody a osobního
štěstí i úspěchů.
Pro nás muzikanty je předvánoční
čas časem žní, protože vystupujeme
na různých akcích vážících se k adventu či sv. Mikuláši anebo k Vánocům
samotným. Zastavíme se až někdy
po Silvestru a pak se teprve ohlédneme za uplynulým obdobím. Když se
ohlédnu za stěžejními aktivitami našich
mladých umělců a učitelů, jednalo se
především o adventní koncerty ve Zlíně, Štípě, Bílovicích, Velkém Ořechově, Brumově-Bylnici, Jablůnce, Liptále
a také samozřejmě ve Fryštáku. Jsem
tomu velmi rád, že právě adventní koncerty ve Fryštáku se staly již tradicí a že
koncert je tak hojně navštěvován. Především a rád chci poděkovat panu faráři Brtníkovi a obecně fryštácké farnosti
za příkladnou spolupráci a podporu
mladých umělců. Děkuji také učitelům
ZUŠ Morava ve Fryštáku za bezvadný
a vysoce erudovaný koncert a nakonec
i Františku Odstrčilovi za příjemné průvodní slovo.
Rozsvěcení vánočního stromku
ve Fryštáku se v minulosti vázalo právě
k adventnímu koncertu. Až v minulých
letech se začala tato akce ubírat vlastní
cestou. A proč ne. I v jiných městech
a obcích se vánoční stromky rozsvěcují
za zvuku reprodukovaných koled, někde
vystupují místní soubory či děti v živém
programu, někde si pozvou populární
umělce a podobně. Vždy dle ﬁnančních
možností té či oné obce anebo města. V každém případě se popíjí svařák,
horký čaj či káva a k tomu případně
klobása a hlavně děti, no děti se prostě
těší.
U nás ve Fryštáku zastupitelstvo
v rozpočtovém opatření uvolnilo částku
500 000,- na vánoční ozdoby. V této
částce byl ukryt i videomaping, schválený radou města, který stál přibližně
polovinu peněz alokovaných na vánoční
ozdoby a o kterém zastupitelé neměli
ani páru. Je však třeba dodat, že dle
pozitivních článku ve FL se akce, hlavně
dětem, líbila. Jde vpravdě o ojedinělou
„show“, protože videomaping neměli
ani ve Zlíně. V této souvislosti jsem hluboce přesvědčen, že se podaří významně navýšit částku peněz pro „neziskovky“ na rok 2018. Pro ty, co mnohdy
pracují nezištně s mládeží a vedou je
k prospěšným aktivitám a ne ke konzumu.

V loňském roce se podařilo zastupitelstvu poslat z rozpočtu města cca
2 500 000,- na dětský program a částečnou rekonstrukci hřiště v majetku TJ
Fryšták. Sám jsem pro tento akt hlasoval. Hlasoval jsem proto, že tam Jarda
Hrbáček pracuje s nasazením svého
volného času s mladými chlapci a učí
je souhře, kamarádství, kolektivní zodpovědnosti, tvrdí jim tělesnou fyzičku,
tedy samé ušlechtilé věci. Co mě však
vadí je fakt, že do výběrového řízením
se přihlásila jen jedna stavební společnost.
Velmi důkladně jsme tuto skutečnost řešili na prosincovém zastupitelstvu. Nejdříve přibližně polovina zastupitelů sdílela můj názor posečkat
do jara a znovu provést výběrové řízení. Avšak na konci schůze okolo 21.30
pan zastupitel Honza Košák navrhl tzv.
dohadovací řízení zastupitelů, které
u mnohých způsobilo změnu názoru
a při opětovném hlasování se nakonec
prohlasovala původní verze.
No nic. Tedy 2 500 000,- na sport
a určitě zbyde v rozpočtu města i na kulturu. Mám na mysli, že by podobná částka postačovala i na dlouhodobě plánovanou rekonstrukci kina na multifunkční
sál, který město bezesporu postrádá.
Je třeba si také všimnout, jak v oddychové zóně zvané „Na Žabě“ je nový
moderní dřevěný program pro děti
za více jak 1 200 000,- pořízený městem. Můžeme polemizovat s výší částky, za kterou byl tento program pořízen.
Věřte však, že certiﬁkované resorty není
nic levného, byť jsou ze dřeva a také se
tam upravoval částečně terén. Jen by to
chtělo tamní budově občerstvení zmodernizovat toalety, střechu či případně
venkovní zahrádku apod. Je to přece
oddechová a rekreační zóna pro obyvatele. Ale pozor! Žádná organizovaná
veřejná vystoupení, protože některým
místním již vadí všechno a mohl by jim
vadit i dětský smích a výskot.
A další velká investice, na kterou
chci vážení spoluobčané upozornit, je
místní hřbitov. Určitě si již dávno zasloužil rekonstrukci. Vím, o čem mluvím, protože tam často hraji. Je třeba poděkovat radě a zastupitelům, že se k tomuto
kroku odhodlali. Akorát prováděcí práce
trvaly poněkud déle, než jsme předpokládali. Určitě provádějící ﬁrma za nedodržení termínu byla sankciována,
protože z původních 15 000 000,- jsme
nakonec platili okolo 12 000 000,-. Každý milion dobrý.
Moc se těším na to, jak se letos
u nás na Vítové začne rekonstruovat pá-

teřní komunikace obcí. Těším se, že se
opraví točna s autobusovou zastávkou,
která bude korespondovat s naší již skoro opravenou kapličkou. Že se bude alespoň jednat o chodníku od rozcestí až
po křížek a že třeba zastupitelstvo zváží
možnost zřízení odpočinkové a sportovní zóny v Podvelí. A slyšel jsem, že se
nám město, potažmo pan starosta, pokusí pomoci ve znovuoživení multifunkčního zařízení. To by bylo fajn.
A jsem rád, že vlastníme Hrubou
hospodu. Z výše uvedených částek je
patrné, že se dá postupně rekonstruovat. Tam by byl parádní klub maminek,
městská knihovna anebo zázemí pro
neziskový sektor. Dovedu si v této budově představit muzeum fryštácké brázdy,
ale i fryštáckých řemesel i muzeum „Co
dokáže trnka“ včetně renesanční hospody a vinárny. Prostě to, co by mohlo
přitáhnout po plánované cyklostezce
tisíce turistů, kteří každoročně navštíví
nedalekou Lešnou.
A tož tak, hlavně hodně zdraví.
S pozdravem
Libor Mikl z Vítové
předseda kontrolního výboru
zastupitel města, ředitel ZUŠ Morava

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

Zdeněk Baťa
Otakar Červenka
Jana Garguláková
Ferdinand Hajíček
Antonín Konečný
Danuše Minaříková
Josef Novák
Jarmila Pavelková
František Petřík
Jan Plhák
Blanka Trunkátová
Karel Zbořil
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.









placená inzerce

9. FRYŠTÁCKÁ MASOPUSTNÍ
2%&+ĩ=.$60('9Ď'Ď0

PROSBA
FC Fryšták žádá spoluobčany

o poskytnutí fotograﬁí
z historie klubu.
Kontaktovat můžete Pavla Gálíka
na telefonu 603 870 372 nebo
e-mailu: fotbalfrystak@seznam.cz.
Děkujeme.
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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

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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