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PODZIM
Foto Jiří Horák

Vlastníte dům, byt či pozemek

a zvažujete jeho prodej?

VÝHODNĚ
RYCHLE
BEZPEČNĚ
Pro nezávaznou konzultaci
volejte: 604 289 342

2

placená inzerce

Díky naší široké databázi
z řad klientů ČS se záměrem
investovat vlastní ﬁnance,
případně klientů
s předschválenou hypotékou
prodáte svoji nemovitost

FL 11/2016

ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 18/2016/VII ze dne 27. 9. 2016 (Výběr)
• RMF schvaluje v rámci konání voleb
do Zastupitelstva Zlínského kraje, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016,
uzavření nájemní smlouvy na instalaci,
provoz a nájem výpočetní techniky mezi
pronajímatelem - fou Pavel Kozojed - PK
Computers, Fryšták, a MF a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF poskytnutí občerstvení (hlavního jídla) pro členy okrskových volebních
komisí při volbách do Zastupitelstva
Zlínského kraje, konaných ve dnech 7.
a 8. října 2016 v ceně 70 Kč/člen OVK
pro den 7. 10. 2016 a v téže ceně pro
den 8. 10. 2016.
• RMF schvaluje poskytnutí občerstvení členům okrskových volebních komisí
při volbách do Zastupitelstva Zlínského
kraje, konaných ve dnech 7. a 8. října
2016 pro den 7. října 2016 občerstvení
ve výši 30 Kč/člen OVK a pro den 8.
října 2016 občerstvení ve výši 30 Kč/
člen OVK, přičemž rada města schvaluje zajištění občerstvení kompletně
(ve všech případech) prostřednictvím
kuchyně při Základní škole Fryšták.
• RMF bere na vědomí žádost P. Metely,
Vítová, ve věci vydání souhlasu s výjimkou pro stavební akci s názvem „Garáž
u RD“ a s odkazem na předložení projektové dokumentace ze strany Ing. J.
Matúše na opravu komunikace v místní
části Vítová ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat žádost ve stavební komisi.
• RMF bere na vědomí návrh ﬁrmy
Evon Invest, s. r. o., na úplatný převod
pozemků a staveb ze stavební akce
s názvem „ZTV Fryšták – Skalka“, a to
pozemků p. č. 905/1 a 425/2, oba k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a stavebních objektů – SO 02 – Komunikace, chodníky, SO 03 A – Kanalizace
dešťová, SO 03 B – Kanalizace splašková, SO 04 – Vodovod a SO 07 – Veřejné
osvětlení v ceně 2.092 106,- Kč s DPH,
a nedoporučuje ZMF schválit úplatný
převod vybraných stavebních objektů
za nabídnutou cenu a to z důvodu legislativně-právních a technologických
nesrovnalostí.
• RMF bere na vědomí žádost sl. T. Svačinové, DiS., Fryšták, týkající se měření
spotřebované vody v objektu Zdravotního střediska Fryšták vlastním vodoměrem nebo snížením podílu na 50 % výše
stanovené smlouvou s tím, že nesouhlasí s osazením odpočtového vodoměru a trvá na původní hodnotě podílu
na odběru vody stanoveného nájemní
smlouvou ze dne 29. 6. 2016.

• RMF schvaluje umístění ocelového
sloupu s patkou pro umístění meteo-technologie a kamery s přísvitem včetně dokopu od existujícího sloupu NN
v rámci stavby s názvem „Rozšíření monitorujících bodů pro ŘSZK – Kroměříž,
silnice II/490“ na městském pozemku
p. č. 1590/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, pro investora stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje a pověřuje
starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Fryšták a ﬁrmou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Dolní Ves, p. Nutil, přípojka NN“,
umístěné na části městského pozemku
p. č. 222/1 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.000,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
• RMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějoviceke stavbě energetického zařízení s názvem „Dolní Ves, TS
T7 Vilan.,obnova“, umístěné na části
městských pozemků p. č. 207 – ost.
plocha, ost. komunikace, p. č. 222/1
– ost. plocha, ost. komunikace, p. č.
1188 – trv. travní porost a p. č. 1215
– ost. plocha, ost. komunikace, vše k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 2.000,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
• RMF bere na vědomí informaci Ing. E.
Ryndové, referentky Odboru kultury
a památkové péče, Magistrát města
Zlína, o zrušení vyhlášení III. doplňkového kola ze strany Min. kultury ČR pro
možnost podání žádostí o přidělení ﬁn.
příspěvku z Programu obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2016 na II.
etapu rehabilitace a stavební úpravy
kapličky ve Vítové a ruší své usnesení
č. U R 16/2016/VII/08c) ze dne 5. 9.
2016.
• RMF schvaluje vydání souhlasu jako
vlastníka pozemku, který má společnou hranici s pozemkem (p. č. 113/3,
k. ú. Vítová, obec Fryšták), na kterém
má být stavební záměr uskutečněn,
a to ke stavbě s názvem „Novostavba
RD na parc. č. 115/2 Vítová - Fryšták“
pro stavebníka manžele Kašpárkovy

a pověřuje starostu podpisem tohoto
souhlasu.
• RMF schvaluje vydání souhlasu jako
vlastníka pozemku, který má společnou hranici s pozemkem, na kterém má
být stavební záměr uskutečněn, a to
ke stavbě s názvem „Novostavba rodinného domu vč. sjezdu a napojení na inženýrské sítě, parcela číslo 933/160,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, Fryšták“ pro
stavebníka M. Kráčalíka, Fryšták a J.
Kráčalíkovou, Hvozdná, a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky části městského pozemku
p. č. 245/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 23 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli
Společenství vlastníků jednotek domu
Komenského 252 ve Fryštáku na dobu
určitou 1 roku, a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí informace
ke sdělení ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových o nabídce
převodu pozemku p. č. 275/14 a 276/9,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, formou
samostatného výběrového řízení i podanou žádost o posouzení možnosti získat oba pozemky do vlastnictví města
Fryšták, a to z důvodu plánované stavby místní obslužné komunikace, která
je ve vydaném Územním plánu města
Fryšták pod označením – plocha veřejných prostranství P*55.
• RMF bere na vědomí Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu ze
dne 14. 9. 2016, a uděluje souhlas Mateřské škole Fryšták, s realizací projektu „Šablony pro MŠ - projekt realizovaný
z výzvy 02-16-022, vyhlášeného Min.
školství, mládeže a tělovýchovy ČR“.
• RMF bere na vědomí Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu ze
dne 14. 9. 2016, a uděluje souhlas Základní škole Fryšták, okres Zlín s realizací projektu „CZ Personální podpora
a profesní rozvoj pedagogů ZŠ Fryšták“
vyhlášeného Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
• RMF bere na vědomí Zápis z jednání stavební komise ze dne 7. 9. 2016
a nesouhlasí s dokumentací ke stavbě
„Dálnice D49, stavba 4902.1 Fryšták
– Lípa – 1. etapa“ v předloženém znění a ukládá starostovi svolat jednání
s projektantem a zástupcem ŘSZK
za účelem projednání připomínek formulovaných stavební komisí ve výše
uvedeném zápisu.
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• RMF doporučuje ZMF schválit způsob
zástavby variantou č. 2 zpracovanou
Ing. arch. Kroumanem v lokalitách BI
200 a BI 25 v rámci územ. plánu MF.
• RMF doporučuje ZMF schválit řešení
cyklodopravy Fryšták – Zlín ve variantě
č. 2 uvedené v dokumentaci z června
2016 zpracovanou spol. S – projekt
plus, a.s. a ukládá starostovi zajistit
stanovisko samosprávy k možnosti společného postupu ve věci možného spojení cyklotrasou/cyklostezkou ve směru
Fryšták – Holešov.
• RMF doporučuje ZMF schválit vybudování dětského hřiště a tribun ve smyslu
rozvojové studie ze dne 24. 8. 2016,
předložené FC Fryšták, z.s.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi předložit ZMF možné řešení stavebních úprav
sociálního zařízení v Domě s byty pro
důchodce Fryšták v tzv. „střední třídě
kvality“ podle předložených variant.
• RMF bere na vědomí Zápis z komise
pro školství, mládež a tělovýchovu č.
2/16 ze dne 7. 9. 2016 a ukládá Mgr. L.
Sovadinovi předložit ZMF návrh nového
ﬁnancování protidrogového projektu (variantní řešení).
• RMF bere na vědomí Zápis č.
KPOZ/2/2016 schůze Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku ze
dne 22. 9. 2016 bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o Roznášce informačních/
propagačních materiálů mezi městem
Fryšták, a Českou poštou, s.p., a pověřuju starostu podpisem dodatku – viz
příloha č. 2 tohoto zápisu.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo č. 9-0034A16-050
na akci ,,Oprava povrchu dětského hřiště na Žabárně“ ze dne 14. 9. 2016, uzavřenou mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Porr a.s., Praha, kterým se nově mění
čl. č. IV. Doba provedení díla, kdy se
nově stanovuje termín dokončení prací
ke dni 17. 10. 2016, přičemž všechna
ostatní ujednání příslušné smlouvy se
nemění viz příloha č. 3 tohoto zápisu
a pov. starostu podp. tohoto dodatku.
• RMF s odkazem na Zápis ze dne 23.
9. 2016 o posouzení a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu ust. bodu č.
3 Zásad č. 1/2014, bere na vědomí
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Město Fryšták – Oprava povrchu ul. Komenského“, a to fu EUROVIA
CS, a.s., Praha, bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a ﬁmou EUROVIA
CS, a.s., Praha, na realizaci akce „Město Fryšták – Oprava povrchu ul. Komenského“, a to v ceně 3 598 452,- Kč bez
DPH, (tj. 4 354 127,- Kč vč. DPH), a pověřuje starostu, Mgr. L. Doležela, podpisem této smlouvy.
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• RMF bere na vědomí vítěze veř. zakázky malého rozsahu na akci „Město
Fryšták – oprava chodníku ul. Kvapilova“, a to ﬁrmu Porr a.s., Praha, bez přip.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Porr a.s., Praha na realizaci akce „Město Fryšták – oprava chodníku ul. Kvapilova“, a to v ceně 1 599 545,- Kč bez
DPH, (tj. 1 935 450,- Kč vč. DPH), a pověřuje starostu, Mgr. L. Doležela, podpisem této smlouvy.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 19/2016/VII z 10. 10. 2016
(Výběr)
• 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 „11010-055097 CG5M_Z_ZLFRN_OK“, umístěné na části
městských pozemků p. č. 2/1, 19/1,
19/4, 568/1 a 572, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 13.000,- Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
• RMF bere na vědomí nabídku P. Jašky,
Zlín, ve věci výkupu id. podílů vlastnictví
k pozemkům p. č. 243/3 – ost. plocha,
p. č. 243/2 – ost. plocha, p. č. 246/2
– lesní pozemek, a p. č. 445/34 – ost.
plocha, vše k. ú. Vítová, obec Fryšták,
a pověřuje G. Najmanovou, referentku
ESO, zajištěním znaleckého posudku
na zjištění ceny v místě a čase obvyklé
a seznámením žadatele s nabízenou cenou včetně zajištění písemného stanoviska navrhovatele k předmětné ceně.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí vydané Magistrátem města Zlína, odborem
městské zeleně, ze dne 21. 09. 2016,
ve věci trvalého odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (p. č. 477/9,
479/2, 479/3, 477/11, vše k. ú. Vítová, obec Fryšták), které ukládá městu
Fryšták povinnost uhradit stanovený
poplatek za trvalé odnětí 0,2141 ha
lesních pozemků, a to ve výši 112.736,Kč, a pověřuje Ing. M. Jaška, vedoucího
ESO, zajištěním úhrady tohoto poplatku
s tím, že RMF souhlasí s alokací vrácených ﬁn. prostředků do oblasti zlepšení životního prostředí v obci (projekt
„Terénní úpravy lokalita Baďura“) a pověřuje starostu města podáním žádosti
ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí.
• RMF bere na vědomí návrh na možné majetkoprávní vypořádání pozemků
přilehlých k soukromým bytovým jednotkám (domům) čp. 320, 321, 322 a 323,

ul. Holešovská, město Fryšták, a to formou možného bezúplatného převodu,
a ukládá G. Najmanové projednat tuto
nabídku s jednotlivými společenstvími
vlastníků bytových jednotek.
• RMF svěřuje Odboru technického
hospodářství MÚ Fryšták působnost
rozhodování ve věci umisťování staveb v případech, kde je město Fryšták
vlastníkem sousední nemovitosti, a to
v souladu s ust. § 96 odst. 3 písm. d)
a ust. § 105 odst. 1 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s výjimkou udělování souhlasů pro
umisťování staveb mimo zákonem stanovené vzdálenosti pro výstavbu (výjimky z obecně techn. pravidel pro výstavbu), a to s účinností od 11. 10. 2016.
• RMF bere na vědomí sdělení Mgr. L.
Doležela, starosty města, ve věci pověření Ing. P. Dohnala, vedoucího Odboru technického hospodářství, k vydávání souhlasů se stavbami, které
jsou umisťovány na pozemcích, kde je
MF vlastníkem sousední nemovitosti, a to v souladu s ust. § 96 odst. 3
písm. d) a ust. § 105 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném
znění, s výjimkou udělování souhlasů
pro umisťování staveb mimo zákonem
stanovené vzdálenosti pro výstavbu
(výjimky z obecně tech. pravidel pro výstavbu).
• RMF s odkazem na připomínky uplatněné v rámci zveřejněného záměru
města Fryšták na výpůjčku části měst.
pozemku, p. č. 408/4, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták (viz příloha č. tohoto zápisu), neschvaluje výpůjčku části měst.
pozemku, p. č. 408/4, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o výměře 20 m², žadateli
J. Šopíkovi, Fryšták, za účelem umístění mobilního přístřešku pro posezení
a samostatně stojícího zděného grilu,
a to z důvodu zajištění pokojného stavu
a s ohledem na připravovaný investiční
záměr města.
• RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták,
p. o., k uzavření smlouvy o výpůjčce
s Dětským folklórním souborem Fryštáček na výpůjčku prostor učebny hudebny č. 256 pro nácvik vystoupení a písní
dětského folklorního souboru.
• RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták,
p. o., k uzavření smluv o pronájmu prostor s těmito subjekty: Mgr. I. Doležalovou – za účelem konání kurzu angličtiny
pro děti (školné 1.250,- Kč/účastník)
Ing. R. Svobodou – za účelem konání
kroužku šachu a deskových her pro děti
(školné 1.200,- Kč/účastník)
• RMF bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2015/2016 bez připomínek.
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• RMF bere na vědomí informace o přípravě investiční akce s názvem „Prodloužení kanalizace a vodovodu ve Vítové,
p. č. 432/2“, a pověřuje Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, převzetím této inv.
akce a jednáním s vlastníky pozemků
p. č. 445/37, 445/2 a 445/27, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, ve věci umístění
navrhovaného prodloužení řadu vodovodu do nemovitostí viz výše.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o společném ﬁnancování
dobudování splaškové kanalizace na Vítové uzavřené dne 1. 7. 2016 mezi MF
a J. Billovou, Fryšták, kterým se mění
termín zahájení a dokončení stavby
dle čl. III - Způsob úhrady a vlastnické
vztahy, bod 1, odst. 5, a to nově s termínem zahájení stavby nejpozději k 30.
4. 2017 a termínem dokončení stavby
do 31. 10. 2017, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření rámcové
smlouvy o provádění exekucí mezi městem Fryšták, a JUDr. L. Jíchou, soudním
exekutorem, Přerov, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2014, bere
na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna vodoměrů
v objektu DBD Fryšták“, a to ﬁrmu Instalatérství – ROKY, Jasenná, bez přip.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Instalatérství – ROKY, Jasenná, na realizaci akce „Výměna vodoměrů v objektu DBD Fryšták“, a to v ceně 99 568,Kč bez DPH, (tj. 114 503,- Kč vč. DPH),
a pověřuje starostu, Mgr. L. Doležela,
podpisem této smlouvy.
• RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2014, bere
na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Chodník podél ZŠ
- ul. Komenského“, a to ﬁrmu POSPÍŠIL,
a.s., Zlín, bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
POSPÍŠIL a.s., Zlín, na realizaci akce
„Chodník podél ZŠ - ul. Komenského“,
a to v ceně 93 902,- Kč bez DPH, (tj.
113 622,- Kč vč. DPH), a pov. starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí výsledky průzkumu parkování na ul. Holešovská a odkládá rozhodnutí do doby projednání
majetkoprávních vztahů v dané lokalitě.
• RMF schvaluje termín akce Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby na náměstí Míru ve Fryštáku v sobotu dne
26. 11. 2016.
• RMF souhlasí s realizací fotosoutěže
při příležitosti akce Slavnostní rozsví-

cení vánoční výzdoby na náměstí Míru
ve Fryštáku a souhlasí s ﬁnančním oceněním jednotlivých umístění: 1. místo
4000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo
1000 Kč.
• RMF ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat
návrh zástavby v rámci územní studie
„Za Humny“ ve stavební komisi.
• RMF jménem města Fryštáku schvaluje převzetí záštity nad akcí „Dětský bazárek ve Fryštáku“, kterou organizačně
zaštiťuje občanské sdružení VĚNĚČEK
při MŠ Fryšták, a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 5.000,-Kč na organizaci této akce konané dne 10. – 12. 10.
2016 (úhrada nákladů na nájem).
• RMF bere na vědomí orientační cenovou nabídku společnosti PK Computers, s. r. o., ve věci možného pořízení
17 ks tabletů pro zastupitele a ukládá
Ing. T. Černému projednat tuto nabídku
v IT komisi.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 05/2016
dne 5. 10. 2016.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. C/421 v Domě s byty
pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták a M. Bártkovou, Tečovice, na dobu určitou do 31. 12. 2016,
v ceně nájmu 70,- Kč/m², a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF neschvaluje přidělení bytové jednotky č. C/421 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce M. Pagáčové,
Fryšták.
• RMF schvaluje pronájem hostinského
pokoje č. B/336 v Domě s byty pro důchodce Fryšták, žadatelce M. Kocháňové, Fryšták, na dobu určitou do 31. 12.
2016, v ceně dle Ceníku služeb MF
s účinností od 4. 4. 2016 ve výši 150,Kč/den z důvodu rekonstrukce střechy
a inž. sítí domu čp. 124.
• RMF ukládá Mgr. L. Sovadinovi předložit materiál Varianty řešení poplatku
a proplácení kroužků ZŠ Fryšták k projednání ZMF č. 1/2017.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 10.000 Kč Sjednocené kopané, z.s., Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták a Sjednocená kopaná,
z.s., Zlín, za účelem částečné úhrady
nákladů spojených s akcí Zlínský pohár
2016 ve výši 10.000,- Kč, pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázek malého rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč
bez DPH, pro realizaci zakázek malého
rozsahu ve složení: Vytvoření nových
kanceláří Městského úřadu Fryšták (pokladna, poplatky). Ing. P. Dohnal/Mgr.

L. Doležel, Ing. P. Gálík/Mgr. L. Sovadina, Ing. J. Košák/Ing. T. Černý.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
zpracování dokumentace pro stavební
povolení na akci „Úprava půdního prostoru ZŠ ve Fryštáku na odborné učebny“ a ukládá místostarostovi zajistit
zpracovatele žádosti o poskytnutí dotace na předmětný projekt.

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

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

POZVÁNKA
Věneček, z.s. při MŠ Fryšták
zve všechny
na

PODZIMNÍ
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

který se uskuteční
v pátek 4. listopadu v 17 hodin.
Sraz na náměstí ve Fryštáku.
•••
V případě špatného počasí bude
zvolen náhradní termín
•••
Na bohatou účast se těší
pořadatelé.
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OKÉN KO ZASTU PITELE

Vážený pane Filáku,
nejprve k Vašemu vyjádření – mohu napsat jen tolik: „Tonoucí se stébla chytá.“

(6)
Vážení spoluobčané,
není nic jednoduššího nežli se
naučit manipulovat se slovy a texty
mých článků. Vedoucí kanceláře pana
starosty omlouvá její mládí, nezkušenost a nebo nepochopila o čem můj
článek pojednává. Každý průměrně
inteligentní občan po přečtení mého
článku mi dá za pravdu, že o mém
výslovném nesouhlasu s nákupem
vánoční výzdoby není v článku ani
zmínka!!! Nepochopil jsem tedy,
o co slečně Eliášové jde. Nicméně
mám za to, že pan Filák dává velmi
dobrý pozor nýbrž slečna L.Eliášová
má v pozornosti mezery!!! Není příliš
šťastné podsouvat někomu něco, co
se nezakládá na pravdě. Pan Filák jenom ze zdvořilosti odpověděl na dotazy některých občanů a v tom je ta
podstata věci. To, že jsem podpořil
rozpočet města s tím nelze než souhlasit. Přeci žádný zodpovědný zastupitel města nemůže mít zájem, aby
město hospodařilo v rozpočtovém
provizóriu. To by ze mě byl špatný zastupitel.
Co se týká občanky města Fryšták.
Jestli někdo považuje mé zastání se
člověk člověka za vrchol netaktnosti
za projev lidského pokrytectví a politického hyenismu…pak konstatuji, že
těchto občanů je mi upřímně líto. Přeci i ten nejposlednější sedlák (farmář)
svému dobytku ve stáji svítí, poskytuje mu pitnou vodu a v případě velkých mrazů je ochoten i přitopit. Tolik
k vysvětlení.
Co se týká poskytování materiálů k veřejným zakázkám jenom tolik.
Ve čtvrtek 30.6.2016, jsem zdvořile
požádal o nahlédnutí do těchto materiálů, jak jsem již předeslal v mém
článku, dnes máme 14.10.2016
a stále marně čekám, kdy budu vyzván k tomuto úkonu. Pokud jsou materiály jakékoliv, komukoliv k dispozici, nezbývá mi než-li se nezeptat, proč
u mě to trvá čtyři měsíce. Vážení spoluobčané neberte to jako stížnost,
to jenom suše konstatuji. Byl jsem
donucen reagovat na články vedení
města. Dnes je to všechno co jsem
Vám chtěl sdělit.
Přeji Vám krásné podzimní dny.
Vlasťa F.
(Text bez úprav)
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A teď to podstatné:
Co nejsrdečněji si dovoluji pozvat všechny děti i ty, kteří svou dětskou duši
nikdy neztratili, na slavnostní rozsvícení NEJEN vánočního stromu.
Zážitek z mimořádného večera před první nedělí adventní podtrhne vyhřívaná
Ježíškova dílna, kde si děti budou vyrábět ozdoby na svůj vánoční stromeček, který
bude vítat po celý adventní čas všechny příchozí na radnici. Společně budeme psát
dopis tajných přání, který k Ježíškovi poputuje jeho vlastní poštou i s jeho svátečním razítkem.
Díky tomuto programu pod dohledem těch nejzkušenějších – maminek z klubu
Vlaštovek – se rodiče a všichni příznivci dobrého moku mohou nechat unést lahodnou chutí medoviny, punče, rybízového vína či svařáku a k tomu se zakousnout do
palačinky z domácího mléka a s domácí marmeládou, nadýchaných koláčků či frgálů a pozvánku do světa fantazie zajistí mrkvové dortíky. Pro "fajnšmekry" se ovšem
nejsladší tajemství skrývá pod pokličkou - zvěřinový gulášek, ovárek a vrcholným
kulinářským požitkem bude již tradiční "starostovo koleno". A na malé rarášky čekají čertíkovy růžky a čajík pro andílky.
Těšíme se na vás.
Lenka Eliášová, DiS.
vedoucí útvaru kanceláře starosty

POZVÁNKA
Starosta města Fryštáku Vás srdečně zve na slavnostní
rozsvícení NEJEN vánočního stromu,
které se uskuteční v sobotu v předvečer první neděle adventní
dne 26. listopadu 2016 od 16 hodin na fryštáckém náměstí Míru.
***
Atmosféru Vám zpříjemní občerstvení v podobě
nejrůznějších domácích pochoutek a sváteční melodie.
***
Na děti čeká Ježíškova pošta…
.... a samozřejmě prskavky pro společné rozzáření náměstí!
***
Přijďte si společně s námi vychutnat předvánoční náladu a zapojit se
do fotosoutěže o nejlepší momentku.

Pokračování rehabilitace kapličky ve Vítové
Město Fryšták schválilo pro rok 2016 provedení II. etapy obnovy fryštácké kulturní památky – kaple Bolestné Panny Marie na Vítové, rejstř. č. 103005. Po provedení výměny stávající střešní krytiny a obnovy krovu v roce 2015 byly zahájeny
práce spojené s odvlhčením objektu, které spočívaly v odkopání objektu, provedení
hydroizolace, provedení nové dešťové kanalizace a přípojky NN. Na tuto etapu byly
vyčleněny prostředky z rozpočtu města v celkové výši 208.077,- Kč vč. DPH.
Na jednání Zastupitelstva města Fryšták dne 19. 10. 2016 bylo pro rok 2017
schváleno vyčlenění ﬁnančních prostředků na dokončení prací na tomto objektu,
které předpokládají částku ve výši 600 tis. Kč.
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
Vážení občané,
na webových stránkách města Fryšták (www.frystak.
cz) naleznete již od roku 2015 část, která se týká ochrany
obyvatelstva a krizových situací. V sekci Úřad Online, Krizové situace se máte možnost postupně seznámit s širokou
problematikou činnosti, která zahrnuje především ochranu
obyvatelstva, krizové řízení a vzdělávání v oblasti krizového
řízení a ochrany obyvatelstva.
V tomto odkazu naleznete především základní charakteristiku jednotlivých oblastí a také mnoho dokumentů, které
se k dané oblasti vážou, a které Vám mohou pomoci se více
zorientovat nebo poradit. Jednotlivé dokumenty je možné si
stáhnout z našich stránek pro Vaši potřebu zpravidla ve formátu PDF.
Pokud byste na našich webových stránkách nenašli odpověď na problém, který Vás zajímá, jsme Vám k dispozici
pro Vaše dotazy v úředních hodinách na Městském úřadě
ve Fryštáku, nám. Míru 43, kanc. č. 209. Můžete se na nás
obracet i telefonicky nebo elektronickou poštou.
Základními dokumenty při řešení mimořádných událostí
většího rozsahu, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu IZS (např. úniky nebezpečných látek
většího rozsahu, hromadné dopravní nehody, epidemie, přírodní kalamity, ale i povodně, atd.) jsou:
a) Krizový plán ORP Zlín
Informace o krizovém plánu ORP Zlín lze zjistit na Odd.
krizového řízení a obrany MMZ“, ul. L. Váchy 602, tel.
577 630 670 - 671, 612, 655, e-mail: vaclavkostelnik@zlin.eu.
b) Havarijní plán ORP Zlín
c) Plán činnosti/odezvy orgánů obce při vzniku mimořádné události

Informace o plánu odezvy Města Fryšták lze zjistit na Ekonomicko-správním odboru Městského úřadu Fryšták, nám.
Míru 43, tel.: 702 182 608, e-mail: g.najmanova@frystak.cz.
Plán činnosti orgánů obce při mimořádné události je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů
a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního
prostředí při vzniku mimořádných událostí. Přestože žádný
právní předpis orgánům obce zpracování výše uvedeného plánu neukládá, město Fryšták přistoupilo ke zpracování tohoto
plánu. K dispozici je na stránkách města a v tištěné podobě
také v kanc. č. 209 Městského úřadu Fryšták.
V rámci seznamování obyvatelstva s možnými riziky
ohrožení ve městě Fryšták Vám budeme přinášet informace,
které Vám pomohou při řešení zjištěné mimořádné události
či krizové situace. Nepodceňujme svoji přípravu k mimořádným událostem a krizovým situacím, které nejsou ojedinělou
skutečností.
Současně máte možnost se zaregistrovat pro odesílání
varovných SMS zpráv, které rozesílá starosta nebo jeho pověřený zástupce v případě ohrožení těm občanům, kteří se
k odběru této služby přihlásili. Pro registraci je nutno vyplnit
anketní lístek se všemi důležitými kontakty a vrátit jej zpět.
Bez písemného potvrzení o souhlasu s uvedenou službou
není možné kontakty zařadit do databáze (viz zákon na ochranu osobních údajů).
Případné další Informace poskytne Mgr. Pavel Nášel,
e-mail: p.nasel@frystak.cz, tel.: 607 801 942.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Gabriela Najmanová, referentka ESO

PŘÍSPĚVEK K DISKUZI O CYKLOSTEZKÁCH
Rád bych reagoval na debatu o
zlepšení cyklodopravy ve Fryštáku,
která proběhla jak v minulém, tak i v
některých dřívějších číslech FL.
Předně moc děkuji panu Mgr. Lauterkrancovi za jeho iniciativu, aktivitu a
angažovanost v této problematice. Myslím, že se tento spoluobčan stal jakýmsi neoﬁciálním mluvčím těch obyvatel
města Fryštáku, kteří mají na zlepšení
cyklodopravy v této obci a jejím okolí
zájem a vnímají v uvedené oblasti doposud značné nedostatky. Je proto škoda,
že mezi ním a zástupci MěÚ Fryšták zatím ve FL neprobíhala konstruktivní diskuze, ale spíše jakási polemika s cílem
relativizovat a zpochybňovat jednotlivé
argumenty, které pan Lauterkranc předkládá. Přitom je zřejmé, že panu magistrovi nejde (na rozdíl od některých jiných
přispěvatelů do FL) ani o prosazování
svých vlastních politických ambicí, ani
o dehonestaci fryštácké radnice, ale
že usiluje pouze o dobrou a prospěšnou věc. Mám za to, že snažení tohoto
cyklo-aktivisty by s povděkem kvitovali
nejen všichni cyklisté, ale stejně tak i
řidiči automobilů, pro které nemotorizovaní účastníci silničního provozu ne-

zřídka představují značné riziko a také
komplikaci v plynulosti dopravy.
Osobně se dívám na celou problematiku cyklostezek v katastru fryštácké
obce nikoliv optikou jednoho uplynulého roku, ale z pohledu posledních 10–
15 let. Nejde tedy jen o problém, který
mělo řešit současné vedení města, ale
i předchozí představenstva Fryštáku.
Ačkoliv nelze říci, že by město pro zlepšení cyklodopravy za tu dobu nic neudělalo, je třeba si přiznat, že ve srovnání
s řadou obcí v okolí v řešení této otázky
přece jen značně zaostalo. Zatímco jinde už cyklostezky propojené s cyklotrasami dávno fungují, ve Fryštáku zatím
vše zůstalo jen u jednání, teoretických
plánů a zápisů, hmatatelné výsledky
zde ale příliš nenajdeme. Zdá se mi, že
tato oblast doposud ani nebyla jednou
z důležitých priorit města pro posílení
zdejšího turismu a cestovního ruchu a
že zde chyběla politická vůle tento stav
změnit.
Dávám za pravdu panu Ing. Dohnalovi v jeho argumentu, že budování cyklostezek není levnou záležitostí a také
v tom, že nové cyklostezky by byly v některých lokalitách nadbytečné, protože

lze pro tyto účely využít např. stávající
polní, či lesní cesty. U těchto tras však
k potřebným úpravám pro zřízení cyklostezek v katastru obce zatím nedošlo.
Tam, kde bude třeba vybudovat zcela
novou cyklostezku, navíc není nutné
hradit náklady plně z rozpočtu obce,
ale je možné využít různých dotačních
programů (např. dobudování jednoho
z posledních úseků cyklostezky č. 471
ze Zlína do Otrokovic vyšlo celkově na
15,6 mil. Kč, přičemž část nákladů ve
výši 12,1 mil. Kč byla získána z Regionálního operačního programu NUTS II
Střední Morava).
Je třeba souhlasit také s tvrzením,
že budování cyklostezek není jednoduchou záležitostí ani z hlediska majetkově právních vztahů, otázky vlastnictví
pozemků, získávání nejrůznějších posudků, povolení atd. Stejně tak není
nezbytně nutné stavět cyklostezky za
každou cenu úplně všude. Musíme si
však přiznat, že Fryštáku potřebné nové
cyklostezky a bezpečné cyklotrasy, na
kterých cyklista potká minimum aut,
zkrátka chybí, a to hned v několika směrech (Zlín, Lukov, Holešov atd.). Nikdo
také jistě nebude pochybovat o tom,
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že ani projektanti a realizátoři okolních
cyklostezek nebyli při jejich vzniku ušetření od řešení bezpočtu nejrůznějších
problémů a komplikací a přesto se
jim podařilo dílo dotáhnout do zdárného konce. To může být inspirací i pro
Fryšták. I když jsou některé koncepce
tras cyklodopravy momentálně jen těžko realizovatelné, jistě se najdou i takové, jejichž realizace je schůdná již dnes.
Podle posledních informací Ing. Dohnala ve FL se však přece jen zdá, že
MěÚ Fryšták začíná v oblasti zlepšení
cyklodopravy přece jen výrazněji měnit
kurz příznivějším směrem. Pokud tomu
tak skutečně je, pak nezbývá, než vedení města držet palce a popřát mu hodně štěstí v tomto snažení, které, věřím,
bude v nejbližších letech korunováno
úspěchem.
Mgr. Vít Němec

Obnova 4 kamenných prvků a stavebních prvků
v Kostele sv. Mikuláše
V období od dubna do října 2016
pokračovala Římskokatolická farnost
Fryšták v obnově významné fryštácké
kulturní památky – kostela sv. Mikuláše
ve Fryštáku, rejstř. č. 15865-7/1870.
Jednalo se o obnovu 4 ks kamenných
prvků (1 kamenné ostění vstupních
dveří z předsíně do lodi, 1 kamenné
ostění vstupních dveří z presbytáře
do sakristie, 2 kropenky – vč. základových desek – po obou stranách hlavního vstupu do lodi – uměleckořemeslná
díla ve smyslu ust. § 14 odst. 8 památkového zákona) a opravu pískovcových
stavebních prvků – obložení exteriéru
kostela. Na tuto obnovu byly vyčleněny
prostředky z rozpočtu města (21.900
Kč), ale také se podařilo získat ﬁnanční

příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016
z Ministerstva kultury ČR ve výši 105
tis. Kč na obnovu této kulturní památky.
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Beseda se spisovatelkou
Ivonou Březinovou
Pomeranče v podprsence, Začarovaná třída, Panáček Paneláček, Kluk
a pes, Lentilka pro dědu Edu, Básník
v báglu, Báro, nebreč to je jen několik
titulů knih spisovatelky Ivony Březinové,. Zapojuje se do řady aktivit spjatých s podporou dětského čtenářství.
Ve svých knihách se obrací k čtenářům
všech věkových kategorií. V jejím literárním díle objevíme několik žánrových
a tématických linií, které směřují k hlubokému estetickému zážitku u čtenáře.
Besedy s tuto spisovatelkou se
v pátek 14. 10. 2016 zúčastnili žáci
5. a 6. roč. Autorka poutavě vyprávěla
o svých dětských snech stát se spisovatelkou, o studiích na vysoké škole
a svém působení na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, kde
vyučovala tvůrčí psaní a uměleckou
publicistiku. Se svým vlastním psaním
začala na mateřské dovolené. První kniha nenašla hned svého nakladatele, ale
vše se záhy změnilo a dnes má spisovatelka Ivona Březinová téměř 90 vydaných knih nejen u nás, ale i ve Slovinsku, Chorvatsku, Slovensku a Francii.
Za své knih získala i několik literárních
ocenění. Beseda byla doplněna ukázkami knih i autorským čtením z knihy
Lentilka pro dědu Edu, o které autorka
vyprávěla podrobněji.
Děkuji panu J. Krčmovi z Městské
knihovny ve Fryštáku za zprostředkování kontaktu a ojedinělý kulturní zážitek
pro děti i učitele.
HB
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ADAPTAČNÍ POBYT – RUSAVA 2016
Hned v druhém školním týdnu jsme vyrazili s naší třídou 6. B na seznamovací
pobyt na Rusavu. Šli jsme pěšky lesem přes kopec. Byli jsme ubytování ve srubech
a na společné hry a oběd jsme chodili do penzionu U Bílého koně. Po příchodu nás
čekal výborný oběd a až do večera jsme hráli společenské hry, abychom se lépe
poznali. Po večeři byla v deset hodin večerka.
Druhý den ráno nás čekala rozcvička, pak následovala vydatná snídaně a den
plný zajímavých her vyvrcholil stezkou odvahy. Nikdo se neztratil, ale měli jsme
malou dušičku.
A byl tu třetí den a návrat domů.
Seznamovací pobyt na Rusavě se mi moc líbil, protože tam výborně vařili a při
hrách, které pro nás připravila paní učitelka M. Šafářová, jsme se skvěle bavili. Děkujeme všem učitelům, kteří se o nás vzorně starali. Rád bych se tam ještě jednou
znovu podíval.
Filip Baroš, 6. B

Jak vypadá seník?
Co to je seník? Ptaly se mne děti při čtení povídky. Ani jsem si neuvědomila,
že by takové slovo dělalo potíže, že by bylo archaické. Musela jsem jim obsah
slova vysvětlit.
Většina chalup měla pod střechou malé otvory pro sovy, které na půdě lovily
myši. Byl tu také vikýř, kterým se seno na půdu dávalo. Tím zde byl i dostatek
denního světla a vzduchu. Na seníku, pod střechou bylo světla ještě víc. Sluneční
paprsky tvořily na suchém a voňavém seně světlé pruhy. Všude kolem byl zlatistý
prach. Vzduch pronikal i škvírami zvenčí. Byl provoněn vůněmi trávy.
Někdy býval seník přímo nad stájemi koní, krav, oveček. Pak voněl vzduch
i živočišným pachem ustájených zvířat.
Škoda, že dnešní děti nemohou prožívat pohádkovou noc na seníku, nemohou
(pro různé alergie) spát ve voňavém seně. Nenaučí se zde dělat bezpečně kotouly. Nemohou sedět v otevřeném vikýři, dívat se do krajiny a připadat si jako na
turistické vyhlídce.
Za našich časů to býval fantastický zážitek, o který jsou dnešní děti ochuzeny.
Rodiče, prarodiče, vyprávějte dětem o svém mládí, o svých dětských radovánkách
a dobrodružstvích. Dnešní děti nemohou pochopit, jak jsme (bez televize, počítače) trávili svůj volný čas. Pro ně to bude sci-ﬁ.
SK
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Současné výzvy předškolního vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání
Od 1. 9. 2016 začala platit poslední novelizace Školského zákona, která přinesla několik důležitých změn. Mimo jiné zlegalizovala povinné předškolní vzdělávání.
Od 1. 1. 2017 je tedy poslední rok před vstupem do základní školy povinný. Týká
se to všech dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy v dubnu 2018.
Povinností zákonného zástupce je, podat si žádost k předškolnímu vzdělávání
v tzv. spádové mateřské škole (v místě trvalého bydliště), ale existuje také možnost,
zvolit si i jiné předškolní zařízení. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, jinak je zákonný zástupce povinen doložit
důvody nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro své dítě v odůvodněných případech zvolit tzv. individuální
vzdělávání bez docházky do mateřské školy. Tato skutečnost musí být oznámena
rodiči ve spádové mateřské škole nejpozději 3 měsíce před zahájením školního
roku. V tomto případě ředitelka školy doporučí rodičům oblasti, v nichž má být dítě
vzděláváno a v určeném termínu dojde k ověření osvojení očekávaných výstupů
mateřskou školou. To vše říká zákon...
Myslím si, že do našeho předškolního zařízení docházejí všechny děti v poledním roce před vstupem do základní
školy, bez ohledu na to, zda je to povinnost, či nikoliv, ale tím samozřejmě
neodpadá povinnost, kterou nám zákon
ukládá. Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání – tzv. zápis do mateřské
školy bude od roku 2017 probíhat vždy
až v měsíci květnu (podle § 34 odst. 2
Školského zákona) a obecní úřad obce
poskytne seznam všech dětí, pro které
by podle matriky mělo být předškolní
vzdělávání povinné.
Dvouleté děti v mateřských školách
Podle již zmiňovaného školského
zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti let. V poslední době se množí
dotazy ze strany rodičů, proč mohou
jejich děti nastoupit do Mateřské školy
ve Fryštáku až po dovršení tří let. Je to
jednoduché. Zatím máme stále naplněny třídy podle vyhlášky o předškolním
vzdělávání na určených 24 dětí. Dosud
jsme totiž vždy žádali o výjimku z počtu
dětí, protože jsme stavy museli opakovaně navýšit a kvůli silným populačním
ročníkům přijímat až 28 dětí na třídu.
Konečně tedy máme tolik dětí, kolik má
být ve třídách ve věku od tří do šesti let.
Celostátně je situace rozdílná. Na malých vesnicích fungují i jednotřídní mateřské školy, kde přijímají i dvouleté
děti z důvodu udržení provozu. Podle
statistik - Praha a Středočeský kraj mají
dosud nedostatek místa i pro děti tříleté, dvouleté se tam tedy pochopitelně
nedostanou. Obecně je tedy situace
v každém regionu jiná.
V naší mateřské škole určitě nastane doba, kdy dětí ubude a budeme nu-

ceni brát i „dvouleťáčky“, ale zatím to
aktuální není. V každém případě máme
čas se na to připravit. Bude potřeba
upravit věcné podmínky: nižší nábytek,
stolky, židle, podle ergonomických parametrů, jiné hračky, nové herní prvky
na školní zahradě… Nutností je také
vybavit hygienické zázemí pro tyto děti.
Nesmí chybět přebalovací pult, sprcha,
nočníky apod. Další kapitolou je úprava podmínek personálních a výchovně
vzdělávacích. Do této oblasti spadá
úprava našeho Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, navazující vzdělávání pedagogů, zajištění
dalšího personálu, úprava bezpečnostních podmínek apod. V každém případě
je tato varianta vzdělávání dvouletých
dětí v mateřské škole možná, ale za určitých podmínek.
Inkluze
Další pojem, který se v posledním
období skloňuje v médiích a pro některé neznalé je téměř strašákem. Pokud
se to týká mateřských škol, měli jsme

děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách vždycky. Jen jsme
jim tak neříkali. Když totiž přijde tříleté
dítě k zápisu do školky, zpravidla nemá
žádnou diagnózu, podle které bychom
dopředu věděli, že bude mít v nějaké
oblasti problémy. To se zjistí až v průběhu docházky do školky a zkušené
učitelky to poznají velmi brzy. Potom je
na nich, jak s dítětem i s rodiči individuálně pracují. Samozřejmě, důležitý je
také názor odborníka, ale v terénu, při
každodenní práci si s tím musí učitelky poradit samy. Proto si myslím, že je
pro nás velkým přínosem, že se do mateřských škol dostávají asistenti, kteří
jsou důležití v oblasti posílení počtu
personálu. Také se rozšiřuje spolupráce se speciálními odbornými pracovišti.
Důležité bude, aby to všechno nezůstalo jen na papírech, ale mělo to přínos
i pro praxi.
V naší mateřské škole pracuje asistent pedagoga v jedné třídě již třetím
rokem a máme s tím opravdu pozitivní
zkušenost. A co se týče dětí s dietologickým omezením, vaříme i pro děti
s bezlepkovou dietou a s různými alergiemi, přestože to není naše povinnost.
Šablony do školek
V letošním školním roce se v rámci
projektů pamatuje i na mateřinky. Samozřejmě jsme se do tohoto operačního programu přihlásili také. Výzvu
vypsalo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a poprvé mohou ﬁnance čerpat i mateřské školy. Naše školka si vybrala celkem šest šablon, které
by nám měly přinést ﬁnanční podporu
v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, logopedické prevenci,
v oblasti personální podpory, individualizaci vzdělávání a v oblasti tematického
setkávání a spolupráci s rodiči dětí MŠ.
Nový školní rok s sebou přinesl
spoustu výzev, které se budou postupně dostávat do školských zařízení. Některé se osvědčí, jiné zapadnou v zapomnění. Důležité a hlavní ale je, aby
všechny tyto změny byly dobré pro děti.
To je jediný argument, podle kterého by
se měly všechny tyto změny ubírat a zavádět do praxe.
V naší mateřské škole se o to snažíme…
Bc. Ilona Staňková
Ředitelka mateřské školy
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ZPRÁV Y Z LU KOVEČ K A

Říjen v Lukovečku byl ve znamení radujících se dětí
„Komu straší ve věži?“

DRAKIÁDA
Hned prvního dne měsíce října zazářilo sluníčko všemi svými paprsky naplno,
aby vytáhlo děti s draky, jejich mámy, táty, dědečky i babičky na louky nad vesnicí.
Vítr ten den neměl zrovna svůj den, přesto se všichni draci vznesli do výšky a barvami rozjasnili šmolkově modrou oblohu. Všude se to hemžilo pobíhajícími dětmi
s nataženou rukou, tváře měly rudé od sluníčka i rychlého běhu jako o závod. Bodejť
by ne, vždyť porota vybírala v několika kategoriích ty nejlepší. Neběhaly však jen
děti, velmi aktivně se zapojili tatínkové, dokonce i maminky. Po velkém rokování byli
ohodnoceni Kristýnka Zuzaníková, Jituška Ticháčková a Martin Kirchner. Oceněn byl
i tatínek Roman Pšeja.
Nebyl to ten den pro děti jediný zážitek, další přišel v podobě přijíždějícího hasičského auta s houkačkou. Hořící krabice bylo potřeba rychle uhasit. Naštěstí děti
s velkou stříkačkou zasáhly včas a po požáru zůstalo jen sucho v hrdle.
Pak už si všichni svorně přiťukli na zdar akce a opekli špekáčky. Tatínkové vylezli
na stromy, jako malí kluci, setřepali kaštany, a tak všechny děti odcházely domů
s mnoha trofejemi. Nezbývá než poděkovat dobrovolným hasičům za uspořádání
vydařené akce.
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Straší Ti ve Věži? Určitě tu otázku už slyšelo mnoho z Vás. Ale u nás
nejen ve věži muzea skutečně strašilo. Opět byl výjimečně nádherný slunečný den a ze všech koutů dědiny
běžely děti se spacáky do Obecního
domu. Nejprve se daly s vervou do vaření večeře a pečení kynutých buchet
na svou pouť. Nebyla to pouť obyčejná, ale do starých časů dávných
bájí a pověstí. Než vyrazily do noční
tajemné krajiny, vytvořily samy pověst o vzniku Lukovečka. Určitě jste
nevěděli, že v dávných dobách vyšel
z nikým ještě nespatřené Trnkové
hory statečný rytíř Lúčka. Cestou zaháněl hlad tnkami a odhazoval jejich
pecky. Kam dopadla pecka, vyrostla
trnka, proto je teď v Lukovečku mají
ve všech zahradách…. Nemohu Vám
tento příběh prozrazovat celý. Najdete jej v knize, kterou naši mladí spisovatelé začali psát i ilustrovat.
Inu, příběh spatřil světlo světa
a bylo nasnadě se přesvědčit, zda se
u nás mohl stát.
Jaký byl údiv dětí, když na své
noční pouti potkaly všechny postavy
ze své pověsti. Začalo to Bílou paní
v muzeu, hned u kapličky je čekal
mnich, z potoka na ně skřehotal vodník, pak do noci zavyl vlk. I rytíř Lúčka
je očekával v poli osvětlený blikající
lucernou. V lese je překvapil záhadný
loutkář a u studánky studánková víla.
Všechny jejich úkoly děti dokázaly
splnit a získat sedmero klíčů, potřebných k uzamčení studánky. Poděkovaly a podarovaly je svými buchtami.
Byl to pro všechny velmi silný zážitek.
Není divu, že do noci probíraly, koho
potkaly a čípak asi táta to mohl být.
Společná noc se u praskajícího ohně
vydařila. Ráno se všichni opět dali
do práce a vytvořili si mapu naší vesnice.
Příběh tedy začal, studánka odpočívá zamčená. Kdo nám ji na jaře
pomůže odemknout a vydá se do minulosti s námi?
A tátům, ať už to byli oni, nebo nebyli, moc děkujeme.
ik
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Jestliže se někdo těší úctě, pak na všechno,
co koná, hledí lidé z té lepší stránky.
Kronika ústavu (44.)
školní rok 1939–1940
20. března nastaly velikonoční
prázdniny. Hoši se připravují na svátky
krásnými a dojemnými obřady Sv. týdne. Vše je zpívání gregoriánsky, ať jsou
to zpěvy při obřadech ranních nebo večerních. Celebrantem je ředitel P. Václav Mrtvý.
23. března odpoledne Vzkříšení. Pro
deštivé počasí se odbavila jen v kostele. Celebrantem byl pan farář, asistovali
P. Černík a P. Kostka.
27. března se konal v Kroměříži pohřeb profesora P. Karla Zetka. Pohřbu
se za salesiány zúčastnili pan ředitel
P. Mrtvý, P. Kostka z Fryštáku a P. Josef Lepařík z Ostravy. Na oběd byli
pozváni do seminárky. Pan ředitel telefonoval do Fryštáku, že podle sdělení
ostravského ředitele přijede večer pan
inspektor do Fryštáku na kanonizační
vizitaci. A skutečně toho dne také přijel.
31. března se poprvé vysílalo
z fryštáckého ústavu rádiem do celého světa. Naši chlapci zpívali střídavě
s fryštáckými školami gregoriánskou
českou mši sv. a sami pak různé vložky.
Celebroval pan děkan P. Kubín. Nakonec promluvil pan ředitel úvahu na den
o sv. zpovědi. Úspěch byl veliký. Hned

přicházely blahopřejné lístky ze všech
stran. Sbor řídil sám pan ředitel za pomoci učitelstva fryštáckého. U varhan
byl ředitel kůru pan Friedrich.
2. dubna měl svátek pan katecheta
P. Kostka. Ráno byl s panem Tibenským
ve Zlíně na prohlídce krku. Má katar,
s kterým má jít na léčení do Luhačovic.
13. dubna odjíždí pan inspektor.
Skončil vizitaci. Projevil všeobecné
uspokojení, ač neopomněl upozornit
na chyby, které je třeba napravit. Doporučuje zvláště vzájemnou lásku.
I letos DIS klub otevírá dveře všem
mladým z Fryštáku a okolí, kteří neví,
jak naložit s volným časem.
Klub je otevřený každý všední
den od 12 – 18 hodin a je určený pro
děti a mládež z Fryštáku a blízkého
okolí. Můžete zde najít:
hernu (kulečník, stolní fotbálek,
ping pong), horolezeckou stěnu, posilovnu, sportovní hry na XBOX a PS3,
poradenství (kvaliﬁkovaný pracovník),
volnočasové aktivity, vyžití na venkovním hřišti (fotbal, nohejbal, basketbal...)
V rámci DISu fungují taky pravidelné lekce break dance a work out pro
děti a mládež. Letos DIS nabízí nově
i lekce ﬁtness pro dívky (kruhové tréninky, kondiční
cvičení, silové
tréninky
aj.).
Vše
probíhá
pod vedením
kvalifikované ho pracovníka.

NABÍDKA DISu

15. března jsme oslavovali 60. narozeniny pana faráře Jana Kubína, víceděkana fryštackého. Všichni jsme se zúčastnili ráno v 7 hod mše sv. ve farním
kostele na počest jubilanta. Fryštačtí
zpěváci zpívali různé polyfonické vložky. Sólo „Hospodin je můj pastýř“ zpíval pan učitel Čulík, který také hrál
na housle. Také paní Seilernová slavila
50. narozeniny, ne však na Lešné, nýbrž
v Praze. Výročí zabrání zemí českých.
Na úředních budovách vlály prapory.
Na školách bylo prázdno a všude byl zachován nedělní klid.
17. března na Květnou neděli v kostele oslavovali pana faráře. Pan ředitel
byl pozván na oběd. Odpoledne byla
u nás uspořádána akademie. Zúčastnili se jí bratr oslavence, inspektor drah
z Brna, soused pan Fišer a pan kostelník. Akademie se velmi zdařila, také
dekorace byla vkusně provedena. Bohoslužby na Květnou neděli jsme měli
slavné. Pan ředitel celebroval, P. Černíka P. Kostka asistovali. Měli jsme doma
všechno: asperges, svěcení kočiček,
zpívané pašije. Pan ředitel zpíval Ježíše, P. Černík kronistu, P. Kostka různé
a také chlapci pěkně zpívali, až na nějaké chyby. Také pan Šánek jako ceremonář fungoval výborně. Pan Tibenský
marodí s krkem, ani dnes nevstal.

Don Bosco
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SENIOŘI

Turisté a Šlápoty
ve Vysokých Tatrách
Ve dnech 15. – 18. září se „Šlápoty“
společně s fryštáckými turisty vydaly
na 4denní putování Vysokými Tatrami.
Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách
nasedáme do autobusu, který s námi
uhání směr Vysoké Tatry. Dopoledne
se dostáváme na parkoviště u Tří studniček a odtud pokračujeme už pěšky
po Tatranské magistrále přes Jamské
pleso, které leží v krásném lesním
prostředí v limbovém háji a mezi většími porosty kosodřeviny a otevírají se
tady pěkné pohledy směrem na Kriváň
a dále naše cesta vede až na Štrbské
pleso, kde nasedáme do autobusu
a odjíždíme na ubytování do příjemného
penzionu ve Starém Smokovci. V pátek
po snídani odjíždíme do Tatranské Lomnice a lanovkou vyjíždíme na Skalnaté
pleso. Po prohlídce plesa se vydáváme
na dlouhou túru směrem na vrchol Velké Svišťovky. Odtud se otvírá nádherný
výhled na dolinu Zeleného plesa lemovanou tatranskými velikány, mezi kterými se ukrývá Zelené pleso. Potom se
spouštíme horskou štěrbou – žlabem
za pomocí řetězů, který je tak nejtěžším
místem celé magistrály, kolem Čierneho plesa do chaty Zelené pleso, kde
obdivujeme krásy tohoto místa. Po malém občerstvení pokračuje naše cesta
dolinou Bielej Vody až k rozcestníku,
kam pro nás přijíždí autobus. Čtvrtek
i pátek nás provázelo krásné, téměř letní počasí, ale zato v sobotu celý den
pršelo. Ani to nás neodradilo od našeho plánu a vydáváme se na Popradské
pleso, které je jedním z nejznámějších
ples Vysokých Tater. V blízkosti plesa
si ještě prohlídneme symbolický cintorín, památník obětem Vysokých Tater.
Potom pokračujeme až do Štrbského
plesa na vláček, který nás promočené
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dopraví do Starého Smokovce. V neděli
se probouzíme opět do krásného slunného dne a tak se ještě před naším
odjezdem domů snažíme, co nejvíce
využít. Někteří využívají celé dopoledne
na koupání v termálech a někteří vyjíždějí lanovkou na Hrebienok, pokochat
se ještě krásou Vysokých Tater. Po obědě se vydáváme spokojeni a s pěknými
zážitky na dlouhou cestu zpět do našich
domovů.
- mj -

této podhorské vesnice. Počínaje dřevěnou zvoničkou, povozy do pole, hrábě,
lopaty, vidle, topora do všeho potřebného nářadí, troky, kadluby, pily, taligy,
atd… Výčet by zabral ještě mnoho místa – ale to se musí vidět a slyšet pana
Marušáka, jak poutavě o všem vypráví.
A nejen o tomto dřevěném „bohatství“,
ale také o historii a životě v Držkové.
Víte, jak vznikl tento název? Byla to
ves pána Držislava, (zkráceně Držky)
Držkova država. Je až k neuvěření, jak
tento mladý pan Marušák při svém zaměstnání toto všechno nasbíral a uložil v dřevěném srubu na kopečku své
zahrady. A má také plány do budoucna
– již se připravují nové prostory pro vystavení téhle zajímavé sbírky. Mimo to
ještě studuje vysokou školu. Během výkladu nám ukázal i knížku o Držkové,
kterou napsala ručně zdejší rodačka
paní Jančíková-Minaříková. Ilustroval ji
její manžel. Další zajímavá kniha je od
PhDr. Karla Pavlištíka, CSc. – Dřevo,
sláma, proutí. Třetí v pořadí je kniha
o historii hasičského sboru v Držkové.
Autorem je náš průvodce pan Marušák. (Kniha o Držkové je i ve fryštacké
knihovně.) Moc obdivujeme elán a zapálení pana Marušáka pro historii jeho
dědiny a přejeme mu hodně sil a zdraví
po celý jeho další život.

Malý výlet s bohatým obsahem
Tak by se dal nazvat výjezd seniorů
z Klásku 23. 9. do nedaleké Držkové.
Výstava „dřevěný porculán“ byla
všechno jiné jen ne dřevěné malované
mističky. Tato výstava – majitele a sběratele pana Marušáka – obsáhla mnoho
z umu a vynalézavosti dávných obyvatel

Tady jsem si uvědomila – a myslím,
že nejen já – jak je pro člověka důležité
znát své kořeny.
Ještě jednou mu moc děkujeme.
Za Klásek
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal
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Žijí mezi námi…..
a my ani nevíme, jak vyjímečné osobnosti jsou. Jednou z těchto fryštackých
– vlastně hornoveských – osobností je i
Mgr. Jarmila Přibylová.
V Klásku jsme ji přivítali dne 6. 10.,
aby nám ukázala některé své obrazy,
výtvarná díla a něco nám k tomu řekla.
Žasli jsme nad obrazy květin, na nichž
se třpytily kapky rosy, které jsme přímo
chtěli uchopit do svých rukou. Tak byly
průzračné, hrály duhovými barvami, tak
byly plastické. Dalším objevem pro nás
byla graﬁcká technika – mezzotinto. Tím
to ale nekončilo. Mimo to, že paní magistra vyučuje na umělecké škole, ještě
se zabývá arteterapií. Je to léčebná,
výtvarná terapie, která léčí psychické
potíže pacientů, kteří trpí osteoporózou. Léčba probíhá pod dohledem lékaře. Samozřejmě na tuto práci musí mít
znalosti z oblasti arteterapie i psychologie. Jen jsme seděli a ani nedutali,
jak nás zaujalo její vyprávění. Odkrylo
se nám další okénko z oblasti duševní
a duchovní.
Tyto necelé dvě hodiny nám daly víc,
než jsme si dovedli představit. Jen neradi jsme se loučili a naše poděkování
je jen slabým odleskem toho, čím nás
paní magistra obohatila.
Za Klásek
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

Důchodci
po prázdninách
V pondělí 19. září po dvouměsíční
prázdninové odmlce se opět scházíme
všichni členové klubu důchodců. Již tradičně je to opékání špekáčků na DISU,
který nám propůjčil své venkovní prostory, abychom opět mohli usednout
k ohýnku.
Byla radost pohledět na to hemžení.
A tak se opékalo, vykládalo a odpoledne nám rychle uběhlo.

Šlápoty na Hostýně
V sobotu 15. října se na Hostýně
konala Svatohubertská pouť, na které
nechyběly „Šlápoty“ spolu s fryštáckými turisty. Na Hostýn se odjelo autobusem. Bylo krásné slunečné počasí,
příroda krásně zbarvená a tak před polednem jsme se vydali pěší turistikou
na zpáteční cestu se zastávkou na občerstvení na Rusavě. Odtud nám zbývalo zdolat poslední úsek z 18 km cesty
zpět do Fryštáku.
-mj-

Besedy poradí, co s nepovedeným nákupem
Pokud si pořídíte věc či službu, s níž po nákupu nejste
spokojeni, nabízí české zákony řadu možností, jak si s nepovedeným nákupem poradit. Přesto o nich mnoho spotřebitelů neví nebo je neumí správně využívat. Jak reklamovat zboží či službu, jak vracet zboží a nepřijít o peníze či
jak postupovat při změně obchodních podmínek, to se dozví účastníci besed, které pořádá poslankyně Evropského
parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA (ČSSD, S&D).
"Kdo z nás někdy nelomil rukama nad nákupem, který se nám nepovedl, a nepřemýšlel, co dělat? Mávnout rukou a smířit se s tím, že zboží je zmetek a služba
má daleko od toho, co bylo v reklamě slibováno? Nebo se sebevědomě domáhat
svých práv, pokud tedy víme, jaká jsou? Jsem pro druhou možnost, protože jsem si
sama vyzkoušela, že pokud se nám něco nelíbí, je lepší se ozvat. A o tom, JAK se
ozvat, jsou naše besedy, které budu opět pořádat pro veřejnost v různých městech
Zlínského a Olomouckého kraje," vysvětlila europoslankyně Sehnalová.
Besedy s názvem "Nepovedený nákup. Co teď" dlouholetý pracovník České
obchodní inspekce Zdeněk Krul. První z nich se uskuteční již 2. prosince od 9:30
ve Fryštáku v sále místního kina.
Účast je zdarma, vítán je každý, kdo se chce o dané problematice dozvědět více.
Zájemci se naučí nejen rozpoznat možná rizika při nákupu i po něm, ale i to, jak
nepovedený nákup vyřešit. Besedy pokryjí i nejrizikovější oblasti, jako je nakupování
na internetu či po telefonu.
Celkem se od října do prosince uskuteční další tři tato setkání – v Otrokovicích,
Kroměříži a v Olomouci. Navážou na tradici vzdělávacích seminářů o nekalých obchodních praktikách, které Olga Sehnalová úspěšně pořádala v předchozích letech.

Vlaštovky
Rodinný klub Vlaštovky Fryšták
srdečně zve rodiče a vychovatele
malých dětí do úterní herny, která se
koná od 9:30 do 11 hod.
Kromě pravidelných úterků je však
možné se po domluvě setkávat v klubové herně, jak již nyní činí některé
skupinky maminek s malými dětmi
v jiné dny, a to dopoledne či odpoledne. Jejich spokojenost je nám důkazem toho, že herna je plně využita
a to nás těší!
Dále připravujeme kroužek Moudré hraní s Lenkou Pavlovou. Sledujte
náš Facebook Fantaziegroup. Více informací na tel. 605 482 839.
Michaela Nutilová
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K U LT U R A
Vážení a milí fryštačtí občané!
Dovolte mi, abych pronesl krátký příspěvek k příležitosti
20. výročí založení Vašich hudebních souborů Prameny a Pramének.
Nejprve se krátce představím.
Jmenuji se Petr Franc, bydlím v Malenovicích u Zlína, pracuji jako technik ocelových konstrukcí v Otrokovicích. Osudem
bylo utkáno, že manželka vyhrála před řadou let na jedné společenské akci jejich mateřské školy vaše CD Dolů přes Fryštáček. Ihned jsem si zamiloval vaše jedinečné písně, zdejší báječnou atmosféru a stal se vašim obdivovatelem.
Hlavní pohnutkou k mému vystoupení je co nejvíce, nejsrdečněji poděkovat Vašemu celému souboru od toho nejmladšího až po dospělé, včetně skrytého zázemí (vojensky řečeno
týlu) tj. rodičům, prarodičům, partnerům, osobnostem veřejného života i všem Vašim příznivcům za všechna ta četná,
nádherná, duchovní prožívání při poslechu Vašich krásných,
citem a láskou naplněných písní. Kdybyste jen věděli, jak často Vaše písně znějí u nás doma, kolik šťastných radostných
chvil jsem s nimi prožil. Tolikrát, že jsem CD nosiče tak ohrál,
že jsem si musel pořídit nové, abych je mohl dále poslouchat.
Jistě to bylo více než 100krát, ale stále si je prozpěvuji, jak vy
zpíváte v jedné písni „s chutí velikú.“
Ve vašich písních jsem objevil jedinečné, harmonické spojení hudby ve všech jejich hřejivých i zvonivých tónech s citlivou jemností krásy a moudrosti hloubek textů, které jsou tak
mimořádně vzácné ke slyšení – lépe to nemohl pan Hovadík,
mě tak inspirující svou nevšední skromností ve slovech z jedné ze svých písní, říci… Cituji: „Píseň našich otců tu si vzít nedáme, pro nás platí zákon, který v srdcích máme.“ Je to jistě
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ten zákon, který má odjakživa spojovat lidi, jak říká žalmista
– zákon tvůj je uprostřed nitra mého.
Nedejte se odradit málo příznivými společenskými poměry. Ztráta citové vnímavosti pravých životních hodnot, v umění, kultuře, ve společnosti, v ideovém směřování národa
ve smyslu jeho duchovních tradic je dnes více než zřejmá.
Rozhodující pro životnost, užitečnost, působivost jakéhokoliv
dění ve stvoření jsou však všeobecně nepoznané přírodní,
boží zákony se svým vlastním niterným působením tj. s jakou mírou citu, lásky, opravdovosti obecně řečeno chtěním
byly vytvořeny a ne jaký význam, důležitost, líbivost jim zevně
připisují lidé různými prázdnými formami. A těmito pravými
hodnotami Vaše písně přetékají a jsou zárukou jejich pravé
krásy, hodnoty a životnosti, protože jen díla ducha přetrvávají.
Připadáte mně zde jako jeden z posledních ostrovů opravdových kulturních tradic a hodnot našich předků.
Slovo Morava v duchovním významu znamená ústa Pravdy.
A Vy všichni se těmito slovy snažíte promlouvat a tento význam naplňovat... V mých očích jste navíc pokračovatelé bohatých kulturních národních tradic, nebojím se říci praví vlastenci zastiňující ty prázdné, falešné, kteří se hojně probouzejí
po dlouhém spánku v hospodách a náměstích při různých národních sportovních akcích. Vy jste ti, které tak zoufale v národě hledal Masaryk na základě svého rčení: řekneš-li, že jsi
Čech, musíš mít svůj program. A Vy ten program nevědomky,
aniž to možná víte, máte – pokračujete v kulturních tradicích
našeho národa v tak svízelných podmínkách.
Za to vše Vám, včetně paní Vlasty Kunstové, patří velké
poděkování, obdiv, úcta a všemožná podpora.
P. Franc
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MALÉ MURÁŇSKÉ ZAMYŠLENÍ
Opředeno tajemstvím je pro mne
„přátelství“ mezi našimi obcemi, respektive občany. Ráda bych těmito pár
větami přispěla k malému zamyšlení
nad smyslem družebních aktivit, o kterých se Fryštačané dozvídají většinou
až následně z Fryštáckých listů, z doslechu nebo o nich vůbec neví. A to je myslím velká škoda, protože přeshraniční

spolupráce v současné době může být
velkým přínosem pro všechny a potenciál, který v sobě nese, by mohl být využit
v daleko širším rozsahu než doposud.
Nabízí se otázka, jak tedy vůbec probíhají družební aktivity a kolik to stojí
město Fryšták. Záměrem je, aby byly
přínosem pro větší počet našich občanů a nacházely hlubší rozměr v rámci výměnných pobytů. Navrhuji tedy – pište
a sdílejte své příspěvky a názory např.
na facebooku ve skupině Fryšták nebo
i jinak a třeba přijdeme na spoustu zajímavých nápadů, které mohou v současné době obohatit vzájemnou spolupráci! O dalších návrzích a stávajícím stavu
Muráň / Kanianka (druhá družební obec
na Slovensku) můžeme diskutovat v dalších číslech FL.
Těším se na Vaše podněty a přeji
příjemný podzim Vám všem.
Michaela Nutilová

Adopce na dálku

RICHARD H O V A D Í K

Píseň zbojníkova
pocta Valašskému povstání 1621–1644
Ej zbojníci –
jak ty hory žijů v nás –
slota ich nesrážá
nesmazal ich čas
Každý konár má svůj řád –
naše právo – pevný hrad

Drazí přátelé,
jmenuji se Kishore Sanctis. Studuji 2. ročník magistra oboru sociální práce
v Mangalore. Toto je můj poslední rok ve škole. Jsem dobrý student.
Měl jsem staršího bratra Kinana, který pracoval v Saudské Arábii. Vydělával
peníze pro celou rodinu. Bohužel před několika měsíci dostal infarkt a zemřel.
Bylo mu teprve 27 let. Tato zpráva mě velmi zarmoutila. Rodiče se také snaží
nějak vyrovnat se ztrátou.
Následoval velmi dlouhý proces s úřady v Saudské Arábii. Tělo mého bratra
bylo posláno ze Saudské Arábie až 2 měsíce po jeho smrti. Pohřeb se konal 1.
září. Prosím, modlete se za něho.
Posílám pozdravy všem. Doufám, že se vám daří dobře.
Modlím se za vás.
Kishore

Hej – Moravu nedáme
gdo nás hryže
zub si vyláme

Dopisem, který pošta doručila z Indie v první polovině října, uvádíme další sbírku na projekt Adopce dětí na dálku v našem městě. Letos podporujeme celkem
7 dětí, z roku 2015 máme zůstatek 20.456,- Kč. Své dary stejně jako v minulých
letech můžete předat osvědčeným organizátorům v různých částech města: paní
Daně Konečné na matrice MěÚ, paní Marii Chudožilové ve školní jídelně, Márii
Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Marii Vaňharové, Janě Nášelové, Marii Kršákové,
Anně Skaličkové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi.
O průběhu letošní sbírky na adopci dětí na dálku ve Fryštáku budeme veřejnost informovat prostřednictvím článků ve FL, informační skříňky na náměstí
a v relacích městského rozhlasu.
Všem, kteří se letos zapojí do této prospěšné akce, patří náš srdečný dík.
Organizátoři sbírky

Na koně vyskočím –
žhavé iskry
kopyty roztočím

V krátkém příběhu z knížky Bruna Ferrera „Paprsek slunce pro duši“ přichází
po velké bouři na mořskou pláž posetou pomalu umírajícími hvězdicemi malý
chlapec s tatínkem. Chvíli se stovkami lidí pozoruje podivný přírodní úkaz, ale pak
se tatínkovi vytrhne z ruky, zuje si boty a vběhne na pláž. Vezme si do ruky tři
hvězdice a hodí je zpět do moře.
Nějaký muž na něj zavolal: „Co to děláš, chlapče?“ „Házím ty hvězdice zpátky do moře, jinak tady na břehu pomřou,“ odpověděl chlapec. „Ale vždyť jich tu
jsou tisíce, stejně je všechny nestačíš zachránit, na tom nic nezměníš…“ zavolal
na něj muž. Chlapec se usmál. Vzal do ruky další hvězdici a hodil ji do vody se
slovy: „Ale pro tuhle jsem to změnil!“ Tato jeho slova způsobila, že ze všech přihlížejících se stali zachránci hvězdic, neuhynula ani jediná…
Aby se změnil svět, stačilo by, kdyby se někdo, třeba maličký, odvážil začít…

Až – žluč přeteče
tma se rozlomí –
síla mocná
kotárem zazvoní
Od skal se odrazí
to bouřné vyzvání
valašku – blesk ohnivý
sevřu do dlaní

Opasek široký –
síla veliká
zbojnické právo
odmyká
Paličky cimbálu víří –
právo odvěké
od hor míří
Od hor míří –
špatné rozmetá –
taková je píseň
v kotár zakletá
Zatančím odzemek –
ohněm proskočím –
tam gde je potřeba
valašků zatočím
Ej zbojníci –
jak ty hory žijů v nás –
slota ich nesrážá
nesmazal ich čas…
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MČR ve sportovním aerobiku 2016

Oldřich Vaňhara
Rád bych Vás informoval o vašem
občanovi panu Oldřichu Vaňharovi,
který je nejen úspěšný podnikatel, ale
i vynikající brokový střelec v disciplíně
UNIVERZÁL TRAP a OLYMPIJSKÝ TRAP.
Je okresním přeborníkem, byl třetí
na přeboru republiky a v letošním roce
se zúčastnil Mistrovství Evropy v Maďarsku, kde proběhla soutěž družstev, kde
se družstvo ČR umístilo na druhém místě. Pravidelně se umisťuje na předních
místech i mezi střelci ASATu (asociace
střelců na asfaltové terče). Pan Vaňhara je velmi ctižádostivý a příkladný k tréninku a pracovitý.
Do budoucna mu přejeme pevné
zdraví a rovné broky!
Za kolektiv brokových a kulových
střelců při OMS Zlín, kterým je členem.
Jarda Jenyš
Člen střelecké komise

Český svaz včelařů,
z. s., ZO Fryšták
pořádá
pro širokou veřejnost

v sobotu 12. listopadu 2016
od 13 do 20 hod.
v jídelně ZŠ ve Fryštáku

MEDOVÉ
ODPOLEDNE
neboli
„Malou včelařskou výstavu“
s živými včelami v proskleném úlku
spojenou s prodejem perníčků,
včelích produktů, medoviny
a soutěží o nejchutnější med.

17členná výprava nového klubu závodního aerobiku MV TEAM Univerzity
Tomáše Bati fungujícího ve Zlíně od září
2016 pod záštitou UTB a vedením trenérky Mgr. Moniky Váňové se zúčastnila
Mistrovství republiky v Praze s obrovským úspěchem. 7 startů bylo proměněno v 7 ﬁnálových účastí a 6 medailí.
Do Fryštáku jsme dovezly z MČR
dvě bronzové medaile od Aničky Mackové a Sáry Váňové.
V kategorii kadetů za MV TEAM UTB
startoval skvělý smíšený pár Anička
Macková a Jáchym Hanák, Vicemistři
Evropy pro rok 2016, který obsadil 3.
místo. Anička a Jáchym jsou dalšími nominujícími se MS ve Vídni.
Seniorský ﬁtness tým spolu s hostujícími závodnicemi klubu FIT FUN OSTRAVA v kategorii seniorek (17 a více let)
na Mistrovství svým výkonem nezkla-

mal a odvezl si domů zaslouženou bronzovou medaili, kde startovala z Fryštáku Sára Váňová. Holky se také pilně
připravují na Mistrovství světa ve Vídni.
Pro nově vzniklý klub závodního aerobiku MV TEAM UTB Zlín jsou dosažené výsledky v republikové soutěži skvělým startem, ale i nesmírnou výzvou
do dalších tréninků, přípravy, závodění
a užívání si pohybu všeobecně. Za výsledky stojí nejen píle, chuť, soutěživost a radost jednotlivých jmenovaných
závodníků, ale také obětavost a profesionalita trenérů klubu - Mgr. Moniky
Váňové, Sáry Váňové, Katky Rožkové
a Veroniky Macháčkové. Veliký dík patří samozřejmě i rodičům, kteří své děti
neuvěřitelně a obětavě podporují a jsou
jim v jejich snažení velkou oporou.
MV TEAM UTB Zlín

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom touto cestou poděkovat všem voličům za zodpovědný přístup k letošním krajským volbám a za jejich výraznou podporu našich kandidátů, která přispěla k vítězství KDU – ČSL nejen ve Fryštáku, ale i celém
Zlínském kraji.
Věříme, že vás naši zvolení zastupitelé ve své práci nezklamou a napomohou k uskutečnění cílů a přání, která jste svou volbou do jejich rukou vložili.
Zároveň bychom rádi touto cestou poděkovali všem našim kandidátům za
odvahu podstoupit nelehkou cestu práce v roli zastupitele v nastávajícím
volebním období, kterou prokázali svým rozhodnutím kandidovat.
MO KDU – ČSL Fryšták

Vstupné dobrovolné.
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PERNÍČKY
Vážení přátelé, dotazovali jste se,
zda bychom mohli zveřejnit recept na
vynikající perníčky, které vyráběla na
Farmářské trhy „Dívky v akci“ Adélka
Bláhová! Zde je její recept. Máte ho
zkusit. Blíží se Mikuláš, tak ať mají děti
radost. Hodně úspěchů!
SK
Recept:
150 g medu
200 g moučkového cukru
2 vejce
500 g hladké mouky
1 prášek do perníku
5 g jedlé sody
80 g másla
1 žloutek na potření
Postup: Med, cukr a vejce mícháme
15 až 20 minut. V mouce rozmícháme
prášek do perníku a jedlou sodu. A za
stálého míchání ji přidáme postupně po
lžičkách k medu. Nakonec přimícháme
rozpuštěné máslo. Z těsta uděláme
bochník a necháme odležet 1 den. Před
přípravou těsto znovu promícháme, rozválíme na pomoučněném válu na plát
tlustý 1–2 cm. Až vyložíme na plech vykrojené perníčky, potřeme je žloutkem.
A upečeme ve vyhřáté troubě.
A.B.

Zase o mezilidských
– rodinných vztazích
Učím už nějaký pátek a poznám,
kdy má školák nějaký problém, kdy
má strach ze zkoušení, kdy nemá
úkol, kdy něco zapomněl, či kdy trpí
pro neshody svých rodičů.
Vážení dospělci, vím, že život je
mnohdy velmi složitý a problematický, že máte starosti. Vím, že někteří
máte i jiné zájmy než rodinné. Škobrtnutí pak těžce nese celá rodina, hlavně děti, jichž se to bytostně dotýká
(na věku potomků nezáleží). V jejich
psychice zůstává šrám. Chovají se
jinak. Vy to samozřejmě nevíte. Jste
„zahleděni“ do svého problému. Dítě
si však jizvu nese v sobě. Nechce,
aby si zklamání, selhání v jeho rodině, někdo všiml, dával mu to najevo.
Buď je zamlklé, stáhne se do své
samoty a „problém žere“ v sobě.
V druhém případě se stává „postrachem“ – chce vybouřit svůj žal v nepatřičném chování. Vy se pak, rodiče,
divíte, že učitel, společnost vás upozorní na změnu chování vašeho dítěte. Jsme u meritu problému.
Kdo za to může? Kdo nese vinu?
Kdo přetrhl rodinné pouto? Dětí je mi
líto.
SK
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci LISTOPADU 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Lubomír Bednařík
Zdeněk Dlabaja
Gerda Drozdíková
Marie Dřímalová
František Gálík
Božena Horáková
Pavel Hubáček
Oldřich Janoch
Radmila Kadlčíková
František Karásek
Stanislav Končák
Čestmír Lengál
Libuše Píšková
Jaroslav Suchý
Rostislav Ševců

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

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji panu starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi za laskavé zapůjčení praporu města Fryštáku, se kterým jsem
se zúčastnila české národní pouti se
sochou svaté Anežky do Říma pořádané vládou a církví, konkretně paní senátorkou Horskou, ministrem kultury
p. Hermanem a dalšími vládními představiteli, za účasti našich čtyř biskupů
v čele s kardinálem Vlkem. Osobně
jsem se setkala s papežem Františkem
a předala mu stolní vlajku našeho města. Papež František posílá všem obyvatelům našeho města požehnání a jistě
na nás bude pamatovat v modlitbách.
Bylo to krátce před oslavami výročí našeho města Fryštáku. Nedokáži vypovědět radost ze setkání s papežem, ale
také radost a pýchu nad tím, že jsem

mohla nést náš prapor ulicemi věčného
města (lidé si jej fotografovali) a vejít
s ním a praporem České republiky až
do baziliky sv. Petra k oltáři svatého
Václava a svatých Cyrila a Metoděje.
Třikrát jsme zpívali naši hymnu.
Děkuji Jana Skaličková

Kdo se postaví za kormidlo Farmářských trhů
v příštím roce?
Naši šestiletou plavbu na vlnách trhů malých pátečních i velkých sobotních
se chystáme ukončit. Loď, která toho spoustu přivezla a také odvezla, zakotvíme
v sobotu 17. prosince. A kde jinde, než ve Fryštáku na náměstí. Tentokrát přivezeme
opět celodenní trh, Vánoční, náš poslední...
Těšit se můžete na staré známé trhovecké bardy i na další nové trho-plavce.
Program bude živý ve dvou blocích, dopoledne mezi 8. a 12. hodinou a odpoledne pak od 16. do 20. hodiny.
Pak spustíme kotvu a s celým nákladem i „nou-hau“ tento koráb přenecháme
někomu dalšímu. Těšíme se na čerstvou posádku, čistou palubu, příznivý vítr a to
nejkvalitnější zboží. Doufáme, že tuhle loď neobsadí žádní černí piráti z karibiku.
Kdo bude u kormidla v roce 2017? To ještě sami nevíme... můžete to být také vy.
Přijďte se na tom domluvit na informační schůzku - dne 9. listopau v čase 17:30
do malé zasedací místnosti na radnici. Každá ruka dobrá, celý člověk či partička
nejlépe. Uvidíme, vypluje-li fryštácká farmářská kocábka vstříc budoucím vodám
tichým i vlnobitím…
Za celý tým lidí (a že jich za ty roky bylo) děkuje všem a loučí se
Jim a Toří Férplejovi

Hledám podnájem
ve Fryštáku, příp. nejbl. okolí

2+1 NEBO 2+KK

Tel.: 720 437 657

Hledám ve Fryštáku ke koupi

BYT NEBO DŮM

Tel.: 608 721 099

placená inzerce

placená inzerce

Srdečně děkujeme za blahopřání
a dárky k našim narozeninám. Manželka slavila v červnu a já v září. Potěšilo
nás milé, příjemné posezení se členkami komise pro občanské záležitosti.
Všem členům rady včetně pana starosty srdečný dík.
Marie a Jan Petříkovi

PODĚKOVÁNÍ
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placená inzerce
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Karta CCS v hodnotě 15.000 Kč, zimní pneu zdarma
a úvěr od Suzuki Finance s úrokem pouze 0.01 %!

Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518

Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
Fryšták u Zlína, Holešovská 380

placená inzerce
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Fryštácké listy – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat stanovisko vydavatele. Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Reg. číslo MK ČR E 13006

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

placená inzerce
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