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Vánoční obraz
Ve hvězdném paláci
motýli stříbrem mávají
na vše i na myšlení
zvolna sedají
Bílé ticho
svádí k rozjímání
tak stále působí
klidně bez ustání
Něco se vznáší
co očím uniká
ten chorál zní tiše
do srdcí proniká
Najednou hvězda padá
oblohu protíná –
zvláštní znamení
tak začíná
To tajemství se
vždy probudí
na trůn sedá
a všemu vévodí…
Ten večer
je smaragd zelený –
lesní vůní
i sváteční září
magicky protkaný…

Fryštačanka Anička Macková vicemistryně světa
Fryštačanka Anička Macková
vicemistryně světa ve smíšených
párech Historický úspěch na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku
ve Vídni
Závodnici MV TEAM Univerzity Tomáše Bati Zlín pod vedením trenérky
Mgr. Moniky Váňové reprezentovali
Českou republiku na Mistrovství světa ve Vídni ve sportovním aerobiku
s obrovským úspěchem. 11 členná výprava vybojovala 4 ﬁnálové účasti a 3
cenné medaile.
Mistrovství světa FISAF International se letos konalo ve Vídni ve dnech
18-22. 10. 2016 v krásné hale Multiverzum Schwechat.
Bouřlivá atmosféra a spousta
aplausu za perfektní sestavy českých
závodníků provázely ﬁnále kadetů (1113 let), kde reprezentanti MV TEAM
UTB dosáhli jednoho z největších
úspěchů.
Obrovský světový úspěch slavil kadetský smíšený pár Anička Macková
a Jáchym Hanák, kteří k titulu vicemistrů Evropy 2016 přidali titul vicemistři
světa 2016 a odvezli si tak stříbrnou
medaili. Smíšené páry se ve světě
těší stále větší popularitě a zmiňovaný pár potvrdil svoji letošní výbornou
výkonnost.
Kadetka Vanda Šimková odvezla
z Vídně stříbrnou medaili a k titulům
vicemistryně Evropy 2016 a vicemistryně ČR 2016 přidala titul vicemistryně světa 2016. Dalším medailistou
bylo trio kadetek ve složení Zuzka
Němcová, Erika Ševců a Vanda Šimková, které svým skvělým a sympatickým výkonem obhájilo bronzovou medaili z mistrovství Evropy. V královské

ženské kategorii ﬁtness aerobik grande se už tradičně utkaly ruské a české
týmy. Seniorský ﬁtness tým MV TEAM
UTB se Sárou Váňovou v kategorii seniorek (17 a více let) postoupil do ﬁnále, kde nakonec získal 7. místo.
Dosažené výsledky závodníků MV
TEAM UTB Zlín jsou historickým úspěchem zlínského aerobiku a současné
světové šampióny motivují k dalšímu osobnímu a sportovnímu rozvoji.
Jsou také velkým vzorem pro všechny
ostatní členy klubu, kteří pod vedením trenérů Mgr. Moniky Váňové, Sáry
Váňové, Katky Rožkové a Veroniky
Macháčkové pilně trénují, aby mohli
své získané dovednosti zúročit nejen
na samotných závodech, ale i jiných
oblastech jejich života. Veliký dík patří samozřejmě i rodičům, kteří své
děti neuvěřitelně a obětavě podporují
a jsou jim v jejich snažení velkou oporou.
Mgr. Monika Váňová
MV TEAM UTB Zlín

Největší dík patří naší trenérce Monice, když si Aničku před 6ti lety vybrala pro sportovní aerobik, nikdy by mne
nenapadlo, že za pár let budeme slavit
takové úspěchy. Je to každodenní dřina jak ze strany závodníků, tak ze strany trenérů a myslím si, že Monika se
věnuje našim dětem na 150 % a v této
závodní sezoně se to náležitě zúročilo.
Proto se už všichni těšíme, co přinese
ta další.
Moniko, děkujeme a buď pořád tak
skvělá!
Lucie Macková
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 08/2016/VII ze dne 19. 10. 2016 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí sdělení paní J.
Lukešové a ukládá L. Eliášové, DiS.,
do příštího ZMF seznámit všechny členy
zastupitelstva s celým vývojem od počátku až do stávajícího stavu.
• ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků vedených na účtech města
Fryštáku ke dni 19. 10. 2016 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k datu 19. 10. 2016 bez
připomínek.
• ZMF v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní
ﬁnanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
105.000 Kč (prostředky státního rozpočtu) Římskokatolické farnosti Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace v celkové výši 105.000 Kč (prostředky státního rozpočtu) mezi městem
Fryšták, a Římskokatolickou farností
Fryšták, za účelem částečného krytí nákladů spojených s obnovou soklu fasády
kostela (dílčí části), restaurování dvou
kamenných ostění dveří a dvou kamenných kropenek a dalších souvisejících
prací kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku,
památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR, jenž je součástí Městské
památkové zóny města Fryštáku, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Fryštáku ve výši 21.900,Kč (povinný podíl) Římskokatolické
farnosti Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 21.900 Kč mezi městem Fryšták, a Římskokatolickou farností
Fryšták, za účelem částečného krytí nákladů spojených s obnovou soklu fasády
kostela (dílčí části), restaurování dvou
kamenných ostění dveří a dvou kamenných kropenek a dalších souvisejících
prací kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku,
památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR, jenž je součástí Městské
památkové zóny města Fryštáku, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí příkaz starosty
č. 4/2016 vč. Metodiky pro členy inventarizačních komisí města Fryštáku bez
připomínek.
• ZMF schvaluje zahrnutí do Anketního
dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR)

a městských památkových zón (MPZ)
ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok
2017 akci s názvem „Obnova nátěrů
venkovních dřevěných konstrukcí – objekt čp. 100 Jadrníčkova vila, Fryšták,
Zlínský kraj“ a „Restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého ve Fryštáku“, a vyčlenění ﬁnan. prostředků v rozpočtu MF.
• ZMF schvaluje vyčlenění ﬁnančních
prostředků v rozpočtu města Fryšták pro
rok 2017 na závěrečnou etapu obnovy
kapličky ve Vítové – III. etapa – omítky
vnější a vnitřní, vnitřní elektroinstalace,
osazení automatizovaného zvonění, výměna (obnova) oken a dveří, opěrná stěna, terénní úpravy“, a v případě vyhlášení dotačního titulu Programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP pro rok 2017 schvaluje podání žádosti o dotaci dle pokynů ORP Zlín
vyhlášených v lednu roku 2017.
• ZMF doporučuje RMF pověřit Komisi
pro péči a obnovu památek zajištěním
pracovního pasportu křížů a ostatních
malých sakrálních staveb nacházejících
se na území města Fryštáku ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem kultury a památkové péče.
• ZMF schvaluje prodej nově odd. pozemku p. č. 256/5 – trvalý travní porost, o výměře 57 m², k. ú. Vítová,
obec Fryšták, za účelem zřízení příjezdu
k soukromé nemovitosti, B. Javorovi, Lukov, za cenu 298,- Kč/m², stanovenou
znaleckým posudkem.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a B. Javorou,
bytem Hradská II/199, 763 17 Lukov,
na prodej nově odd. pozemku p. č. 256/5
– trvalý travní porost, o výměře 57 m², k.
ú. Vítová, obec Fryšták, za účelem zřízení příjezdu k soukromé nemovitosti,
za kupní cenu 298,- Kč/m², tj. celkem
16.986,- Kč, s podmínkou úhrady ½ nákladů na pořízení znaleckého posudku
a geometrického plánu (v souladu s dohodou s Ing. Miroslavem Zelinkou ze
dne 25. 04. 2016) a poplatku na návrh
na vklad žadatelem, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodeje pozemku p. č.
256/4 – trvalý travní porost, o výměře 190 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,
za účelem narovnání vlastnických vztahů
a hranic, Ing. M. Zelinkovi, Zlín, za cenu
298,- Kč/m², stanovenou znaleckým posudkem.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a Ing. M. Zelinkou, Zlín, na prodej pozemku p. č.
256/4 – trvalý travní porost, o výměře 190 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,

účelem narovnání vlastnických vztahů
a hranic, za kupní cenu 298,- Kč/m², tj.
celkem 56.620,- Kč, s podmínkou úhrady ½ nákladů na pořízení znaleckého posudku a geometrického plánu (v souladu
s dohodou s p. Bronislavem Javorou ze
dne 25. 4. 2016) a poplatku na návrh
na vklad žadatelem, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 395 - zahrada, o výměře
145 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za účelem užívání jako zahrada u své
nemovitosti, Ing. V. Chudárkovi, Fryšták
– Dolní Ves, za cenu 364,- Kč/m², stanovenou znaleckým posudkem.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a Ing. V. Chudárkem, Fryšták – Dolní Ves, za účelem
užívání jako zahrada u své nemovitosti,
za kupní cenu 364,- Kč/m², tj. celkem
52.780,- Kč, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku
a návrhu na vklad žadatelem, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informace o přípravě bezúplatného převodu nemovitosti - objektu občanské vybavenosti, čp.
78 (Sokolovny), stojící na pozemku p. č.
118, k. ú. Fryšták, obec Fryšták od současného vlastníka TJ Fryšták, do vlastnictví MF a ukládá předsedovi ﬁnančního
výboru Ing. T. Černému zajistit zpracování variantního řešení úhrady nájemného
ze strany TJ Fryšták.
• ZMF bere na vědomí návrh ﬁrmy EVON
Invest, s. r. o., Zlín, 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 s ohledem na zjištěné legislativně-právní a technologické nesrovnalosti
neschvaluje úplatný převod vybraných
stavebních objektů.
• ZMF schvaluje vydání Vyjádření vlastníka pozemku s vynětím částí měst. pozemků p. č. 818/51, 821/45, 821/47,
821/97 a 827/11, vše k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, ze zemědělského půdního
fondu a se zastavěním těchto pozemků
stavbou dálnice D49, případně objekty
vyvolanými touto stavbou, s podmínkou
následného majetkoprávního vypořádání
(prodej dotčených částí výše uvedených
pozemků) uskutečněného na základě
geometrického plánu, a s kupní cenou
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stanovenou na základě cenových předpisů platných a účinných
ke dni uzavření kupní smlouvy, tj. cenou v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, a pověřuje starostu
podpisem tohoto vyjádření.
• ZMF souhlasí s dokumentací pro územní rozhodnutí na akci
„Dálnice D49, stavba 4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa, vypracovanou v srpnu 2016 projekční a inženýrskou kanceláří VIAPONT, s.r.o., Brno, zpracovanou pro investora Ředitelství silnic
a dálnic ČR, a to za splnění těchto předpokladů:
- souhlasí s převodem stávající silnice II/490 v úseku od odpojení z přeložené II/490 u Fryštáku po napojení do okružní
křižovatky Kostelec (včetně mostu nad D49 a úseku zachované vozovky stávající II/490 v blízkosti ČSPH Fryšták) do majetku města Fryštáku, a to v dopravním režimu veřejně přístupné
účelové komunikace
- 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.
- požaduje spuštění provozu v úseku dálnice D49, stavba
4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa, současně s uvedením do provozu D4901, úsek Hulín - Fryšták
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030030999/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, pí Billová, úprava vedení NN“, umístěné na části měst. pozemku p. č.
213/2 – zahrada a p. č. 432/2 – ost. plocha, ost. komunikace,
oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v cel-
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kové výši 2.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných práv. předpisů, a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030032131/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Kráčalík, kabelová příp. NN“, umístěné na části měst. pozemku
p. č. 170 – ost. plocha, silnice, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů,
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje 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, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje 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, 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, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje 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,
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na změnu legislativy schvaluje předložený
návrh dokumentu ZÁSADY č. 1/2016 - Postup zaměstnanců
Města Fryštáku při organizaci veřejných zakázek města Fryštáku a ukládá L. Eliášové, Dis., dopracovat tento návrh s Mgr. J.
Z. Hamplovou z právního hlediska.
• ZMF v návaznosti na vyjádření poradních orgánů ZMF bere
na vědomí informace ke koncepci dobudování sportovně – relaxačního areálu ve vlastnictví FC Fryšták a ukládá sekretariátu
starosty L. Eliášové, DiS., připravit návrh smlouvy ve spolupráci s právníky.
• ZMF bere na vědomí předloženou studii, zpracovanou Ing. J.
Matúšem v září 2015, ve věci zřízení parkovacích ploch za objektem zdravotního střediska, bere na vědomí předloženou studii, zpracovanou Ing. J. Matúšem v říjnu 2016, ve věci zřízení
parkovacích ploch na ulici Dr. Absolona a ulici Na Hrádku v režimu obousměrného provozu, a souhlasí s předloženým záměrem zřízení parkovacích zón a souhlasí s dopracováním přísl.
projektové dokumentace.
• ZMF bere na vědomí návrh na koupi objektu č. p. 1 na náměstí Míru, Fryšták, tzv. Hrubá hospoda.
• ZMF bere na vědomí informace z jednání se Státním pozemkovým úřadem.
• ZMF bere na vědomí informace k řešení problematiky nočního klidu a zajistí na dalších zasedání návrh vyhlášky.
• ZMF bere na vědomí informace Mgr. R. Lauterkrance – „Až
do Fryštáku na kole“.
• ZMF bere na vědomí zápis z ﬁnančního výboru ze dne 7. 9.
2016 s tím, že ZMF doporučuje RMF sazbu ne nižší než 790
Kč/m² za rok.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 20/2016/VII ze dne 20. 10. 2016 (Výběr)
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Dokumentace pro SP – rekonstrukce kina
Fryšták“, a to ﬁrmu S-projekt plus, a.s.,
Zlín bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou S-projekt plus, a.s., Zlín, na realizaci akce
„Dokumentace pro SP – rekonstrukce
kina Fryšták“, a to v ceně 185 000,- Kč
bez DPH, (tj. 223 850,- Kč vč. DPH),
a pověřuje starostu, Mgr. L. Doležela,
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Darovací
smlouvy mezi městem Fryšták, a Českou spořitelnou, a. s., Praha, na darování movitých věcí v celkové hodnotě
32.176,- Kč s DPH, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Měřiče rychlosti“, a to ﬁrmu NVB LINE s.r.o.,
Kvasice, bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
NVB LINE, s.r.o., Kvasice, na realizaci
akce „Měřiče rychlosti“, a to v ceně 176
900,- Kč bez DPH, (tj. 213 944,- Kč vč.
DPH), a pověřuje starostu, Mgr. L. Doležela, podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Řešení havarijního stavu odvodu povrchových vod podél ul. Ke Skalce“, a to ﬁrmu IZOFO MAXX, spol. s r.o., Zlín, bez
připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou IZOFO MAXX spol. s r.o., Zlín, na realizaci
akce „Řešení havarijního stavu odvodu
povrchových vod podél ul. Ke Skalce“,
a to v ceně 42 428,- Kč bez DPH, (tj.
51 337,- Kč vč. DPH), a pověřuje starostu, Mgr. L. Doležela, podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Technický dozor investora na akci – Město
Fryšták – oprava chodníku ul. Kvapilova“, 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
„Technický dozor investora na akci –
Město Fryšták – oprava chodníku ul.
Kvapilova“, a to v ceně 54 180,- Kč bez
DPH, (tj. 65 558,- Kč vč. DPH), a pověřuje starostu, Mgr. L. Doležela, podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí 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 „Projektová
dokumentace - zdravotní středisko ve
Fryštáku – stavební úpravy ordinací lékařů“, ruší tuto zakázku a ukládá Ing.
P. Dohnalovi vyhlásit novou veřejnou
zakázku.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Rekultivace prostoru v lokalitě „Baďura“ na
městském pozemku p. č. 876/3“, a to
ﬁrmu RIS-MONT, s.r.o., Zlín - Louky, bez
připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
dílo mezi MF, a ﬁrmou RIS-MONT, s.r.o.,
Zlín - Louky, na realizaci akce „Rekultivace prostoru v lokalitě „Baďura“ na
městském pozemku p. č. 876/3“, a to
v ceně 336 958,- Kč bez DPH, (tj. 407
719,- Kč vč. DPH), a pov. starostu, Mgr.
L. Doležela, podpisem této smlouvy.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 21/2016/VII ze dne 31. 10. 2016
(Výběr)
• RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města
krátkodobou výpůjčku prostor objektu
bývalé kotelny (uhelny) u ZŠ Fryšták, p.
o., žadateli Fair Play Fryšták, z. s., za
účelem využívání jako skladu materiálu
spolku, na dobu určitou 4 dní, od 24.
11. 2016 do 28. 11. 2016.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
výpůjčce mezi městem Fryšták, a Fair
Play Fryšták, z. s., na krátkodobou výpůjčku prostor objektu bývalé kotelny
(uhelny) u ZŠ Fryšták, p. o., za účelem
využívání jako skladu materiálu občanského sdružení, na dobu určitou 4 dní,
od 24. 11. 2016 do 28. 11. 2016, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem podpory kulturně - společenského života města zveřejnění záměru výpůjčky prostor objektu
bývalé kotelny (uhelny) u ZŠ Fryšták, p.
o., a to žadateli Fair Play Fryšták, z. s.,
na dobu určitou 1 roku, za účelem využívání jako skladu materiálu spolku, a
záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce, a to
s odkazem na výsledky jednání ve věci z
pořadatelství farmářských trhů.
• RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části měst. pozemku p. č. 2/4, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře 25 m²,
žadateli J. Jaškovi, Fryšták, za účelem
prodeje vánočních ryb, na dobu určitou
3 dnů, a to od 21. 12. 2016 do 23. 12.
2016 včetně, v ceně nájmu ve výši 20,Kč/m²/den.

• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
pronájmu mezi městem Fryšták, a J.
Jaškou, Fryšták, na krátkodobý pronájem části měst. pozemku p. č. 2/4, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře 25
m², za účelem prodeje vánočních ryb,
na dobu určitou 3 dnů, a to od 21. 12.
2016 do 23. 12. 2016, v celkové ceně
nájmu 1500,- Kč, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí doplnění žádosti Lesů ČR, s. p., Správa toků – oblast
povodí Moravy, Vsetín, ve věci převedení pozemků p. č. 21/7, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, a p. č. 628, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, z důvodu údajně neoprávněného zápisu do vlastnictví města
Fryšták a doporučuje ZMF schválit formou souhlasného prohlášení, uzavřené mezi městem Fryšták a Lesy ČR, s.
p., převod pozemku p. č. 21/7 – vodní
plocha, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták a
pozemku p. č. 628 – vodní plocha, k. ú.
Fryšták.
• RMF ukládá L. Eliášové zajistit právní
stanovisko k možnosti převodu předmětných pozemků Lesům ČR formou
souhlasného prohlášení.
• RMF bere na vědomí žádost spol.
MACO STUDIO, s. r. o., Fryšták, o pronájem měst. pozemku p. č. 424 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře
981 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za
účelem zřízení zahradnictví a umístění
drobné stavby a ukládá G. Najmanové
zajistit znalecký posudek za účelem
stanovení ceny v čase a místě obvyklé
u nájmu předmětného pozemku
• RMF ukládá pí G. Najmanové zajistit
stanovisko krajského úřadu, MMR a
právníka k možnosti využití předmětného pozemku s ohledem na platný územní plán města.
• RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při RMF ve věci žádosti udělení výjimky k umístění stavby s názvem
„Garáž u RD P. Metely, k. ú. Vítová, v
hranici měst. pozemku, p. č. 234/1, k.
ú. Vítová, obec Fryšták, a odkládá rozhodnutí do doby předložení vyjádření
Policie ČR – Dopravního inspektorátu
Zlín ve věci schválení sjezdu ze stavby
garáže na místní komunikaci.
• RMF bere na vědomí žádost A. Mezírky, Zlín, o prodej 6 ks skříněk z inventáře Domu s byty pro důchodce
Fryšták, vyslovuje souhlas s prodejem
a pověřuje G. Najmanovou, referentku
ESO, zajištěním kvaliﬁkovaného odhadu na zjištění ceny pro prodej drobného
hmotného investičního majetku – 6 ks
skříňka malá dveřová, a to v souladu se
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Směrnicí MF č. 6/2010, Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, stejně tak i pro ostatní rezervní
nábytek (vybavení bytových jednotek)
nacházející se v budově DBD Fryšták.
• RMF bere na vědomí žádost Pohřební služby Bohumír Přibylák, s. r. o., Zlín,
o pronájem části měst. pozemku p.
č. 474/1, o výměře 18 m², za účelem
zřízení vyhrazeného parkovacího stání
ukládá Ing. P. Dohnalovi záměr zřízení tohoto vyhrazeného stání projednat
s dopravní policií (zajistit stanovisko).
• RMF bere na vědomí žádost B. Přibyláka o rozšíření pronájmu části objektu
márnice na hřbitově ve Fryštáku za účelem zřízení chladící komory pro zesnulé
a ukládá pí G. Najmanové zajistit stanovisko právníka o nájemních smlouvách
ke komerčně pronajímaných prostorách
města a Ing. P. Gálíkovi projednat předmětný požadavek ve stavební komisi.
• RMF schvaluje výpůjčku 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, za účelem dočasného umístění lešení pro zateplení domu čp. 252.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
výpůjčce mezi městem Fryšták, a Společenstvím vlastníků jednotek domu
Komenského 252 ve Fryštáku, na vý-

půjčku části městského pozemku p.
č. 245/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 23 m², k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, na dobu určitou 1 roku, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o
právu provést stavbu, vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a
podmínkách jejího provozu mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., ke stavbě s názvem
„Napojení obce Lukoveček na SV Zlín“
dle projektové dokumentace zpracované Ing. L. Hudcem, společnost PROSPA
MAX., s. r. o., Otrokovice, která bude
umisťována i na měst. pozemcích p.
č. 1008/20 – trvalý travní porost a p.
č. 1009 – ost. plocha, neplodná půda,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF jménem města Fryštáku schvaluje převzetí záštity nad přehlídkou pěveckých sborů Cantica Fristacensis 2016 a
souhlasí s poskytnutím částky ve výši
6.000 Kč na organizaci této akce, konané dne 5. listopadu 2016 ve Fryštáku
(organizačně zajišťuje Ing. F. Odstrčil,
koordinátor přehlídky) formou částečné
úhrady nákladů této akce (občerstvení
pro účinkující, úhrada cestovného a honoráře a pronájem zařízení na ozvučení
– oproti předloženým dokladům).
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení na pojištění ﬂotily vozidel

(mimo havarijního pojištění Renaultu
Midlum) a schvaluje jako vítěze výběrového řízení na pojištění vozidel Českou
pojišťovnu, a.s., a to s účinností od 1.
1. 2017 za cenu 53.926 Kč/rok.
• RMF bere na vědomí doporučení ZMF
ve věci stanovení nové výše nájmu
v komerčně využívaných prostorech ve
vlastnictví MF a ukládá útvaru kanceláře starosty zajistit právní stanovisko
k návrhu na jednostranné zvýšení ceny
nájmu (nové smluvní dokumentace).
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Přestavba prostor po ČS na kanceláře v č.
p. 383“, a to ﬁrmu 4 IDEA stavby, Holešov, bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou 4
IDEA stavby, družstvo, Holešov, na realizaci akce „Přestavba prostor po ČS na
kanceláře v č. p. 383“, a to v ceně 263
984,- Kč bez DPH, (tj. 319 421,- Kč vč.
DPH), a pověřuje starostu, Mgr. L. Doležela, podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí sdělení Dopravního inspektorátu Policie ČR k žádost
o posouzení možnosti zřízení přechodu
pro chodce v obci Fryšták na ul. Holešovská a žádost o umístění dopravního
značení a ukládá L. Eliášové, DiS., zajistit vypracování studie četnosti pohybu
vozidel a chodců v požadované lokalitě
ve variantním řešení.

Radary
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Důležité upozornění
2

1

Odbor tech. hospodářství města Fryštáku připravuje v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu, především s ohledem na pohyb chodců, osazení radarů na příjezdových krajských komunikacích. Jednotlivé měřiče rychlosti budou monitorovat
rychlost přijíždějících vozidel na vjezdu do Fryštáku na ulicích Zlínská, Osvobození
a Holešovská. V současné době je projekt v procesu schvalování příslušným silničním správním úřadem, kterým je Odbor stavebních a dopravních řízení MM Zlína.
Instalace zařízení proběhne ještě do konce roku 2016. Současně město Fryšták
usiluje o vytvoření přechodu pro chodce na ul. Holešovská u ZVDF
-pd-
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V průběhu měsíce prosince bude
zahájena již dříve avizovaná investiční
akce, a to kácení vzrostlé zeleně na
fryštáckém hřbitově, jako součást stavebního objektu 01. – Příprava území
revitalizace hřbitova.
Celkem se jedná se o 23 lip srdčitých, které je nutné vykácet. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu
a bez jejich odstranění (kvůli kořenovému systému) se nedá zahájit rekonstrukce chodníků. Kácení bude prováděno za
plného provozu hřbitova, přístup bude
omezen vždy jen kolem stromu, který
bude právě kácen. Protože se jedná
o vysoce rizikovou činnost, chtěli bychom apelovat na návštěvníky hřbitova,
aby dbali pokynů pracovníků provádějících kácení a pochopili tato omezení.
Děkujeme.
-oth-
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UPOZORNĚNÍ

Oznamujeme
občanům
města
Fryštáku, že od 1. 1. 2017 se budou
vydávat na hospodářském dvoře TS
Fryštáku žluté pytle na plast na rok
2017, a to vždy ve středu a v sobotu
v otevírací době hospodářského dvora,
tzn. běžná otevírací doba:
středa 14-18 h, sobota 8-16 h
v zimním období:
středa 14-18 h, sobota 8-13 h.
Každá domácnost má nárok na 1
roli žlutých pytlů (20 ks) na kalendářní
rok. Modré pytle se budou vydávat až
v roce 2018.
V pátek 23. 12. bude technický
dvůr uzavřen.
V období 27. – 31. 12. bude technický dvůr otevřen pouze ve středu 28. 12
(od 8 do 13 hodin)
OTH MěÚ Fryštáku

Oznamujeme všem občanům, že
v závěru měsíce prosince dojde ke změnám úřední doby na radnici ve Fryštáku a v Městské knihovně Fryšták.

Fryštácké listy
Vážení občané upozorňujeme,
že kvůli vánočním svátkům dojde
k posunu termínu vydání a distribuce Fryštáckých listů až na druhý lednový týden roku 2017.
V případě problémům s distribucí,
kterou zajišťuje Česká pošta s. p. se
prosím obraťte na redakci a problém
nahlaste: Mgr. Pavlu Nášelovi, mob.:
607 801 942 nebo na e-mail: p.nasel@frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

Středa 21. 12. otevřeno do 17 h
– uzavření pokladny (dále už se nebude se přijímat hotovost)
Čtvrtek 22. 12. otevřeno do 15 h
Pátek 23. 12. ZAVŘENO
Úterý 27. 12. ZAVŘENO
Středa 28. 12. ZAVŘENO
Čtvrtek 29. 12. ZAVŘENO
Pátek 30. 12. ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude
radnice ve Fryštáku opět otevřena od
pondělí 2. ledna 2017.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
FRYŠTÁK
Posledním půjčovním dnem roku
2016 bude čtvrtek 22. prosince (otevřeno do 18.00). V běžném provozním režimu bude Městská knihovna ve Fryštáku
opět od pondělí 2. ledna 2016 (13 – 17)
hodin.
Děkujeme za pochopení.

KULTURNÍCH AKCE
v prosinci
7. 12. • 16.00 – FOS Prameny – Vánoce přicházejí (hudebna ZŠ)
17. 12
• 8.00 – Vánoční farmářské trhy (náměstí Míru)
• 16.00 – Odpolední kulturní program
25. 12. • 16.00 – Živý Betlém na
náměstí Míru

FRYŠTÁCKÝ
KALENDÁŘ 2017
Město Fryšták pro Vás opět připravilo „Kalendář na rok 2017“.
Jako vždy v něm najdete termíny
společenských a kulturních akcí v nadcházejícím roce a nechybí samozřejmě
ani termíny svozu odpadů.
Obrazová část kalendáře tentokrát
představuje fryštácké spolky. Textovou
a informační část kalendáře připravili
kronikář města PhDr. Česlav Zapletal
a Mgr. Pavel Nášel.
Kalendář na rok 2017 si budete
moci vyzvednout (vždy 1 výtisk pro domácnost) v Městské knihovně Fryšták
(v úředních hodinách) od druhého prosincového týdne 2016.

26. 12. • 15.00 – Vánoční koncert
FOS Prameny (kostel svatého Mikuláše)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi podělit se s Vámi o mé
dojmy při procházkách po okolí našeho města.
S manželem jsme již v důchodovém věku, a tak máme mnoho času
na naše aktivity. Naší hlavní činností
jsou toulky po okolí. V tento podzimní
čas, kdy se příroda barví do nádherných barev, jsou tyto procházky nezapomenutelným zážitkem.
Bohužel má to i stinné stránky.
V příkopech nacházíme použité PET
lahve, plechovky od nápojů, krabičky
od cigaret a jiné odpadky. Město osadilo ulice odpadkovými koši, tak proč
nejsou použity, na co jsou určeny? Je
to bezplatná služba a na nás je, pouze použitý odpad do koše odložit!
Podél našich polností se hromadí
posečená tráva a jiný odpad z vlastních pozemků. Dokonce obyvatelé
rodinného domu ul. Osvobození 2/ č.
p. 286 si udělali z přilehlého pole osetého kukuřicí soukromý hospodářský
dvůr! Během podzimu tam skončila
hromada ostříhaných thují, hlíny, kamení, živočišný odpad aj! Tito lidé by
se měli nad sebou zamyslet! Myslím
si (soudě podle zaparkovaných aut
před domem), že nejsou na tom tak
špatně, aby odpad nemohli odvézt
na určenou skládku. Hospodářský
dvůr, který podotýkám, je ZDARMA
pro všechny občany našeho města
slouží k tomu, abychom svůj odpad
zde bezpečně uložili!
J. Prakšická

PODĚKOVÁNÍ
Redakce Fryštáckých listů přeje
všem čtenářům radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody po celý rok 2017.
Zároveň děkuje všem spolupracovníkům, kteří se dlouhodobě podílejí na
výsledné podobě našeho magazínu.
Těšíme na další spolupráci v následujícím roce.
Za redakční radu
Mgr. Pavel Nášel
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
Jak správně nahlásit mimořádnou událost?
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým
účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké událostí, která ohrožuje
naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. Hasičský záchranný sbor JMK
ve spolupráci s Policií ČR – Krajské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno
Vám nabízí několik rad, jak se zachovat
v okamžiku, kdy je třeba přivolat pomoc.
Měli byste vědět, že v České republice existuje několik telefonních čísel tísňového volání, na která je možné mimořádnou událost ohlásit.
V povědomí se nám asi vybaví čísla 150, 155, 158, možná i 112 a 156.

150 Hasiči
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
156 Městská (obecní) policie
Jak si ale zapamatovat, které složce patří které číslo?
Úplně jednoduše: poslední číslice u hasičů je „0“ - představte si ji jako stočenou hadici k hašení. Poslední číslice u
záchranky je „5“ - lze si ji vybavit jako invalidní vozík. A konečně poslední číslice u policie je „8“ - připomíná policejní pouta.
Ale jak si zapamatovat 112? Na to existuje také velice
jednoduchá pomůcka: 1+1=2.
Kdy ale které číslo volat?
Pro co nejrychlejší vyřízení dané události doporučujeme
volat na složku, která má k dané situaci nejblíže.
150 Hasiči - požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.
155 Zdravotnická záchranná služba - náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.
158 Policie ČR - krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice), atd.
156 Městská (obecní) policie (pokud je v obci/městě
zřízena) - vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování
ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, atd.
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání - vždy při
závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc
více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský
záchranný sbor ČR.
Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou
pro volajícího bezplatné a dá se na ně volat i z mobilních
telefonů bez kreditu. Bez SIM karty se dovoláte pouze na
číslo 112.
Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se neděje. Jednotlivé
složky si volání předají mezi sebou. Jen budete muset třeba
opakovat stejné informace, které jste již před chvíli říkali jinému operátorovi. To ale stojí drahocenný čas a záchranáři
vyjedou později.
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Jak správně nahlásit událost?
Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa
nehody)! Uklidněte se, zorientujte se
v okolí (operátor bude chtít vědět, kde
se přesně událost stala). Během hovoru
se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.
Operátorovi nahlaste:
CO SE STALO?
- popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob, např.: „Hlásím požár bytu ve 2. patře panelového
domu čp. 205, dům má 3 patra“.
KDE SE TO STALO?
- pokud možno přesná adresa nebo popis místa události,
např.: „Ve Fryštáku na ulici Komenského číslo 240“. (vzhledem ke shodným názvům ulic v mnoha obcích ČR je nutné
uvádět i název obce, ve které se nacházíte, popř. i okres!)
KDO VOLÁ?
- jméno a kontakt na volajícího, např.: „Jmenuji se Leona
Bauerová, moje telefonní číslo je…………“.
Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další dotazy.
Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. Operátor může volat
zpět pro ověření nebo upřesnění údajů!
Zneužití tísňových linek
Zneužití tísňových linek je trestným činem. Díky moderní
technologii lze volajícího dohledat. Linky tísňového volání jsou
zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Záchranáři, kteří jsou
vázáni na řešení neexistující události, mohou chybět jinde!
Zlomyslné volání na tísňové linky se může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad může za takové volání
uložit pokutu ve výši 100 000 Kč.

POZVÁNKA
Fryštácká farnost a město Fryšták Vás zvou na

FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM,
který se uskuteční
v neděli 25. prosince 2016 od 16 hodin
na náměstí Míru ve Fryštáku.
TĚŠÍME SE NA VAŠI HOJNOU ÚČAST.
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Jaké to bylo, jaké to je

Vážení spoluobčané!
Jako každý rok i letos se nezadržitelně přiblížil ten krásný a vždy
neopakovatelný čas adventní, vánoční.
Život většiny z nás na sklonku každého kalendářního roku pravidelně
oslovuje již onen zmiňovaný advent(us), tedy – v překladu z latiny - čas
příchodu, očekávání, který poeticky spojujeme s takovými atributy jako např.
adventní věnec, čtyři postupně zapalované svíce či adventní písně – roráty.
Avšak dokážeme si ještě i dnes, v nesmlouvavé době pochybných hmotných
pozlátek, uvědomit, že podstata adventu spočívá právě a především v jeho
duchovním rozměru, tedy v přemítání o tom, co nás tak výrazně a významně
následně osloví právě o Vánocích?!
Nedopusťme tedy, abychom podcenili v čase předvánočním tu důležitou
dobu (duchovní) přípravy – vždyť i v našem opravdu jen zdánlivě obyčejném
životě se na pro nás závažné události taktéž pečlivě připravujeme. A stále platí
- čím důkladnější příprava, tím intenzivnější zážitek… Nebojme se tudíž
alespoň na několik dní a nejen za okny našich příbytků přijmout hodnoty, které
nám symboly adventu odpradávna tlumočí – hodnoty skutečného vítězství,
důstojnosti, úcty a radosti...
A nejinak by tomu mělo být právě i o Vánocích! Proč bychom jinak o nich
mohli hovořit jako o těch nejkrásnějších svátcích v roce? Jistě pro to, co nám
těchto několik dnů přináší, respektive čím a jak je chceme naplnit.
Nepochybně budeme – s odkazem na onu biblickou „radostnou novinu“ najednou jako by neobyčejně intezivně prožívat láskyplnou atmosféru domova
(jehož kvalita určitě nespočívá v metrech a objemech), umocněnou jedinečnou
vůní zářícího vánočního stromečku, pod nímž je připraven nejeden dáreček
potěšit nejen naše děti.
A to je, domnívám se, převedeno do „civilního“ světa, zásadní smysl Vánoc
vůbec: umět obdarovat, avšak i umět dary přijímat, přičemž nezáleží na jejich
„rozměrech“, neboť tu skutečnou hodnotu jim silou naší lásky dáváme teprve
až my…
A co dál se nám může stát opravdovým darem - doufám, že útulný domov
a v něm přívětiví LIDÉ, kteří se radují ze vzájemného setká(vá)ní, upřímná láska
a úcta projevená bližnímu, umění alespoň na chvíli se zastavit, ale také
schopnost a hlavně ochota naslouchat jeden druhému...
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití svátků vánočních: ať i ty
letošní Vánoce prožijete, pokud možno, v rodinné pohodě, v atmosféře klidu,
míru, lásky a porozumění, v kruhu svých blízkých.
Ať radost času vánočního naplní Vaše srdce i mysl pro dny všední
i sváteční!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Je jistě dobrým zvykem, že rodina,
přátelé přejí k svátku, k narozeninám
oslavence. Přinášejí kytičku, přání, dárek. Je to známka, že oslavence mají
„v patrnosti“, že na něho myslí, že ho
chtějí potěšit. Děje se tak jistě doma v
rodině, v práci. Ale i my v našem městě
nezapomínáme na jubilanty, kteří se dožívají osmdesáti a více let.
Členové Komise pro občanské záležitosti při MZ Fryšták navštíví našeho
občana, děkují za práci, za výchovu
dětí, za vše, co udělal pro naše město.
Rozpředou besedu. O čem? O všem, co
se děje ve městě, o zdraví, nemocech,
práci, kterou vykonávali v aktivní službě, o zálibách, kterými si dnes vyplňují
svůj čas. Hlavně však o dětech, vnoučcích, pravnoučcích (mám to štěstí, že
je téměř všechny znám, neboť jsem je
učila. To víte, 64 let, to už je pořádná
řada lidí). Probíráme se jejich úspěchy,
různými životními příběhy. Pak přejdou
na řadu fotograﬁe, různá životní ocenění, výrobky ručních prací řezbářských,
pletených módních doplňků, vyšívání,
zahrádkářské výpěstky, malování, psaní atd.
Oceňujeme jejich aktivitu, stálou
chuť k práci, zájem o dění kolem.
Nás jejich zkušenosti, vzpomínky
obohacují a naši oslavenci jsou jistě
rádi, že naší návštěvou jsou „vytrženi“
z běžného dne, že si povzpomínají, jaké
to bylo, jaké to je.
SK

Pozvánka senioři
Klub důchodců zve všechny své členy na předvánoční posezení s kapelou
Návraty, které se uskuteční v úterý 13.
prosince 2016 od 16 hodin v Penzionu.
Také zve všechny své členy na předsilvestrovské posezení s panem Cholastou, které se uskuteční ve středu 28.
prosince 2016 od 16 hodin v Penzionu.

Společnost přátel
ZUŠ MORAVA
Dne 10. 11. 2016 se uskutečnila
tvořivá dílna pro rodiče s dětmi s názvem „ČAS SVĚTÝLEK“. V pohodové
a přímo rodinné atmosféře se vyráběly
překrásné barevné lucerničky pod dohledem paní učitelky výtvarného oboru
Lenky Ficové.
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OKÉN KO ZASTU PITELE

(7)

Vážení spoluobčané blíží se konec roku a tak si jen přemýšlím nahlas a píšu o věcech, jak to vidím a co si o tom
dnešním dění myslím. Faktem však zůstává, že nechci psát
odborně fundovaný článek, nabitý různými argumenty, poněvadž vím, že sice jsem pamětník, ale mohu se v určitých
věcech mýlit. Začnu proto pomalu, ale od podlahy.
„NEMAKAČENKOVÉ A FLÁKAČI“
Jedna z mnoha pravicových „povídaček“, které nyní hustí našim vnukům a „nepamětníkům“ jak ve školách, tak
na všech internetových a jiných sociálních sítích, je ta o zaměstnanosti a pracovních výkonech za dob minulého režimu.
Ano, pojďme si to připomenout. Existovala pracovní povinnost a to je důležité připomenout. Vycházelo se z toho, že
bez práce nejsou koláče a nechce-li člověk zemřít hlady nebo
se živit kriminalitou a vekslem musí být někde zaměstnán,
jinak se na něj pohlíželo jako na příživníka. V občance byly
stránky vyhrazené pro razítka o zaměstnání při nástupu, ale
i při ukončení pracovního poměru. O tom by mohli někteří
disidenti dlouze hovořit. Existoval vtip, že lidé se tváří, že
pracují a stát se tvářil, že je dobře platí. Samozřejmě, pokud
porovnáme mzdy byly v té době směšné (v roce 1970 byla
mzda někde kolem 1.900 Kčs, 1980/ 2.700 Kčs, 1989/ cca
3.200 Kčs a v roce 2000/ 13.300,-Kč a dnešní cca 26.600,Kč.). Toto všechno beru, ale podstatným ukazatelem je co
a kolik si lidi za tuto mzdu mohli koupit tehdy a dnes.
Pracoval jsem téměř 20. let v zemědělství v posledním
desetiletí ve Slušovicích na realizaci výstavby nové fabriky
na Jogurty, jako investiční technik a posléze vedoucí technického úseku, až do sametové revoluce. Nicméně musím
podotknout, že zemědělství bylo v té době naprosto soběstačné ve většině produktů, včetně masa, mléka, obilí, cukrovky a chmel byl přeci naše zlato, brambory a z části ovoce
a zelenina. Dovážely se, pokud si matně vzpomínám pouze
pomeranče z Kuby a mandarinky ze Španělska. Jenom hovězího dobytka a tuto informaci jsem získal na internetu, bylo
téměř dva miliony kusů. Faktem však zůstává, že výrazně
nízké mzdy, byly samozřejmě kompenzovány nízkými cenami
a náklady všech občanů.
Co bylo však podstatné: upevňování pracovních povinností a návyků a to ne jenom pro Cikány (Romy), ale i absolventy škol, že živobytí je nutné si jak pro sebe tak pro rodinu
zajistit především poctivou prací. Rodiny jsme zakládali příliš
mladí. Věřím tomu a jsem přesvědčen, že dnešní absolventi
škol, kteří hned nezačnou pracovat, po nějaké době přirozeně „zleniví“ a tím je pro ně stále odpornější, obtížnější začít
pracovat a tento marnivý a ne příliš tvůrčí způsob žití ze stát-

ních podpor nebo podpor rodičů se některým docela hodí.
Malinko se vrátím ke zbohatlíkům, jak jsou někteří podnikatelé nazýváni. Ano tento název pochází z doby po revoluci a jeho zapříčiněním, byla především divoká privatizace,
tunelování, ať už to byly podniky či banky do kterých, stát
musel nasypat mnoho ﬁnančních prostředků samozřejmě
z našich daní a v neposlední řadě za kolik se prodávaly, fabriky a pozemky? Pochybnými kšefty a podnikáním na hraně
zákona vzpomeňme na kauzy(topné oleje,nafty a benzinu,lihu , pašováním neprocleného zboží daňové podvody DPH
atd.) si někteří rádoby podnikatelé přišli na velké peníze.
Tímto vznikla vrstva milionářů, miliardářů, zbohatlíků, kteří
ke svému majetku nepřišli poctivou a tvrdou prací, řemeslnou dovedností, chytrým podnikatelským záměrem apod. Ti
„nemakačenkové a tzv.ﬂákači“povinně pracující v minulém
století, jak jsme někteří nazýváni novodobými miliardáři, ale
stihli postavit a to je třeba si uvědomit fabriky,doly, hutě,
tepelné a vodní, jaderné elektrárny, metro, železnice,dálnice,
desetitisíce bytů ( králikárny) takto byly nazvány panem V.HAVLEM, kulturní domy,zemědělské budovy a tak bych mohl
vypisovat stále dokola.Ještě jsem zapomněl, že jsme uživili
naši lidově socialistickou armádu, která čítala cca 300.000
vojáků techniku, zdravotnictví zdarma, léky zdarma, přispívalo se na kulturu, vrcholový sport,umění, volnočasové aktivity
v zájmových klubech( Svazarm, bezúročné novomanželské
velmi výhodné půjčky atd.). Přátelé, nijak nechci a ani nemám v úmyslu vychvalovat minulý režim. V dnešní době, se
přeci máme téměř všichni velmi dobře a proto nemohu nikterak zatracovat současnost. Chtěl jsem jenom některé věci
připomenout neobjektivním kritikům. Návrat do minulosti je
nemožný a to je dobře, já si ho osobně nedovedu představit
a v žádném případě si to nepřeji. Řečeno klasikem „Čo bolo,
to bolo“…Nicméně, mlčet k překrucování historie nemohu
stejně, jako ke zkreslování a neobjektivnímu vykreslování
současnosti. Podnikám již 26.let a proto vím o čem hovořím.
Omlouvám se čtenářům, ale před koncem roku se ve mně
probudila jakási nostalgie.Toto je reakce na některé občany, kteří tvrdí,že jsme se za komunistů jen ﬂákali a nyní se
hrabeme v blahobytu.Já ovšem tvrdím,že jsme po revoluci
všichni stáli na jedné startovní čáře někteří jsme vyrazili a ti
druzí zůstali viset ve startovacích blocích a tam je ten zakopaný pes.
Vážení spoluobčané, všem Vám přeji krásné prožití svátků vánočních bohatého Ježíška a zároveň šťastný Nový rok.
Vlasťa F.
(Text bez úprav)

Podzimní drakiáda
Zdálo se, že už nebude, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Počasí slibovalo
krásné větrné nedělní odpoledne a také takové bylo. Sešlo se přes 60 dětí s rodiči
i babičkami a dědečky. A věřte, bylo se na co dívat. Obloha byla plná pestrobarevných draků, různých tvarů i velikostí. Obdivovali tu krásu i kolemjdoucí lidé, kteří
se tímto směrem vydali na nedělní procházku.
Velkou pochvalu si zaslouží ti, kteří se nebáli a sami, nebo s pomocí rodičů či
prarodičů, si draka vyrobili doma. Jeden hezčí než druhý a těch nápadů... Porota
to neměla vůbec jednoduché. Nakonec vybrala celkem 20 dětí a také 3 dospěláky.
Novinkou letos bylo i výběr nejzajimavějšího jména draka. Porotě se nejvíce zalíbila jména Pekelník, Zázračný vítr, Drsnosup, Dva na třetí a Vánoční obal.
Děkujeme všem za velkou účast, i za trpělivost s termínem konání, který se
bohužel díky počasí a jiným okolnostem přesunul ze září na říjen. Děkujeme také
všem, kteří nám při této akci ochotně pomohli.
Za Věneček z.s.
Z.V.
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BEZPEČNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
„Předcházet úrazům znamená dobře je znát.“
Každý úraz dítěte s sebou nese nedozírné následky pro jednotlivce i pro společnost.
Děti jsou bytosti velmi živé a často neopatrné, neustálé upozorňování na možná
nebezpečí neberou příliš vážně. Proto je na nás dospělých, abychom jim důležité zásady bezpečného chování opakovaně nenásilně připomínali, seznamovali je s možnými riziky a naučili je rizika předvídat a vyhnout se jim. S tímto působením na děti
je vhodné začít již od nejmladšího věku.

potraviny, mléko, bodnutí hmyzem…)
Na ně jsme však také dokonale připraveni. Všechny paní učitelky byly řádně
poučeny a po dohodě s rodiči mají děti
upravenou stravu nebo režim.
Všichni zaměstnanci našeho předškolního zařízení se pravidelně zúčastňují školení BOZP, účastní se různých

Proto i my, v mateřské škole, se
snažíme těmto úrazům co nejvíce předcházet a již od útlého dětství klademe
u dětí důraz zvláště na prevenci. Vychováváme děti k vlastní odpovědnosti
a předvídavosti, vytváříme u dětí návyky, které maximálně snižují riskantní chování. Snažíme se, s ohledem
na věk, dovednosti a schopnosti dětí,
získat jejich pozornost prostřednictvím
zábavných úkolů. Zařazujeme během
celého dne činnosti formou námětových, didaktických i pohybových her
zaměřených na dopravní výchovu, v tělesné, rozumové i estetické výchově.
Zde se nám prolínají prvky pravidel chování na silnici, ulici, bezpečného hraní
na školní zahradě, ale i her mezi dětmi
ve třídě.
Seznamujeme děti s dopravními
značkami, základy pravidel silničního
provozu, pravidly chování na chodníku
a při přecházení vozovky. Na vycházkách se učíme chodit po správné straně ve dvojicích, přecházet cestu po přechodech, ale i mimo ně (pokud chybí).
Vštěpujeme dětem automatické používání reﬂexních prvků na oblečení a tím
dodržovat zásadu „vidět a být viděn“.
Na vycházky nebo na školní zahradu se snažíme chodit téměř za každého
počasí. Netýká se to pouze období, kdy
je počasí obzvláště nepříznivé – velký

seminářů zaměřených na zdraví a bezpečnost při práci s dětmi, na pravidla
poskytování první pomoci. Využíváme
také možnosti setkávání s dětskou lékařkou a pro děti pravidelně organizujeme setkání s místní policií nebo dobrovolnými hasiči.
Naším cílem je, aby si děti uvědomily, že každý člověk je za své zdraví zodpovědný a měl by o něj pečovat a chránit ho. Děti by se měly zároveň naučit
přemýšlet o správnosti svých jednání
a rozhodnutí, aby zbytečně neohrožovaly zdraví své, ani zdraví ostatních lidí.
Helena Ohlídalová
učitelka MŠ

vichr, inverze, nebo silný mráz (děti mohou chodit ven až do -10° C bez omezení).
Souběžně se snížením rizikového
chování je důležitý také zdravý životní
styl a vhodné stravování.
V naší mateřské škole se paní kuchařky snaží připravovat dětem vyváženou stravu, aby jídelníček obsahoval
hodně vitamínů v ovoci a zelenině, ale
také luštěninách. Pravidelně dodržujeme pitný režim (děti mají možnost kdykoliv se napít z čistého hrnečku čaje
nebo obyčejné vody).
Máme bohužel mezi sebou i děti
s různými alergiemi (na lepek, určité

Silvestrovská chvilka dětské poezie
Paní učitelka Knedlová vyzvala Fryštačany, aby nechali rýmovat své děti
a s jejich básničkami případně seznámili ostatní ve FL. Náš vnuk Samuel Končák si
rýmováním především krátí cesty při jízdě autem na společné výlety. V básničkách
se mu tedy objevují místa, kolem kterých právě jedeme.
ZLÍN
Jedeme do krajského města
Je tu zcela nová cesta
Tam, kde stojí autobusy
Vyrostly krásné krokusy
Ve městě Zlíně
Rostou tu v hlíně
Rostou tu v trávě
Vykvetly právě.

V AUTĚ
Hadovna, Žabárna, Sovárna, Lapač,
Na plyn, dědečku, moc netlač!
TROJÁK
Vleky už nejedou
Už není zima
Bude už jaro
To bude príma
Přišlo jaro na Trojáku
To se divíš, sněhuláku!

BILBOARD
Jedeme okolo akátů
Vidíme lepiče plakátů
Lepí hnusné reklamy
Pro ty divné občany.
VYSÍLAČ
Vysílač ruší krajinu
Mám na tom snad i já vinu?
Ano, mám
Mám telefon Nokiu
BORŠICE
Hasičská zbrojnice
V dědině Boršice
Ze všeho nejvíce
Rostou tu vinice.
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ZPRÁV Y Z LU KOVEČ K A

SVATOMARTINSKÉ HODOVÉ POSEZENÍ

Přání starosty
Lukovečka
spoluobčanům a čtenářům
Fryštackých listů
Ani jsme se nenadáli a máme tu
opět adventní čas, kdy se najednou
vše nepatrně v nás i kolem nás mění.
Děti jsou plné očekávání a my dospělí přemýšlíme, jak nejlépe je splnit.
Všichni máme mnoha léty v sobě
zakódovanou tu sváteční atmosféru
doby vánoční, najednou se snažíme
mít k sobě blíž, pozorněji naslouchat,
trávit víc času s rodinou.
Chtěl bych Vám, milí spoluobčané, popřát do těchto dní klid, splnění
všech očekávání nejen dětem, ale
i Vám. Prožijte tento čas skutečně
štědře nejen dárky, ale také prožitými
chvílemi se svými nejbližšími.
Udělejme si všichni krásnou tečku za rokem stávajícím, abychom se
mohli společně vydat novému roku
vstříc s elánem a odhodláním zachovat to, co nás těší a pracovat na tom,
aby nás toho těšilo co nejvíc.
Krásný adventní a vánoční čas
Vám všem přeje starosta obce Lukoveček
Ing. Ludvík Nejedlý

V pátek 11. 11. oslavili svátek všichni Martinové, kteří si nesou své jméno po
bohu války Martovi, stejně jako jejich praprajmenovec sv. Martin z Tours. A protože
sv. Martin je patronem lukovečských hodů, sobota 12. 11. patřila veselení, dobrému jídlu a pití.
Obecní dům v Lukovečku se od podvečerních hodin proměnil v místo setkávání
lidí, kteří měli možnost alespoň po tento
večer zapomenout na každodenní starosti.
Příjemnou atmosféru večera dokreslovaly
libé melodie valašských písní.
V průběhu večera k nám zavítal i sám
sv. Martin na bílém koni, aby nám představil
svůj životní příběh, který se stal legendou.
Velký potlesk od diváků sklidily nezbedné
husy, které svým štěbetáním Martina vyzradily a od té doby končí na pekáči.
Chtěla bych poděkovat všem za hojnou účast, protože bez Vás by to nebyla ta
pravá hodová zábava.
Ráda bych poděkovala také těm, kteří se pro tento večer museli vzdát veselení
a účastnili se organizačních povinností.
KV

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Když se přiblížil dušičkový čas se svou tradicí všude blikajících světýlek, sešly
se v Lukovečku u kapličky děti s rozsvícenými lampióny. Jejich letošní průvod byl
ozvláštněn hledáním kouzelného slovíčka, které bylo také propustkou do sportovního areálu. Jednotlivá písmenka tohoto slůvka byla ukryta ve vyřezávaných
dýních, které byly rozmístěny po celé trase průvodu. Starším dětem nedělalo
potíž žádané slovo z jednotlivých písmenek sestavit, mladším trochu napověděli
rodiče. Takže za chvíli už všichni radostně běželi k ohništi, kde si mohli opéci
špekáček. Protože jsme vyšli trochu dříve a nebyla ještě úplná tma, mohly si děti
zaskotačit na hřišti. Potom jim přišel vhod horký čaj, dospělým pak červený nebo
bílý svařák. Obojí zmizelo během chvilky. Když se setmělo, děti se stále rozsvícenými lampiony se pomalu začaly trousit k domovu.
L.J.
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Umírněnost a práce jsou dva nejlepší strážci ctností.
Don Bosco
14. dubna ředitelský den. Připravuje
jej celý ústav, zvláště kněží, kteří si rozdělili práci mezi sebe. Pan prefekt se postará o dobrý stůl, pan katecheta připraví chlapce ze stránky duchovní, zvláště
duchovní dárky. Pan školní rádce se postará o akademii, ředitel oratoře P. Veselý připraví na svátek oratoř. Ústav spolu
s oratoří zakoupil panu řediteli divadelní
scény v ceně 5.000 K. Oratoř sama pak
při té příležitosti pořídila skládací zpovědnici. Jinak bylo vše podle programu,
který udělal pan Přerovský.
30. dubna začíná krásný měsíc Panny Marie. Každodenní kázání na faře začíná P. Černík. Bude kázat osm dní. Pak
ho vystřídá P. Kostka, pak pan ředitel
a konečně P. Navrátil. Doma pro hochy
v ústavní kapli se čte kniha J. Pořického: Život a dílo bl. Jana Boska. Před čtením, hned cestou do kostela, se zpívá
každého dne Magniﬁcat. V ložnicích jsou
oltáříčky, které se večer před spaním
osvětlí, aby se tak co nejlépe uctila Matka Boží.
9. května jsme začali triduum k Duchu svatému. Po tři dny bude slavné sv.
požehnání s pěveckými vložkami.
13. května - příjezd P. Jankecha, kvadriána z Kroměříže. Přijel k nám seznámit se trochu se salesiánským výchovným systémem, který by chtěl aspoň
z části uplatnit při výchově dorostu františkánského. Je to velmi příjemný společenský důstojný pán. Naši chlapci se
s ním brzy spřátelili a nazývají ho „Páter
šedý“ podle barvy hábitu.
14. května byl pohřeb P. Josefa Bo-

Kronika ústavu (45.)
školní rok 1939–1940
bála, katechety v Moravské Ostravě. Zemřel po delší nemoci (tuberkulóza) u rodičů ve vesničce Ostratě a pochován byl
ve Hvozdné, kam je Ostrata přifařena.
Pohřbu se zúčastnili všichni naši chlapci
muzikanti s panem Tibenským a Přerovským, mimo to někteří kněží: P. Ignác
Stuchlý, P. Mrtvý, P. Kostka, P. Černík.
P. Jankech jako host šel také. Muzikanti tam i zpět šli pěšky. Na obědě byli
ve hvozdenském hostinci. Ostatní pak
jeli autobusem. Kněží se zúčastnilo celkem asi třicet. Fryštácký celebroval, ostravský P. Nejedlý kázal a štípský P. Šamánek pochovával pro nedorozumění
s farářem hvozdenským.
16. května začínáme novénu k Panně Marii Pomocnici. Spočívá hlavně
v tom, že před večerními modlitbami jeden z chlapců po písni přednese krátkou
báseň o Panně Marii a nato druhý krátce
promluví několik slov jako přednášku.
Básně měli: František Mrtvý, Vašíček,
Richter, Škoda, Douška, Beseda, Bařinka, Holík a Bittner. Promluvy: Vyoral,
Šmýra, Herzán, Franta, Vomáčka, Šesták, Juroška (náš Cyrilek), Kašík a Hrbatý.
Pan ředitel odjel do Rymic zpovídat
ty, kteří si ještě nevykonali povinnost velikonoční a vrátil se až druhý den.
18. května odjíždí P. Jankech, františkán. Při včerejším večerním slůvku se
s námi rozloučil. Projevil radost nad me-

Na Vánoce
PĚKNOU KNIHU
Bruno Ferrero: Potěšení pro duši.
Nový soubor krátkých příběhů a zamyšlení dává opět podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo
jen pro chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit.
Hana Pazlarová: Pěstounská
péče. Kniha by měla sloužit pracovníkům pomáhajících profesí v podpoře pěstounských rodin. První část se
věnuje procesu péče od práce se zájemci o pěstounskou péči, přes proces prověřování a přípravy po doprovázení a ukončení pěstounské péče.
Druhá část se zaměřuje na speciﬁcké
situace, např. dítě s poruchami chování nebo rozvod pěstounů.
Ladislav Heryán: Exotem na této
zemi. Kniha známého salesiánského
kněze a pedagoga, „pastýře undergroundu“, je putováním po stopách
Božího milosrdenství na této zemi.
V krátkých příbězích se setkávají dva
světy: svět Heryánovy kněžské každodennosti vyplněný setkáními s lidmi
z různých vrstev společnosti, vesměs
ale z jejích okrajů a svět biblických poselství a podobenství.
todou sv. Jana Boska, která je velikým
dobrem pro nynější mládež. A jako každé dobro, tak i toto, musí být rozléváno.
Ke snídani koupil pro všechny obyvatele
ústavu rohlíky. Před obědem byla uspořádána na jeho počest krátká akademie.
V 18 hod večer k nám přijela výprava
ostravských oratoriánů. Ti, kteří zvlášť
vynikli v katechismových závodech. Celkem 20. Vedeni byli P. Vojtěchem Basovníkem, ředitelem ostravské oratoře,
P. Jaroslavem Vrátníkem, prefektem,
koadjutory panem Hlaváčem a panem
Kuříkem. Poněvadž pršelo, jel pro ně
na holešovské nádraží pan František
Raška s koňmi. Hosté byli pěkně uvítáni
akademií a ubytováni ve velké ošetřovně, kde spali na slamnících na zemi. Asistoval pan Josef Šobáň, asistent zdejší oratoře. Jídelna byla pro ně zřízena
ve velké oratoři. P. Kostka odjel na kole
do Mysločovic na pouť, kde kázal a měl
mši svatou na svátek Nejsvětější Trojice.
Na fotograﬁi máme fryštáckou kapelu, zleva pan Tibenský, uprostřed P. Mrtvý a vpravo pan Škorpík.
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FESTIVAL ZEMĚ NA TALÍŘI VE FRYŠTÁKU
Na začátku listopadu opět ožil
fryštácký kinosál. Zamířilo do něj celkem 214 návštěvníků. Většinu z nich
tvořili žáci sedmé třídy, osmých a devátých tříd fryštácké základní školy a také
žáci zlínského gymnázia.
Spolek Z kola ven ve spolupráci
s nezávislým analytickým centrem Glopolis pořádal mezinárodní festival dokumentárních ﬁlmů Země na Talíři, který
se letos v Česku konal v Praze, Ostravě
a ve Fryštáku.
Promítli jsme celkem šest zahraničních dokumentů. Po každém následovala debata. Například o glyfosátu obsaženém v pesticidu Roundup a geneticky
modiﬁkovaných organismech s námi
diskutoval MUDr. Miroslav Šuta, který
do Fryštáku zavítal z Plzně. Na téma
permakulturní hospodaření debatovala Alena Suchánková z Permanetu
z Růžďky, o záborech půdy Alena Malíková z Nadace pro půdu. Tématiku fair
trade neboli spravedlivého obchodování

osvětlil Pavel Štěpán a projekt „Semínkovna“ představila Jana Hermanová
z Komárna.
O zpestření programu se postaraly
krátké animované ﬁlmy studentů UTB
ve Zlíně, ale také někteří Fryštáčané,
kteří prezentovali své „producentské
umění“ v oblasti lokálního jídla.

Návštěvníci si mohli zakoupit domácí bylinné sirupy, čaje, lokální fair trade
chili a další fair trade produkty jako je
káva a čokoláda, což jsou nejčastější
komodity vykupované pro spravedlivý
obchod. Občerstvit jsme se mohli také
v pojízdné čajovně v karavanu, která
byla v provozu od pátku do soboty.

Někteří šťastlivci se v rámci doprovodného programu vypravili do Lukova
na exkurzi na kozí farmu Julinová, kde
ochutnali výborné sýry. A jiní směnili
svá semínka pro budoucí setbu v semínkové burze.
Letošní festival byl také malým semínkem. Těšíme se, že z něj za rok,
díky novým zkušenostem, vyroste ještě
lepší akce. Děkujeme všem zúčastněným a především dobrovolníkům, bez
nichž by se festival mohl uskutečnit jenom stěží.
Miroslava Knedlová
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POZVÁNKA

FOTBAL

FOS Prameny ve spolupráci se
Základní školou ve Fryštáku Vás
srdečně zvou na pořad
„VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“, který se
uskuteční ve středu 7. prosince
2016 od 16 hodin
v hudebně ZŠ ve Fryštáku.
Účinkují děti fryštáckého souboru
Pramének.
Program: Hudebně-taneční pásmo
„Zima“, vánoční písně, české
a moravské koledy a společné
soutěžní zpívání s překvapením.
Pořad připravila paní učitelka Vlasta
Kunstová, moderuje ing. Jan Černek.
Koncert se koná pod záštitou
místostarosty města
Mgr. Libora Sovadiny.
Zveme fryštáckou veřejnost, všechny
příznivce a rodiče na společné
zpívání vánočních písní a koled.
Na Vaši účast se těší pořadatelé
a děti z Praménku.

POZVÁNKA
FOS Prameny ve spolupráci
s městem Fryšták a fryštáckou
farností Vás srdečně zvou
na XXXVIII. tradiční
VÁNOČNÍ KONCERT paní
učitelky Vlasty Kunstové, který
se uskuteční v pondělí 26. prosince
2016 od 15 hodin v kostele
sv. Mikuláše ve Fryštáku.
Účinkují: CM Prameny, děti
Praménku a soubor Pramen
se svými sólisty a sborem.
Program: Liturgické, vánoční písně
a skladby, české a moravské koledy,
autorské písně.
Pořad připravila paní učitelka Vlasta
Kunstová.
Koncert se koná pod záštitou
starosty města Mgr. Lubomíra
Doležela.
Těšíme se na Vaši účast a věříme,
že společně s námi strávíte příjemné
sváteční odpoledne.

FRYŠTÁCKOU KOPANOU ČEKÁ TĚŽKÉ JARO
Po velmi dobré loňské sezóně,
kdy většina fryštáckých týmů hrála
na špici svých soutěží a dorost dokonce vyhrál i postoupil do vyšší krajské
soutěže, se podzimní polovina nového
soutěžního ročníku fryštáckým fotbalistům, výsledkově nevydařila.
Podzimní část soutěží začala pro
fryštáckou kopanou obrovskou tragédií,
která na dlouhou dobu poznamenala
výkony našich hráčů mužských týmů.
Než se hráči dokázali trochu srovnat se
smrtí spoluhráče, nabrali v soutěžích
velkou ztrátu. Po té přišla pasáž lepších
výsledků a všichni věřili v dobrý konec
podzimu, kdy mužstvo čekaly listopadové dohrávky odložených utkání na vlastním hřišti. Ale v nich A tým získal bohužel jen jeden bod a přezimuje až na 13.
místě tabulky s 10 body.
Velmi podobně na tom je taky B
mužstvo mužů. Béčko získalo v podzimní části bodů 15, což stačí na 11. místo.
Hráči rezervního týmu měli na podzim
problémy hlavně v domácích utkáních,
kde poztráceli velké množství bodů. Naplno dokázali bodovat doma jen dvakrát
ze sedmi zápasů. Určitě nebyla v pořádku ani disciplína na hřišti, kdy zbytečné
tresty oslabovaly sestavu. Mužské týmy
proto čeká nesmírně těžké jaro, kdy budou bojovat v odvetách o udržení svých
soutěží.
Dorost vstoupil do vybojované vyšší
krajské soutěže velmi dobře. Krajská
soutěž má úplně jinou kvalitu soupeřů než okres, ta je vidět nejen ve hře
soupeřů, ale třeba i v úrovni rozhodčích nebo kvalitě hracích ploch. Kluci
z Fryštáku znovu doplněni o hráče Lukova neměli s přechodem do kraje velký problém. Pod vedením oblíbeného
trenéra Mikulíka posbírali na podzim 21

bodů, což už nyní zaručuje záchranu.
Navíc hoši mohou bojovat na jaře o medailové příčky, když ze 6. místa na ně
ztrácí pět bodů.
Co je další a rozhodně velmi pozitivní
zpráva pro kopanou v regionu, že všichni hráči ročníku 1998–2000 nastoupili
alespoň v jednom utkání za muže. Žáci
už před začátkem nové sezóny věděli,
že v letošním ročníku se nebude hrát
o sestup, protože v této věkové kategorii není v okrese přihlášený potřebný
počet mužstev. Pro Fryšták to znamená
v současné sezóně moc.
Mužstvo starších žáků prochází velkou generační obměnou, kdy přichází
na velkou hrací plochu kluci z přípravky. Tento skok se snažíme v letošním
ročníku zmírnit účastí též v soutěžích
mladších žáků. Věříme, že na porážky
ve starší kategorii kluci zapomenou výhrami v mladší. Podzim tyto předsezónní prognózy naplno potvrdil. Starší žáci
bodovali jen dvakrát, mladší naopak
vyhrávali a jen dvakrát o body přišli.
Na jaře to určitě bude ještě lepší.
Přípravka to je v letošní sezóně zatím výstavní skříň oddílu. Spoustu dětí,
výborné výsledky, kdy nejednou odcházel soupeř s dvouciferným přídělem.
Proto věříme v slušnou budoucnost.
Zcela určitě se na jarní odvety připraví v zimě taky muži a všem našim
příznivcům přinese nový rok lepší i veselejší sportovní zážitky.
Vedení oddílu přeje všem příznivcům, sponzorům, hráčům i občanům
města Fryšták krásné prožití svátků
a co nejlepší rok 2017.
JH
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BIKEŘI

Přišel, viděl, zvítězil...
Tak by se dalo charakterizovat účinkování Erika Caise v letošním ročníku
RPM Stav Wood Bike Series 2016. Při
všech třech letošních startech v závodech tohoto seriálu nenašel přemožitele v kategorii Junior a má tak 100%
úspěšnost. Tuto kategorii ovládl na závodech v Otrokovicích, Podkopné Lhotě
a při ﬁnále na Kyčerce.
Mimo série WBS se Erik zúčastnil
taky závodů obnoveného českého poháru ve sjezdu – BigMat Czech Downhill
Tour 2016. V rámci této série startoval
na Božím Daru, v Koutech nad Desnou,

ve Špindlerově Mlýně, který byl zároveň
i Mistrovstvím ČR, a na deštivém Klínovci. Nejlepším výsledkem bylo druhé
místo v kategorii Junior na posledním
klínoveckém kole. V celkovém pořadí
se, díky absenci na Ještědu, umístil na
3. pozici v kategorii Junior.
„Letošní sezonu hodnotím pozitivně.
Lokální závody WBS série jsem odjel
celkem 3, a ty jsem i ve své kategorii
vyhrál. V Českém poháru se mi tolik nedařilo, ale věřím, že v příští sezoně bude
vše jinak. Mám před sebou dlouhou
zimu a velké množství tréninků, tak uvidíme na prvním závodě sezony 2017,“
říká Erik před začátkem zimní přípravy.

SENIOŘI

Z lásky darované...

Senioři z DPDMF k roku 2017
Osud odřezává čas našeho žití
jak chirurg bolavou nohu.
Cítíme – li se v řiti
obracíme se k Bohu.
Někdo se modlí,
někdo zase pije.
Někdo svléká, poslední milenku jménem eutanázie.
Život je potvora, chybí nám pokora.
Co si přát do Nového roku?
Přejme si cokoliv, hlavně ať to nebolí!
Čím si připijeme?
Elixír mládí není, ale i nealko k sakru
umí srovnat čakru.
Buďme ﬁt!
J.V. Urban
Vysvětlivky:
Eutanázie – odchod ze života se svolením státních úředníků
Elixír mládí – dle Scoty z doby Rudolfa II. rum, žitná, morﬁum, patlála matlála aj.
Čakra – centrum těla odkud vychází životní energie
Sakra – kletba za deset otčenášů
Řiť – LPP + PPP = CP
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Blíží se Vánoce. Přemýšlíme, jaké
dárky koupíme, co nadělíme pod stromeček, kolik nás to bude stát, uděláme-li dárkem radost atd.
Uvažovali jste, že vlastnoručně
vyráběné dárky dávají skoro všechny
malé děti, ale jen velmi málo dospělých? Přitom tato výrobky mají velkou
přidanou hodnotu právě proto, že je
nedělal nikdo jiný než my sami! Rukodělná práce – výroba – sice vyžaduje vklad ve formě práce, času, který
se mnohdy z ekonomického hlediska
„nevyplatí“. Jejich hodnotou je však
radost z výroby, porozumění procesu,
který se ve výrobě skrývá. Nepravidelnosti, kterými se taková věc liší
od strojové výroby, se pak stávají její
duší, zdrojem souzvuku pro toho, kdo
ji dostane jako dar. Navíc tyto dárky
budou jistě z místních či znovu použitých surovin.
Zkuste udělat někomu radost!
SK
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VČELAŘI
Včelaři ZO ve Fryštáku znovu
po roce připravili malou výstavku, které předchází kurz medového pečení.
Podkroví včelaře Martina Doležala bylo
voňavým místem, kde se mísilo, válelo, vykrajovalo, peklo i zdobilo. Bohatá
účast hlavně dětí, poněkud překvapila
i samotnou Naďu Mrhálkovou z Hulína,
která nás vedla a předávala své zkušenosti. Maminky a babičky přivedly nejen
děvčátka, ale i kluky. Všichni nadšeně
vykrajovali těsto a brzy se mohla dát
do pečení jednatelka včelařů Mgr. Jana
Hrabíková. Bylo nás tolik, že se muselo
přimísit těsto. Ostatní jsme se pustili
do zdobení již předem napečených perníčků. Děti se snažily vykouzlit originální náměty zdobení srdíček, sněhuláků,
čertů a dalších ﬁgurek. Také maminky
a babičky se nechtěly nechat zahanbit
a tak bylo moc pěkné, jak společně
pracují a snaží se o nejlepší výsledek.
Ruku k dílu přidali i tři včelaři, všem
patří poděkování, vždyť co by to bylo
za včelařskou výstavku bez nazdobených perníčků.
Samotná výstavka se uskutečnila
v sobotu 12. 11. 2016 od 13-20 hod.
ve školní jídelně. Novým prvkem výstavky byl plastový úl, včetně včelího

MEDOVÉ ODPOLEDNE

díla z plastu. Je to nový trend včelaření. V našem spolku bude již třetí včelař nábízet svým včelám domov takto
netradiční. Pro kontrast zde byl také
těžký moravský univerzál, úl našich
předchůdců z šedesátých let. Nechyběl
ani dnes nejpoužívanější nástavkový úl.
Fotograﬁcký úl byl také středem zájmu,
je to bezpečná obrázková ukázka dění
uvnitř úlu. Několik zájemců si vyžádalo odborný výklad, aby dobře pochopili
tajemný způsob života včel a jeho projevy viditelné na včelím díle. Jistým a žádaným koloritem je ukázka živých včel,
včelařská literatura pro děti i dospělé,
naše kroniky nebo nástěnka s množstvím fotograﬁí historie i současnosti

včelařů a života spolku. Nechyběla „Dofkova medovina“ nebo voskové ﬁgurky
a nabídka medu. Perníčky se dobře
prodávaly, vůbec nevadilo zdobení nezkušených ručiček dětí. Naopak, vyjadřovalo to jistou sounáležitost mezi
generacemi. Malé děti zde měly malý
koutek pro vybarvování včelích obrázků.
Noví zájemci o včelaření se také našli
s dotazy jak začít. Medová soutěž byla
znovu lákadlem a vzorky všech medů
kladně hodnoceny.
Zájem o výstavku byl vcelku dobrý.
Přáním včelařů je více rozšířit povědomí
o důležitosti včely medonosné a jejich
produktech. Většina nevčelařů zná pouze med, někdo se občas setkal s účinky včelího jedu. Jak ale správně užívat
pergu, mateří kašičku nebo propolis,
to by bylo na malou přednášku. Aby se
nám to dařilo, budeme pořádat podobné poučné akce nadále. Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se zúčastnili
kurzu medového pečení, zdobení, balení a přípravy výstavky. Stejně tak velmi
děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a podporu včelařů.
Hodně zdraví, pohody a prosluněných dnů i v roce příštím přejí
fryštáčtí včelaři.

Přijďte si vybrat
svůj
vánoční stromek
Letos již tradičně jsme pro Vás připravili
pestrou nabídku vánočních stromků na adrese

VÍTOVÁ 283

5. – 16. 12. 2016

(případně do vyprodání zásob)

PO – SO 9 – 17 • NE 9 – 14 hod,
Telefon: 605 521 153
www.vanocnistromky-hefka.webnode.cz
• Prodávat se bude smrk ztepilý, stříbrný, jedle kavkazská, bělokorá, obrovská, balzámová a borovice
černá i lesní.
• Nově bude možnost zakoupení vánočních stromků
v kontejnerech.
• Kromě vánočních stromků bude v nabídce také jmelí
a vánoční stojany na stromky.
• Stromky od pěstitele vánočních stromků si můžete vybrat také na prodejně ve Slušovicích (ul. Vítězství 203).
SRDEČNĚ SE NA VÁS TĚŠÍ PĚSTITEL A KOLEKTIV.
placená inzerce
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci PROSINCI 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Jaroslav Baron
Antonín Březík
Bedřiška Dlabajová
Jana Doleželová
Radomír Dupal
Věra Filáková
Věra Holíková
Miroslava Hromčíková
František Chlud
Marie Chudárková
Antonie Jurčíková
Miroslav Kamenář
Karel Krajča
Jana Orsavová
Růžena Pazderová
Jiřina Petříková
Eva Polcerová
Ladislav Šlancar
Manželé Ladislav a Milada Hrubí
v prosinci slaví 50 let od uzavření
manželství tzv. „zlatou svatbu“.

Blahopřejeme!

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

HLEDÁM PODNÁJEM VE FRYŠTÁKU
případně v nejbližším okolí 2+1 nebo 2+KK.
Jsem z Fryštáku, rozvedená s 5letou dcerou.

placená inzerce

placená inzerce

Tel.: 720 437 957
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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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Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518
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