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S LO V O STA R O ST Y
Vážení spoluobčané!
Listopad nepřinesl do našich poštovních schránek jen další vydání
Fryštáckých listů, ale po několika –
snad nekonečných zhruba šesti měsících – i zprůjezdnění silničního průtahu,
který protíná naše město. Konečně si
– při pohledu na kompletně zrekonstruovanou krajskou silnici, most přes ni či
na nové přilehlé chodníky – asi všichni svorně můžeme vydechnout: dílo je
završeno a průjezd městem se navrací
tak říkajíc do normálu. Jsem velmi rád,
že jsme útrapy, kterými jsme si museli
v důsledku cca šestiměsíčního výrazného omezení provozu na hlavní tepně
projít, a to jak jako řidiči, tak i jako chodci (kde patrně byla situace ještě nebezpečnější), nakonec přece jen zvládli.
Dokončení na str. 5

Po silnici z Fryštáku do Zlína,
která slouží jako jeden z hlavních
příjezdů do krajského města, projede denně kolem osmi tisíc aut.
Od druhé poloviny října je vozovka
konečně opět plně průjezdná.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 17/2015/VII ze dne 7. 9. 2015 (Výběr)
• RMF bere na vědomí Sdělení ředitele
Krajského ředitelství policie Zlínského
kraje, ze dne 1. 9. 2015, ve kterém nesouhlasí s vyvedením kamerového a dohlížecího systému na obvodní oddělení
policie ČR Fryšták a s uzavřením dohody
o vzájemném využívání a ukládá Ing. Dohnalovi objednat hygienický posudek
prostor OO PČR Fryšták.
• RMF na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
ceny zadané na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava
účelové komunikace Vítová – Skalka
ve Fryštáku“ takto:
1. pořadí: Porr, a.s. odštěpný závod Morava, Tlumačov, Cena 1.976.340,- Kč
vč. DPH; 2. pořadí: SWIETELSKY, stavební s.r.o., Valašské Meziříčí, Cena:
2.064.801,- Kč vč. DPH; 3. pořadí: ALPINE Bau CZ, a.s., Valašské Meziříčí,
Cena: 2.111.051,- Kč vč. DPH; 4. pořadí: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín, Cena:
2.202.881,- Kč vč. DPH
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták a obchodní společností Porr, a.s., odštěpný závod Morava a pověřuje starostu města Mgr. L.
Doležela podpisem smlouvy o dílo.
• RMF na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky hodnocené podle základního
hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
ceny zadané na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Autobusové zastávky křižovatka II/489 a ul.
Vítovská, Fryšták - Vítová“ takto:
1. pořadí: MONSTAVBY MORAVA, s.r.o.,
Havířov – Prostřední Suchá, Cena:
1.796.516,- Kč vč. DPH; 2. pořadí:
JIP INDUSTRIES, s.r.o., Praha, Cena:
1.882.945,10 Kč vč. DPH; 3. pořadí:
Porr, a.s. odštěpný závod Morava, Tlumačov, Cena: 2.298.406,- Kč vč. DPH"
4. Pořadí: Správa a údržba silnic Zlínska,
s.r.o., Zlín, Cena: 2.358.555,- Kč vč.
DPH; 5. pořadí: RIS-MONT, s.r.o., Zlín –
Louky, Cena: 2.480.628,- Kč vč. DPH"
6. pořadí: DIPS ZLÍN, spol. s r.o., Zlín –
Prštné, Cena: 2.701.054,- Kč vč. DPH
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták a obchodní společností MONSTAVBY MORAVA, s.r.o.,
Havířov – Prostřední Suchá, a pověřuje
starostu města Mgr. L. Doležela podpisem smlouvy o dílo.
• RMF bere na vědomí materiál zpracovaný Ing. P. Dohnalem, který bude prezentovat na Finančním výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku.

• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
805/4 – ostatní plocha, o výměře 2 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli L. Grulichovi, Fryšták, a uzavřít
Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní
přípojky pro stavbu RD, čp. 247, umístěného na poz. p. č. 809, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták.
• RMF schvaluje záměr uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Fryšták
a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha na pronájem prostor
sloužících k podnikání v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, Komenského 381,
a to místnost v 5. NP o velikosti 19 m²,
část střechy a komína o velikosti 7 m².•
RMF ukládá OSM projednat připomínky
k návrhu smlouvy se žadatelem a zajistit
vydání jeho písemného vyjádření.
• RMF bere na vědomí návrh na restaurování pískovcového kříže ve Fryštáku,
v místní části Lukovské, vyhotovený 29.
7. 2015 P. Hradilovou, restaurátorkou,
a pověřuje OSM jednáním s vlastníky pozemků p. č. 1019/29 a 1019/56, oba
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve věci možnosti bezúplatného převodu na město
Fryšták s tím, že náklady spojené s převodem pozemků budou na vrub města
Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
433/1 – ostatní plocha, o výměře 3 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli
M. Fišerovi, Fryšták, a uzavřít Smlouvu
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní přípojky pro
stavbu RD, čp. 105, umístěného na poz.
p. č. 438, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
• RMF schvaluje ukončení nájemní
smlouvy uzavřené mezi MF a manželi Valovými, Fryšták, na pronájem bytu
č. B/235, v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, dohodou ke dni 30. 9. 2015,
a pov. starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje navrženou kompenzaci za provedené stavební úpravy bytové
jednotky č. B/235 nájemci, a to výmalbu
bytové jednotky č. B/235 v Domě s byty
pro důchodce Fryšták na náklady města
Fryšták, z důvodu prasklin nezaviněných
užíváním bytové jednotky ze strany nájemce, a pověřuje OTH zajištěním provedení prací.
• RMF schvaluje Přihlášku aukce k obchodování elektřiny v rámci sdružených
služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí s vyvolávací cenou
900 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního makléře,
a to pro účely nákupu elektřiny na Čes-

komoravské komoditní burze Kladno, a.
s., a pov. starostu podpisem přihlášky.
• RMF schvaluje Přihlášku aukce k obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu
pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr)
s vyvolávací cenou 630 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce
burzovního makléře, a to pro účely nákupu zemního plynu na Českomoravské
komoditní burze Kladno, a. s., a pověřuje starostu podpisem přihlášky.
• RMF schvaluje podání výpovědí sdružených služeb dodávek elektrické energie pro odběrná místa EAN společnosti
E.ON Energie, a.s., České Budějovice,
a pov. starostu podpisem této výpovědi.
• RMF v rámci veřejné zakázky Zajištění
telekomunikačních služeb s možností budoucího rozšíření pro městskou knihovnu, základní školu a mateřskou školu,
schvaluje jednotnou komisi pro otevírání
obálek a hodnotící komisi, a to v tomto
složení: Ing. M. Jašek – náhradník Bc. I.
Plšková, Ing. T. Černý – náhradník Ing. J.
Görig ml., P. Kozojed – náhradník J. Kozojedová, Ing. P. Gálík – náhradník L.
Eliášová, DiS., Ing. Uličník – náhradník
Mgr. L. Sovadina
• RMF schvaluje dohodu o odpovědnosti
mezi městem Fryšták a Bc. V. Kalafutovou, Zlín, a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF bere na vědomí Návrh na udělené
souhlasu zřizovatele s uzavřením smluv
o výpůjčce a pronájmu prostor v budově
ZŠ, v budově MŠ a pověřuje Ing. Černého projednat stanovisko zřizovatele
na uzavření smluv o výpůjčce a pronájmu prostor v budově ZŠ Fryšták a v budově MŠ Fryšták ve Finančním výboru při
Zastupitelstvu města Fryštáku.
• RMF schvaluje prodejní cenu Turistických nálepek jakožto doplňku k Turistické známce No. 1711 – město Fryšták
ve výši 12 Kč vč. DPH/kus.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 18/2015/VII ze dne 14. 9. 2015
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení – doporučení hodnotící komise – viz Zápis o posouzení a hodnocení
nabídek podle bodu 2 Zásad č. 1/2014
ze dne 9. 9. 2015 a akceptuje část veřejné zakázky ve věci dodávky internetového připojení a ukládá Ing. M. Jaškovi
zajistit Dodatek k výzvě ze dne 14. 9.
2015 ve věci Zajištění telekomunikačních služeb s možností budoucího rozšíření pro městskou knihovnu, základní
školu a mateřskou školu.
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• RMF schvaluje jako vítěze dodávky
služeb internetového připojení pro budovu MěÚ Fryšták společnost A VONET
s.r.o., Luhačovice, s nabídkou 10/10
Mb/s za cenu 3.025 Kč vč. DPH, schvaluje uzavření smlouvy na dodávku služeb
a pov. starostu podp. této smlouvy.
• RMF schvaluje jako vítěze internetového připojení pro budovu Vítová 100
společnost A VONET s.r.o., Luhačovice,
s nabídkou za cenu 351 Kč vč. DPH +
zřizovací poplatek 691 Kč, schvaluje uzavření smlouvy na dodávku služeb a pověřuje 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 „Oprava chodníku a povrchu místní komunikace na ul.
Drahová“, a to ﬁrmu DRAPLSTAV GROUP
s.r.o., Zborovice s připomínkami, kdy
RMF vyžaduje u chodníku 5ti letou záruku a u cesty 3letou záruku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták a ﬁrmou DRAPLSTAV GROUP s.r.o., Zborovice, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou MELICA NUTANS s.r.o., Jarcová - Bystřička,

ve věci prodeje dřeva v množství 30 m³,
a pověřuje starostu podpisem této kupní
smlouvy.
• RMF svěřuje Odboru technického
hospodářství Města Fryšták působnost
rozhodování o nájemních smlouvách
na pronájem hrobových míst, urnových
míst a míst v kolumbáriu.
• RMF s platností od 14. 9. 2015 pověřuje zaměstnankyni Bc. V. Kalafutovou,
referentku odboru technického hospodářství Městského úřadu Fryšták, uzavíráním a podpisem nájemních smluv
na pronájem hrobových míst, urnových
míst a míst v kolumbáriu.
• RMF schvaluje záměr uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9-0418A15
ze dne 7. 5. 2015 stavby „Průtah Fryštákem 2. a 3. etapa, chodníky, obruby“
mezi městem Fryšták, a společností
Porr, a.s., Praha, kterým se upravuje článek III. Doba a místo plnění - nejzazší
termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla z původně sjednaného data 30. 9. 2015 na nově sjednaný
termín 12. 10. 2015, a to z důvodu pozdějšího zahájení prací z důvodu opožděného vydání rozhodnutí o úplné uzavírce
a provádění záchranného archeologického průzkumu, tedy z důvodů objektivně
nepředvídaných a nepředvídatelných
okolností bez možnosti ovlivnění zhoto-

vitelem, a pověřuje starostu města podpisem dodatku
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi Městem Fryšták,
a ﬁrmou DIAKONIE BROUMOV, ve věci
bezplatné obsluhy kontejnerů pro sběr
použitého textilu od obyvatel ze strany
provozovatele, a pov. starostu, Mgr. L.
Doležela, podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí nabídku společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka
pro ČR na zajištění právní ochrany zastupitelů a ukládá starostovi předložit
na zasedání ZMF.
• RMF bere na vědomí zprávu o výsledcích žáků základních škol a ukládá
Mgr. L. Sovadinovi prezentovat výsledky
ve Fryštáckých listech.
• RMF ukládá Ing. Dohnalovi zajistit nálepku na auto Peugeot Boxer do konce
září.
• RMF souhlasí s vytyčením koňských
stezek ve správním území MF
• RMF v návaznosti na dokument Posouzení současného stavu dřevěných
částí střešní konstrukce kaple v místní
části Vítová zapsané v Seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod r. č.
103005, zpracovaný Ing. P. Starostou
dne 9. 9. 2015, souhlasí s podáním žádosti o vydání závazného ve věci opravy
kaple Bolestné Panny Marie na Vítové.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 07/2015/VII ze dne 5. 10. 2015 (Výběr)
• ZMF souhlasí se zajištěním on-line
přenosu tohoto zasedání včetně pořízení
audio – video záznamu.
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku ze dne 31. 8. 2015 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti
na předložený výpis z jednání ze dne 7.
9. 2015 a ze dne 14. 9. 2015 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí složení slibu zastupitele panem Vlastislavem Filákem.
• ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků vedených na účtech města
Fryštáku ke dni 5. 10. 2015 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k datu 31. 8. 2015 bez
připomínek.
• ZMF schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 03/2015 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
s účinností ke dni 1. 1. 2016.
• ZMF pověřuje ﬁnanční výbor projednáním záležitosti dvojího zpoplatnění
veřejného prostranství – p.č. 2/1, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem vydání
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doporučení, zda by mělo být veřejné prostranství na základě judikátu, čj. 9 Afs
86/2008-44, které bylo řádně užíváno
na základě platných nájemních smluv,
zpětně zpoplatněno podle aktuálně platné OZV MF č. 07/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
• ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši 200.000,Kč (prostředky ze státního rozpočtu) Římskokatolické farnosti Fryšták
a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem částečného krytí nákladů
spojených s restaurací venkovního pískovcového soklu, obnovy pískovcového
obložení soklové části interiéru a obnovy
5 ks kamenných architektonických prvků
fasády 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 dotace
z prostředků rozpočtu města Fryštáku
ve výši 48.000,- Kč (povinný podíl) žadateli Římskokatolické církvi Fryšták
za účelem částečného krytí nákladů

spojených s restaurací venkovního pískovcového soklu, obnovy pískovcového
obložení soklové části interiéru a obnovy
5 ks kamenných architektonických prvků
fasády kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Fryšták, a Římskokatolickou farností Fryšták a pov. starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 166 –
zahrada, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
o výměře 489 m², za cenu ne nižší, než
je cena stanovená znaleckým posudkem, žadatelce G. Dlabajové, Fryšták,
s podmínkou úhrady nákladů spojených
s převodem pozemku (geometrický plán
pro vymezení rozsahu věcného břemene, znalecký posudek a návrh na vklad)
na náklady žadatelky a zřízení věcného
břemene ke stavbě vodovodního a kanalizačního vedení pro město Fryšták
a uzavření příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě s názvem „11010-055097,
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2015

CG5M_Z_ZLFRN_OK“, umístěné na části městských pozemků p. č. 568/1 – ost.
plocha, p. č. 572 – ost. plocha, p. č.
2/1 – ost. plocha, a p. č. 19/4 – ost.
plocha, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
mezi městem Fryšták a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha
s podmínkou, že k plánovanému vedení
bude na náklady investora připoložena
stavební chránička prům. 110 pro budoucí využití města Fryšták (zavedení
optického kabelu dle požadované technologie), a to v trase od silnice II/490
u Hrubé hospody po odbočku u prodejny
Jednota dle platných právních předpisů.
• 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 „Fryšták, p. Kamenář, přípojka NN“, umístěné na části
městského pozemku p. č. 636/8 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene s připočtením DPH podle
platných právních předpisů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták a ﬁrmou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, p. Kamenář, přípojka NN“, umístěné na části městského
pozemku p. č. 1011/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene s připočtením DPH podle platných právních
předpisů, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o přípravě ﬁnální podoby nového
jednacího řádu města na příští zasedání
zastupitelstva.
• ZMF bere na vědomí stanovisko
JUDr. Březovjáka k záměru realizace projektu výstavby bytového domu na poz.
p. č. 559, 558, 474/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, ul. Dr. Absolona, s tím,

že další postup bude zvolen s ohledem
rozhodnutí Stavebního úřadu Fryšták
v dané věci.
• ZMF bere na vědomí zápis z ﬁnančního
výboru při ZMF s tím, že materiál bude
doprecizován na další zasedání ZMF.
• ZMF bere na vědomí informace Ing. M.
Kasaly k žádosti Ing. J. Surého, Fryšták,
o směnu části pozemku p. č. 907/3, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za část pozemku p. č. 907/5 a pozemek p. č. 902/68, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, s tím, že budou doplněny Ing. Gálíkem na příštím
zasedání ZMF
• ZMF bere na vědomí návrh smluvní dokumentace na převod objektu sokolovny
z vlastnictví TJ Fryšták, zast. Ing. P. Hrabíkem, předsedou, do vlastnictví města
Fryšták a za tímto účelem ustanovuje
komisi ve složení p. V. Filák, Ing. S. Velikovský, CSc., Ing. P. Gálík, Ing. J. Košák,
Mgr. L. Sovadina a pověřuje ji jednat
o doprecizování návrhu této smluvní dokumentace k převodu objektu sokolovny.
• ZMF ukládá předsedovi stavební komise při radě města projednat na svém
zasedání nevhodné parkování před objektem Horňanka v Horní Vsi.
• ZMF ukládá starostovi projednat s OO
PČR Fryšták stání (parkování) vozidel
na ul. Na Špici a Ke Skalce.

UPOZORNĚNÍ
Připomínáme, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku na podporu činnosti dobrovolných
neziskových organizací na rok 2016
je třeba doručit do podatelny MěÚ ve
Fryštáku nejpozději do 30. listopadu
2015. Potřebný tiskopis si můžete
stáhnout na adrese: www.frystak.cz.
v záložce MĚSTSKÝ ÚŘAD/formuláře.
Zároveň upozorňujeme, že nejpozději k datu podání žádosti je třeba
mít vyčerpanou dotaci na letošní kalendářní rok.

S LO V O STA R O ST Y
dokončení ze str. 1

Mnohdy se zaťatými zuby, ale zvládli. Je
i právě proto zcela na místě mé velké
poděkování vám všem, kteří jste se –
i přes případné výhrady k průběhu stavby či její organizaci, které se koneckonců nevyhnuly ani mně osobně – vzniklé
situaci chápavě přizpůsobili a obrnili se
trpělivostí i rozvážností. Velmi si tohoto
vašeho přístupu vážím. Současně dodávám, že konečná podoba opravené vozovky i nových chodníků snad naplňuje
naše společné představy o nové tváři
obou ulic 6. května a Zlínské.
To ale není to jediné, co budeme mít
v našem městě na sklonku tohoto roku
nového. Chtěl bych vás všechny totiž
(a letos pak obzvláštně srdečně) pozvat
na slavnostní akt společného rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Míru.
Náš smrk tentokrát, po několika letech,
z rozhodnutí rady města, zazáří novotou
– pochlubí se svou nově pořízenou moderní vánoční výzdobou, která má ambice vyrovnat se soudobým trendům estetického vnímání Vánoc a konkurovat tak
i vánoční výzdobě velkých měst.
Přijďte se tedy na vlastní oči přesvědčit, zda radní vybrali vkusně, a zavítejte
do centra města o první adventní neděli dne 29. 11. 2015, abychom všichni
společně – nejen v kulise podmanivé
vůně svařáku, grogu či jen obyčejného
čaje stejně tak jakož i tónů známých
melodií – prostřednictvím rozsvícení vánočního stromu znovu přivítali příchod
nejkrásnějších svátků roku …! Budeme
se těšit!
A ještě jedna poznámka: Úvodní dny
nadcházejícího měsíce nám připomínají pomíjivost lidského bytí – mimo jiné
i dnem Památky zesnulých. Využijme
tedy této jedinečné příležitosti a uctěme památku všech, kteří nás v koloběhu přirozeného řádu předešli a jejichž
odkaz si v srdcích jistě střežíme dodnes… jedenáctý listopad nepřináší jen
magický svátek všech Martinů či svěcení stejnojmenného vína, ale i vzpomínku
na válečné veterány – nezapomeňme
tedy ani letos uctít památku těch, kterým pojmy jako vlast, národní suverenita, nezávislost, demokracie, svoboda či
mír nebyly lhostejné a které vnímali jako
hodnoty z nejvyšších.
A ne jinak tomu asi není ani v případě druhého významného dne v dějinách
našeho národa, který si v podobě státního svátku připomínáme vždy 17. listopadu.
Nechť jsou nám tedy dějinné (i ty novodobé) události inspirací pro směřování společnosti třetího tisíciletí!
Vše dobré přeje

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Oprava portálů a soklů na Kostele sv. Mikuláše
V období od dubna do září 2015 pokračovala Římskokatolická farnost Fryšták
v obnově významné fryštácké kulturní památky – kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku, rejstř. č. 15865-7/1870. Jednalo se o obnovu venkovního pískovcového soklu,
obnovu pískovcového obložení soklové části interiéru a obnova 5 ks kamenných
architektonických prvků fasády (3 ks vstupních portálů na čelní straně kostela,
1 ks vstupního portálu vstupu do presbytáře a na kazatelnu a 1 ks okenního ostění). Na tuto opravu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (40. tisíc Kč), ale
také se podařilo získat ﬁnanční příspěvek z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2015 z Ministerstva kultury ČR ve výši 200 tis. Kč na obnovu této kulturní památky.
Restaurátorka Pavla Hradilová k obnově této památky mj. uvedla „Pískovcové
soklové obložení exteriéru a interiéru se nachází ve stavu absence restaurátorské údržby a jakékoliv ochrany proti povětrnostním vlivům. Některé části – zejména na severní straně kostela, se v současnosti nacházejí v havarijním stavu
a restaurátorský zásah je nezbytný a zejména na severní straně lodi kostela
a presbytáře nesou stopy vlhkosti, která se projevuje zejména ve spárách viditelným růstem mikroorganismů. Povrch kamene je pokrytý prachovými částicemi,
zbytky druhotných vápenných nátěrů a štuku, které byly částečně odstraněny.
Jednotlivé ozdobné prvky portálů a okna se nacházejí ve stavu absence restaurátorské údržby a jakékoliv ochrany proti povětrnostním vlivům. Některé pískovcové části – zejména patky ostění, se v současnosti nachází v havarijním stavu a restaurátorský zásah je nezbytný. Výsledkem musí být zachování a obnova
soudržnosti a pevnosti pískovce, ze kterého je památka zhotovena a zachování
pískovcových prvků, které tvoří pohledovou část objektu kostela a část vstupních
portálů do objektu kostela. Restaurátorský zásah spojený s rehabilitací objektu
je nejvýše žádoucí.“
Práce byly zahájeny začátkem dubna 2015 a byly ukončeny dne 30. září 2015,
předáním hotového díla investorovi za účasti zástupce Národního památkového ústavu v Kroměříži pí Mgr. Anny Grossové a referentky Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína
Ing. Olgy Gajdošíkové.
Celkové náklady na provedení prací
činily 487 tis Kč.

Anketa o „Žabě“
– výsledky
Během měsíce září jste nám odpovídali na otázky týkající se areálu Žaba
v Horní Vsi ve Fryštáku. Zaznamenal
jsem 271 odpovědí. Jak můžete vidět na přiložených grafech, značně se
u některých otázek lišily odpovědi před
a po datu 23. 9. 2015. V tomto čase
se na Žabě uskutečnilo veřejné setkání
zástupců radnice s veřejností v rámci
tvorby strategického plánu. Výsledky
vašeho hlasování jsem proto v grafech
rozdělil do dvou částí, a to před setkáním a po něm.
Vnímám dva názorové proudy. Jeden
by chtěl Žabu zachovat v současném
klidovém stavu, a druhý by si ji přál oživit. Výsledná čísla naznačují, že Žaba
by měla sloužit všem potažmo rodinám
s dětmi. Co se týká dodržování nočního
klidu, je zde zřetelný zájem o dosažení
kompromisu. Ten vyjadřuje odpověď
- záleží na typu akce. 125 lidí by bylo
ochotno tolerovat akce určitého typu
probíhající i po 22. hodině. O jaký typ
akcí by mohlo jít, nám napovídá první
graf. Dále z výsledků jednoznačně vyznívá, že má smysl se Žabou investičně
zabývat.
Děkujeme za vaše poznámky a náměty k dosažení všestranné spokojenosti.
Tomáš Černý

POZVÁNKA
Město Fryšták, Kotěrovo centrum architektury o.p.s., Trmalova vila FOIBOS
BOOKS si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na
slavnostní vernisáž putovní výstavy

Slavné stavby Antonína a Vladimíra Fischerových
ve Zlíně a okolí.
Výstava je věnována významným životním jubileím vynikajících architektů
a stavitelů. Akce se koná ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 17 hodin v obřadní síni
fryštácké radnice.
Záštitu převzal starosta města Mgr. Lubomír Doležel. Výstava bude pro veřejnost otevřena do 20. listopadu 2015 od pondělí do pátku v úředních hodinách
radnice.
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Policie ČR OOP Fryšták informuje
Pomalu a jistě přichází zimní období
a s ním i jedna zákonná povinnost - přezutí vozidla na zimní pneumatiky. Rozhodně tuto povinnost nepodceňujte.
Kdy tedy přezout na zimní pneumatiky?
V období od 1. listopadu do 31. března
je zákonem č. 361/2000 Sb. daná povinnost mít na vozidle obuty zimní pneumatiky, a to za předpokladu, že na silnici leží souvislá vrstva sněhu, ledu nebo
námrazy. Tato povinnost platí i v případě, že si budete vědomi toho, že pojedete do míst, kde se dá očekávat sněžení,
mrznoucí déšť, apod. I v tomto případě
musíte vždy do těchto míst vyjet s vozidlem, které má užity zimní pneumatiky. Stejné je to v případě, kdy narazíte
na svislou příkazovou dopravní značku
C 15a „Zimní výbava“ (symbol vozidla
a symbol sněhové vločky). I zde platí,
že daným místem můžete projet jen
se zimními pneumatikami na vozidle.
Zkontrolujte si i předepsanou hloubku
dezénu zimních pneumatik. Motorová
vozidla nepřevyšující maximální přípustnou hmotnost 3 500 kg musí mít hloubku dezénu nejméně 4 mm na všech kolech. U vozidel převyšujících maximální
přípustnou hmotnost 3 500 kg musí
mít hloubku dezénu zimních pneumatik
minimálně 6 mm, a to na všech kolech
hnacích náprav s trvalým přenosem
hnací síly. Z vědeckých studií a testů vyplývá, že vozidlo používající zimní
pneumatiky, díky speciální zimní směsi
a tvaru dezénu, zajistí lepší přilnavost
s vozovkou. Zimní pneumatiky jsou také
speciﬁcké proﬁlem lamel běhounu, které jsou blízko u sebe z důvodu udržení
co největší adheze mezi pneumatikou
a vozovkou. Zimní pneumatiky se vyrábí z mnohem měkčích směsí než letní
pneumatiky, aby si udržely dostatečnou

OKÉNKO ZASTUPITELE

přilnavost i za nízkých
teplot. Rozdíl zimních
a letních pneumatik při
nízkých teplotách v zimních měsících je velký, kdy vozidlo jedoucí rychlostí 50 km/h na zimních pneumatikách zabrzdí až o 8 metrů
dříve než na pneumatikách letních. Při
vyšší rychlosti je rozdíl mnohem výraznější. Pokud používáte k provozu vozidla
celoroční (univerzální) pneumatiky, lze
je použít v zimě, avšak v zimním období
musí samozřejmě splnit také minimální
hloubku dezénu. Univerzální pneumatiky, jsou spíše kompromis mezi různými
vlastnostmi, které jsou od pneumatik
očekávány. Jedná se o směs vlastností
letních a zimních pneumatik
npor. Mgr. Stanislav Hrdina,
vedoucí oddělení

Rozpočet se skládá
z každé koruny
Letos jsme se v rámci činnosti Finančního výboru několikrát věnovali
nákupu energii (elektřina, plyn). Díky
dobré práci městského ekonoma pana
Michala Jaška ušetří město optimalizací podmínek pro rok 2016 se zprostředkovateli cca 22 990 Kč. Další úspora
proběhla samotným sdruženým nákupem opět na Kladenské burze. Společně nakupují město Fryšták, TJ Fryšták,
FC Fryšták, škola a školka. Průměrná
cena silové elektřiny bez distribuce
oproti letošnímu roku klesla z 962 na
835 Kč/MWh a cena plynu v maloodběru se pro rok 2016 snížila z 722 na 548
Kč/MWh a cena ve velkoodběru klesla
z 715 na 555 Kč/MWh.
Za Finanční výbor

T. Černý

INFORMACE TECHNICKÝCH SLUŽEB
V provozu Technických služeb Fryšták dochází ke změně s ohledem na zimní
období, které trvá od 1. 12. 2015 do 28. 2. 2016. OTH upozorňuje na tyto změny
v režimu technického dvora:
každou sobotu (mimo státem uznané svátky) bude otevřeno 8.00 – 13.00 hod.
středa zůstává beze změny, a to 14.00 – 18.00 hod.
ve středu 23. 12. 2015 bude otevřeno od 14.00 do 18.00 hod.
ve středu 30. 12. 2015 bude otevřeno od 14.00 do 18.00 hod.
ve dnech 28. 12. 2015 a 29.12.2015 bude dvůr uzavřen
v sobotu 2. 1. 2016 bude dvůr také uzavřen.
Dále žádáme občany, především řidiče a majitele osobních vozidel, aby v případě sněžení nenechávali vozidla zaparkovaná na komunikacích. Takto odstavená
vozidla představují jak bezpečnostní problém, tak technickou komplikaci pro provádění zimní údržby chodníků a komunikací.
Od 1. 1. 2016 se budou vydávat na dvoře Technických služeb Fryšták pytle na
tříděný odpad. Každá domácnost má letos nárok na 1 roli žlutých pytlů a 1 roli modrých pytlů. Žluté pytle se dávají každý rok a modré pytle jednou za dva roky.

Vážení spoluobčané,
MO ČSSD ve Fryštáku se na svém
jednání dohodlo, pro vytvoření blogu
ve Fryštáckých listech na pravidelné
psaní článků pod názvem „Okénko
zastupitele“. Rok z rokem se sešel
a po složení slibu, odstoupení pana
doktora Česlava Zapletala ze zastupitelstva města Fryšták, jsem se stal
opět zastupitelem. I přes veškeré špinění mého jména a mé osoby na různých předvolebních akcích se stalo
něco nepředvídatelného, ale ze zákona možného. Ti co mi hlas nedali jsou
zmateni, ti co mi hlas dali a zato Vám
touto cestou děkuji si mohou říci, nepromarnili jsme svoji možnost, náš
kandidát byl úspěšný. Tolik na úvod.
Vážení spoluobčané, po Fryštáku se
začaly šířit pokud budu hodně slušný
desinformace nedůstojného charakteru,jak vůči mé osobě, tak vůči jménu a osobě pana doktora Zapletala.
Rozhodl jsem se pro to, uvést věci
na pravou míru. Zde použiji metaforu „ABY BYLO MEZI NÁMI DĚVČATY
JASNO“ a to jednou pro vždy. Dostala
se ke mně informace, která vychází
od některých osob blízkých městskému úřadu, že by se rádi dozvěděli kolik ten Filák tomu Zapletalovi vlastně
dal?, aby se vzdal svého mandátu
zastupitele města. Toto mně rozpálilo do běla ne proto, že tato záležitost
má ublížit mně, na to jsem si zvykl,
ale nemohu mlčet a souhlasit s tím,
že někdo se snaží znevažovat jméno a osobu pana doktora Zapletala.
Mám za to, že pan doktor dlouholetý
zastupitel, kronikář města Fryštáku
si toto nezaslouží. Já si osobně pana
doktora nesmírně vážím za jeho čestnost, skromnost, poctivost a pracovitost. Takové občany, bychom neměli
řadit mezi korupčníky, ti si to nezaslouží, ale ten kdo se touto myšlenkou vůbec zabývá, by si měl napřed
zamést před svým prahem.“ Podle
sebe soudím tebe“. Závěrem musím
konstatovat, že Filák žádný úplatek
panu doktorovi nevěnoval a proto pan
doktor nedostal možnost žádný přijat.
Tolik na vysvětlenou.
Vlasťa .F.
(Bez redakční úpravy.)

* ZUŠ Morava * Farní úřad Fryšták *
Srdečně Vás zveme na

ADVENTNÍ KONCERT
Neděle 29. 11. 2015, 16 hodin
Kostel svatého Mikuláše ve Fryštáku
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Morava

Děkujeme za pochopení
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IX. PUTOVÁNÍ POHÁDKOU

Tajemství lesa
Padající listy a nazlátlé koruny stromů nás jako každoročně přilákaly na vycházku do nedalekého lesa. Tyto krásné podzimní dny jsme si s dětmi ze třídy
Motýlků a Delfínků užívali v přírodě, vycházkami do blízkého lesa. Pozorovali jsme
padající listí, naslouchali zpěvu ptáků, vnímali vůně a učili se, jak se správně
v lese chovat. Zkoušeli jsme najít houby, které bohužel kvůli letošnímu suchu velmi málo rostou. Sbírali jsme šišky, spadané listí, žaludy a různé další přírodniny,
které jsme našli. Učili jsme se poznávat některé stromy podle tvaru listů. Kromě
nádherně zbarvených rostlin a listí jsme viděli i stále velké množství hmyzu jako
např. slunéčko sedmitečné a další druhy brouků.
Naše zážitky nám byly následně inspirací pro výtvarné činnosti ve školce.
Z nasbíraných přírodnin jsme společně s dětmi vytvořili výstavu, kterou jsme
doplnili našimi výrobky. Děti vyráběly zvířátka z kaštanů, malovaly muchomůrky
a hříbky, zapouštěly barvy a vytvářely pomocí barev podzimní krajinu.
Odměnou za naši snahu nám byla pochvala ze strany rodičů. V prostorách
třídy a šatny se nám také povedlo navodit a vytvořit krásnou podzimní atmosféru.
Daniela Hanačíková, učitelka MŠ

PODZIMNÍ DRAKIÁDA
Jak jsme září začali z vesela, tak
jsme i září zvesela zakončili. Letošní
drakiáda, která proběhla poslední zářiový den, byla velmi úspěšná. Neboť
nám po několika letech opravdu krásně
foukalo, a tak nebylo draka, který by se
na obloze neproháněl. Dokonce i slzička ukápla, když se drak utrhl a nemohl
se najít, ale nakonec se našel. I přes
velmi chladné počasí se za námi na
Skalku vydalo pouštět draka 80 dětí.
A věřte nebo ne, mnozí přišli pouštět
draka po dlouhé několikaleté odmlce.
A řekněte sami, není prima si zavzpomínat a zadovádět na louce jako za
mládí?
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První víkend v září patřil dětem a pohádkovým postavičkám. Konal se totiž
odložený pohádkový les. Měli jsme opět
na mále! Ráno jsme vstali, podívali se
z okna a nevěřili jsme vlastním očím.
Co jsme viděli ?... prší ...v ten okamžik
jsme si říkali, jestli můžeme mít takovou smůlu. Nakonec se počasí umoudřilo a celý program mohl proběhnout dle
plánu.
Král s královnou přivítali v pohádkové říši na tři stovky dětí v doprovodu rodičů, prarodičů, tetiček a strýčků.
Děti se na cestě setkávaly s různými
pohádkovými postavičkami, plnily různé
úkoly, vztahující se k ději dané pohádky.
Všechny děti byly velmi šikovné, uhádnout hádanky, oškrábat bramboru či
vytáhnout řepu zvládly na jedničku. Pro
ty, co se nezalekly ani čertů, loupežníků, ba ani ježibaby byly na konci cesty
připraveny diplomy a odměny.
Odpoledne program pokračoval
u chaty, kde si děti užily spousty soutěží, písniček, zastřílely si z kuše, jezdily na koních, vyřádily se ve skákacím
hradu. Podívaly se na psí spřežení a výcvik agility, který se dětem velmi líbil.
Nechyběla ani pohádka, ve které děti
pomáhaly zachraňovat kouzelný míč.
Nakonec se děti přece jen dočkaly
i dlouho očekávaného kouzelníka.
Děkujeme všem našim sponzorům
a Městu Fryšták, za jejich materiální
i ﬁnanční podporu, bez které bychom
velmi těžce uspořádali tak velkou akci.
Děkujeme také všem dobrovolníkům,
nejen pohádkovým postavičkám, ale
také všem ostatním, kteří nám jakkoli pomohli zajistit hladký průběh celé
akce. Děkujeme také našim příznivcům
a těšíme se na vás při příštím jubilejním 10. ročníku. A věřte, budete se mít
na co těšit.
Za o.s. Věneček Z.V.

Musíme hodně pochválit tvůrce domácí výroby, neboť letos se jich sešlo
více než předešlé roky. Bylo vidět, že si
dali opravdu záležet. Některé měly zajimavý design, jiné zase nápaditý tvar.
Porota měla velmi těžký úkol vybrat 5
nejhezčích. Bylo vyhodnoceno také 10
dětí, kterým drak létal nejvíce. V závěru dostaly balíčky všechny děti za jejich
snahu a trpělivost.
Děkujeme všem za bohatou účast
a těšíme se na Vás při další naší společné akci.
Za o.s. Věneček Z.V.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2015
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Výuka s podporou tabletů v ZŠ Fryšták
V uplynulém školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila jako partner do
projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem
„Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji“, známém spíše
pod pracovním názvem „Tablety“.
Cílem tohoto projektu ﬁnancovaného z prostředků Evropské unie bylo pořízení
20 kusů tabletů včetně příslušenství jako je obal s klávesnicí pro podporu výuky
s využitím ICT technologií. Dalším výstupem bylo absolvování 14 školení, každé
v rozsahu 5 hodin pedagogy naší školy. Tato školení zaměřená na používání tabletů
a jejich využití ve výuce absolvovalo celkem 21 pedagogů naší školy, jak z I. a II.
stupně.
Celková suma, která byla naší školou využita v rámci tohoto projektu byla
776 502,- Kč a celý projekt trval od 1. 10. 2014 do 31. 7. 2015.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Přátelská návštěva
fryštackých dětí a učitelů v Muráni
Ve čtvrtek 8. 10. 2015 jsme vyjeli na dlouhou cestu za kamarády do Muráně.
Na místo jsme dorazili o půl druhé odpoledne. Po srdečném přivítání s hudebním
doprovodem jsme se ubytovali a pochutnali si na výborném obědě. A pak hurá
do kulturního domu. Zde proběhlo oﬁciální přivítání s připomenutím 60 roků trvání
družby našich základních škol. S pestrým programem zde vystoupily děti ZŠ a ZUŠ.
Vystoupení se nám velmi líbila.
Večer nás čekala diskotéka, na které jsme se seznámili s muráňskými dětmi.
Myslím si, že jsou to ochotní a příjemní kamarádi.
V pátek jsme snídali již v 7, 15 hod., protože nás čekal náročný program. V kulturním domě jsme se zúčastnili hudební soutěže, z hudební ukázky jsme měli poznat skladbu a jejího interpreta, za správnou odpověď nás čekala sladká odměna.
Následovala beseda s ochranáři a prezentace o Muráni a jeho okolí, hlavně o Muráňké planině, v místním muzeu. Národní park Muráňská planina je chráněné místo,
kde se vyskytuje mnoho živočichů, rostlin a stromů, které už nikde jinde nespatříte.
Po opět výborném obědě nás čekal výlet na zámek v Betliari. Prohlédli jsme si
bohatě zdobené místnosti a prošli se obrovským zámeckým parkem. Po vydatné
večeři následoval volejbalový turnaj. Z množství zážitků tohoto dne jsme nemohli
ani usnout.
A je tu sobota poslední den našeho pobytu. Balíme věci, uklízíme, po snídani vyrážíme na Muráňský hrad. Nejprve jsme si prohlédli chov koní a povozili se koňským
povozem.Pak přišlo zjevení, z ničeho nic se objevilo stádo volně se pohybujících
koní. Překvapení a krása. Cesta na hrad připomínala výstup na hrad Lukov, počasí
bylo vlhké a mlhavé, takže krásné vyhlídky chyběly, snad někdy příště.
Po návratu nás čekalo těžké loučení, ale věděli jsme, že za týden se opět uvidíme u nás ve Fryštáku.
Zuzana Vidlářová a Natálie Grajová

DEN ŘEMESEL
Dne 2. 10. 2015 se žáci obou
devátých tříd zúčastnili Dne řemesel
v areálu bývalého Svitu ve Zlíně.
Ve dvou skupinách jsme navštívili ﬁrmy Flow Tech, zde se vyrábějí
lisovací nástroje a upínací přípravky,
dále Konform Plastik – tato ﬁrma dodává plastové díly interiérů do všech
evropských automobilů, Continental
Barum, odtud odcházejí pneumatiky
v letním i zimním provedení na nákladní i osobní automobily a velmi zajímavá byla i prohlídka kovárny Viva,
zde probíhá výroba výkovků od návrhu konstrukce až po povrchovou
úpravu. Tady taky proběhla prezentace některých středních škol např.
Střední průmyslové školy polytechnické – COP Zlín, Střední odborné školy
Luhačovice, Střední průmyslové školy
Otrokovice, Středního odborného učiliště Uherský Brod, ti jako součást
své prezentace rozdávali výborné
vdolečky.
Exkurze se mi líbila, získal jsem
přehled o ﬁrmách, o kterých jsem
nikdy neslyšel. Rozšířil se nám i přehled škol, který uplatníme při volbě
budoucího povolání.
Jiří Holík 9.B

POZVÁNKA
Český svaz včelařů, o. s.,
základní organizace Fryšták
pořádá
pro širokou veřejnost
v sobotu 7. listopadu 2015
v jídelně ZŠ od 13 do 20 hod.

MEDOVÉ
ODPOLEDNE
neboli

„Malá včelařská výstava“
spojená s prodejem včelích produktů,
perníčků, medoviny a soutěží
o nejchutnější med.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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LUKOVEČ K A

DRACI V LUKOVEČKU

S přicházejícím podzimem opět nastalo dětmi oblíbené období pouštění draků.
Václavková. Na pozici „Letouna“ se se
V sobotu 3. října jste jich mohli
svým drakem umístila Lucinka Křižkozaznamenat na loukách u myslivecké
vá. „Akrobatem“, který se ve vzduchu
chaty v Lukovečku mimořádný výskyt.
nejvíce kroutil a tancoval, se stal drak
Červení, zelení, pruhovaní, kolečkovaní, či nápaditě šikovnými tatínky po
Kristýnky Vařákové. Roli nejvytrvalejšího dospěláka si vysloužil Miroslav Noha
domácku vyrobení draci brázdili podzimní oblohu. Povětrnostní podmínky
ml., jehož drakovi se ve vzduchu moc
zalíbilo a létal velmi vysoko. Odměnou
byly velmi příhodné. Několik draků také
ozdobilo okolo stojící stromy. Nikdo se
všem zúčastněným dětem byl horký čaj
ale tímto dílčím neúspěchem nedal
a špekáček na opečení. Pro dospělé byl
odradit a všichni se snažili všemi možna zahřátí připravený svařák. Kdo ještě
nými způsoby udržet draka co nejdéle
létání neměl dost, mohl se zabavit s letícími šípy v podobě lukostřelby, která
ve vzduchu. Po samotném pouštění
nadchla hlavně starší kluky.
následovalo vyhlášení nejlepších draků
v různých kategoriích. S doma vyrobeTak zase příští rok přijďte své draky
ným a netypicky pomalovaným drakem
provětrat.
zvítězila v kategorii „Hezoun“ Sárinka
I.J.
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Keramický
a výtvarný kroužek
Není to tak dávno, co se poprvé
roztočil hrnčířský kruh na „Hrncování
s babím létem“ a už se děti pravidelně scházejí v keramickém kroužku,
aby tvořily svá první výtvarná dílka.
O kroužek je v Lukovečku zájem, dětem roste hlína pod rukama, podlehly
kouzlu její tvárnosti a prokazují dávku trpělivosti, kdy je důležité dodržet
technologii a čekat na svůj výrobek
i delší dobu než vyschne, vypálí se,
naglazuje a znovu vypálí. Začali jsme
drobnostmi, ale až zvládneme začátky, troufneme si na větší a složitější
výrobky. Kroužek nemá žádná věková
omezení, tvoří malí caparti a přidávají
se k nám i dospělí, a tak se všichni
těšíme na vzájemné předávání zkušeností a inspirace.
A zde jsou naše první krůčky, než
si vyšlápneme většími kroky.
ik
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Klub maminek L I S T O P A D
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před
restaurací U Žáků). Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cz a napsat nám můžete na adresu
vlastovky@email.cz.
Pravidelná ÚTERNÍ HERNA pro děti
s doprovodem se koná vždy od 9:30
do 11 hod. u Vlaštovek. Není třeba se
předem přihlašovat. Vždy je možnost
občerstvení kávou nebo čajem. Neustále se snažíme klub zvelebovat nejen
novými hračkami, ale postupně měnit
i celkové prostředí klubu tak, aby se
Vám líbilo a bylo Vám tam s dětmi příjemně. V letošním školním roce většina
dětí, které s maminkami do herny chodily, dosáhly „školkového“ věku a další,
které dorůstají, do Vlaštovek i se svými
maminkami, zavítaly nově. Pokud byste
však měly zájem také o odpolední hernu, je třeba se předem domluvit.
Těšíme se na Vás.
I letos jsme pro Vás ve spolupráci
s ﬁrmou BAMBINOT připravili předvánoční 15 % slevovou akci nejen na dřevěné didaktické hračky pro děti.
Od 9. do 22. 11. 2015 můžete
na webových stránkách www.bambinot.cz dle libosti objednávat. Heslo pro
slevu je: FRYSTAK2015. Hračky Vám
budou dodány do 14 dnů od ukončení
akce v herně u Vlaštovek, termín pak
bude upřesněn v prosincových FL.

PRAVIDELNÉ KLUBOVÉ AKTIVITY
• ZVÍDÁLEK – každý pátek od 10
do 11:15 hod. Kroužek pro malé děti
od 1,5 roku do 4 let s doprovodem.
• HRAVÉ A HUDEBNÍ DOPOLEDNE
S DĚTMI – každý sudý čtvrtek od 10
do 11 hod. s Danou Hradilovou. Pásmo
her, písní a říkanek, pohádka formou divadla. 5 lekcí za 400,- Kč.

• HRAVÁ ANGLIČTINA PRO MALÉ
DĚTI – každý čtvrtek od 15 do 16
hod. Celkem 12 lekcí za 960,- Kč. Maximálně 8 dětí ve skupince. Možnost
vyzvednutí dětí v mateřské škole. Kroužek povede Dana Hradilová, zážitková
pedagožka, která dva roky pracovala
jako asistentka učitele v MŠ ve Velké
Británii. Dětem se bude věnovat hravou
formou v prostorách klubu s využitím
hraček a pomůcek, ale i venku za příznivého počasí.

Kino, divadlo – zamyšlení
V posledních letech přichází do našich kin mnoho ﬁlmů z celého světa. Jsou si
téměř podobné v krutosti, brutalitě. Někdy s politickým podtextem a ohromně působícími sociálními prvky. I dříve se promítaly v kině, televizi ﬁlmy, ale té násilnické
krve v nich nebylo. Myslím si, že zdůrazňovaná brutalita, nadmíru přehnaná krutost
rozjitřuje instinkty, které jsou někdy až pod prahem lidského rozumu.
Nejsem puritánka, ale mám silné pochybnosti, zda tyto ﬁlmy plní své pozitivní
poslání zejména mezi dětmi a mládeží. Zda to podstatné co chceme, čeho by měly
být nositelem, není někdy překryto drásajícími scénami, na jejichž konci jsou mrtví,
zmrzačení, a to ve velkém množství.
Myslím, že by se daly hrůzy a krutosti odhalovat tak, aby zbytečně nerozdíraly
lidské pudy a instinkty, a přesto by ve své výpovědi působily. To však záleží na režisérovi. Dále si myslím, že by tyto ﬁlmy neměly být návodem dětem, mládeži. Možná,
že by tím ubylo šikany a násilí.
Vždycky jsem byla přesvědčena, že divadlo a ﬁlm by měly lidi vychovávat, že
by měla plynout z jeviště, od herců krásná spisovná řeč. S hrůzou jsem sledovala
poslední divadelní představení, kde téměř každé třetí slovo bylo vulgární. Dokonce
z úst hereček! Dnes je to sice populární. Režisér dává vyniknout lidovosti, humorné
lascivitě. Ve výsledku je to však bída! Musíme užívat taková hrubá a vulgární slova?
Cožpak trpíme nedostatkem slovní zásoby, která by tato vycpávková slova nahradila?
Co myslíte, nebylo by lepší, aby ﬁlm , televize, divadlo promlouvaly k člověku tak,
aby si mohl vzít příklad, aby o obsahu přemýšlel, aby mu narůstala křídla?
PS: Chudáci učitelé, rodiče. Mohou se snažit vychovávat potomky ke slušné
mluvě jak chtějí. Je to asi zbytečné. Vzory zvenčí jsou silnější.
SK

LISTOPADOVÉ SLAVNOSTI
u Vlaštovek
• SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
– čt 12. 11. nebo pá 13. 11. 2015
od 16:30 hod. – lucerničky, Svatomartinské rohlíčky, příběh o sv. Martinovi
formou divadélka. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Sledujte webové
stránky pro bližší informace.
• ADVENTNÍ SPIRÁLA – čt 26. 11.
nebo pá 27. 11. 2015 od 16:30 hod.
- adventní čas je tady zas – přijďte se
spolu s námi slavnostně naladit a prožít
začínající ADVENT. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Sledujte webové
stránky pro bližší informace.
Na všechny uvedené akce je třeba
se předem přihlásit na vlaštovčí mail
nebo na 605 48 28 39. Bližší informace ke všem našim akcím může také
získat na našich webových stránkách
nebo na facebooku FANTAZIE GROUP.
Tamtéž jsou ke shlédnutí i pořízené fotograﬁe z jednotlivých akcí.
Pěkné dny přejí a TĚŠÍ SE NA SETKÁNÍ S VÁMI
Míša Nutilová a Renča Šafková

Pozor! Výstava!
Ptáte se, odpovídám. Ano, výstava bude 28. a 29. listopadu 2015 ve
školní jídelně ZŠ Fryšták. Bude mít
trochu jiný nádech. Spojíme výstavu
pečiva s nahlédnutím do minulých
dob.
A tak – kdo chce, účastní se…
Různým druhem pečiva – dle přání i pečivem se zelím, které přinese již
v pátek 27. listopadu do školní jídelny
(do 18 hod.)
Kloboučky (dámské, pánské,
dětské), šátečky, kabelky (taštičky),
rukavičky apod. doplňky dřívějšího
oblečení. Můžete je nosit v průběhu
měsíce listopadu paní učitelce Knedlové do školy.
Věková kategorie vystavovatelů
není omezená.
Již dnes se těšíme na vše, co přinesete. Již dnes se těšíme i na hojnou účast návštěvníků. Myslíme, že
to bude zajímavé.
SK
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Buď připraven. Kdo dnes není připraven dobře zemřít,
vystavuje se těžkému nebezpečí, že zemře špatně.
Don Bosco
Dne 19. března jel pan ředitel na Lešnou a odtud na hody do Lukova. Zůstal
tam až do 21 hodiny. K nám přišli dva němečtí vojáci řeholníci, a jelikož pan ředitel
nebyl doma, pan prefekt je pozval k obědu. Zůstali v ústavu celé odpoledne. Svátek země jsme slavili 19. března, ačkoli
liturgicky se slavil teprve v pondělí.
20. března místo tiché mše svaté sloužil pan ředitel slavnou ke cti sv. Josefa.
Ostatní bylo jako ve všední den, jen požehnání bylo slavné. Vyučování bylo pravidelné po celý den.
23. března večer měli mladíci od 14 let
nahoru obnovu. Kázal P. Veselý. Zúčastnilo se jich kolem 100. Ačkoli se zpovídalo
večer od 17 hodiny v sobotu a po kázání,
přece jich většina šla ke zpovědi teprve
ráno v neděli.
24. března odjel P. František Lepařík
kázat spolupracovníkům do Brna. P. Navrátil byl v Jasenné u Vizovic kázat na adorační den. V poledne přijel pan ředitel
s P. Josefem Lepaříkem z Ostravy, který
bude kázat u příležitosti cvičení šťastné
smrti.
25. března se P. Josef Lepařík vrací
zpět do Ostravy. Bratr František se vrátil
z Brna. Naši pekaři Tomšík a Šesták pečou rohlíky pro mladíky: 18 kg mouky, 1 kg
cukru, 10 l mléka, 3 kg margarínu a ½
kousku kvasnic.
26. března je zakončení obnovy jinochů. Mši svatou v kapli sloužil pan farář
Kubín. Po mši sv. byla v divadelním sále
společná snídaně a pak na dvoře fotografování. Večer se hrálo divadlo „Kristus
neumírá“ z dob pronásledování v Mexiku za prezidenta Callese. Odpoledne byli
na divadle naši chovanci. Večer byla účast
slabá, zato herci hráli velmi krásně a s citem.
Jinak v březnu nebyla žádná zvláštní
návštěva. Přijel se k nám asi dvakrát podívat Msgre. Štancl.

Kronika ústavu (33.)
školní rok 1938–39
Na pondělí velikonoční jsme měli zdařilou vycházku do Žeranovic.
15. dubna přijel neočekávaně pan inspektor. Zdržel se tu skoro týden. Doporoučel při odchodu věrnost v zachovávání
pravidel. Jinak nic zvláštního.
22. dubna byla pěkná akademie, hlavní částí byly tělocvičné výstupy nacvičené
p. Bartuškem a zpěv p. Vilímcem.
23. dubna byl svátek pana ředitele.
Měl slavnou mši svatou. P. Navrátil byl
doma, zemřela mu sestra. Bylo sehráno
divadlo „Sv. Alois“.
24. dubna jsme podle salesiánské tradice začali měsíc máj: v 17 hodin před sochou Panny Marie v zahrádce se zazpívala
píseň a pak za zpěvu Magniﬁcat se šlo
do kaple. Byla četba o Panně Marii a pak
požehnání.
9. května přijel pan inspektor. Jel
do Zlína a za chvíli se vrátil. Vyřídil si některé záležitosti a vykonal inspekci ve školách.
11. května byla konference na známky.
12. května svolal pan inspektor některé z kněží do ředitelny a mluvil o plánech
na příští rok.
15. května jsme začali novénu k Panně
Marii. Večer na chodbě před obrazem před
večerními modlitbami po mariánské písni
mají kvintáni promluvy o Panně Marii. Pak
jsou večerní modlitby a slůvko. Kvartáni
a kvintáni bývají od velikonoc ve studovně
do 21.45 hod. Ráno představení vstávají
v 4.30 hod a chovanci v 5.00 hod, v 5.30
hod je společná mše sv., pak studium
do 7.30 hod, snídaně, zotavení do 8.15
hod, škola do 12.00 hod, ve 12.45 oběd,
zotavení do 13.30 hod, od 14 do 16 hod
škola, pak zotavení se svačinou, v 17.00
hod požehnání, pak studium, v 19.30 hod

Pozvánka na OBOROH
Dne 8. listopadu v kostele sv. Mikuláše se uskuteční koncert folkrockové skupiny Oboroh. Za 25 let své existence se
stala legendou. Skupina má na svém kontě 25 tisíc prodaných, kritikou velmi dobře
přijatých alb, přes 1000 koncertů nejen
v tuzemsku, ale i na Slovensku, v Polsku,
Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku,
Irsku a společná vystoupení s Filharmonií
Hradec Králové. Deváté album skupiny
Oboroh se jmenuje Znovu poprvé a obsahuje písně s adventní tematikou. Tvoří
tak protipól k dva roky starému pašijovému CD s názvem Šel přes potok Cedron
k hoře. Hudebníci různých žánrů běžně
organizují takzvané adventní koncerty,
na kterých však hrají koledy a jiné vánoční
písně. Skupina Oboroh v čele s písničkářem Slávkem Klecandrem se jako jedna
z mála u nás rozhodla sestavit opravdu
adventní program. Skládá se z několika
autorských skladeb a z písní ze starých,
středověkých i barokních, kancionálů.
Začátek koncertu je v 16.00 hodin.
večeře, zotavení, ve 20.30 hod večerní
modlitby a odpočinek.
16. května odjel pan ředitel do Ostravy
na důležité porady ohledně nových ústavů.
Vrátil se na druhý den večer.
18. května byla přenesena socha Panny Marie Pomocnice na faru. Všichni jsme
se zúčastnili v tomto prvním dnu třídenní
přípravy na svátek Panny Marie májové pobožnosti. Zítra a pozítří se jí zúčastníme
též!
19. května v 5.30 hod odjelo 7 kleriků
do Kroměříže na maturitní zkoušky: Vitásek, Ondrášek, Mikulík, Pustka, Škorpík,
Langer a Fabík. Byli u nás od 29. dubna.
20. května v poledne se klerici vrátili
z Kroměříže. Žádný z pozvaných hostů nepřijel.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Fryštáček začíná již svou 28. sezónu
Poslední červnová zkouška, posledních pár dní ve škole a pak už hurá na
vytoužené a dlouho očekávané prázdniny! Děti se rozprchly a vedoucím i nám,
rodičům dětí z Fryštáčku (především
tedy maminkám) začal celoprázdninový
krojový maraton, který jsme nevzdávali
ani v úporných letních vedrech. Během
dvou měsíců došlo k důkladné inventarizaci, úpravě, opravě všech krojů a
také došlo k došití dalších krojů, které
nám zaplatili naši sponzoři. Velké díky
a slova uznání lidem (sponzorům), kteří
nás podporují. Přece jen bylo potřeba
se o náš „fryštácký poklad“ řádně postarat. Každý kousek prošel důkladnou kontrolou. Hledalo se, skládalo,
přeskládávalo, chystalo, zašívalo, přišívalo, pralo, ukládalo…., ale výsledek
potěšil nás všechny. Konečně je zase
vše připraveno na další roky fungování
DFK Fryštáček. Věříme, že těch budoucích let bude mnoho!
Závěr školního roku byl bohatý na vystoupení, a proto nezbylo mnoho času
odměnit především děti za jejich úsilí,
snahu a píli, s jakou celý loňský rok
pracovaly. S blížícím se koncem prázdnin nastal tedy ten správný čas svolat,
po téměř dvouměsíční pauze, všechny
děti a uspořádat pro ně celodenní výlet
do Zlína. Tam pro ně už byl připravený
program. Navštívily hasičskou zbrojnici na Obecinách, kde se dozvěděly
mnoho zajímavostí z hasičské praxe.
Měly také možnost prohlédnout si celý
objekt, jeho vybavení i hasičská auta,
hydraulické kleště v akci, a v samozřejmě si mohly vyzkoušet stříkání z hasičské hadice. Poté se vydaly na exkurzi
do Městského divadla. Tady nakoukly
do tajuplného zákulisí divadelního světa a zažily si ten pocit stát na prknech
opravdového velkého divadla. Domů se
děti vracely unavené, ale nabité zážitky
a dojmy.
Přišlo září, s ním začátek nového
školního roku a pro děti z Fryštáčku
se uskutečnil výlet do Bojkovic, kde
vystoupily v rámci II. Setkáni pod Světlovem. Dětem se jejich pásmo opět velmi vydařilo a sklidily ohromný potlesk.
Zpestřením jejich vystoupení byl pak sólový tanec našeho mladého odzemkáře
Vaška z DFK Kašavjánek. Společně s
dalšími dětskými i dospělými soubory
z Valašska roztančily Tilichovo náměstí. Kdo přišel, neprohloupil. Každý návštěvník měl možnost vychutnat si kouzelnou atmosféru blížícího se podzimu,
kterou vytvořily nejen domácí a hostující soubory, ale celou tu parádu podtrhl
i tradiční řemeslný trh s domácími pro-

dukty, burčákem a spoustou dalších lákadel. Děti si nakoupily za kapesné od
rodičů drobné dárečky domů a opravdu
myslely na všechny. Atmosféra v Bojkovicích se nám všem líbila, a tak jsme s
návratem domů nespěchali.
Nastal říjen a pro děti to je měsíc,
kdy je sice nečeká žádné vystoupení,
ale už nyní se začínají pilně připravovat
na Vánoce. A překvapení to prý bude i
pro nás rodiče!
V rámci utužení kolektivu jsme si na
jeden z říjnových víkendů naplánovali
společný výšlap rodičů, dětí a vedoucích na Rusavu.
Psala se sobota 10. října 2015,
sychravé ráno, zatažená obloha a předpověď max. 10 stupňů. Ale ani to nás
nedokázalo odradit od dlouho plánovaného výletu. Sešlo se nakonec přesně

37 účastníků a po nezbytném fotografování na startu jsme se s malými přestávkami přesunuli na Rusavu, kde nás
v útulné restauraci už očekávali její majitelé. Většinu nadchl právě probíhající
Festival řízků v místní kuchyni. Venku
během oběda začalo mrholit, teplota
klesla na ne zrovna příjemně vyhlížejících 6 stupňů, ale ani to nám nezkazilo
náladu a na vrchol „U dubu“ jsme alespoň přidali do kroku. Následovalo nutné občerstvení a z kopce do Lukovečka
už nám šlapaly nohy samy (kupodivu
dětem ještě rychleji). Na konci našeho
výletu jsme zhodnotili, jak se nám výprava všem náramně líbila a slíbili si,
že se brzy vydáme na další! A tak se
nám tvoří nejen krásný kolektiv dětí, ale
také rodičů!
Děti, rodiče a vedoucí
DFK Fryštáček

Úspěšná
Anička Macková
z Fryštáku
Anička Macková z Fryšták závodí
ve sportovním aerobiku. O víkendu
3. - 4. října 2015 se zúčastnila závodů na Kladně, kde získala v triu
Macková – Moučková – Němcová
zlatou medaili.
Pod vedením Mgr. Moniky Váňové
trénuje v Aerobik klubu Zlín, kde se
v současné době připravuje na mistrovství republiky.
Aerobik klub Zlín je nejúspěšnějším aerobním klubem na Moravě a
stále hledá nové talenty. Chcete-li to
také zkusit, přijďte mezi nás na Benešovo nábř. 1739 ve Zlíně.
Další informace získáte také na
telefonu 608 751 612.
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Rozhovor s vedoucím výzkumu ve Fryštáku
archeologem Mgr. Miroslavem Popelkou
Ve dnech 11. – 14. 8. 2015 proběhl archeologický výzkum související s rekonstrukcí komunikace II/490 na ulici 6. Května v centru města Fryšták. Ústavu
archeologické památkové péče v Brně bylo původně na celý projekt vyhrazeno až
20 dnů pro výzkum. Především z technických důvodů stavu komunikace a vytíženosti provozu musely být práce archeologického týmu zkráceny na pouhé tři dny.
I tak se však potvrdil původní předpoklad vědců, že se jedná o zajímavou lokalitu
pro další archeologický výzkum.
Hned při začátku odkrývání nadložních vrstev vozovky, jižně od budovy
renesanční radnice, se v odkryté ploše
začaly rýsovat půdorysy původní zástavby. Jednalo se o stavby kvadratického
půdorysu, dřevo-hlinité konstrukce (tzv.
zemnice – tedy stavby, částečně zahloubené pod úroveň původního terénu),
přičemž se vzájemně překrývaly a byly
navíc porušeny mladšími konstrukčními
prvky – relikty kamenného zdiva. Tato
poměrně složitá superpozice přispěla
k určení relativní chronologie mezi jednotlivými stavbami. Nejstarším objektem byla zemnice s kůlovou konstrukcí,
ze které byla zachycena jedna kůlová jáma v jejím jihovýchodním nároží.
Po svém zániku byla porušena zemnicí
mladší a hlubší, která měla konstrukci
roubenou. Na dně této mladší zemnice
byly zachyceny konstrukční prvky v podobě zuhelnatělých trámů, uložených
do základových žlabů. Zmíněná mladší
zemnice bezpochyby zanikla při požáru,
jelikož její zásyp tvořily dočervena propálené vrstvy velkých kusů mazanice,
promísené s velkým množstvím uhlíků. Po svém zániku byla tato zemnice
pravděpodobně obnovena ve stávající
dispozici, kdy bylo použito již kamenné
podezdívky. Celá tato situace je na základě vyzvednutého materiálu, tvoře-
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nit lepší prostupnost povozů. Dá se
tedy očekávat, že také ve Fryštáku v minulosti nebylo podloží dostatečně pevné a že původní cesta nemohla nadále
dobře sloužit a musela být za pomocí
hatí zrekonstruována.

ného především keramikou, předběžně
datována do období vrcholného středověku. Zajímavým nálezem byl kompletní
skelet psa, nalezený na úrovni podlahy
v nejstarší zemnici. Další strukturou,
která stojí za zmínku, je relikt původní
cesty, sestavené z dřevěných trámů,
zpevňujících patrně značně podmáčený
terén v místech vedoucích od původního brodu přes vodoteč na dnešní ulici
Potoky. Komunikační horizont této haťové cesty je datován nálezem půlkrejcaru
Františka Lotrinského do druhé poloviny
18. století, avšak k přesné dataci dopomůže až dendrochronologický rozbor
jednoho z odebraných vzorků.
Ve zprávě je uveden nález haťové
cesty. Co přesně se za tímto výrazem
skrývá?
Hatě sloužily ke zpevnění komunikace. Jedná se tedy o zpevňující prvky,
v případě Fryštácké historické silnice
o dřevěné trámy, mající za úkol vyztužit
nestabilní podloží komunikace a umož-

Částečně rekonstruovaný džbán ze
starší (kůlové) chaty ve Fryštáku.
(foto: Ústav archeologické památkové péče Brno)
Dokážete určit přesně století,
ve kterém došlo k rekonstrukci staré
cesty a její vyztužení hatěmi?
Na základě nalezené mince půlkrejcaru z druhé poloviny 18. století, nacházející se na úrovni komunikačního
horizontu, lze s jistotou říci, že v této
době již cesta musela lidem sloužit. Logicky se dá také usuzovat, že před ní
zde musela fungovat ještě původní nezpevněná komunikace. Podle dispozice
přilehlých odkrytých domů se můžeme
domnívat, že první cesta zde byla už
ve středověku okolo čtrnáctého, patnáctého století. Vyztužení komunikacemi hatěmi ale přišlo určitě později. Kdy
však došlo k uložení trámů do země, lze
odhadovat pouze přibližně. Právě z nálezu mince bych osobně předpokládal,
že hatě byly položeny možná v 17. století. Je však i možné, že nefunkční trámy
mohly být v průběhu let postupně měněny za nové. Mohlo by to také znamenat, že i původní zpevnění bylo starší.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2015

Richard HOVADÍK
Sklepní romance
Ryzlink rýnský
a Modrý Portugal
na voňavé struny
ve sklípku hrál
Tekuté zlato
a plamen sklem prolíná –
vášeň té noci
vše objímá
Zářivý nektar
zve ke svým hrám –
při té hudbě
žádný není sám
Jak je to s určením stáři odkrytých
domů?
Z nalezené keramiky u starší stavby lze usuzovat na 14. století. Druhá
stavba byla určitě mladší. Výzkumem
se však nepodařilo zajistit dostatečný
soubor keramiky, abychom mohli stavbu podrobněji datovat. Ze superpozice,
čili zevzájemného vztahu obou objektů,
pouze s jistotou víme, že druhá stavba
je mladší. Můžeme tedy zase jen usuzovat, že by se mohlo jednat o dům z přelomu čtrnáctého a patnáctého století.
Při odkrývání zkoumaného místa nalezli navíc kostru menšího zvířete.
Jednalo se o nález pravděpodobně
malého psa, který se nacházel na úrovni podlahy staršího domu. Stáří kostry
lze tedy přibližně datovat do období zániku starší budovy.
Jaký význam mají nálezy a jak zajímavým místem je Fryšták pro archeologický výzkum?

Fryšták a okolí je pro archeology určitě zajímavým místem. Navíc zde nebyl nikdy proveden žádný větší výzkum,
a tak se jednalo o jedinečnou příležitost
něco se o dané lokalitě dozvědět.
Doba prací na nalezišti musela být
zkrácena z původních plánovaných
dvaceti dnů na dny tři, což výrazně
snížilo počet uskutečněných nálezů.
Myslíte, že v blízké budoucnosti bude
opět možnost se k výzkumu ve Fryštáku vrátit?
Momentálně to vypadá, že bychom
se mohli zúčastnit archeologického
výzkumu v souvislosti s plánovanou
stavbou rychlostní komunikace R49
do Fryštáku. Nebude se tedy jednat
o průzkum přímo v centru města, ale
v přilehlém okolí. I tak by archeologický
výzkum mohl přinést zajímavé informace o historii zdejšího regionu.
Jan Prachař
www.inaplech.cz

Z poháru
inspirace jak slunce
vychází –
kdo hledá moudrost
ve víně ji nachází
Bakchus však musí
myšlenky hladit –
jinak struny povolí
a přestanou ladit…

Senioři – Klas
Všude jsme snad byli - těch cizích zemí a končin co jsme
scestovali... Ale Lindáč v Dolní Vsi a nově opravená a posvěcená studánka? Tak tu mnozí z nás ještě neviděli. Proto
se stala cílem naší vycházky 22. 9. Za slunečného počasí
jsme se třemi osobními auty dopravili až k myslivecké chatě
Lindáč, kde se ujal slova náš
dnešní průvodce PhDr. Česlav
Zapletal. Dověděli jsme se třeba o tom, že osídlování Fryštacké brázdy začalo v Dolní Vsi,
pokračovalo na střed (fryštácké náměstí) a rozrůstalo se
na horní konec – Horní Ves.
Potom také o nedaleké historii, kdy v dolnoveském lese
zastřelil pytlák Galeta tehdejšího hajného Sloupenského,
a mnoho, pro nás zajímavých,
skutečností. Následně jsme

procházkovým tempem pokračovali ke studánce, ochutnali
čerstvou pramenitou vodu, při které jsme besedovali o létech našeho dětství. Dobře se to sedělo v přístřešku u studánky, kolem které jsou zbudovány lavičky. Krásné prostředí,
obrázek Panny Marie, úžasný klid rušený jen naší besedou
– to byla chvilka nezapomenutelné pohody. Kolik krásných
míst je v našem blízkém okolí
a je jen na nás udělat si na ně
čas. A když k tomu máte, jako
my jsme měli, zasvěcený výklad, pak je to stoprocentně
zhodnocený čas. Za otevřená
dvířka k historii našeho okolí,
Vám pane doktore Zapletale,
patří náš vřelý dík.
Za KLÁSek A. Bačůvková
foto J. Ohlídal
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FOTBAL

Fotbalisté Fryštáku hrají nejlepší sezónu v nejvyšší krajské soutěži

Už jen několik dní dělí mužstva
mužů od konce podzimní části sezóny
2015/2016, mládežníci již mají dohráno. Bilancování podzimu bude rozhodně
veselé. Ale pojďme na začátek.
Krásné léto, plné tropických dnů
lákalo spíše k bazénům než na hřiště.
Počasí bez srážek dělalo vrásky na čele
nejen třeba zemědělcům, ale také fotbalistům. Nedostatek vody k zavlažování travnaté plochy fryštáckému hřišti
určitě nepomohl. S obrovskou dřinou
a potem ve vedrech a v době dovolených se museli prát také fotbalisté.
Fryšták začal novou sezónu tradičně
účastí v poháru hejtmana Zlínského
kraje. Co začal, on stále v poháru žije!
Hráči Fryštáku totiž stojí na prahu obrovského historického úspěchu. Na jaře
bude hrát Fryšták na domácím hřišti
už semiﬁnále. Postup do ﬁnále hraném
na ligovém hřišti ve Zlíně by byl pro samotné hráče, ale zcela jistě pro fryštácké příznivce nezapomenutelným okamžikem. Dobré výsledky v poháru byly
odrazovým můstkem k doposud nejlepším podzimním výsledkům v Krajském
přeboru. Mužstvo pod vedením nového
trenéra Ivo Světlíka hraje na špici soutěže.
Muži B mužstva se přihlásili také
do soutěže III. třídy, přestože v okrese
Zlín už tak učinilo vzhledem k nedostatku hráčů jen dalších devět B týmů.
Přece by hráči neochudili fanoušky
o místní derby s Kostelcem, Štípou
a dalšími mužstvy z okolí. Béčko hraje klidný střed tabulky, hodně využívá
stále lepšících se hráčů dorostenecké
kategorie a zejména na domácím hřišti skvělým fandům připravuje ofenzivní
gólové hody.
Dorostenci vstupovali do sezóny
s šesti hráči, kteří přišli z kategorie
žáků. Znovu bylo potřeba navíc dopl-
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nit řady hostováním hráčů z Lukova.
Obrovským příjemným překvapením
jsou potom hra i výsledky dorostenců.
Z Fryštáku si každé mužstvo na podzim
odvezlo příděl pěti a více obdržených
branek, na hřišti soupeřů dominovali
kluci podobně. Suverénní cesta podzimem, okresní přebor dorostenců má
zaslouženého krále, který přezimuje
na prvním místě – výbornou partu našich hráčů.
Po odchodu silné generace žáků
do dorostu došlo k výrazné obměně

týmu žáků příchodem chlapců z přípravky. Najednou místo čtvrtky hřiště museli kluci běhat při utkáních přes celé
hřiště, navíc proti ročníkově starším,
urostlejším i rychlostně vybavenějším
protihráčům. Přesto všechno se s tím
mužstvo popralo poměrně dobře. V pěti
podzimních utkáních dokázalo bodovat
a skončilo po polovině soutěže na 6.
místě.
Asi s největšími otazníky vstupovaly
do nové sezóny již o prázdninách děti
z přípravky i jejich rodiče. Po několika
letech totiž skončil u přípravky trenér
Pavel Gálík, kterému je potřeba tímto
moc poděkovat. Na místo trenéra přípravky se ovšem podařilo vedení oddílu
získat hráče A mužstva Jana Krhůtka,
který má s trénováním mládeže zkušenosti z Kostelce. Po několika společných trénincích i utkáních si nový trenér
získal srdce malých fryštáckých hráčů.
Daří se znovu přípravce také v zápasech, kdy až na porážku v Malenovicích
mužstvo své soupeře obdarovává pořádným přídělem vstřelených branek.
Nemůžeme ani zapomenout na další podzimní událost. Na hřišti ve Fryštáku byla za pomoci ﬁnancování města
dokončena přístavba nových šaten
a sociálního zázemí. Tento první krůček
snad bude mít brzy následování v podobě rekonstrukce stávajících a mnohdy
už zcela nevyhovujících tří šaten. Jsme
moc šťastní, že se fotbalistům podařilo
nalákat svými výkony na podzim do hlediště stovky diváků, děkujeme sponzorům za dary do tomboly při utkáních
a přejeme všem občanům Fryštáku klidný závěr letošního roku.
–jh-

POKRAČUJME V MYŠLENCE NAŠICH PŘEDKŮ
V posledních měsících je možno na stránkách Fryštátských listů hlasovat
a diskutovat o různých tématech. Město Fryšták a bohužel jen několik aktivních
desítek občanů pracuje v posledních měsících na vytvoření Strategických plánů
na následujících několik let. Občané mohli slyšet nebo číst prezentace neziskových organizací ze společných setkání. Přesto všechno dovolte nám zástupcům
strany Sportovci pro všechny, jak se říká „přidat svou trošku do mlýna“ k těmto
diskuzím.
Chceme připomenout občanům
předků „VYBUDOVAT NOVÝ STADION“.
města Fryštáku, že jedním z bodů voStavba současného sportovního areálu
byla zahájena roku 1950 a po 15 lelebního programu byla nabídka vytvoření velkého sportovně kulturního centra
tech většinou obětavých brigádnických
v místě stávajícího fotbalového hřiště.
prací (někdy až 300 občanů Fryštáku) ji
Na tuto akci máme vytvořenou projekdokončili předkové v roce 1965. Od té
tovou studii. Domníváme se totiž, že tak
doby uteklo spoustu času, areál byl pojako v mnoha obcích napříč Českou restupně modernizován výstavbou několika dalších sportovišť z různých dotací
publikou je to správné a nejlepší místo
pro kulturně sportovní život ve městě.
a v současné době je v tomto místě
Pojďme pokračovat v myšlence našich
pořádáno až 800 akcí/událostí/ ročně.
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Tréninky fotbalistů i hasičů, mistrovská
a přátelská utkání, oslavy, večírky, téměř nepřetržitě je využívána plocha
s umělým povrchem, možnost zahrát si
mají tenisté. Sportoviště využívá týdně
několik stovek lidí, vždyť jen dětí do 18
let má oddíl registrovaných 85. Návštěvy na utkáních nejednou v posledním období o víkendech přesahují 200
lidí, při výročí 80. let kopané a účasti
takových celebrit jako fotbalistů Straky, Dobiáše nebo herců Trávníčka, Suchařípy dokázalo prostor na stadionu
naplnit více než 500 lidí. Areál má 24
hodin denně svého správce, což je velká výhoda. Dalším argumentem, proč
místu věnovat pozornost jsou zvyšující
se náklady. Přijde doba, a nebude to
již dlouho trvat, kdy současný výbor FC
Fryšták bude muset celé místo předat
městu. Situace je neudržitelná. Roční
náklady šplhají v posledních letech nad
500.000 Kč. Jsou to zejména náklady
za energie - vodu, elektřinu, vytápění,
dále výplaty rozhodčím, hospodáři, tre-

nérům mužů, za hnojivo, travní směsi,
praní dresů i pokuty. Příjmy od státu nebo fotbalového svazu jsou jen
60.000 Kč, granty od města Fryšták
50.000 – 70.000 Kč a ještě jsou někomu trnem v oku, přestože je to podstatně méně než například v sousedním
Lukově nebo desítkách dalších obcí
v okolí, kde jsou částky několikanásobné. Dá se říci, že tak oddíl drží výbor,
který zajištěním sponzorů ﬁnance dokázal v posledních letech vždy získat. Jistě pochopíte, že takto to je neudržitelná
věc. Proto se jako perspektivní řešení
jeví spojení našich sil s úsilím a možnostmi města, jak je tomu ve většině
obcí, kde obce převzaly zodpovědnost
za sportovní a kulturní vyžití i rozvoj aktivit svých občanů. Znovu nechoďme
daleko, tímto způsobem už to funguje
v sousedním Lukově nebo Slušovicích,
kde obce vlastní celou infrastrukturu,
zajišťují náklady na její provoz, přičemž
hlavně uvolní neziskovým organizacím
soustředit získané prostředky na vlast-

ní činnost, tedy to podstatné. Proto je
v zájmu nás všech tento prostor využívat a to byla také volební myšlenka hnutí „Sportovci pro Fryšták“. Jsme rádi,
že tato vize též zazněla z úst několika
občanů na setkáních ke strategickým
plánům, přesto se nám zdá, že jsou ty
hlasy slabé. Znovu tedy nabízíme tento prostor a naši myšlenku Vám všem.
Máme zpracovanou studii na doplnění
areálu o dětské hřiště, umělou ledovou
plochu i skatepark, o tribunu s podiem
pro pořádání kulturních akcí a koncertů, kde uvnitř může být sauna nebo prostor pro masáže, zastřešení tenisových
kurtů obloukovou halou a tím zajištění
největší haly ve Fryštáku (třeba pro
mažoretky, aerobik), máme plán na dokončení rekonstrukce stávajících šaten.
Popravdě dokážeme si představit realizaci těchto plánů, protože při cestách
po sportovištích v jiných městech vidíme, že jsme ve Fryštáku zaspali dobu.
Za výbor FC Fryšták,
Vratislav Rudolf, předseda

SKAUTI

Nová sezóna, farmářské trhy i podzimní minitábor
Hned 1. září jsme odstartovali další skautský rok první schůzkou. Září je
vždy trochu hektické a tak do našich
řad postupně přibývali noví a noví členové. Letos jste měli možnost se s námi
trochu blíže seznámit i na Farmářských
trzích. Ti z vás, kteří k nám zavítali, měli
možnost podívat se, jak bydlíme na táborech, protáhnout své mozkové závity
nad několika šiframi, zavzpomínat či se
přiučit v oboru uzlování nebo ochutnat
jeden z našich na ohni připravovaných
gulášů. Pořadatelům mnohokrát děkujeme za pozvání a umožnění ukázat se
ve Fryštáku i veřejně.
No, a ostatně jako každý podzim,
i letos jsme společně s dívčím oddílem vyrazili na typický víkend, strávený
v podzimní přírodě. Nutno podotknout,
že po několika letech se nám snad podařilo rozšířit naši členskou základnu
a tábora se zúčastnily na dvě desítky
dětí. Budeme i nadále doufat, že tento
trend udržíme.
Páteční večer byl pro řadu nováčků
spíše seznamovací a tak jsme už tak
nabitý program doplnili o trochu toho
povídání. Zjistili jsme, co to vlastně ten
Skaut je, jak vznikl a také co všechno
nás nejen letos čeká. Malá noční hra už
byla pouze příjemnou tečkou za prvním
dnem.
Chata Eliška před zimou potřebuje
spoustu údržby a práce a právě tím začal nový den. Po ranní rozcvičce jsme
se pustili do úklidu dřeva a okolí chaty,

nachystali večerní táborák a pustili se
do vaření. Mnozí si poprvé vyzkoušeli,
jaké to je vařit venku na ohni a výsledkem bylo několik variací bramborového
guláše. Sobotním odpolednem jsme
propluli spolu se spoustou her a den
završil společný táborový oheň. Alespoň jsme si to mysleli. Před plánovanou
večerkou nás totiž potkala ještě malá
výprava, zakončená nočním opékáním
na ohni.

Nedělní ráno ve svižném tempu nás
dovedlo do závěrečného dne a k posledním hodinám her a zábavy. Langoše, závěrečný nástup, odměny, poděkování a můžeme se těšit na další víkend
v přírodě.
A tak vypadaly první týdny našeho
nového roku a my se samozřejmě těšíme na mnoho dalších společných zážitků i nové členy, které ve svých řadách
rádi uvítáme.
Fotky z obou akcí i všechny potřebné informace a kontakty naleznete
na našem webu www.skautfrystak.
cz nebo na naší Facebookové stránce
Skaut Fryšták.
Adam Bělák
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Adopce na dálku

V měsíci LISTOPADU 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Bhoomika Achri

Svathi J.

Davudulla Hakim

Sohan Fernandes

Vážení adoptivní rodiče,

Jiří Brázdil
Ladislav Dlabaja
Stanislava Dlabajová
František Doležal
Marie Dřímalová
Božena Horáková
Alenka Chládková
Alena Jandová
Vlastimil Kapusta
Pavel Malina
Jiří Maroň
Vnislav Nováček
Jan Petřík
Ludmila Svačinová
Břetislav Sysel
Milena Šímová
Emilie Šiřinová
Anna Zezulková

Opět je tady „dušičkový“ čas a s ním i začátek další sbírky na podporu adopce
dětí na dálku v našem městě. Dovolte nám ještě krátké ohlédnutí za dobou, která
uplynula od konce minulého roku. V měsících lednu, dubnu a červenci jsme odeslali celkem 36.500,- Kč což je částka pokrývající potřeby sedmi indických dětí.
Od léta jsme naši rodinku adoptovaných dětí omladili o dvě děvčata a dva chlapce. O nich jsme se podrobněji zmínili v minulém čísle FL a dnes máte možnost
si prohlédnout jejich fotograﬁe, které jsme obdrželi v průvodních dokumentech.
Zůstatek úspěšné sbírky z minulého roku činí 23. 956,- Kč.
Své dary můžete také letos předat do rukou osvědčených organizátorů sbírky:
paní Daně Konečné na matrice MěÚ, paní Marušce Chudožilové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města těmto občanům: Márii Urbáškové, Zdeňce
Doležalové, Marii Vaňharové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, Aničce Skaličkové,
Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi. Budeme rádi, pokud se
najde na Žabárně ochotný organizátor, který by nahradil dlouholetou oporu našeho týmu paní Růženu Vítkovou, které zdravotní důvody přes její obdivuhodný elán
a chuť do života neumožňují pokračovat v aktivní podpoře adopce dětí na dálku.
Svou podporu nám přislíbil na poli propagace v městském rozhlase i FL vždy
ochotný a obětavý Mgr. Pavel Nášel. O průběhu jubilejní dvacáté sbírky na adopci
dětí na dálku ve Fryštáku budeme veřejnost informovat i prostřednictvím informační skříňky na náměstí.
Všem ochotným lidem širokého srdce, kteří se zapojí do této prospěšné akce,
předem srdečně děkujeme.
organizátoři sbírky

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

Jací jsme?

Vašku, díky!

Odkud berete tu energii, ptají se mě často občané. Víte, práce ve škole je mnohdy nelehká, i když já si život bez dětí, školáků, mládeže, občanů nedovedu představit. Čas od času se naskytne příležitost, přijdou mne do školy, domů navštívit bývalí
žáci. To mi vždy srdéčko poskočí a zajiskří v oku. Dozvím se, jak se jim vede, co je
trápí, povzbudím je a vždy najdeme něco, čemu se srdečně zasmějeme.
Tato osobní setkávání, a tím myslím i setkávání a návštěvy jubilantů, kterým
chodím za Komisi občanských záležitostí při MZ Fryšták přát, to podání ruky, to otevření srdce, to pokládám za nádherné aktivní mezilidské jednání, za náboj energie.
Ať jsou to mladí lidé, či lidé v pokročilém věku. Prohodím pár slov a jsem jedním
z členů rodiny, jsem jejich vrba, jsem jejich rádce.
Vzpomínáme a předáváme si nadšení, které naplňuje naše životy, předáváme
si vzájemně ty trošky nesobeckého štěstí. Smějeme se, diskutujeme, děkujeme
si vzájemně za krásné minulé chvíle. Prostě je nám dobře, i když je to jen určitý
vymezený čas.
Možná, že pak každý z nás doma „rozebírá“ naše setkání a je (třeba) i pyšný,
že se rozdal, že dal teplo do duše druhého člověka, že si při besedování uvědomil,
že existují ještě dnes krásní a otevření lidé, kteří předávají i čerpají životní energii
právě z těchto přátelských besed.
Proto buďme člověk člověku člověkem.
SK

Poslední víkend v září se uskutečnil
atletický závod 10 družstev z ČR v Olomouci.
V družstvu Olomouce byl také závodník Václav Staněk. Proč? Zlín běžecké družstvo nemá. Ptáte se, jak
náš Fryštačan „bojoval“? Vyhrál první
místo v běhu na 800 m, vyhrál první
místo v běhu na 400 m, pomohl vyhrát
štafetu na 400 m, tedy první místo ve
štafetách. Tomu říkáme „nářez“!
V současné době je na 14denním
soustředění na Šumavě s reprezentací
národního družstva. V roce 2016 bude
mistrovství Evropy.
Vašku, přejeme Ti, ať jsi nominován!
Přejeme Ti, ať se Ti daří ve sportu i ve
škole!
SK
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ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření sňatku – oslaví manželé
František a Marie Gálíkovi.

Blahopřejeme!
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Fryšták u Zlína

Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
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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.
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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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