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Vážení Fryštačané!
Dovolte mi, abych Vám jménem
celého Zastupitelstva města Fryštáku
i jménem svým popřál klidné prožití
vánočních svátků a v nadcházejícím
novém roce 2012 hodně zdraví, štěstí,
lásky, spokojenosti, rodinné i osobní
pohody a také mnoho úspěchů ve vaší
práci.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
města

placená inzerce

Přijďte si vybrat

svůj vánoční stromek
na vánoční farmářské trhy
ve Fryštáku.
10. 12. 2011 Náměstí Míru – Fryšták

Prodávat se bude smrk ztepilý a stříbrný, jedle kavkazská,
balzámová, ojíněná, obrovská. borovice lesní i černá.
Kromě vánočních stromků bude v nabídce ozdobná chvoj,
jmelí, trnková povidla a vánoční stojany na stromky.
Srdečně se na Vás těší Odborná lesní správa Slušovice
placená inzerce
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 8/2011/VI ze dne 19. října 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
k 18. 10. 2011 bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězení podnětů zastupitelů bere na vědomí plnění
rozpočtu města Fryštáku ke dni 18. 10.
2011 - bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku
smlouvě o úvěru, uzavřené mezi městem Fryšták a Komerční bankou, a. s.,
kterým se nově stanovuje možnost čerpání ﬁnančních prostředků ke dni 31.
12. 2012, přičemž všechna ostatní
ujednání této smlouvy zůstávají beze
změny (závazné parametry této smlouvy), a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF v návaznosti na Zápis z jednání
Komise pro výběr a zpracování návrhů
na obnovu památek v Městské památkové zóně města Fryšták souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na
opravu památky umístěné v Městské
památkové zóně Fryšták, a to na akci:
„Oprava krovu kostela sv. Mikuláše“
a souhlasí (v souladu s podmínkami
příslušného dotačního titulu) se spoluúčastí města Fryštáku na obnově této
památky ve výši 20% celk. nákladů.
• ZMF vzhledem ke skutečnosti, že nebyl tiskem předložen oﬁciální (ratiﬁkovaný) text příslušné darovací smlouvy ve
věci převodu Domu s chráněným bydlením Fryšták, odkládá schválení uzavření příslušné darovací smlouvy do doby
předložení uvedeného tisku.
Zároveň odkládá schválení statutu
domu s byty zvláštního určení, které by
měly být zřízeny po zrušení stávajícího
Domu s chráněným bydlením Fryšták.
• ZMF bere na vědomí další postup ve
věci narovnání smluvních vztahů mezi
městem Fryšták a ČR (převod bývalého Penzionu - domova pro důchodce
Fryšták) bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z
rozpočtu Zlínského kraje mezi městem
Fryšták, a Zlínským krajem, Zlín a to
za účelem poskytnutí dotace ve výši
14.000,-Kč na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF schvaluje realizaci opravy krytu
MK na ul. Dolnoveská v úseku od Lepy
po točnu.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace mezi
městem Fryšták, a manž. J.a E. Daňkovými, Vítová, za účelem částečné úhrady nákladů spojených s výdaji na školné

a zdravotní pomůcky vynaloženými na
péči o těžce zdravotně postiženou dceru Rozálii a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na Protokol o otevírání obálek s nabídkami a o jednání
hodnotící komise bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zajištění
dodavatele akce „Úprava krytu vozovky
na ul. Dolnoveská ve Fryštáku“ bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na Protokol o otevírání obálek s nabídkami a o jednání
hodnotící komise - akce zajištění dodavatele stavby „Úprava krytu vozovky na
ul. Dolnoveská ve Fryštáku“ - vyhlašuje
vítěze, a to fu EUROVIA CS, a. s., Praha.
Zároveň schvaluje umístění ﬁrem v tomto pořadí: 2. fa ALPINE Bau CZ, s. r. o.,
Valašské Meziříčí. 3. fa Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a. s., Praha
10. 4. fa STRABAG, a. s., Praha. 5. fa
Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.,
Zlín.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a fou EUROVIA CS, a. s., Praha, a to na zajištění
dodavatele akce „Úprava krytu vozovky
na ul. Dolnoveská ve Fryštáku“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na vzájemnou akceptaci změnu technologie realizace
stavby Fryšták - Horní Ves, odkanalizování ul. Korábová schvaluje zveřejnění
záměru uzavřít dodatek ke smlouvě
o dílo, uzavřené mezi městem Fryšták
a spol. IMOS group, s r. o., Zlín, dne
8. 9. 2011, kterým se nově stanovuje
termín dokončení realizace stavby, a to
k datu 15. 12. 2011;
• ZMF neschvaluje prodej městského
pozemku p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták.
• ZMF schvaluje prodej městského
pozemku p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a to nezastavitelné části tohoto pozemku o výměře
3.740m² manž. I. a S. Zemanovým, Zlín
- a ukládá Mgr. Lubomíru Doleželovi zajistit na nejbližší příští zasedání zastupitelstva návrh příslušné kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 20. 10. 2011
zveřejnění záměru směny části městského pozemku p. č. 122, o výměře 85
m², za část pozemku p. č. 125/5, o výměře 31 m², oba v k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, na parkování automobilu, a záměr uzavřít mezi městem Fryšták a p. J.
Pekařem, Fryšták, příslušnou směnnou
smlouvu, a to vše na náklady města.
• ZMF schvaluje prodej části poz. p. č.
692, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, za cenu

podle znaleckého posudku MVDr. J.a B.
Frolkovým, Fryšták a zároveň schvaluje
uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informace o nákladech na vypracování jednostupňové projektové dokumentace ke stavbě
oplocení pozemku areálu Hospodářského dvora Fryšták a souhlasí s úhradou
nákladů na vypracování této dokumentace.
• ZMF bere na vědomí žádost majitelů pozemků v lokalitě ulice Pekárkova
o zařazení investic do rozpočtu města
na rok 2012 na dokončení dopravní obslužnosti a veřejného osvětlení na této
ulici a souhlasí se zařazením investice do rozpočtu města Fryštáku na rok
2012 - dokončení dopravní obslužnosti
a veřejného osvětlení v ulici Pekárkova
v rozsahu původní dohody mezi stavebníky a městem, tj. město kompletně
realizuje část po hranici pozemku MŠF,
p. o., pokud bude zároveň dokončena
i zbývající část infrastruktury, a ukládá starostovi zajistit návrh dohody
o společném postupu majitelů pozemků
v lokalitě ul. Pekárkova a města za účelem dokončení realizace kompletní infrastruktury.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a fou JMP Net, s. r. o.,
Brno, ke stavbě plynárenského zařízení
„Přemístění HUP objektu č. p. 93 Horní
Ves, Fryšták“, umístěného na pozemku
p. č. 28, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, za cenu věcného břemene podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 20. 10. 2011
zveřejnění návrhu uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Dolanský rozšíření sítě NN“, umístěného na
pozemku p. č. 902/18, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, za cenu věcného břemene dle plat. práv. předpisů.
• ZMF schvaluje ke dni 20. 10. 2011zveřejnění návrhu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Dolanský, rozšíření sítě NN“, umístěného na pozemku p. č. 438/2, k. ú. Vítová, ob. Fryšták,
podle platných právních předpisů.
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• ZMF schvaluje ke dni 20. 10. 2011zveřejnění návrhu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení „Fryšták, p. Balajka kabelová
smyčka NN“, umístěného na pozemku
p. č. 383/30, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, podle platných právních
předpisů.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru
bezúplatného převodu majetku města
(hudební nástroje) a schvaluje záměr
prodeje majetku města a to společnosti
ZUŠ Morava, s. r. o., Zlín.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uza-

vření smlouvy o bezúplatném převodu
a prodeji tohoto majetku města, obě
mezi městem Fryšták, a společností
ZUŠ Morava, s. r. o., Zlín.
• ZMF bere na vědomí sdělení Ing. J.
Košáka a Ing. arch. J. Kudělky o průběhu přípravy nového Územního plánu
města Fryštáku a ukládá starostovi
svolat pracovní zasedání zastupitelstva
za přítomnosti zpracovatele a pořizovatele ÚP.
• ZMF bere na vědomí informace L. Mikla, předsedy Osadního výboru Vítová při
ZMF, ve věci nutnosti výstavby chodníku k autobusové zastávce na rozcestí
směrem na Fryšták, umístění velké informační tabule o Vítové na trase nauč-

né stezky, umístění odpadkových košů
v obci a ve věci opravy kapličky.
• ZMF bere na vědomí zprávu R. Dupala, předsedy Kontrolního výboru při
ZMF, ve věci instalace odpadkových
košů, dokončení přechodu pro chodce
u zdravotního střediska, spalování některých komodit komunálního odpadu a
odstranění starých retardérů.
• ZMF bere na vědomí informace o akceptaci žádostí MLP o poskytnutí dotací ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na projekty
„Zavedení separace bioodpadů v dobrovolném svazku obcí Lukovské podhradí“ a „Vybavení komunitní kompostárny
pro dobrovolný svazek obcí Lukovské
podhradí“.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 16/2011/VI ze dne 26. října 2011 (Výběr)
• RMF na základě posouzení žádostí
uchazečů o obsazení místa provozář správce Polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí Fryšták - schvaluje ke dni
1. 1. 2012 obsazení tohoto místa L.
Richtrem, Fryšták.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 345, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o vým. 32m², J. a V.
Cholastovým, Fryšták – Horní Ves, za
účelem zpevnění vjezdu, a to na dobu
neurčitou a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce části měst. poz. p. č. 345,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku objektu kinosálu (součást objektu radnice) Fryšták,
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, včetně
sociálního zázemí, a to spol. ZUŠ Morava, s. r. o., Zlín, na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce objektu kinosálu (součást objektu radnice) Fryšták, nám. Míru 43, 763
16 Fryšták, včetně sociálního zázemí,
a to mezi městem Fryšták, a ZUŠ Morava, spol. s r. o., Zlín, na dobu neurčitou,
s podmínkou úhrady paušální platby
podle počtu skutečně realizované výuky - využitých dnů v období, kdy je nutné
vytápět sál kinosálu, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 383/30, o výměře 350 m²,
a měst. poz. p. č. 378/2, o vým. 62 m²,
oba v k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za účelem údržby zeleně, na
dobu neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části měst. poz. p. č. 383/30,
o výměře 350 m², a měst. poz. p. č.
378/2, o výměře 62 m², oba v k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
mezi městem Fryšták, a P. Marconěm,
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Fryšták, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem údržby
zeleně, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF v návaznosti na nové stanovisko žadatele - fy GERES Group, s. r. o.,
Fryšták, doporučuje ZMF schválení záměru prodeje části městských poz. p.
č. 8/2 a poz. č. 28, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, o celkové výměře cca do 50 m².
• RMF schvaluje ke dni 27. 10. 2011
záměr výpůjčky nebytových prostor
v objektu čp. 386, ul. Souhrady, Fryšták
– České republice - Krajskému ředitelství policie ZK, Zlín, s platností od 1.
1. 2012 na dobu neurčitou, a schvaluje záměr uzavření příslušné smlouvy
o výpůjčce těchto prostor mezi městem
Fryšták výše uvedeným žadatelem.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 106, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, o vým. 20m², a to J. Šafářovi,
Fryšták, na dobu neurčitou za účelem
zpevnění vjezdu na pozemek a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části měst. poz. p. č. 106, mezi městem
Fryšták, a J.Šafářem, Fryšták, na dobu
neurčitou za účelem zpevnění vjezdu na
pozemek, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá starostovi zajistit v termínu do 11. 11. 2011 návrh OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2012.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o provádění exekucí a o dalších činnostech mezi městem Fryšták, zast. Mgr.
L. Doleželem, starostou města, a JUDr.
T. Vránou, soudním exekutorem, Přerov, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

• RMF doporučuje ZMF schválit rozpočtové opatření města, kterým se navýší
objem provozního příspěvku Základní
škole Fryšták, p.o., na r. 2011, a to
z důvodu realizace drobných prací
a technických opatření dle požadavků
KHS a prací vyplývajících z realizovaných oprav zajištěných zřizovatelem.
• RMF schvaluje Interní směrnici města
Fryštáku O inventarizaci majetku a závazků města Fryštáku.
• RMF schvaluje zapojení města Fryštáku do charitativní akce „Předvánoční
akademie“ a schvaluje úhradu nákladů
na organizační zabezpečení - ozvučení
sálu.
• RMF neschvaluje vydání publikace
mapující historickou zástavbu města.
• RMF souhlasí s umístěním odkládací
poštovní schránky v objektu autobusové zastávky na ul. Hornoveská na měst.
poz. p.č. 28, k.ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, a to dle návrhu Pošty
Fryšták.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, p. o., plně akceptuje odpovědnost tohoto zařízení za újmu
na zdraví dítěte, způsobenou úrazem
v době pobytu v předškolním zařízení,
a na základě odborného posouzení znalcem v oboru pojištění zdravotních rizik
schvaluje v souladu s ust. § 85 písm. b)
zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, poskytnutí peněžitého daru jako částečnou kompenzaci výdajů spojených s léčebnými výlohami, a to zákonnému zástupci dítěte
p. O. Nohovi, Lukoveček, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Fryšták za šk. r.
2010/2011.
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• RMF bere na vědomí Zápis ze schůze
Komise pro občanské záležitosti města
Fryštáku ve věci slavnostních aktů vítání dětí do života, návštěv u jubilantů
a dalších organizačních záležitostí bez
připomínek.
• RMF bere na vědomí zápis ze schůze
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu č. 5/11 ze dne 3. 10. 2011 ve
věci zprávy ředitele základní školy („šablony“, počet žáků, další organizační
záležitosti), kurzů a seminářů v DISu,
kladného stanoviska Bc. I. Staňkové
k přechodu pro chodce u zdravotního
střediska a návrhu na pořízení stravovacího SW pro ZŠF bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost M. Machačky o udělení souhlasu města
k připojení k inženýrským sítím v ul.
Pekárkova a doporučuje žadateli řešit
tento požadavek v rámci uzavření nové
vzájemné dohody o společném postupu
ve věci dokončení výstavby sítí, a to za
účasti všech dotčených stran.
• RMF schvaluje uzavření dodatku

k nájemní smlouvě uzavřené dne 6. 5.
2004 mezi městem Fryšták a MUDr. Z.
Roubalíkovou, kterým se z důvodu formální změny – změny právního statutu
původního nájemce - nově stává smluvním partnerem této smlouvy – nájemcem spol. Stomatologie Fryšták, s. r. o.,
přičemž všechna ostatní ujednání přísl.
smlouvy zůstávají nedotčena, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje zpracování urbanisticko-dopravní studie prověřující možnosti
a reálnost dopravního propojení území
ve Fryštáku – Horní Vsi – ul. Ke Skalce
směrem na ul. Hutky, Formanská a Hornoveská, a to u spol. Formica, s. r. o.,
a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně
zajistit objednávku této studie.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o změně sjednaných podmínek pracovní
smlouvy uzavřené mezi městem Fryšták
a Mgr. J. Krčmou, kterým se stanovuje po dobu dlouhodobé nepřítomnosti
A. Zapletalové výše původního rozsahu úvazku nově na rozsah ve výši 1,0

(100 %), přičemž všechna ostatní ujednání zůstávají beze změn, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi městem
Fryšták a spol. EU Via, a. s., Praha, za
účelem administrace akce Revitalizace
náměstí Míru ve Fryštáku (výběrové řízení na dodavatele stavby, dotační management, povinná publicita), kterým se
nově stanovují termín realizace, dokončení a předání díla, přičemž všechna
ostatní ujednání zůstávají nezměněna,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi městem
Fryšták a spol. EU Via, a. s., Praha, za
účelem dodávky služby „Zpracování
projektové žádosti na pořízení komunální techniky - samosběrného stroje
na údržbu zpevněných ploch“, přičemž
všechna ostatní ujednání zůstávají nezměněna, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 9/2011/VI ze dne 14. listopadu 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 11. 11. 2011 bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězené
dotazy zastupitelů bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku za období
leden až 11. 11. 2011 včetně stavu
dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č.16 /2011 navýšení provozního příspěvku ZŠF,
Fryšták.
• ZMF schvaluje RO MF č. 17 /2011
- navýšení provozního příspěvku MŠF,
Fryšták.
• ZMF v návaznosti na poptávkové řízení zajištěné Ing. M. Julinou pro účely
dodávky opravy místní komunikace na
měst. poz. p. č. 283, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, schvaluje ﬁnanční spoluúčast
na úhradě nákladů spojených s opravou
uvedené komunikace a schvaluje úhradu ﬁrmě První KEY – STAV.
• ZMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku na pořízení střešních sněhových zábran na střechu nemovitosti
na ul. Souhrady, Fryšták, a neschvaluje
realizaci svodidel na chodníku před touto nemovitostí ve smyslu žádosti pí E.
Slováčkové, Fryšták.
• ZMF schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2011 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro r.
2012.

• ZMF bere na vědomí rozsah stávající
platné smlouvy, uzavřené mezi městem
Fryšták a spol. Technické služby Zlín,
s. r. o, ve věci zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá Ing. S. Velikovskému, CSc., zajistit srovnání aktuálních cen na trhu v této oblasti.
• ZMF v návaznosti na usn. č. U Z 6/
2011/VI/4 dne 18. 07. 2011 schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi
Zlínským krajem, a městem Fryšták,
za účelem bezúplatného převodu id.
podílu ¾, a to stavby č. p. 381, 382,
383, obč. vybavenost, na poz. p. č.
19/1, 19/2 a 19/3, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod movitého majetku vázaného k id. podílu ¾,
a to stavby č. p. 381, 382, 383, obč.
vybavenost, na poz. p. č. 19/1, 19/2
a 19/3, k. ú. Fryšták, obec Fryšták –
stávajícího movitého majektu Domu
s chráněným bydleném Fryšták.
• ZMF vzhledem k absenci stanoviska
ÚZSVM odkládá schválení statutu domu
s byty zvláštního určení, které by měly
být zřízeny po zrušení stávajícího Domu
s chráněným bydlením Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi Zlínským krajem, a městem Fryšták, za účelem bezúplatného
převodu movitého majetku vázaného
k id. podílu ¾, a to stavby č. p. 381,

382, 383, obč. vybavenost, na poz. p.
č. 19/1, 19/2 a 19/3, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták - stávajícího movitého
majektu Domu s chráněným bydleném
Fryšták - a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o jednání Mgr. J. Zwyrtek-Hamplové o postupu města ve věci narovnání
smluvních vztahů mezi městem Fryšták
a Ministerstvem ﬁnancí ČR (převod bývalého Penzionu - domova pro důchodce Fryšták) bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí nabídku na pořízení – nákup vozidla TOYOTA HIACE
a odkládá rouhodnutí do doby rozhodnutí Rady Zlínského kraje o způsobu
převodu tohoto majetku.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne
08. 09. 2011 mezi městem Fryšták
a spol. IMOS group, Zlín, kterým se
nově: stanovuje termín dokončení realizace stavby, a to k datu 15. 12. 2011
přičemž všechna ostatní ujednání této
smlouvy zůstávají nedotčena, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z územního souhlasu č. 29/2011 ze dne 1. 6. 2011,
mezi městem Fryšták, a fou E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice,
a pověřuje starostu města podpisem
příslušní smlouvy.
• ZMF souhlasí se zřízením nového
odběrného místa při realizaci čerpací
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stanice v rámci akce kanalizace Korábová včetně úhrady poplatku za zajištění rezervovaného příkonu a schvaluje
uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě a smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Česká republika,
s. r. o., České Budějovice, a pověřuje
starostu města podpisem příslušných
smluv.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a manž. I.
a S. Zemanovými, Zlín, za účelem prodeje městského pozemku p. č. 858/5,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a to nezastavitelné části tohoto pozemku o výměře 3.740m² a zastavitelné části tohoto pozemku o výměře
2.324m² a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF schvaluje směnu částí měst. pozemku p. č. 122 (nově oddělením dle GP
č. 594-307/2011 poz. p. č. 122/2 a p.
č. 122/4) v k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
o výměře 38 m² a výměře 47 m², tj.
o celkové výměře 85 m², za část pozemku p. č. 125/5 (nově oddělením dle
GP č. 594-307/2011 poz. p. č.125/6)
v k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 31 m², dosud ve vlastnictví pana
J. Pekaře, Fryšták, a to za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (řešení
příjezdu k nemovitostem).
• ZMF schvaluje uzavření směnné
smlouvy za účelem realizace směny
částí měst. pozemku p. č. 122 (nově
oddělením dle GP č. 594-307/2011
poz. p. č. 122/2 a p. č. 122/4)
v k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 38 m² a výměře 47 m², tj. o celkové
výměře 85 m², za část pozemku p. č.
125/5 (nově oddělením dle GP č. 594307/2011 p. č. 125/6) v k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, o výměře 31 m², dosud
ve vlastnictví pana J. Pekaře, Fryšták,
a pověřuje starostu města podpisem
této směnné smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Dolanský
rozšíření sítě NN“, umístěného na pozemku p. č. 902/18, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, ob. Fryšták, za cenu věcného
břemene podle platných právních předpisů a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Dolanský, roz-
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šíření sítě NN“, umístěného na pozemku
p. č. 438/2, k. ú. Vítová, ob. Fryšták, za
cenu věcného břemene podle platných
právních předpisů, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení „Fryšták, p. Balajka kabelová
smyčka NN“, umístěného na pozemku
p. č. 383/30, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
ob. Fryšták, za cenu věcného břemene
dle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod
majetku města (hudební nástroje), a to
společnosti ZUŠ Morava, s. r. o., Zlín,
zast. ředitelem Liborem Miklem.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu majetku města
mezi městem Fryšták, a společností
ZUŠ Morava, s. r. o., Zlín, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodej majetku města (hudební nástroje), společnosti ZUŠ
Morava, s. r. o., Zlín. a schvaluje uzavření smlouvy o prodeji majetku města
za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí sdělení Ing. J.
Košáka o průběhu přípravy nového
Územního plánu města Fryštáku s tím,
že zastupitelstvo souhlasí se zachováním koridoru obchvatu města (z důvodu
nejasnosti výstavby rychlostní komunikace R 49) a ukládá zpracovateli prověřit i možnost vyčlenění dosud nezastavěných pozemků podél ul. Spojovací
a Sportovní jako plochy určené k zástavbě RD.
• ZMF bere na vědomí návrh nového
uspořádání poz. na LV 10001 v rámci
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, bez přip.
• ZMF bere na vědomí zprávu Ing. S. Velikovského, Csc., předsedy Finančního
výboru při ZMF, ve věci stavu ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
včetně stavu dlouhodobých závazků
města, plnění rozpočtu města, návrhu
rozpočtových opatření a stanovisek
k navrhovaným ﬁnančním operacím bez
připomínek.
• ZMF schvaluje realizaci projektu přeshraniční spolupráce v rámci Fondu mikroprojektů -vydání publikace, infotabulí, případně historiograﬁckých mapek,
a souhlasí se zpracováním žádosti a jejím podáním.
• ZMF si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o poskytnutí peněžitých plnění
fyzickým osobám, které nejsou členy

zastupitelstva, za výkon funkce členů
komisí, a souhlasí s odměnou.
• ZMF schvaluje poskytnutí peněžitých
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce
členů výborů v r. 2011.
• ZMF ukládá předsedům výborů zastupitelstva a komisí rady předložit do
12. 12. 2011 písemné návrhy konečné
výše odměn fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce členů výborů a komisí.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o průběhu přípravy projektu Revitalizace nám. Míru ve Fryštáku.

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme všem občanům, že
v závěru měsíce prosince dojde ke
změnám úřední doby na radnici ve
Fryštáku a v Měst. knihovně Fryšták.
Jedná se o tyto dny:
PO 19. 12. – úřední hodiny 7–17 h
ÚT 20. 12. – úřední hodiny 7–15 h
ST 21. 12. – úřední hodiny 7–17 h
ČT 22. 12. – 7–12 h – uzavření pokladny města (po tomto termínu už
nebude možno až do konce roku přijímat platbu v hotovosti)
PÁ 23. 12. – ZAVŘENO
PO 26. 12. – ZAVŘENO (SVÁTEK)
ÚT 27. 12. – úřední hodiny 7–15 h
ST 28. 12. – úřední hodiny 7–17 h
ČT 29. 12. – ZAVŘENO
PÁ 30. 12. – ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude
radnice ve Fryštáku opět otevřena od
pondělí 2. ledna 2012.
KNIHOVNA FRYŠTÁK
PÁ 23. 12. – ZAVŘENO
PO 26. 12. – ZAVŘENO (SVÁTEK)
ÚT 27. 12. – ZAVŘENO
ST 28. 12. – ZAVŘENO
ČT 29. 12. – 13–18
PÁ 30. 12. – 9–12 a 13–17
V běžném provozním režimu bude
Městská knihovna ve Fryštáku opět
od pondělí 2. ledna 2012.
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané omlouváme se, že
kvůli vánočním svátkům dojde k posunutí termínu distribuce Fryštáckých listů na druhý lednový týden. Děkujeme za
pochopení
V případě problémů s distribucí se
obraťte na redakci FL: Mgr. Pavel Nášel, mob.: 607 801 942 nebo na e-mail:
p.nasel@frystak.cz.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

prosincové

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
konaných v prosinci 2011 ve Fryštáku
10. 12., 7–13, Náměstí Míru– Vánoční farmářské (rybí) trhy 2011 s kulturním programem od 9.00 hod.
10. 12., 8–12, knihovna – ukázky tvorby vizovického pečiva spojené s prodejem,
ukázky pletení košíčků a ošatek a tvorby ozdob technikou drátkování
9 – 11, kinosál – loutkové představení pro děti, žongléři apod.
10. 12 a 11. 12. 8 – 17, Fryšták – školní jídelna Výstava graﬁky Rudolfa Knedly
(k 10. výr. úmrtí) a modelářských exponátů (lodí, letadel, železnic, aut)
11. 12., 15.00, kinosál – koncert Vánoce přicházejí - Cimbálová muzika Prameny
15. 12., 18.00, Městská knihovna Fryšták – Půjdem spolu do Betléma – cestopisná beseda
25. 12., 14.00, Náměstí Míru – Živý Betlém 2011
26. 12., 15.00, Kostel sv. Mikuláše – Cimb. muzika Prameny – Vánoční koncert
29. 12., 17.00, jídelna penzionu – Předsilvestrovská zábava, pořádá KD Fryšták

KALENDÁŘ 2012

PODĚKOVÁNÍ

Město Fryšták opět připravilo pro
své občany „Kalendář na rok 2012“.
Tentokrát si kromě užitečných informací o termínech svozů odpadů,
společenských a kulturních akcí budete
moci připomenout významné výročí
100. let od založení včelařského spolku
ve Fryštáku.
Textovou a informační část kalendáře
připravili kronikář města PhDr. Č. Zapletal a Mgr. P. Nášel, podklady a fotograﬁe
včelařské části Mgr. Jana Hrabíková.
Fryštácký kalendář na rok 2012 si
budete moci odebrat (vždy 1 výtisk pro
domácnost) v podatelně městského
úřadu po 13. prosinci 2011.

Přál bych si, aby přijali mé osobní
velké poděkování všichni aktéři, kteří
se podíleli na realizaci výstavy večerního ateliéru ve Fryštáku nazvané –
A hele, víš ty co? Já ti to vysvětlím…
Moc Vám všem děkuji.
Stanislav–Kinský–Novotný „Gogo“

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat
Sboru pro občanské záležitosti - paní
Mgr. Knedlové, paní Konečné a paní
Vlčkové za milé přivítání do života našich nejmenších spoluobčánků.
Poděkování patří i paní Mgr. Dračkové, paní Hochmajerové a hlavně dětem
ze ZŠ a MŠ za krásné pásmo básniček
a písniček. Bylo to moc pěkné.
Děkujeme.
Zuzana Čáslavská

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem pořadatelům, účinkujícím a vedoucím jednotlivých kroužků za spolupráci
a pomoc při ADVENTNÍ AKADEMII.
Zvláště pak ZŠ Fryšták, Mgr. Liboru
Sovadinovi, Mgr. Sylvě Knedlové, PhDr.
Česlavu Zapletalovi, Ing. Františku Odstrčilovi, městu Fryšták a ZDV Fryšták.
Rovněž děkuji všem divákům, kteří tuto
akci podpořili.
Nikola Dorazínová

PODĚKOVÁNÍ
Díky spolupráci města Fryštáku a Klubu důchodců Fryšták se v neděli 13.
listopadu představila v našem městě
„paní herečka“ Květa Fialová se svým
kamarádem a hereckým kolegou (ve hře
Harold a Maude) Josefem Kubáníkem.
Příjemnou atmosféru celého večera
zpestřila svým vystoupením také zlínská cimbálová muzika Dubina.
Vtipné a pohotové glosy Květy Fialové
v rámci jejího více jak dvouhodinového
vystoupení vnesly pohodu a úsměvy na
tváře všech přítomných diváků.
O tom, že se všichni skvěle bavili,
svědčil i dlouhotrvající potlesk v závěru
představení. Moc děkujeme nejenom
paní Květě a panu Jožkovi, ale i organizátorům této velmi vydařené akce.

POZVÁNKY
Výstava graﬁky Rudolfa Knedly
(k 10. výročí jeho úmrtí) a modelářských exponátů (lodí, letadel, železnic,
aut). Fryšták, školní jídelna 10. a 11.
prosince 2011 vždy od 8 do 17 hodin.
(podepsané exponáty odevzdávat od
5. 12. paní Sylvě Knedlové, vystavené
exponáty si bude možné opět vyzvednout 11. 12. od 17 do 18 hodin).
•••
Co nejsrdečněji Vás zveme na besedu pod názvem „Půjdem spolu do Betléma“, která se uskuteční ve čtvrtek
15. 12. v 18 hodin v Městské knihovně
ve Fryštáku. Spolu s výkladem budou
promítány diapozitivy z cesty po Izraeli.
K vidění bude i „betlém“ vyrobený z olivového dřeva přímo z Betléma.
Těší se na Vás pořadatelé
a Jana a Stanislav Skaličkovi.
•••
Město Fryšták a Fryštácká farnost
Vás zvou na další ročník tradičního
Živého Betléma.
Sejdeme se na náměstí Míru na
Hod Boží Vánoční v neděli 25. prosince
od 14. hodin. Společně si zazpíváme
koledy a děti se opět mohou těšit na
živá zvířátka. Stejně jako v uplynulých
letech bude i tentokrát výtěžek věnován
na dobročinné účely.
Těší se na Vás organizátoři akce.
•••
Folklorní sdružení Prameny – paní
učitelka Vlasta Kunstová ve spolupráci
s Městem Fryšták Vás srdečně zvou
na pořad Vánoce přicházejí, zpívejme
přátelé…. spojený s výstavou obrazů
pana Ladislava Šestáka v neděli 11.
12. od 15 h, Fryšták, kinosál.
Průvodní slovo: ing. Jan Černek.
Záštitu nad akcí převzal starosta
města. Na Vaši hojnou účast se těší 35
účinkujících s krásným vánočním programem.
•••
FS Prameny ve spolupráci s Městem Fryšták a fryštáckou farností
Vás srdečně zvou na XXXIII. tradiční
Vánoční koncert.
V programu se představí Cimbálová
muzika Prameny, Pramének, Pramen se
svými sólovými zpěváky a děti ateliéru
Zebra Zlín v pondělí 26. 12. v 15 hodin,
kostel svatého Mikuláše Fryšták.
Průvodní slovo: Mgr. Pavel Nášel
Záštitu převzal starosta města.
Těšíme se na vaši účast a věříme,
že doteky vánočních písní a koled vám
zpříjemní sváteční čas.
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Halloveen 2011
Svátek světel, duchů a strašidel má
na naší škole už svoje místo a to na přelomu řijna a listopadu. Letos se konal
24.10. Co všechno jste na Halloweenu
mohli zažít? Prošli jste hřbitovem, na jehož konci jste zapálili svíčku u mrtvoly,
potkali jste strašidla, která vás dozajista vyděsila, v chemické laboratoři jste
mohli vyzkoušet, jak dobře rozpoznáte
nejrůznější chutě, a když jste měli u krvavé Sněhurky vylovit pusou jablko z krvavé vody, běhal vám mráz po zádech.
Celý prostor školy se rázem proměnil
v tmavé a tajemné ulice, kterými bloudily podivné osoby, strašící kolemjdoucí
děti a jejich rodiče nebo prarodiče.
Letošní Halloween se velmi vydařil
a doslechli jsme se, že se líbil většině
dětí.
E. Němcová, IX. B

Panny, panenky
Fryštáček
Š. Fuksa, 3. B

Fryštáček je krásné město,
jenž je nám všem domovem,
leží v malebném údolí
pod hostýnským vrchem.
Lemují ho lesy, louky
a fryštácká přehrada,
zeleně tu máme dosti,
jedna velká zahrada.
Na náměstí stojí škola,
kostel, pošta, radnice,
chceme tu žít, bydlet, pracovat,
líbí se nám tu velice.
Lidé jsou zde pracovití,
dobrých přátel máme dost,
i my chceme druhým býti
v životě jen pro radost.

Téměř rok žádala děvčata, abych uskutečnila výstavu dětských panenek.
Letos v říjnu, při Farmářských trzích, se sbírka panen rozmnožila natolik, že akce
mohla být provedena.
Děti i dospělí přinesli přes 400 exponátů. /Díky, srdečné díky!/ K vidění
byly panenky malé, velké, mrkací, „čurací“, mluvící, chodící, plakající. Oblečené
i neoblečené. Celuloidové, umělohmotné. Historické i k běžnému hraní a oblékání.
Byly zde i kočárky – od stoletého až po „modernu“. Nádobíčko, nábytečky, postýlky,
kolébky, houpačky – no prostě vše, co taková panenka potřebuje.
Mimo výstavu nám občané věnovali různé dobové oblečení, do kterého se žáci
ustrojili a jako „manekýni“ jezdili i s „děťátky v kočárku na vycházku“. /Něco jako
dobová módní přehlídka./
Naši výstavu navštívili diváci až z Vídně, Příbrami, Olomouce, Příbora, Ostravy,
Zlína, Otrokovic/ odtud přijela se svými žáky i jedna paní učitelka!, z Holešova,
Kudlova, Přílep, Tupes, Jablůnky, Brna, Dešné, Želechovic. Nesmím zapomenout
na Fryštačany, Horňany, Dolňany, Vítovjany, Lukoveček, Lukov, Velikovou, Hvozdnou, atd. Do deníčku psali, že se při pohledu na exponáty myšlenkami vraceli do
šťastného dětství, do mládí. Zavzpomínali kam, kdo komu dali své hračky, či kde
je mají ještě dnes uschované, dokonce nám nabízeli vzácnosti do muzea, což jsme
museli odmítnout – muzeum ve Fryštáku není.
Museli jsme slíbit, že uskutečníme výstavu i pro mužský element. Jo a za dobrovolné vstupné jsme zakoupili dětem stolní, logické hry. Ještě jsme mnohým
občanům museli vysvětlovat, proč v listopadových FL není o výstavě ani slovo, ba
dokonce ani fotograﬁe. /FL mají uzávěrku do 20. každého měsíce a výstava byla až
23. a 24. října, takže se do uzávěrky zpráva už nedostala./
V každém případě to byla výstava pěkná, neobvyklá. Díky všem, kdo se na její
přípravě podíleli.
SK

BRAMBOROVÁ TISKÁTKA
Naše tradiční hrátky s bramborami
se letos konaly o něco později a to 10.
listopadu 2011. I tak se naše třída školní družiny zaplnila do posledního místečka. Děti i dospělí vytvořili plno krásných
tvarů a při tiskání do předkreslené želvy
či šneka si vyřezané brambory mezi sebou vyměňovali. Strávili jsme tak pohromadě příjemné odpoledne.
vychovatelky ŠD
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Klub maminek

– PROSINEC

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Pravidelné úterky od 9-11 hodin:
16. 12. Mikuláš, výroba andílků z makovic, výroba vánočních přání
13. 12. Vánoční korálkování s Ivonou Minaříkovou
Tvoření pro děti: svícínky z jablíček a pomerančů
20. 12. Půjdem spolu do Betléma – povídání s Janou Skaličkovou

PODZIMNÍ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V první listopadový páteční podvečer se na náměstí ve Fryštáku začalo
scházet velké množství dětí se světýlky. Nebyla to světýlka ledajaká, byly
to rozzářené barevné lampiony, různých tvarů i velikostí. Čekali zde také
členové ŽongloDISku, kteří svým pěkným vystoupením zahájili naši podzimní slavnost. Skvěle tak zastoupili
skupinu Ardo Viridis, která bohužel
z technických důvodů se svou ohňovou show nemohla přijet.
Po krátkém vystoupení se dlouhý
průvod v čele s koňským dostavníkem pod vedením pana O. Doležala,
vydal ulicemi směrem k fotbalovému
hřišti. Během průvodu nám bezpečné
přechody přes hlavní silnice hlídali
strážníci místní policie a za to bych
jim touto cestou chtěla moc poděkovat. Tečkou na závěr našeho průvodu
byl malý ohňostroj.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
pomohli nazdobit náměstí a jinak zajišťovali zdárný průběh celé akce. Děkuji Jirkovi Sadilovi a jeho svěřencům
za krásné vystoupení a panu Doležalovi za ochotu a trpělivost s námi.
Děkuji i všem ostatním za velkou
účast a budu se na Vás těšit zase
příště.
Za všechny členy o.s. Věneček
Vám přeji krásné Vánoce, dětem
bohatého Ježíška a mnoho zdraví
a štěstí v novém roce.
Za o.s. Věneček
Z.V.

Tvoření pro širokou veřejnost
12. 12. pátek v 18 hod. Decoupage-ubrousková technika, materiál zajištěn
14. 12. středa v 16 h Pro děti pletení z pedigu rybiček, košíčků, materiál zajištěn.
v 17 hod Pletení z pedigu pro dospělé, materiál zajištěn.
Foto z akce KM
– rodinný výlet
na letiště do Štípy,
který se uskutečnil
17. 11. 2011.

Sprejer
Neznámý fryštácký umělec svým uměleckým dílem v těchto dnech „vyzdobil“ zídku
farního dvora u kostela svatého Mikuláše.
I když úplně neznámý vlastně není, protože
se pod svou „graﬁku“ dokonce podepsal
a možná je na ni patřičně pyšný.
A co Vy, milí Fryštačané, také se vám jeho
„veledílo“ na zdi u kostela líbí?
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Martinské hody
Jejich historie sahá do začátku 19. století, kdy císař František Josef I. přikázal
slavení hodů v podzimním období, kdy skončily zemědělské práce. Stará pranostika
praví, že „Svatý Martin přijel na bílém koni…“, v některých končinách Čech a Moravy s sebou navíc přiváží pořádnou dávku jídla, pití a lidového veselí. Podle tradice
prý husy sv. Martina při kázání tolik rušily, že nyní za to pykají na svatomartinském
pekáči, proto neodmyslitelně k hodování patří pečená martinská husa. Jiná legenda zase říká, že se sv. Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval
v husníku, kde ho husy kdákáním prozradily.
Zkrátka čas hodování – to je čas dobrého jídla a pití , kterého jsme měli možnost
vychutnat si plnými doušky na hodové zábavě v tradičně netradičním podání.
O skvělou organizaci a zábavu se postaraly paní K. Drábková a paní L. Jurčíková,
za což jim patří velké poděkování.
S.V.

Turnaj ve stolním tenise

V předvánoční čas
se již tradičně
den před Štědrým večerem
pořádá
23. prosince zpívání koled
u místní kapličky v Lukovečku
v 18.00 hodin.
Nebude chybět
slavnostní předání Betlémského světla
a každý si může odnést
svůj plamínek domů.

28. říjen patří v naší obci tradičně
ping-pongu. Ani by člověk nevěřil, jak
se tento sport stane oblíbeným. Už
od prvního turnaje se příznivci této hry
pravidelně schází každý čtvrtek a pilně
trénují. Dnes se jim nijak neřekne než
„pinkpongáři“.
A jak tedy dopadl třetí ročník turnaje?
V mužské kategorii výsledek naprosto
předčil očekávání. Třetí místo vybojoval
Stanislav Výskala, druhé místo obsadil
Dan Nesrsta a z celkové „bitvy“ vyšel
vítězně Oldřich Krajča. No zkrátka, co
dokáže pravidelný trénink !?
V mladší kategorii štěstí ke hře
neopustilo loňské vítěze. Třetí místo
obsadil Radim Daněk, druhé místo
Michal Vráblík a první místo vybojoval
Vítek Horáček.
Letošní turnaj byl obohacen o čtyřhru
v kategorii muži. Co říci na závěr?
Uvítáme rozšíření řad pinkpongářů,
vždyť bez sportu a dobré zábavy by nebylo veselé mysli.
„SPORTU ZDAR!“
S.V.

Z oblohy se sypou hvězdičky,
slyšet jsou koledy z dáli.
Zvěstuje anděl maličký,
ať splní se vše, co k Vánocům jste si přáli.
Přejí

zastupitelé obce Lukoveček
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Štěstí je jen v lásce a dobrotě srdce
Vzpomínáme 110. výročí nedožitých narozenin
našeho učitele Františka Bardoděje
Vyjevuje se mi ten obraz jako v mlhách... Početný průvod sokolů, občanské veřejnosti a školní mládeže dospěl
za zvuků fryštácké kapely na Skalku, kde hasiči připravili velikou vatru.
Všechno, snad i sama příroda, utichlo
a nad Brázdou fryštáckou zazněl nezapomenutelný hlas... A poté vzplála hranice, připomínající každoročně oběť Mistra Jana z Husince. Nevím, jak to rétor
antických rozměrů, náš odborný učitel
češtiny a dějepisu František Bardoděj,
dokázal, ale jeho nezapomenutelný projev i gestikulace dovedly tak podmanivě
materializovat situace, osoby, prostředí, že jsme byli často strženi do centra
dění a stávali spoluúčastníky událostí
dávno či nedávno minulých. To dokázali na Fryštácku tři mušketýři – rytíři ve
službách hradiska lukovského: pan řídící z Lukova Rudolf Matouš, spisovatel
a vědec Karel Pekárek, kronikář a zemitý Dolňan – pan učitel František Bardoděj (1901-1978).
Ani dospat jsme nemohli, jak jsme
se těšili na hodiny češtiny, jati osudem
nebohého Jury Čaníka z Kramolišovy
povídky Pro střevíčky. Za dobré chování i znalosti přicházela lákavá odměna.
Ne marcipán, šmejdy z řetězců či obrazovek, ale upřímné zaujetí při učitelově
interpretaci milované knížečky. A také
jiných klenotů literárních... Jak rád se
s Vámi, pane učiteli, toulám Náchodskem, jihočeskými blaty, hvozdy šumavskými, Valašskem, Slováckem, rájem
slovenských Štúrovců, Nerudovými malostranskými zákoutími, utíkám se do
Babiččina údolí, prožívám smutek bojovníků lipanských, hrdost popravených
na Staroměstském náměstí, ctím lásku
starého Turýna k rodné zemi ze Sousedíkovy knihy Na hory padá noc...) A když
jsme ve škole peklili jak vosy a gramatika, pravopis či vědomosti kvílely jak
meluzína v komíně – zajel nachystaný
Čaník do nadité aktovky. Tu, obtěžkanou výstřižky, obrázky, umně vybranými
ukázkami a opravenými slohovkami či
diktáty, vláčil pan učitel denodenně za
třeskutých zim i jarního kuropění, často
v potu tváře z milovaného dolnoveského
„Podvýlantí“, s velocipédem po boku,
aby se s námi ve škole podělil o to, co
měl tolik rád.
František Bardoděj byl po více než
dvě desetiletí kronikářem města, psal
i kroniku školní, působil jako člen výboru
fryštácké tělovýchovné jednoty, místního Červeného kříže, vedl školní divadel-

z Lukovečka. A najednou jsou tu i všichni spolužáci, ogaři a cérky. Byli jsme
pěkné podšívky! (A občas ještě jsme...)
Ale tu přezdívku „Čaňa“ by Vám, pane
učiteli, i sám kníže Rohan záviděl!
„Štěstí je jen v lásce, v myšlence
a dobrotě srdce, všechno ostatní je jen
bolest“ čtu si na Vašem pomníku při putování po fryštácké zahradě života slova
básníka Otokara Březiny a hluboce se
skláním před Vámi všemi, kdo jste pochopili, že život vezdejší není jen Panem
et circenses.
Váš oddaný žák SLÁVEK ZAPLETAL

ní soubor, připravoval s námi řadu literárních pořadů, pořádal desítky výstav
k jubileím spisovatelů a géniů uměleckého nebe v kreslírně (v živé paměti mám
tu jiráskovskou, smetanovskou, dodnes
miluji čarokrásnou Barunku Panklovou
i tesklivě vzpurné variace máchovské)
A těch vlastivědných vycházek co jsme
si užili, však naši páni učitelé tu znali
snad každý keřík či kamínek!
Pan František Bardoděj učiteloval
ve Velíkové a ve Fryštáku, za svůj život přednesl stovky přednášek, znal
se a dopisoval si s mnoha osobnostmi. Díky jemu jsem si mohl podat ruku
s doktorem Pekárkem, spisovateli Jindřichem Spáčilem, M. J. Sousedíkem,
Jaromírem Tomečkem, malířem Janem
Kobzáněm, dirigenty a hudebními skladateli Břetislavem Bakalou a Jaroslavem Kvapilem. František Bardoděj byl
členem poradního sbporu kronikářů
Zlínska, členem redakce časopisu
Podřevnicko, je autorem publikace
600 let městečka Fryštáku a desítek
vlastivědných příspěvků.
V roce 1977 mě s ohledem na zdravotní stav prostřednictvím své dcery
Libuše, provdané Matelové, dlouholeté
fryštácké učitelky, požádal, abych převzal fryštáckou kroniku. Rada města
Fryštáku s jeho návrhem vyslovila souhlas. A tak jsem po Františku Bobalíkovi a Františku Bardodějovi v kronikářské
síti uvízl na více než třicet let.
Někdy si spolu uděláme pěknou
chvíli: s Bardodějem, Matoušem, Knedlou, Kubátem, Holáškem. A je to fajn,
když zaťuká i prof. Pekárek, dr. Pavlíček
z Lukova a přisedne i Mirek Ticháček

Jednání v Kaniance
Delegace zástupců fryštácké radnice (starosta Mgr. Lubomír Doležel,
místostarosta Mgr. Petr Pagáč a vedoucí městské knihovny Mgr. Pavel
Nášel) jednala 10. listopadu v naší
partnerské obci Kaniance na Slovensku.
Tentokrát jsme našim slovenským
přátelům přivezli nabídku účasti na
projektu týkajícím se přeshraniční
spolupráce na vydání publikace „Fryštácká brázda vypráví“. Nová kniha příběhů a pověstí Česlava Zapletala ml.
a ilustrovaná Martinem Ševčíkem by
měl být doplněna o několik příběhů
z naší partnerské obce. Součástí tohoto projektu by mělo být rovněž vydání brožury informující o pamětihodnostech obou míst – Fryštáku a Kanianky
a také informační tabule přibližující
návštěvníkům obě tyto lokality.
Za slovenskou stranu se jednání
zúčastnili – starosta Kanianky Ing.
Ivor Husár, zástupce starosty Ing. Igor
Hraňo a přednosta obecního úřadu
Ľudovít Pös.
-pn-
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Vaší největší ctností ať je pokora.

P. Ignác Stuchlý

Kronika oratoře (32.)
(školní rok 1939–40)

Poděkování
Patří všem, kteří vytvořili krásnou kulisu při divadelním představení
hroznolhotského ochotnického spolku
HROZEN. Přišlo Vás 180. Což předčilo
všechny naše představy. Na baru je
možnost zakoupení DVD tohoto souboru a to nejen kus, který se hrál, ale
i jiné, které byly natočeny. Poděkování
patří i městu Fryšták za půjčení kinosálu. Jak se herci vyjádřili po představení, tak pěknou atmosféru letos ještě
neměli a tvořili přímo na místě – etýda
byla o 15 minut delší. A pokud je příští
rok pozveme, rádi přijedou.

Hned po sv. Mikuláši je svátek Panny Marie Neposkvrněné, svátek salesiánských oratoří, kdy vděčně vzpomínáme milostí udělených od Panny Marie.
10. prosinec – den ministrantů. Měli
obláčku, tzn. přijali své roucho u oltáře
z rukou pana ředitele ústavu a zasvětili
se službě Nejvyššího jako pážata Krista
Krále. Odpoledne sehráli divadlo „Dobrý pastýř“, které bylo pro nás bujné kluky velmi poučné.
Vánoce nám přinesly mnoho radostí. Největší radostí byly saňky a brusle
– napadlo sněhu a zamrzla přehrada.
V oratoři nás ovšem nebylo, protože
sníh a led jsou lákavější než divadlo
nebo ﬁlm nebo cokoliv jiného. Hned po
mši svaté v neděli nás byla plná dědina
– totiž našeho křiku.
A teď už zima přestává bavit. Budou
katechismové závody s krásnými cenami
nejen doma, ale letos výjimečně v Brně,
kde budou společné kat. závody všech
oratoří. Bude nás tam moc a bude prý
tam sám pan biskup. Musíme se učit,
abychom vyhráli my a udělali čest naší
oratoři. Velcí se též učí katechismus.
ale my je musíme předstihnout.
Koncem dubna byly závody doma
a v polovici května se jelo na katechismové závody do Moravské Ostravy,
kde se konaly závody z celé inspektorie.
Bohužel pro naše dopadly dosti bledě.

Tiliae cordatae
Blíží se Dušičky. Jak je v kraji zvykem, uklízím hroby i chodník kolem. Jsou
dva – ty hroby. A u každého je vzrostlá lípa. Odpočívají tam oba moji dědové, obě
babičky, malá sestřička, můj tatínek i druhý dědeček našich dětí... Je chladný podzimní den. Slunce nesměle svítí, kolem padá žluté listí. Lehounce a tiše. Z úvah
mě vytrhne naštvaný hlas kolemjdoucí paní: ,,To je hrůza, co? Toho listí! Kdyby ty
pitomé stromy radši skáceli!“ Když něco podobného slyším od dalších pěti lidí,
začínám být naštvaná taky. Ovšem ne na ,,ty pitomé stromy“, ale na ty lidi.
Před lety (nejen) na hřbitově ořezali lípy. Některé takové zmrzačení nepřežily,
jiné se jakž takž vzpamatovaly a kupodivu stojí dál. Každé jaro celé okolí provoní
vůní svých květů, v létě nezištně poskytnou stín. Na podzim pokryjí zem barevným
listím, které tak parádně šustí a které s ní nakonec splyne.
Když děda umřel, byly mi čtyři roky. Vzpomínek na něj není moc. Jen to, že nosil
v zimě i v létě klobouk, že měl chundelatého psíka Punťu a že jednou říkal, jak se
těší, až umře a nad ním bude šumět listí a bzučet včelky. Do teď a moc se mi líbí
ta pokora člověka, který ví, že vše má svůj začátek i konec. A že konec může být
i začátkem.
IL

Snad příčina byla v povrchní a lehkomyslné přípravě. Ze závodů si každý dovezl
jen diplom, ale ani jednu cenu. Fryštácká oratoř poslala 20 závodících.
Koncem roku uspořádala oratoř
slavnost zakončení školního roku, při
níž byly rozdány celoroční odměny. Pro
výpomoc na poli počíná se vyprazdňovat oratoř. Přes prázdniny oratoř jen živoří.

Nové knihy na baru
Anselm Grün – Co živí lásku: Jeden z nejoblíbenějších spirituálních
autorů dneška medituje nad smyslem
lidského života, kterým je láska - vyvážená láska k sobě samému i druhým.
Láska nikoli jako adorování a zbožštění druhého, ale jako naplněný vztah,
který se dává a zároveň je druhým
obohacován. Láska nikoli jako sex,
ale vztah, který je živen z božského
pramene a je vždy inspirována shůry.
Sexualita spojená s křesťanskou spiritualitou je pro autora, inspirovaného
učením starých pouštních mnichů
a dílem zakladatele analytické psychologie C. G. Junga, pramenem sebepřesažení, jehož konečným cílem
je láska jako caritas a agapé.
Dostatni Tomasz, Šubrt Jaroslav,
Duka Dominik – Tradice, která je výzvou: V knižním rozhovoru reﬂektují
jeho autoři témata, která jsou současnému pražskému arcibiskupovi drahá: smysl tradice, zvláště katolické
v kontextu moderních českých a evropských dějin, kořeny víry a věrnosti
církvi, dějiny dominikánského řádu
a jeho přínos do mozaiky církevní minulosti i současnosti. V knize se odrážejí hluboké historické znalosti současného nástupce svatého Vojtěcha
na arcibiskupském stolci, jeho dnešní
názory na českou společnost a stát,
na stav dialogu státu a církve. Široký
záběr rozhovoru dává jedinečným způsobem nahlédnout do myšlenkového
světa Dominika Duky, současné hlavy
české katolické církve.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Velké a malé sázení
Stromy. Po tisíciletí s nimi zacházíme
ku svému prospěchu. Lesy přetváříme
v plantáže, dřevo nám stále slouží
k mnoha účelům. Zároveň však také
čistí ovzduší, v půdě zadržují vodu,
poskytují (ať už jako solitéry, nebo
stromořadí, hájky, lesy) úkryt bezpočtu
živočichů, utvářejí ráz krajiny, korunují ji.
Jsou mlčenlivými svědky našich
krátkozrakých pokusů o emancipaci.
Často si nepřipouštíme, za co vše jim
vděčíme. Tajuplný odraz vědomí osudové
vazby mezi námi a nimi ovšem nepomíjejí
dávnými předky snované pověsti a báje.
Většina z vás si asi v tuto chvíli vzpomene
na Filemona a Baucidu, mně ale na
mysli vytanul příběh jiný, mající svůj
původ v Lotyšsku. Antologii lotyšské
poezie 19. a 20. století nazvanou Les
duší uvádí významný český baltista
Radegast Parolek předmluvou, v níž
vysvětluje volbu názvu této útlé
publikace:
„Podle prastaré lotyšské pověsti
v jednom lese na neznámém místě rostl začarovaný strom. Kdo se ho dotkl,
sám se proměnil v keř nebo strom. Ze
šedovlasých stařenek se stávaly smutné stříbrobílé břízy, z mladých děvčat
rozkvetlé střemchy a zbloudilý král tu
navždy zůstal jako obrovský rozložitý
dub. Tak se les lidských duší poznenáhlu rozrůstal. Nějaký pasáček tu přišel
o maminku. Proměnila se mu v planou
lesní jabloň. V letním parnu, když pasáček ve stínu lesa pásl vepře a pískal si
na píšťaličku, zaslechl, co si stromy povídaly, pochytil mnoho moudrého a pěkného, co potom vložil do svých písní.“
(Les duší: Antologie lotyšské poezie
19. a 20. století. Praha: Bohemika,
2001, s. 3)

Za existencí mnoha událostí stojí náhody. Celý řetězec takových náhod se
nedávno přihodil i Fryštáku. V následujících řádcích se o něj s Vámi podělím.
Bylo to 12. srpna, když mi přišel
e-mail od kamaráda Františka Eliáše,
který pracuje pro brněnskou Nadaci
Partnerství, jež pomáhá lidem ponechat bránu mezi sebou a přírodou nezavřenou. Byl určen těm, kdo se chystali
na podzim sázet stromky, a nabízel jim
možnost podílet se na případném rekordu v této činnosti. Zaujalo mě to a o
nějaký ten pátek později jsem se zeptal
vedoucího naší knihovny Pavla Nášela,
jestli bychom se nezapojili. Místo se
nabízelo samo - trojsoší Návraty působilo až příliš opuštěně... Téma rozhovoru
přenesl pan vedoucí na radnici k Lubomíru Doleželovi, našemu starostovi.
Schůzka přinesla skvělou zvěst – zajistíme-li profesionální návrh výsadby, město na ni poskytne finanční prostředky!
Komu zavolat o radu? Okamžitě mě napadla stromová spřízněnka Iva Fišrová.
Doporučila mi fryštáckého zahradního
architekta Václava Krátkého. Zkusil
jsem jej kontaktovat. Přes velké pracovní zaneprázdnění zpracoval návrh výsadby i cenovou kalkulaci. Nezištně.
V knihovně se v ty dny objevila Lenka
Plšková. Požádal jsem ji, zda by se
s klubem maminek chtěla připojit, a
nabídnout tak dětem výtvarné aktivity,
které myslí na stromy. Nerozmýšlela se,
souhlasila. Stalo se to snad téhož dne,
tedy 20. října, kdy jsem nás přihlásil.
Následující úterý (25.) pak už jen zbývalo navštívit místo, kam budou stromky
a keřík patřit. Vydali jsme se tam s autorem návrhu a Miloslavem Kasalou,
vedoucím odboru správy městského

majetku, a za chvíli už rozmístění našlo
cestu z papíru na pozemek. Mikoláš,
Freya i Andrýsek se mohli poprvé setkat
s představou svých listnatých protějšků!
Pak už jen čtvrteční dopoledne: Pánové
z technických služeb přivážejí naše hrdiny – třešnička vystupuje na dvoře Domu
Ignáce Stuchlého, do jehož jedné garáže ji se svolením správce domu Vladimíra
Kopřivy (od kterého si pro oba dny vypůjčíme nářadí i konev) prozatím ukrýváme (její čas přijde o den později), a habr
s brslenem si to už sviští k lipému trojlístku. Pánové ještě připraví děrstvo pro
výsadbu a odpoledne může nadejít...
Vsuvka: Všimli jste si, kolik osob
a institucí bylo do celé akce zapojeno?
Ano, všichni, kdo byli dosud zmíněni
(a nejen oni, uvidíte dále), si zaslouží
poděkování mocné jako čistá obloha
umožňující slunci zářit. Bez kohokoliv
z nich by akce vůbec neproběhla, nebo
by se její podoba alespoň velmi výrazně
lišila od skutečnosti. Děkuji vám, dámy
a pánové, z plna nitra!
Velké sázení
27. října, chvíli před 16. hodinou:
Habří mládenec na nás čeká vleže
mezi sochami, kousek vedle věžní hodiny nedočkavě vyhlíží také mládě brslena
(ta životná koncovka jde lépe dohromady s „mládětem“, snad Vás to, milí
přátelé, nepohorší :-) Na místě jsou
s panem vedoucím a mnou zpočátku
přítomni dva pánové, v sousedství jejichž domů stromky porostou. Lapáme
minulost místa, ale i jeho současnost
a budoucnost. Záhy přichází Miroslava
Končáková se svými vnoučky, Samuelkem a Maxmiliánkem, jejichž přítomnost bude mít pro oba dny sázení
velký význam. Brzy nato vítáme Jitku
Bělákovou, další z blízkých. A poté těch,
kdo se stromky slaví jejich milou přítomnost, přibývá (Stanislav Novotný-Kinský,
tvůrce Návratů, P. Miroslav Dibelka, náš
dvoudenní svědek, Lenka Plšková
s Evičkou, Honzíkem a Pavlíkem, Miloslav Kasala s dětmi, Jiří Sadila, inspirativní bratr v stromotriku, Vlasta Ticháčková, Majk Končák, Věrka Kafková)...
Stanislav Novotný a Miloslav Kasala
se chápou nářadí a zprostorňují habrovi
jeho pokojíček. Společnými silami odnímáme (takto to zní lépe než skutečnost,
bylo nutno použít krapet násilí) přerostlý
květináč a jímáme se vsazovat. Pája se
Samim ještě napovídají, kam mají které
(zatím ještě útlé) větve směřovat, a ke
slovu se dostává hlína, dusání, voda,
hlína, krmivo pro stromky, hlína, voda...
Vsunutá slova: Možná Vám nepřipadá, že je třeba se zastavit u chvíle, kdy
kluci odsouhlasili směr větviček.
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Dovolím si na výjimečnost oné chvíle
poukázat: I o sedmdesát let později tak
budou moci cítit, že ten někdejší stromek, později (pevně věřím, že) ztepilý
strom je s nimi spjat více než mnohý jiný. Bude to tak trochu jejich příbuzný...
V podání Pavla Nášela, v tuto chvíli
nejen v roli vedoucího knihovny, ale také
zastupitele města, se dozvídáme o záměru Nadace Partnerství a Agentury
Dobrý den dosáhnout rekordu a kluci
nafukují tři balonky. Zadýchání, které
tato činnost způsobuje, nám naznačuje,
jak těžce by se nám bez listnatých či
jehličnatých souputníků dýchalo, a zároveň ti létavci stejně jako stromy odkazují k něčemu dalšímu – bez nich bychom
přece ztratili krásný důvod pohlížet nahoru, do nebe...
Sedmnáctá hodina na dohled, Návraty
čekají na sváteční, o den pozdější návrat. V klubu maminek je Lenkou
Plškovou výtečně připravená tvůrčí dílnička, jejíž pracovní název z pozvánky
vybízel ke hraní se stromy. A mohu říci
(napsati), že nikterak neklamal. Listnatce nasáváme nejen prostřednictvím
lupení či lupeníčka, ale také kůry a plodů. Celistvý odraz pak dokonale využívají přítomné děti. Nadšené ve hře i tvorbě. Mám ohromnou radost, když se ve
svém (pokročilém :-) věku od Samíka
dozvídám, že frotáž není nezbytné provádět pouze tuhou – pastely jí tedy vskutku sluší! ... Nebeské lampě už stahují
knot a první den končí. Naplněný den.

Milí přátelé, v pondělí 21. listopadu k nám do Fryštáku z dalekých, předalekých
dálav zavanul vítr dámu cest a slov Pavlu Jazairiovou. Přestože mimo naši zemi
tráví většinu roku, možná nejednoho z Vás překvapí informace, že její prarodiče
měli v rodném listě zapsán Horní Lapač a Lukoveček. Cesta ze severočeského
Frýdlantska, kde paní Jazairiová pobývá, je-li doma, proběhla v pořádku, a tak jsme
ji mohli v knihovně a posléze v někdejším kinosálu přivítat a vzápětí si vyslechnout
odraz velmi čerstvých poznatků, zážitků a pocitů z Indie, odkud se vrátila před 14
dny. Se sobě vlastní energií nám přiblížila krásu i odvrácenou stranu této za pár let
pravděpodobně nejlidnatější země světa. Hodina a půl přelétla jako hejno holubic
a naše návštěvnice musela rychle k autu, aby zase odcestovala. Tentokrát ovšem
ne do dalekých končin, ale jen do Lukova, kde ji čekalo další setkání. A druhého
i třetího dne ještě další dvě…
Pro všechna putování jí přejeme stálou vůli poznat člověka i místo, kde žije,
pevné zdraví a citlivou vnímavost! A děkujeme za potěchu těchto dní…

Skautské oddíly mají nové vlajky
Po více než 20 letech od znovuobnovení činnosti skautských
oddílů jsme se konečně dočkali oddílových symbolů v podobě
vlajek pro dva dětské oddíly. Ne
že by ke zhotovení vlajek nebyla
dříve příležitost, nabídek ke zhotovení návrhu i výroby se nám
dostalo více, ale jaksi na to prostě „nebylo“. Výroba takové vlajky
je poměrně nákladná záležitost
a tak jsme dali vždy přednost
pořídit něco důležitějšího a tedy
praktičtějšího pro děti. Až teprve vloni na podzim nám krnovští
skauti předvedli svoji oddílovou vlajku navrženou a vyrobenou
přímo v jejich městě a to i za celkem příznivou cenu.
Poradili jsme se v nejužším vedení a udělali první graﬁcký
návrh. Ono to není jen tak něco vymyslet. Vše podléhá poměrně přísným pravidlům určujícím velikost, tvar, materiál i heraldické hledisko. Na rubové straně má být znak Svazu skautů
a skautek s nápisem, na lícové straně pak identiﬁkace oddílu
a nejvhodnějším doplněním je znak města, ale může zde být
i znak oddílu popřípadě skautské heslo.
Návrh se myslím podařil velice pěkně. Barvu pro obě strany
jsme zvolili modrou, která odpovídá i barvě použité na praporu našeho města. Na rubové straně, je tedy velký znak Sva-
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zu skautů a skautek s názvem
vyšitým stříbrně na bleděmodrém poli a nad znakem bílým
písmem SKAUT, na lem je použita trikolóra. Na lícovou stranu
jsme do středu použili městský
znak Fryštáku (samozřejmě po
příslušném svolení), pod ním
v bleděmodrém poli žlutým písmem číslo a název oddílu, také
tato strana vlajky je olemována
trikolórou.
V momentě, kdy jsme zjistili,
že na výrobu těchto vlajek máme ﬁnanční krytí, (ušetřili jsme
za elektřinu v klubovnách), zadali jsme vlajky do výroby. Ta proběhla velice rychle a během 6 týdnů nám vedoucí krnovského
oddílu přivezla hotové vlajky na Valný sněm, který probíhal na
Elišce. Od té chvíle máme tedy jednu vlajku pro „5. oddíl skautů Fryšták“ a jednu pro „6. oddíl skautek Fryšták“. My starší
jsme z těchto vlajek měli obrovskou radost a když jsme je převedli dětem na nejbližší akci, líbily se i jim. Je to zas něco, co
symbolizuje činnost skautských oddílů.
Vlajky budou používány na všech významné veřejné akce
ve městě a samozřejmě i na skautských akcích po celé republice, což přispěje i k dobré prezentaci oddílů i našeho města.
Bedřich Bělák - Klaus
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2011

Však srdce mé tím víc se chvěje...
(Pár poznámek k činnosti Společnosti Václava Renče, velkého umělce a člověka,
který prožil ve Fryštáku – pár kroků od školy a sokolovny – řadu let. Kníže básníků se
narodil před sto léty ve Vodochodech na Podřipsku roku 1911, jeho manželka Alena,
rozená Sedláková, pocházela ze slavného rodu fryštáckých Košutů. PhDr. Václav
Renč nás opustil 30. dubna 1973)
„Měli byste, ogaři, s tím Václavem
něco dělat...“ dala se slyšet jednou
při „kaﬁ“ teta Boženka, když jsme
s bratrancem Pavlem Uhříkem, mladým
knězem, debatovali nad jednou z básnických sbírek Renčových v knihovně
nezapomenutelného Vladimíra Uhříka.
Václav Renč, český básník, dramatik,
překladatel, libretista, scénárista, spolutvůrce naší divadelní kultury, autor ﬁlmů a knížek pro děti... a také politický
vězeň, nevinně odsouzený a na dlouhá
léta uvržený do kasemat obávaných
„převýchovných zařízení“ na Cejlu, Pankráci, na Borech, ve Valdicích či Leopoldově, výjimečně fundovaný a pracovitý
muž, jehož dílo bylo v období normalizace staženo z knihkupeckých pultů
i knihoven, aby jeho jméno i odkaz zmizely z paměti národa...
A tak slovo dalo slovo, a při městské knihovně vznikl roku 1981, v rámci
nedožitých Renčových 70. narozenin,
vlastivědný kroužek, který vedle historie a pamětihodností regionu pořádal
besedy o významných osobnostech našeho kraje, národa i světové kultury. Připravoval a pořádal také literární pořady,
zájezdy (např. výlet do Renčova rodiště
Vodochod, k jeho brněnskému hrobu
a po místech, spjatých s působením
řady fryštáckých rodáků nebo postav,
které nalezly ve Fryštáku svůj azyl či
druhý domov). Vedle téměř 400 přednášek, besed, vlastních pořadů i vystoupení Mistra Radovana Lukavského nebo našeho věrného brněnského
příznivce – herce a pedagoga Miroslava Částka, desítek putování po kulturních a přírodních památkách, rodištích
a působištích velikánů našeho i světového umění (nikdy tu nechyběly Renčovy verše) jsme díky pochopení fryštáckého zastupitelstva prosadili jmenování
PhDr. Václava Renče i jeho choti Aleny
Renčové jako čestných občanů města
Fryštáku. Ve spolupráci s Okresní knihovnou F. Bartoše ve Zlíně (dnes Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně) vydali
tři publikace, inspirované V. Renčem
a jeho odkazem.
V roce 1995 byla u vchodu do nové
knihovny (nacházející se pár kroků od
Renčova někdejšího bydliště) odhalena
Renčova pamětní deska – dílo akad. sochaře Miroslava Boroše. Poměrně rozsáhlá je i bibliograﬁe příspěvků o Renčovi, vzešla z fryštáckých zdrojů.

K jádru ctitelů Renčova díla a jeho
přátel patřila ve Fryštáku rodina Kocourkova, Machačkova, a Hovadíkova,
paní Božena Uhříková a brněnský kapucín P. Pavel Uhřík. Roku 1991 se přejmenoval vlastivědný klub při knihovně
na Společnost PhDr. Václava Renče.
U jeho kolébky stáli otec Pavel Uhřík, Božena Uhříková, starosta města
Fryštáku Ing. Vladimír Chudárek, Luděk
Košák, vedoucí knihovny Anna Zapletalová, RNDr. Jana a Ing. Josef Bartoňovi,
PhDr. Česlav Zapletal, Milan Machačka,
Rudolf Knedla, Terezka Holíková, Regína Machačová, Libuše Hájková, Marie
Kutrová a Jaroslav Kubát.
K našim příznivcům a spolupracovníkům patřili také zmíněný brněnský
herec Miroslav Částek, literární historik prof. Mojmír Trávníček, dále docent
olomoucké univerzity a spisovatel PhDr.

Josef Galík, bývalý lukovský pan řídící
Rudolf Matouš, učitelka hudby, primáška a vůdčí osobnost známého folklorního sdružení Prameny Vlasta Kunstová,
básník, kytarista a cimbalista Richard
Hovadík, učitel hudby a houslista Ladislav Dolina, herec a pedagog Pavel
Majkus, Ing. František Rafaja z Holešova, prof. Olga Kolářová, prof. Jarmila
Jánská a další osobnosti. V posledních
letech máme opět dobré zázemí ve vedení města v čele se starostou Mgr. Lubomírem Doleželem, novým vedoucím
knihovny Mgr. Pavlem Nášelem, máme
radost ze spolupráce se ZUŠ Morava,
se základní školou, Renčovu odkazu
jsou oddáni také výborní interpreti Ing.
František Odstrčil (spolu s Č. Z. a P. Nášelem spolutvůrce pořadu Jak světlo
o křišťál má duše o Tvou zazvoní) a vysokoškolská studentka Jitka Modlitbová.
Šťastné chvíle jsem prožil v souvislosti
s pořadem Podoben větru, na jehož realizaci ve fryštáckém chrámu sv. Mikuláše a v dalších městech se podíleli také
moji kolegové z holešovského gymnázia
L. Jaroše – paní profesorka Mgr. Karla
Urbanová a prof. Mgr. Luděk Maňásek,
herec Divadla 6. května v Holešově.
Renčova stopa v českém umění,
v české kultuře, není dodnes plně doceněna. Pečeť jeho uměleckého a lidského
odkazu je patrna i v pozoruhodné tvorbě
jeho dětí, vnuček a vnuků. Renčova starost o bytí a povahu národa, civilizace,
a nezdolná víra v lepší svět, jest výzvou
i posilou pro každého z nás.
„Však srdce mé tím víc se chvěje.
Nemůže jaro nepřijít!
Oděj mě, Bože, do naděje
a nenech zahynout svůj lid!“
(Václav Renč, ze sbírky Vinný lis,
oceněné Baťovou cenou)
-Čz-

Narodil se Kristus Pán
Nádherné bledé nebe
osvícené ještě bledší tváří měsíce
je vytečkované zlatými hřeby hvězd.
V hravé jejich motanici vleče se mléčná dráha
jak květnatou loukou přetažena linie bílého plátna.
Lampičky hoří a hasnou.
Vzplanou a zase zhasínají.
Některá schová svou kudrnatou vlnku za bílý obláček
a zase pluje.
Pluje v modré prostory.
Dnes jaksi svatě pluje v nekonečnu.
Teď jedna z nich jako by se utrhla!
Zvolna, zticha, lehounkou křivkou
jak zlaté ptáče se snáší k zemi.
Šťastně dýchají dnes Fryštačané
v tichu jiskřivých hvězd.
Čisto, svato, vlídno je ve všech srdcích.
Vždyť narodil se Kristus Pán.
SK

15

KOSMETICKÝ SALON

Monika

NABÍDKA SLUŽEB:
barvení obočí a řas, formování obočí • zahušťování a prodlužování řas metodou trsy
trvalá na řasy • epilace – voskem nebo cukrovou pastou • wellness manikúra a pedikúra
modeláž nehtů • p-shine – japonská manikúra (zpevnění a regenerace nehtů)
parafínový zabal na ruce • peeling rukou a obličeje • enzymatický peeling
ošetření pleti kosmetikou element + bio aktivní látky
KOSMETICKÉ MASÁŽE:
klasická masáž obličeje • omlazující masáž očního okolí • masáž dekoltu
masáž rukou • masáž krční páteře a šíje
kosmetické redukční ošetření břicha (detoxikace a odbourávaní tuků)
placená inzerce

LÍČENÍ:
denní • večerní-příležitostní • svatebnÍ (+ zkouška svatebního líčení)
A další kosmetické služby za akční ceny!
PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ A KOSMETICKÝCH VÝROBKŮ

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ MONIKA CHYTILKOVÁ
PROVOZNÍ DOBA: DLE OBJEDNÁVEK

KONTAKT: MONIKA CHYTILKOVÁ, MARTINICE 74 (vedle Staré hospody) Mob.: 737 666 660

Fryštácké farmářské trhy vykazují všechny známky životaschopnosti...
Máme za sebou třetí farmářský trh a nebyl to trh ledajaký.
Otestovali jsme na něm několik zatěžkávacích zkoušek:
- časový odstup od předchozího trhu byl pouhé tři týdny,
- termínem jsme se mnohým lidem treﬁli do posledních
dnů před výplatou,
- počasí nám sice přálo, ale mrazivé teploty nedovolily
mnohým účastnit se (maminky s malými dětmi a jiní zimomřiví),
- ve stejném čase se konaly další dva trhy v okolí.
Přes tyto handicapy zaznamenáváme pozitivní ohlasy od
všech důležitých účastněných.
Nejdůležitější je pro nás váš projev sympatií. Už jen to, že
se s vámi setkáváme pravidelně, nás vždy notně povzbuzuje
do organizace dalšího trhu. Zjišťujeme, že není ani tak důležité kdo toho kolik koupí, ale setkání se sousedy a přátelské
debaty s nimi.
Začíná se proslýchat i u přespolních, že na trzích ve Fryštáku to žije. Důkazem je vzrůstající potřeba efektivního řízení
dopravy a ohleduplného parkování. Což je jistě dobrá vizitka
i pro město.
Ale trhy by nestály za mnoho, kdyby na nich neprodávali
kvalitní prodejci s kvalitním zbožím. Myslíme si, že tentokrát
už nám na tržišti mnoho komodit nechybělo. A opakovaný zájem i vyhlášených farem prodávat ve Fryštáku své zboží nám
potvrzuje, že dobrý obchod se dá dělat i v malém městě, když
se tu lidé cítí příjemně a nechají na sebe dýchnout trochu té
atmosféry.
Čeká nás letos poslední trh – rybí / mikulášský, a to
10. prosince, který mnozí z vás znáte. Letos se dočká malých změn. Prodejní prostor bude rozdělen do zón pro farmáře
a pro prodejce ostatního, vánočního zboží. Je to proto, že název „farmářský“ klade na organizaci vyšší nároky z hlediska
zboží i jejich prodávajících. Tento trh bude z tohoto hlediska
přechodný a záleží na vašem názoru, jakým směrem se bude
do budoucna ubírat.
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V současné době zvažujeme, jakým směrem se v organizaci trhů budeme ubírat. Cílem je uspořádat každý pátek na
náměstí pravidelný malý trh se základními surovinami. Zatím
zjišťujeme naše možnosti i připravenost Fryštačanů. Přece
jenom tímto malinko předbíháme dobu a neradi bychom to
uspěchali.
Těšit se můžete na speciality z ryb, košt slivovice i na
mikulášskou či předvánoční atmosféru, hudební vystoupení
tradičních skupin a mnohé jiné.
Na vaše potřeby pravidelného přísunu čerstvých potravin
se těší
J.S a T.Č.

Svatý Martin na farmářských trzích ve Fryštáku
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2011

placená inzerce

Vánoční

❄

PRODEJ RYB
čtvrtek 22. 12. 7 – 18 h
pátek 23. 12. 8 – 18 h (doprodej)

❄

V měsíci PROSINCI 2011 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

❄
Fryšták, Horní Ves, u Lupačů č.p. 323
Prodejní místo:

(Objednávky na tel. 731 991 226)

HRÁDEK

Konec roku na Hrádku

domov
pro osoby se zdravotním postižením
ve Fryštáku
Venku se nám výrazně ochladilo,
i Hrádek se pomalu chystá na konec
letošního roku. Společně jsme zazimovali zahradu, bazén i zahradní nábytek
a sychravé počasí s ranními mlhami
nás nevybízí k přílišné aktivitě.
Přesto stejně jako v rodinách,
i na Hrádku nás čekají akce spojené
s vánočními svátky. Očekáváme příchod
Mikuláše s čertem a jako vždy doufáme,
že se tak „zlobiví“ uživatelé trochu
umravní, a ti ostatní budou odměněni
nějakou drobností. Zároveň už žijeme
přípravami na naši Předvánoční tancovačku, která se uskuteční 16. 12.
od 15.00 hod. ve velkém sále DISu.
Tímto zveme nejen rodiče a opatrovníky
našich uživatel, ale jako tradičně
i všechny Fryštačany a příznivce. Přípravám se každoročně věnujeme s nasazením, abychom všechny přítomné
hosty pobavili, ale také se společně
rozloučili s rokem, ve kterém jste nás
opět podporovali, a my jsme se díky
tomu mezi vámi cítili báječně.
V tomto roce se nám dařilo. Přibyli
nám noví uživatelé, kteří úžasně zapadli
mezi ostatní, pracovali jsme hodně na
Standardech kvality sociálních služeb,
nadále se snažíme co nejvíce zapojovat naše uživatele do běžného života
i s přiměřenými riziky. Všichni uživatelé
i zaměstnanci tak přispěli k dobrému
jménu Hrádku, jež se snažíme i nadále
udržovat a šířit.

Jsme si jisti, že pobytové služby, jsou
poskytovány nejen v souladu s cílem
a posláním, ale také srdcem a s poctivostí. Při vyhláskování slova advent nás
napadají slova, kterými bychom mohli
opsat dny vánočních svátků přesně
takové, jaké bychom si je přáli a jaké
si je dovolujeme popřát touto cestou
i Vám...
A
D
V
E
N
T

andělské
družné
veselé
emoční
nadějné
tolerantní
SŠ

Antonín Březík
Jana Doleželová
Jarmila Hajíčková
Štěpánka Halúzková
Věra Holíková
Miroslava Hromčíková
Antonie Jurčíková
Miroslav Kamenář
Karel Krajča
Růžena Pazderová
Jiřina Petříková
Eva Polcerová
Ladislav Šlancar
Josef Taibl

Blahopřejeme!
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření
sňatku – slaví manželé
LUDVÍK a BOŽENA KOŠÁKOVI.
K tomuto krásnému jubileu jim
přejeme hodně rodinné pohody, lásky,
štěstí a hlavně mnoho zdraví do dalších
společných let.
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placená inzerce

www.leparestaurace.cz
rezervace na tel. 577 103 718 nebo e-mail: leparestaurace@seznam.cz
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Zveme Vás na tradiční Fryštácké vánoční (farmářské rybí) trhy.
Ty se letos konají v sobotu 10. prosince od 7 do 13 hodin.
Také tentokrát pro Vás budou připraveny stánky s domácími perníčky,
s ochutnávkou a prodejem domácího medu, horké medoviny, výrobků ze
včelího vosku a propolisu, vánočními stromky a prodejem ryb a rybích
specialit. Chybět nebude ani košt slivovice, tradiční fryštácké (valašské)
frgály, domácí zabijačka a také sortiment tradičního vánočního zboží, zejména řemeslné a rukodělné výroby typické pro Valašsko.
V kulturním programu se od 9 hodin představí folklorní soubor Kašavští gajdoši, skupina Žonglodisk, dětský folklorní soubor Fryštáček, kvintet dechové
hudby Fryštácká Javořina s pásmem vánočních koled, folková skupina Návrat
a další.
Také tentokrát se v rámci doprovodného programu děti mohou svézt na koních a možná se zastaví i Mikuláš s čerty a anděly.
V prostorách jídelny ZŠ ve Fryštáku bude připravena Výstava grafik Rudolfa
Knedly (k 10. výročí jeho úmrtí), dále modelářských exponátů (lodí, letadel, železnic, aut). Tuto expozici si budete moci prohlédnout 10. a 11. prosince vždy od
8 do 17 hodin.
V neděli 11. prosince se od 15 hodin představí v prostorách fryštáckého kinosálu Folklorní sdružení Prameny Vlasty Kunstové v pořadu Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé….
Součástí akce bude výstava obrazů místního malíře a grafika Ladislava Šestáka.
Věříme, že se společně s námi přijdete do Fryštáku vánočně naladit.
Těší se na Vás organizátoři akce
– Město Fryšták, Tomáš Černý a Jiří Sadila.

Pronajmu nebo prodám garsonku ve Fryštáku
na Komenského ulici – VOLNÁ IHNED. Tel: 724 272 741

Poslední listí už opadalo ze stromů
a po špičkách k nám opět přichází
kouzelná paní Zima.
V našich domovech to zavoní vanilkou, jehličím a purpurou. V tomto
vánočním čase zvolníme své každodenní tempo a znovu si uvědomíme,
jak důležití jsou naši blízcí a přátelé.
Naše srdce naplní radost, štěstí
a láska, mysl se ponoří
do světa tajných přání...
I letos Vás co nejsrdečněji zvu
v tomto předvánočním čase
do svého kosmetického salónku,
kde najdete drobnosti
pro své blízké.
Lze zakoupit i dárkové poukazy
na kosmetické ošetření.
Každou klientku, která přijde
v měsíci prosinci na ošetření pleti,
čeká malá pozornost
jako poděkování za Vaši důvěru.
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a zdraví v roce 2012
Vám z celého srdce přeje

Zdeňka ŠEVČÍKOVÁ.

placená inzerce

VÁNOČNÍ TRHY 2011
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K O S M E T I C K Ý

S A L O N

POHODA
M. Janušková, nám. Míru 17, Fryšták
Tel.: 608 860 792, mjanuskova@seznam.cz, www.januskova.wz.cz

masáž obličeje a dekoltu
ošetření obličeje horkými mušlemi a studenými lasturami
kosmetické ošetření těla horkými mušlemi – hluboce relaxační procedura

placená inzerce

HOT STONE
Rituál MATANGI
Rituál TOKORIKI

kosmetika a nehtová modeláž
ošetření pleti základní i luxusní
prodlužování řas
trvalá na řasy
barvení obočí a řas
depilace obličeje i celého těla
prodej přípravků pro domácí péči
prodej dárkových poukazů
placená inzerce
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