Fryštácké l sty

Mikulášský fryštácký jarmark
se uskuteční v sobotu 9. prosince 2017
Foto: Pavel Nášel
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SKAUTI

Skautský podzim
Jen co skončily prázdniny, začali se skauti i skautky pravidelně scházet na schůzkách v klubovnách. Dlužno poznamenat, že kluci na tom byli trochu líp, protože se podařilo dokončit „generální“ opravu jejich místnosti takže jsou už nyní
v novém. Klubovnu skautek čeká oprava příští rok a snad
se také tak pěkně vydaří. V každém případě patří velký dík
všem, kteří přiložili ruku k dílu a samozřejmě i Městu Fryšták z jehož grantu
se převážná část opravy ﬁnancovala.
V polovině září nás čekala oslava
80 let od příchodu skautů do Fryštáku.
Při té příležitosti jsme uspořádali i výstavu historických archiválií i ﬁlmových
prezentací našich oddílů.
Koncem září vyrazil 10. oddíl Oldskautů na tradiční poznávací výpravu
po krásách Česka. Tentokrát do okolí
Jimramova a Jevíčka. Mimo jiné jsme
navštívili hrad Svojanov, Bystré u Poličky a přespali jsme ve skautské chatě
u Jimramova, která byla vloni postavena za značného přispění právě fryštáckých skautů. V neděli jsme se přesunuli do Jevíčka, kde jsme si mimo
jiné zahráli pátrací hru na místním
hřbitově, zde jsme hladali a našli hrob
fryštáckého čestného občana Ludvíka Jadrníčka a následně i jeho reliéf
na náměstí v Jevíčku. Pěkná akce byla
zakončena návštěvou u P. Mirka Dibelky v jeho nynějším působišti.
Druhý víkend v říjnu proběhl
na Elišce tradiční podzimní minitábor
za hojné účasti dětí i jejich vedoucích.
Za krásného počasí si všichni užili pobytu v přírodě. Proběhlo plno her: například museli uchránit chatu Elišku
před „zbouráním“, ale také si uvařit
sami venku v přírodě na ohni (skauti
si mimo jiné trouﬂi i na omelety). A co
by to bylo za skautskou akci, aby na ni

nebyl řádný táborák včetně zábavného
programu.
Hned týden na to vyrazili skauti do Bělé nad Svitavou, kde místní skautské oddíly pozvaly ostatní
na svoji akci. Její součástí byla mimo
jiné i tzv. Muzlovská pouť ke kapličce,
kterou pomáhají skauti opravit. Akce
byla i pro širokou veřejnost a skauti se
prezentovali s celou parádou v krojích
i s oddílovými vlajkami. Večer proběhl
program v místním kinosále a následně zábavná hra před spaním ve škole.
Ráno po mši svaté proběhl přespolní běh „Megáč“, také pro veřejnost
a za hojné účasti skautského lidu. Běh
proběhl v několika kategoriích a naši
kluci se také velmi pěkně zapsali
do celkové výsledkové listiny. Martin
Plšek byl celkově 10., Vojta Košák 23.
a Petr Macháček 25.
Návrat domů tak proběhl zvesela.
A co na podzim? 17.-19. listopadu jsme pořádali na Elišce akci pro starší Skauty a Rowery nazvanou „Nauč se, co
neznáš“. Jedná se o výměnu zkušeností rádců a budoucích
vedoucích při vedení dětí, ale hlavní část programu byla zaměřena na velkou hru pro starší prostě proto, aby si také
sami zahráli něco náročnějšího, když
se po celý rok starají o své družiny
těch mladších.
V prosinci se budeme věnovat Adventu, jako přípravě na Vánoce. Děti
budou chystat nějaké výrobky na dárky. Hlavním bodem prosincových aktivit pak bude dovoz Betlémského
světla do Fryštáku a jeho roznesení
po okolí i do domácností. V Lukovečku
to bude tradičně v předvečer Štědrého
dne u kapličky a po Fryštáku na Štědrý
den dopoledne po ulicích města.
Klaus
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RMF
č. R 17/2017/VII z 16. 10. 2017
(Výpis usnesení)

RMF trvá na svém usnesení ze dne
30. 8. 2017 týkající se příkazu k nákupu elektřiny za 900 Kč/MWh a dále
trvá na usnesení týkající se příkazu
k nákupu zemního plynu nad 630 MWh
za cenu 470 Kč/MWh.
RMF schvaluje udělení peněžitých
darů členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Fryšták, a to
za období 1. pololetí 2017 v návaznosti
na počet výjezdů, ve smyslu přílohy č.
1 tohoto zápisu a souhlasí s možností vyplacení těchto odměn v hotovosti
z pokladny města Fryštáku.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10. 000 Kč Sjednocené
kopané, z.s., na ﬁnancování Zlínského
poháru 2017 a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták,
a Sjednocenou kopanou, z.s., za účelem částečné úhrady nákladů spojených s akcí Zlínský pohár 2017, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RMF jménem města Fryštáku schvaluje převzetí záštity nad akcí dětský
podzimní bazárek, kterou organizačně
zaštiťuje Klub žen Fryšták, zastoupený Milenou Čáslavskou, a souhlasí
s poskytnutím částky ve výši 5.000 Kč
na organizaci této akce konané dne 16.
– 18. 10. 2017 (úhrada nákladů na nájem sálu v ZDV Fryšták).
RMF bere na vědomí žádost R. Sehnala, Fryšták, o prodej městského pozemku p. č. 758 – zahrada, o výměře
99 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a pověřuje G. Najmanovou, referentku ESO,
zajištěním právního stanoviska k úhradě nákladů spojených s převodem nemovitosti (GP, znalecký posudek a návrhy na vklad) ze strany města, popř. v id.
polovině (50:50).
RMF bere na vědomí žádost P. Batíkové, Fryšták – Horní Ves, o prodej části
městského pozemku p. č. 192 – zahrada, o výměře cca 220 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a pověřuje G. Najmanovou, referentku ESO, zajištěním právního stanoviska k úhradě
nákladů spojených s převodem nemovitosti (GP, znalecký posudek a návrhy
na vklad) ze strany města, popř. v id.
polovině (50:50).
RMF bere na vědomí žádost J. Frankové, Fryšták, o prodej městského
pozemku p. č. 764 – ost. plocha, neplodná půda, o výměře cca 62 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, a pověřuje G. Na-

jmanovou, referentku ESO, zajištěním
právního stanoviska k úhradě nákladů
spojených s převodem nemovitosti (GP,
znalecký posudek a návrhy na vklad)
ze strany města, popř. v id. polovině
(50:50).
RMF bere na vědomí žádost Ing. L.
Garguláka, Fryšták, o prodej měst. pozemku (nebo jeho části) p. č. 321- ost.
plocha, manipulační plocha, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a z důvodu připravované studie využití pozemku
pro výstavbu bytových domů nedoporučuje ZMF schválit prodej tohoto pozemku.
RMF bere na vědomí žádost K. Žitníka, Zlín 14 – Štípa, o prodej měst.
pozemků p. č. 421- zahrada a p. č. 422
– ost. plocha, ost. komunikace, oba k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, a z důvodu
připravované změny Územního plánu
města Fryšták v návaznosti na uplatnění požadavků ze strany města (usnesení
ZMF č. U Z 08/2017/VII/15a) ze dne 2.
10. 2017) nedoporučuje ZMF schválit
prodej tohoto pozemku.
RMF schvaluje uzavření Dohody
o ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 19. 12. 2002, a to mezi městem Fryšták, a O. Horou, Zlín, na ukončení nájmu části měst. pozemku p. č.
19/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, dohodou ke dni 31. 12. 2017, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
RMF bere na vědomí výpověď ﬁrmy
ZLINJUST, spol. s r. o., Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání,
uzavřenou s městem Fryšták dne 31.
5. 2017, s tím, že tříměsíční výpovědní lhůta (dle čl. VIII., odst. 2b) smlouvy)
končí 31. 12. 2017 a převzetí prostor
ze strany města Fryšták proběhne dne
2. 1. 2018.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu prostor sloužících k podnikání - v Domě s byty pro důchodce Fryšták, o celkové výměře 48,75 m², umístěné v I. NP, v ceně nájmu 790,- Kč/
m²/rok, na dobu neurčitou, na zajištění
praní a žehlení prádla v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, s termínem zahájení
činnosti od 1. 1. 2018.
RMF schvaluje vzor Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
v předloženém znění, zpracovaný advokátkou Mgr. Pavlínou Řehovou.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
4 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě digitální technické mapy obce uzavřené mezi městem
Fryšták, a Zlínským krajem, kterým je

řešena změna období – nově od 1. 11.
2017 do 30. 10. 2021, se stávající výší
ﬁnanční spolupráce města Fryštáku
v částce 13.734 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí č.
9551323713 mezi městem Fryšták,
a provozovatelem distribuční soustavy
fou E.ON Energie, a. s., České Budějovice na dodávku elektřiny k novému odběrnému místu – „Dolní Ves K/697/2,
763 16 Fryšták – hřiště Žabárna“, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje z důvodu uvedení smluv do souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (smlouva o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání § 2302 a násl.),
a zachování kontinuity stávajících nájemních vztahů v prostorách sloužících
k podnikání ve vlastnictví města Fryšták postup uzavření nových nájemních
smluv formou dohod o ukončení smluv
stávajících a ukládá ESO zajistit na příští jednání rady záměry zveřejnění pronájmů prostor sloužících k podnikání
s účinností od 1. 1. 2018 a jednat se
stávajícími nájemci o uzavření nových
nájemních smluv.
RMF bere na vědomí výsledek ankety k záměru zjednosměrnění místních
komunikací Osvobození I. – V. v obci
Fryšták (43 domácností nesouhlasí, 5
domácností souhlasí), bez připomínek
a nesouhlasí s realizací záměru zjednosměrnění místních komunikací Osvobození I. – V. v obci Fryšták.
RMF s ohledem na provoz a poznatky nesouhlasí s umístěním dopravní
značky B 32 – Průjezd zakázán a zpomalovacího retardéru.
RMF bere na vědomí informace
o stavu vyřízení podané žádosti o povolení k výkonu veterinární asanační činnosti u Krajské veterinární správy.
RMF ukládá Ing. Dohnalovi zajistit
prostřednictvím MCI servisu zakázku
malého rozsahu na zajištění dodávky
stavby opravy komunikace P. I. Stuchlého a jmenuje členy / náhradníky komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH
pro realizaci zakázky malého rozsahu
ve složení: Ing. P. Dohnal / Mgr. L. Doležel, Ing. M. Kasala / Bc. V. Kalafutová,
Ing. P. Gálík / Mgr. L. Sovadina, Ing. R.
Ševčík / P. Ševčík, G. Najmanová / L.
Eliášová, DiS.
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RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 10.
2017, pořízený ve smyslu ust. bodu č.
1b) Zásad č. 1/2016, bere na vědomí
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výsadba – ﬁtness hřiště“,
a to ﬁrmu Maco studio, s.r.o., Fryšták,
zastoupenou R. Macíkem, jednatelem,
bez připomínek a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo mezi městem Fryšták
a ﬁrmou Maco studio, s.r.o., Fryšták,
na realizaci akce „Výsadba – ﬁtness hřiště“, a to v ceně 77 764,- Kč bez DPH,
tj. 94 094,44 Kč vč. DPH, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí zprávu o stavu
realizace prací na Rehabilitaci kapličky
ve Vítové.
RMF v návaznosti na požadavky NPÚ
na restaurování výmalby interiéru kapličky a automatizované zvonění schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 10. 8. 2017 mezi městem
Fryšták, a společností BOSS Company,
s.r.o. Praha, kterým je řešena úprava
ceny díla z důvodu změn při provádění stavebních prací, tedy cena se nově
stanovuje z původních 563.714,- Kč
na 528.112,- Kč bez DPH (z 682.095,Kč vč. DPH na 639.016,- Kč vč. DPH)
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
RMF bere na vědomí žádost obce
Lukoveček ze dne 4. 10. 2017 o vydání
vyjádření ke stavebnímu a územnímu
řízení pro akci “Lukoveček – kanalizace“, odkládá vydání stanoviska k předmětné dokumentaci po předložení hydraulického výpočtu stávající kanalizace
v obci Fryšták, který prověří schopnost
převedení splaškových vod stávajících
i nově připojovaných a pověřuje jednáním odbor technického hospodářství se
zpracovatelem dokumentace „Lukoveček – kanalizace“ k zajištění podkladů
k vydání stanoviska.

ní veřejných zakázek, v platném znění,
na veřejnou zakázku zjednodušeného
podlimitního řízení na stavební práce
„Stavební úpravy místní komunikace
Fryšták - Vítová“ a na základě provedeného posouzení splnění kvaliﬁkací a zadávacích podmínek schvaluje výběr dodavatele: Obchodní ﬁrma: EUROVIA CS,
a.s., Sídlo: Praha 1; Nabídková cena
včetně DPH 12 092 347,96 Kč
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou Eurovia CZ, a.s., Praha, za účelem zajištění dodavatele zakázky na akci „Stavební úpravy místní komunikace Fryšták
–Vítová a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RMF jménem města Fryštáku schvaluje převzetí záštity nad akcí Cantica
Fristacensis 2017 a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 6.000 Kč na organizaci této akce, konané dne 4. listopadu
2017 ve Fryštáku, kterou organizačně
zajišťuje Divadélko FOFR, za účelem
částečné úhrady nákladů této akce
(např. občerstvení pro účinkující, úhrada cestovného a honoráře a pronájem
zařízení na ozvučení – oproti předloženým dokladům).
RMF souhlasí s hudebním vystoupením Báry Basikové v rámci kulturního
doprovodného programu Mikulášského
jarmarku dne 9. 12. 2017 a schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého pořadu mezi Agenturou BB Production, s.r.o., Praha, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí materiál pí Z.
Vidlařové ze dne 12. 10. 2017, ve věci
organizačního opatření při pořádání
akce Pálení čarodějnic v lokalitě Žaba,
Horní Ves u Fryštáku bez připomínek
a ukládá L. Eliášové seznámit stěžovatele s tímto návrhem a zajistit jejich
stanovisko.

RMF na doporučení hodnotící komise rozhodla o vyloučení z další účasti
v zadávacím řízení dodavatele: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Brno,
a spol. SMO, a.s., Otrokovice, z důvodu, že oba účastníci v rámci zadávacího řízení na výzvu komise nedoručili
požadovaná vysvětlení k předloženým
nabídkám.

RMF schvaluje přenesení přestupkové agendy ve správním obvodu města
Fryštáku na Statutární město Zlín, a pověřuje starostu města, k podání žádosti
ve věci přenesení přestupkové agendy
ve správním obvodu města Fryštáku
na Statutární město Zlín, a ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení přestupkové agendy.

RMF na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního
hodnotícího kritéria – nabídkové ceny
včetně DPH zadané v zadávacím řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadává-

RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu do 500 tis. Kč bez
DPH pro realizaci zakázky malého rozsahu na akci „Vánoční výzdoba města

Fryštáku vč. videomappingu“ ve složení: L. Eliášová, DiS. / Mgr. L. Doležel,
Ing. P. Gálík / Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina / Mgr. M. Sovadinová, Mgr. M.
Klapilová / Bc. I. Staňková, Mgr. L. Jasenská / R. Šafková
RMF
č. R 18/2017/VII z 23. 10. 2017
(Výpis usnesení)

RMF s odkazem na právní stanovisko JUDr. Bc. Březovjáka ve věci posouzení argumentace vyjádřené v petici občanů ze dne 21. 8. 2017 a v návaznosti
na odvolání pana Jiřího Hájka a pana
Ing. Jana Mynáře ze dne 18. 9. 2017
schvaluje stanovisko města Fryštáku
k záměru „Bytový dům Fryšták – 9 b.
j. na poz. parc. č. 559, 558, 474/1 k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, a ukládá starostovi zajistit doručení vyjádření Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru
územního plánování a stavebního úřadu, prostřednictvím Městského úřadu
Fryštáku, odboru výstavby.
RMF
č. R 19/2017/VII z 25. 10. 2017
(Výpis usnesení)

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030038812/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták a ﬁrmou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, pan Rozum, kabelové vedení NN“, umístěné na části měst.
pozemků p. č. 629 – ost. plocha, ost.
komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a pozemek p. č. 513 – ost. Plocha,
ost. Komunikace, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 6.200,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.
RMF schvaluje znění dokumentu
s názvem Všeobecné obchodní podmínky k objednávce a ukládá všem zaměstnancům, pověřeným administrací
ve smyslu Zásad č. 1/2016 přikládat
znění těchto podmínek ke každé objednávce do 200 tis. Kč bez DPH na projektovou dokumentaci, jakožto nedílnou
součást objednávky a pověřuje jejich
podpisem jednotlivé zaměstnance administrující zakázku.
RMF schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
MK Illumination, s.r.o., Prešov, na dodání vánočních ozdob.

ZPRÁV Y Z RADN IC E

RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Vánoční výzdoba města Fryštáku“ a to ﬁrmu MK Illumination, s.r.o.,
RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták a ﬁrmou MK
Illumination, s.r.o., Prešov na zpracování a promítání videomappingu a dodání
vánočních ozdob ve výši 376 258 Kč
bez DPH, tj. 455 272 Kč vč. DPH, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí předloženou
žádost a schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor Základní školy Fryšták, p.o., mezi městem Fryšták a K. Čuříkovou, Hulín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí předloženou
žádost a schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu prostor Základní školy Fryšták, p.o., mezi městem Fryšták, a Běhy
Zlín, z.s. a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RMF bere na vědomí doporučení
Ing. T. Černého, vyrobit v budoucnu počet anketních lístků podle počtu dospělých v domě.“

PF 2018
Vážení spoluobčané,
ač se to zdá neuvěřitelné, opět
začínáme pomalu bilancovat právě
končící rok 2017. Dovolte mi proto,
abych Vám všem jménem svým i jménem celého Zastupitelstva města
Fryštáku popřál klidný a pokojný Advent a také radostné prožití svátků
vánočních. Do nadcházejícího nového roku 2018 Vám přeji štěstí, pevné
zdraví, hodně spokojenosti a rodinné
i osobní pohody. A také mnoho úspěchů ve Vaší práci.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

N á zo r y č te ná řů...
Milí přátelé,
v listopadových Fryštáckých listech jsem si přečetl článek p. radního
Ing. Tomáše Černého „Žáby na prameni?“ citovaný z jeho facebookového
proﬁlu a následnou polemiku k němu.
Musím říci, že mi to silně kontrastovalo se zážitky z pouti do Izraele, ze které jsem se právě vrátil. Zde jsme přes
dosti náročný program prožívali vše
ve vzájemném souladu a snaze nejen
sledovat vlastní zájmy, ale také chápat
a sdílet prožitky ostatních. A myslím
si, že právě toto pochopení pro názory
druhého a vzájemná tolerance v polemice z Fryštackých listů hodně chybí. Místo toho tam cítím neúprosnou
snahu prosazovat vlastní názory a až
křečovitě je obhajovat před ostatními,
snad s motivací zkvalitnění práce samosprávy a Městského úřadu.
Nevím ale, jestli taková konfrontace názorů může přinést něco pozitivního. U radních a zastupitelů to lze svést
na nastávající volební boj, i když i zde
si myslím, že by mohl být veden daleko kultivovaněji a je určitě škoda, že to
v naší zemi přestáváme umět. Ještě tížeji se mi ale chápe forma kritiky práce
radního pracovnicí úřadu. I zde to asi
bylo motivováno snahou obhájit kvalitu
své práce a práce svých podřízených,
což je legitimní. Ale ten konfrontační
styl obhajoby vlastní práce napadením
práce druhého mi připadá nepřístojný
a napadá mi myšlenka, jestli by v takové formě měl být vůbec prezentován
na veřejnosti.
A ještě jeden pohled na věc. Pan
radní má politickou odpovědnost
a jeho práci by mu měli ohodnotit
voliči. Ale aby tuto jeho práci konfrontačním způsobem kritizoval někdo
z výkonného aparátu úřadu, to je pro
vysloužilého exzastupitele ze „staré“
školy dosti silné kafe.
Chci ale svůj příspěvek skončit
pozitivně přáním smysluplně prožité
adventní doby a z toho pramenícího
opravdu radostného prožití Vánoc. Aby
nám jejich původní smysl nepřekryl
lesk těch také vzpomínaných vánočních ozdob. Protože, jak to bylo řečeno v závěru slavného ﬁlmu Pokání:
„K čemu je taková cesta, co nevede
ke chrámu?“
A nalezení pravé cesty k radostnému prožitku Vánoc Vám všem opravdu
ze srdce přeje
Jenda Görig

Radnice města funguje dobře...
V listopadovém čísle Fryštáckých
listů jsme se mohli dočíst o příjemném
ujištění, že radnice města funguje dobře. To je jistě potěšující zpráva. Paní
Eliášová (z pozice vedoucí kanceláře
starosty města) zhodnotila fungování
radnice takovým způsobem, který by
měl zaručeně přesvědčit i ty nejzarytější škarohlídy a pochybovače. Jenom
potom nerozumím tomu, proč má ten
T. Černý pořád nějaký problém? Proč
se mu pořád něco nelíbí? Proč pořád
do něčeho šťourá a proč je tak nevděčný?
Obsah tohoto příspěvku nemá ambici soudit spor (nebo spíše komunikační šum) Eliášová vs. Černý. Pisatel
těchto řádků se spíše pozastavuje
nad smutnou skutečností, jakým způsobem komunikuje radnice (v zastoupení paní Eliášové) se zastupitelem
a současně radním města. Odvážné
subjektivní hodnocení pracovních výkonů pana Černého zaměstnancem
městského úřadu v místním periodiku
nepřispívá k politické kultuře na radnici a porušuje Etický kodex úředníků
a zaměstnanců veřejné správy.
Bylo by naivní si myslet, že spolupráce lidí rozdílných názorů, povah
a temperamentu proběhne vždy hladce, bez třecích ploch. I tyto neshody
lze ale řešit s nadhledem a vzájemnou
úctou.
Karel Zlámalík
zastupitel

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na otevírací dobu dvora Technických služeb
Fryšták – během Vánoc.
Dvůr bude otevřen v sobotu 23.
12. 2017 a v sobotu 30. 12. 2017
od 8 –13 hodin.
Ve středu 27. 12. 2017 bude
dvůr TS uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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VOLBY

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
při volbě prezidenta České republiky na území České republiky (2018)
Volbu prezidenta České republiky
vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.
275/2017 Sb., v částce 96, která byla
rozeslána dne 28. srpna 2017.

dání může být učiněno v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče; ověřený podpis žadatele zákon
vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn
před zneužitím tohoto institutu.

Volba prezidenta České republiky
se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Případné druhé kolo
volby prezidenta České republiky se
koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Voličem pro volbu prezidenta České
republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj.
13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně
18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který
alespoň druhý den druhého kola volby,
tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018
Volič, který se nebude zdržovat
v době volby prezidenta České republiky
konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případné druhé kolo ve dnech 26.
a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může
hlasovat za podmínek stanovených
zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České
republiky nebo v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním
úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním
konzulárním úředníkem.
Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým
se mění volební zákony a některé další zákony, byla s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat
o voličský průkaz v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým
podpisem, a to na základě vyhodnocení
rizika, které je spjato s elektronickým

ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ PODPISU VOLIČE
PROVÁDĚJÍ

podpisem; zatímco doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle jména
a příjmení spojen i s „identiﬁkátorem
MPSV“, který umožňoval osobu jednoznačně identiﬁkovat, nově je - v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č.
910/2014 o elektronické identiﬁkaci
a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce (nařízení eIDAS)
- u kvaliﬁkovaného elektronického podpisu jen jméno a příjmení.
Zákon o volbě prezidenta republiky
upravuje v § 33 způsob a podmínky,
za nichž lze ode dne vyhlášení volby
požádat obecní úřad příslušný podle
místa trvalého pobytu voliče o vydání
voličského průkazu.
ŽÁDOST LZE PODAT
osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o žádosti voliče po prokázání
jeho totožnosti učiní úřední záznam,
ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu touto
formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10.
ledna 2018 do 16.00 hodin. Občané
s trvalým pobytem ve Fryštáku si mohou požádat na detašovaném pracovišti MěÚ Fryšták, nám. Míru 383, Fryšták,
v pondělí a středu v době 7.00-11.30
a 12.00-17.00 hod. u paní I. Plškové.
podáním doručeným v listinné podobě nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 příslušnému
obecnímu úřadu. Pro písemné podání
žádosti o vydání voličského průkazu
není žádný předepsaný formulář – občané Fryštáku si mohou stáhnout el.
formulář žádosti na www.frystak.cz
(rubrika Úřad online, Volby 2018) . Po-

1. úřady, kterými jsou podle zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých
zákonů (zákon o ověřování), ve znění
pozdějších předpisů:
1a) krajské úřady, obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, obecní úřady,
úřady městských částí nebo městských
obvodů územně členěných statutárních
měst a úřady městských částí hlavního
města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis,
1b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky,
2. notáři na základě zákona č.
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny
úkony pro účely využití volebního práva.
Tuto skutečnost správní úřad u úkonu
vyznačí. Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000
Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
požadovat poplatek. Poplatek požadují
i notáři.
Pramen: www.mvcr.cz
Ivana Plšková
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UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme všem občanům,
že v závěru měsíce prosince dojde
ke změnám úřední doby na radnici
ve Fryštáku a v městské knihovně.
Pátek 22. 12.
Pokladna otevřena do 10.00
Středa 27. 12.
ZAVŘENO
Čtvrtek 28. 12.
ZAVŘENO
Pátek 29. 12.
ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude
radnice ve Fryštáku opět otevřena
od úterý 2. ledna 2018.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRYŠTÁK
Upozorňujeme všechny čtenáře,
že posledním půjčovním dnem roku
2017 bude pátek 22. prosince (otevřeno do 17.00).
V běžném provozním režimu bude
Městská knihovna ve Fryštáku opět
od úterý 2. ledna 2018 (9–11) hodin.
Děkujeme za pochopení.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2018
Vážení občané, upozorňujeme,
že kvůli vánočním svátkům dojde
(mimořádně) k posunu termínu vydání a distribuce Fryštáckých listů
až ve druhém lednovém týdnu roku
2018.
V případě problémům s distribucí, kterou zajišťuje Česká pošta s.
p. (např. pokud Fryštácké listy nedostáváte včas nebo vůbec) se prosím obraťte na redakci a problém
nahlaste Mgr. Pavlu Nášelovi, mob.:
607 801 942 nebo na e-mail: p.nasel@frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

Volební výsledky odráží i poptávku po digitalizaci
veřejné správy
S dílčími výsledky letošních voleb jsem vlastně docela spokojený. Z mých tří
favoritů překročili hranici 5 % hned dva. Samostatně kandidující STAN s lídrem a pro
mě velkou osobností Janem Farským, starostou Semil a autorem Registru smluv.
Měl jsem možnost se s ním setkat na semináři Starostové starostům, kde představitelé obcí s velmi dobrými výsledky například v oblastech transparentnosti, inovace v řízení obcí apod. sdíleli své zkušenosti s námi zastupiteli, kteří se teprve učí
a hledají dobré příklady.
Když jsem si vyplňoval volební kalkulačku, vyšli mi v těsném závěsu za Zelenými
Piráti. Nejsem proto z neúspěchu Zelených nijak vážně zarmoucený. Jen podobně
kvalitní program budou prosazovat lidé z jiné partaje. Před volbami jsme s Jirkou
Sadilou na Facebooku vyjádřili podporu našemu hlavnímu organizátorovi festivalu
Fair Play Markovi Houserovi (pětce na pirátské kandidátce za Zlínský kraj), kterému
s 1 394 preferenčními hlasy uteklo poslanecké křeslo o pouhých 110 preferenčních
hlasů. Prostě pecka!!!
125 hlasů ve Fryštáku a třetí místo Pirátů s celkově 10,79 % vnímám i jako
vyjádření poptávky po digitální gramotnosti české státní správy naší samosprávy
ve Fryštáku nevyjímaje. Pokud zákon dává občanům právo nahlížet do určitých dokumentů, je jen na zastupitelích potažmo radních, jaká média ke splnění povinnosti
zveřejňovat využijí. Dříve to byl obecní bubeník, od středověku přibyl v komunikaci
s občanem papír a dnes se již téměř dvě desítky let bráníme internetu.
Již v roce 2009 vyšel v magazínu Moderní obec vzorový Jednací řád pro Rady
měst, který počítá se zveřejňování Usnesení z Rady na webu města a dále uvádí,
že taková distribuce informací i když je nad rámec zákona se stává běžnou praxí.
Někteří se ptáte, proč o tom do FL píšu. Jedním z důvodů je hledání spojenců
a koncentrace veřejného zájmu o danou problematiku. Jsem součástí zastupitelstva a rady a chci, aby Fryštačan vnímal radnici jako efektivní a průhlednou. A tak
ji bude vnímat pouze, když ji bude moci pohodlně kontrolovat skrze systematicky
seřazené, jednoduše dostupné dokumenty – usnesení rady, zápisy zastupitelstva,
termíny jednání, atd.
Děkuji za minulé příspěvky Pavla Nášela i Lenky Eliášové. Nezveřejňujeme informace na internetu, protože o to stejně občané nemají zájem, je pro mě stejně
neakceptovatelný názor jako domněnka, že pokud samosprávě kontrola vadí, může
to působit, že asi není všechno v pořádku tak, jak by mělo být. I malé procento
aktivních lidí, může odvést velkou kontrolní práci. Snad se nám to podaří do konce
volebního období, protože jinak by se příležitosti museli chytit fryštačtí Piráti…
Tomáš Černý, radní

FRYŠTÁCKÝ KALENDÁŘ 2018
Vážení občané město Fryšták pro
Vás opět připravilo „Kalendář na rok
2018“, ve kterém najdete všechny
důležité termíny společenských a kulturních akcí v nadcházejícím roce
a nechybí samozřejmě ani termíny
pravidelného svozu odpadů.
Obrazová část kalendáře tentokrát představuje Krajinu domova
– Fryštácko a podíleli se na ní amatérští fotografové z našeho města.
Všem za poskytnutí svých fotek
patří velký dík.
Kalendář na rok 2018 si budete
moci vyzvednout (vždy 1 výtisk pro
domácnost) v Městské knihovně Fryšták (v úředních hodinách) od pondělí
4. prosince 2017.

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
konaných v prosinci 2017 ve Fryštáku
22. 12.
23. 12.
29. 12
14. 12.
25. 12.
26. 12.

16.00 – Slavnostní rozsvícení nejen vánočního stromu (náměstí Míru)
15.30 – Adventní koncert ZUŠ Morava (kostel svatého Mikuláše)
28.30 – Mikulášský fryštácký jarmark (náměstí Míru)
16.00 – FOS Prameny – Vánoce přicházejí (hudebna ZŠ)
15.00 – Živý Betlém na náměstí Míru
15.00 – Vánoční koncert FOS Prameny (kostel svatého Mikuláše)
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Fitness hřiště Dolní Ves
Vážení spoluobčané,
vedle dětského hřiště v Dolní Vsi bylo vybudováno nové ﬁtness hřiště z akátového dřeva. Jsou zde umístěny nové ﬁtness stroje - na procvičení pasu a nohou,
a také nový cvičící prvek s názvem „Golem“ sloužící k procvičení partií celého těla.
Vše je doplněno cedulkami s návodem na cvičení. Mysleli jsme hlavně na doprovod
dětí na dětské hřiště, chtěli jsme tak poskytnout možnost procvičení těla také dospělým.
Proběhla zde také výsadba zeleně s cílem dotvořit celkový vzhled hřiště a vytvořit tak příjemný prostor ke cvičení. Dětské hřiště a ﬁtness hřiště jsou mezi sebou
oddělena živým plotem tak, aby se dalo přecházet z jednoho na druhé.
Naleznete zde také „Stezku bosou nohou“ ve tvaru hada, na které si můžete
vyzkoušet, jak se chodí po jednotlivých přírodních materiálech a zároveň si zavzpomínat na dětství, kdy bylo běžné běhat po venku tzv. bosky. Stezka je z jedné strany
ohraničena výsadbou květin a kvetoucích keřů, nazvanou „Motýlí louka“, doplněná
o cedulky z akátového dřeva s informacemi o tom, jaké květiny a keře se zde nachází a jaké motýly zde můžeme uvidět. Z druhé strany stezky naleznete květináče osázené květinami vzniklé z ručně opracovaných větví z památného stromu rostoucího
za kostelem. Ten byl ošetřen z důvodu bezpečnosti a zachování jeho delšího života
a následně pak tyto větve byly využity.
Doufáme, že Vás nové ﬁtness hřiště nadchne a věříme, že bude plně využíváno
jak dospělými, tak i dětmi v doprovodu dospělých.
Veronika Kalafutová, referentka OTH

Stavební úpravy na ulici
OSVOBOZENÍ V.
V průběhu loňského roku začal distributor elektřiny, společnost E. ON, připravovat výměnu trafostanice na ulici
Osvobození V. včetně přívodu vysokého
napětí k ní, který byl nově umístěn „do
země“, respektive do komunikace, a to
včetně přívodů nízkého napětí k jednotlivým rodinným domům. Rozvody veřejného osvětlení a rozhlasu, které byly
umístěny na sloupech nízkého napětí
převážně na pozemcích občanů, bylo
nutno nově situovat do pozemků města
do velmi stísněných prostor mezi komunikaci a oplocení jednotlivých rodinných domů. Stavba veřejného osvětlení
a přemístění rozhlasu byla dokončena
v termínu, a to k datu 31. 10. 2017.
Oprava povrchu místní komunikace
Osvobození V. bude navržena do rozpočtu města Fryštáku pro rok 2018.
Ing. Miloslav Kasala,
úsek investic

Relaxačně sportovní centrum Fryšták – Žaba
Vážení spoluobčané,
s radostí Vám sdělujeme, že investiční akce města Fryštáku s názvem „Relaxačně sportovní centrum Fryšták – Žaba“ 1. a 2. etapa je u konce. Bylo zde vybudováno
zázemí pro rodiče a děti a došlo také k rozšíření, „Andrýskovy stezky“. Provedení
všech nově vybudovaných prvků včetně mobiliáře je z akátového dřeva.
1. etapa: rodiče + děti
Svažitý pozemek byl využit pro umístění sedacího prvku (jezevčíka). Přibyly zde
také nové herní prvky - lanovka, dvouhoupačka, lanová sestava, lanová pyramida,
pískoviště, houpadla na pružině. Prostor v blízkosti hracích prvků byl dovybaven
mobiliářem, jsou zde nové lavičky, stůl, odpadkové koše a stojany pro kola.
2. etapa: rozšíření „Andrýskovy stezky“
Zde nalezneme paměťovou stezku sloužící k rozvoji motorických schopností dětí
a houbovou překážkovou dráhu určenou k osvojení rovnováhy dětí. Prostor je doplněn mobiliářem v podobě lavičky, odpadkového koše a stojanu na kola.
Věříme, že se Vám nová podoba areálu bude líbit, a že si zde užijete spoustu
zábavy.
Veronika Kalafutová, referentka OTH

Pytle na tříděný odpad
Od 1. 1. do 31. 3. 2018 se budou
vydávat na dvoře Technických služeb
Fryšták pytle na tříděný odpad.
Každá domácnost má v roce 2018
nárok na 1 roli žlutých pytlů a 1 roli
modrých pytlů. Žluté pytle se dávají
každý rok a modré pytle jednou za dva
roky.

Poděkování
Vážené dámy a vážení pánové,
posílám vám poděkování za podporu aktivit 11. ročníku turnaje Zlínský
pohár 2017, který se uskutečnil ve
dnech 20. -22. října ve Zlíně.
Vážený pane starosto,
děkujeme Vám za podporu našich
aktivit. Turnaj proběhl úspěšně – níže
uvádím přehled proti plnění. Věřím, že
níže uvedené odkazy na ﬁlm, fotograﬁe
a reportáže všem ukáží atmosféru tří
říjnových dní – které naplnil nejenom
sport. Během našeho turnaje byl natočen ﬁlm, který už je umístěn na našem
youtube kanále – a je plně k dispozici.
Vše dobré a hezký den přeje
David Bělůnek
ředitel sportu kopaná
České hnutí speciálních olympiád
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Město Fryšták má novou free WiFI zónu
na náměstí Míru
Město Fryšták vybudovalo ve spolupráci s poskytovatelem špičkového internetu, společností AVONET, s.r.o., free WiFi zónu na náměstí Míru.

wiﬁ_frystak

Věříme, že tato nová služba významně přispěje k informovanost občanů
a zjednoduší přístup k informacím.
Za použití moderních technologií
a know-how Avonetu mohou občané
a návštěvníci města Fryšták šetřit svá

mobilní data a přes zdarma dostupnou
WiFi si na svém chytrém mobilním telefonu či tabletu přečíst online informace od města na úřední desce či si
prohlédnout kalendář akcí. Připojení se
bude hodit i pokud vám ujel autobus.

Obratem můžete vyhledat další dopravní spoj a do té doby si zkrátit čekání
třeba sledováním videí. Nemůžete se
rozhodnout, kam zamířit na oběd? Kdykoliv můžete mrknout na meníčka na internetu a v případě nutnosti před tím
rychle vyřídit naléhavé emaily.
A jak se připojit? Ve vašem zařízení
nejprve vyhledejte WiFi síť s názvem
„wiﬁ_frystak“ a zvolte připojit. Poté se
vám automaticky otevře internetový
prohlížeč s přihlašovací obrazovkou,
na které se nachází tlačítko Pokračovat. Jeho stiskem souhlasíte s Provozním řádem veřejné bezdrátové WiFi
sítě provozované městem Fryšták,
a následně dojde k připojení k internetu na dobu 30 minut. Po uplynutí této
doby se však můžete přihlásit stejným
způsobem znovu. Síť zvládne odbavit
současně i větší množství uživatelů
a přihlašovací obrazovku může město
využít například i k umístění důležitých sdělení pro občany.
Pro uživatele vyplývají z Provozního
řádu veřejné bezdrátové WiFi sítě provozované městem Fryšták konkrétní práva
a povinnosti, proto doporučujeme věnovat mu patřičnou pozornost. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací vyhledávaných na internetu.
red

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Rada města Fryštáku zveřejňuje
dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
a na základě usnesení č. U R 21/2017/VII/3) ze dne 22. 11. 2017
záměr města:
pronájem prostor sloužících k podnikání - objekt Hrubé hospody, nám. Míru
1, 763 16 Fryšták, za účelem provozování hospody (výčepu - bez možnosti vaření),
o celkové výměře 129,46 m², a to místnost č. 102 – restaurace, o výměře 81,76
m², místnost č. 103 – kuchyně, o výměře 30,84 m² (celkem 112,6 m²) a objekt
WC – místnost č. 102 – WC ženy, o výměře 4,90 m² a místnost č. 103 – WC muži,
o výměře 11,96 m² (celkem 16,86 m²) v ceně nájmu ve výši 395,- Kč/m²/rok, tj.
51.137,- Kč/rok, na dobu neurčitou, s termínem zahájení činnosti nejdříve od 1.
1. 2018, s 2 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a uzavření příslušné
smlouvy o nájmu.
Prostory jsou ve stavu, v jakém byly ze strany města Fryšták převzaty od původního vlastníka
Prostory mají provedenu revizi elektro a vyměněny koncové prvky (zásuvky,
světla vypínače).
Dobou neurčitou se myslí doba, po kterou bude město Fryšták připravovat
postup regenerace celého objektu.
Informace týkající se provozu prostor lze získat u referentky
G. Najmanové – e-mail: g.najmanova@frystak.cz, tel.: 702 182 608.
Podněty a připomínky k tomuto záměru města se přijímají na adrese:
Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města Fryšták
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Halloween
Ve středu 25. 10. 2017 u nás ve škole proběhl Halloween. Halloween byl
bezva. Byly tam čtyři disciplíny a potom
tezz
jsme šli na školní půdu – tam byla stezdelný,
ka odvahy. Halloween byl strašidelný,
lý
ale hlavně to bylo super, protože minulý
rok se Halloween nekonal. Všichni přišli
ve strašidelných kostýmech a maskách.
Já si osobně myslím, tenhle Halloween
se velmi povedl.
Kristýna Pavlíková, 5. A

Nedávno proběhl školní Halloween.
vši
Účastnili se ho všichni
žáci 1. až 5.
vátých tříd nachystali protříd. Žáci devátých
Hallowee proběhl na půdě
gram. Celý Halloween
tříd
a ve čtyřech třídách.
Na půdě byla stezka odvahy. V jedné třídě byla sout
soutěž,
e se házelo míčkem
m a strefovaly
ve které
se překážky (duch). Ve druhé třídě bylo
připraveno bludiště, kde se zkoušela
kce
odvaha před spoutanou Samarou. Akce
se vydařila a nám se všem líbila.
Ondřej Marek, 5. A

Tento rok se v naší škole konal
Halloween. Žáci 9. tříd si pro nás připravili různé soutěže. Všichni měli připravené krásné kostýmy a masky. Také
děti z prvního stupně měly halloweenské kostýmy. Součástí těchto soutěží
byla také stezka odvahy na půdě školy.
příprav velmi vydařila
Žákům 9. tříd se příprava
a nám se to moc líbilo.
Zdráha
Helena Zdráhalová,
5. A

Lampionový průvod

věnovala, dětem ze školní družiny, paní
učitelkám z MŠ a ŠD a maminkám za vydlabání dyní. Děkuji také ochotným tatínkům za hlídkování na silnicích, místním
hasičům a všem kdo přispěli k hladkému
průběhu celé akce.

val. Díky společnému úsilí se podařilo zlé
kouzlo překonat.
Děti mají skvělé zážitky, neboť setkat
se velkým Šmoulou, či Šmoulinkou a ještě se s ními i vyfotit, to se hned tak nikomu nepodaří.
Peníze, za dobrovolné vstupné jsme
věnovali Mateřské škole ve Fryštáku na
nákup vánočních dárků pro děti. Všem,
kdo jste přispěli, moc děkujeme.
Děkujeme Vám za podporu a bohatou
účast na našich akcích. Přejeme Vám
krásné a klidné vánoční svátky, dětem
bohatého Ježíška a v novém roce mnoho
zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.
Za Věneček z.s.

Přišel listopad a s ním oblíbený lampionový průvod. Počasí nám neskutečně
dopřávalo teplého dne i večera s jasnou
oblohou. Nic nebránilo vyzdobit náměstí
dlabanými dýněmi, lampiony a nazdobenými sklenicemi a také vyzdobit plánovanou trasu. V podvečer už zářilo celé náměstí. Po krátkém zahájení jsme se vydali
ulicemi města. Na fotbalovém hřišti pak
čekalo pro účastníky průvodu vystoupení
ohnivé šhow skupiny Ardor Viridis a závěrečný ohňostroj.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
místnímu oddělení Policie ČR za pomoc
v průběhu konání akce. Poděkování také
patří paní Bělínkové, za dýně, které nám

Šmoulí sen
V sobotu 11. 11. spolek Věneček připravil mimořádnou akci pro děti s názvem
Šmoulí sen. Všichni jsme byli zvědaví, co
si pro nás Wiki a jeho přátelé připravili.
Program byl plný písniček, tancování,
také jsme si společně protáhli celé tělo a
co víc ? Pomáhali jsme Šmoulince zachránit Šmoulu, kterého zlý Gargamel začaro-

Z.V.
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A teď už nezbývá než dodat slova
starosty obce:

Na svatého Martina husa a džbán vína
a jak si kdo ustele, tak si lehne
No… ale začněme pěkně popořádku. Podzim v Lukovečku se celý nesl v duchu tradic našich dobrovolných hasičů. Nejen, že se začali scházet s dětmi na pravidelných schůzkách, aby jim vyrostli zdatní následovníci, ale připravili také pro
nás všechny dvě zdařilé akce. Hned na sklonku října to byl skutečně velmi dlouhý
lampionový průvod. Nepříjemný deštivý den, počasí, že by psa nevyhnal, a přesto
odpoledne nejen celý houf dětí se svými světýlky vyrazil ke kapličce. Děti i s mnoha
dospělými obešly ves a posvítily si na zlaťáky, které cestou na stanovištích hledaly.
Za ty pak mohly vejít do sportovního areálu a proměnit je za sladkost a špekáček.
Pro dospělé také nechybělo něco na zahřátí. Déšť vůbec nikoho neodradil, jako by
vůbec nebyl a neubral nic kouzlu společně stráveného večera. Rychle uběhlo jen
pár dnů a už jsme u svatého Martina. Do křupava vypečená husička, knedlíky, zelí
všech barev, točené pivo a svatomartinské víno přilákalo všechny mlsné jazýčky
a gurmány do nazdobeného obecního domu na večer plný zábavy, vtipných scének,
soutěží, tance a příjemného posezení se sousedy. Co víc si pro nás všechny přát,
než se opět dál vespolek potkávat a být sobě navzájem dobrými sousedy.
Hned v prosinci budeme mít další příležitost 2. 12. na Mikulášské besídce s divadelním představením, 16. 12. na Vánočním jarmarku s tvořením pro děti i dospělé.
23. 12. nás čeká oblíbené Zpívání u kapličky s živým Betlémem, na Štěpána společný výlet na Hostýn a nakonec Silvestrovské sousedské posezení.
Vážení a milí,
Vaše podpora Tříkrálové sbírky je
pro nás velkou radostí. Děkujeme, že
jste v roce 2017 koledníky přijali a štědře je obdarovali. V našem regionu byl
vykoledován 1.924.823 koruny, díky
čemuž jsme mohli dále pomáhat.
Z výtěžku minulé sbírky jsme, mimo
jiné, realizovali projekty – Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku
(561.041 Kč), Krizový fond pro pomoc
osobám postiženým např. živelnou katastrofou na Zlínsku (250.000 Kč),
obé realizováno ve spolupráci s obcemi a farnostmi, možnost čerpání trvá,
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice,
dorozumívací zařízení (100.000 Kč), Vybavenost zlínského azylového domu pro

Tříkrálová sbírka 2018

matky s dětmi je zastaralá (35.000 Kč).
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 2. do 7. ledna 2018 Z výtěžku
bychom rádi realizovali projekty Přímá
pomoc sociálně potřebným na Zlínsku
Domovinka - centrum služeb pro seniory Zlín, aktivizace uživatelů Nemocnice
Milosrdných bratří Vizovice – klimatizace v lůžkové části (spoluﬁnancování).

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál
do celého roku pevné zdraví a spoustu
energie ke splnění Vašich přání a cílů jak
osobních, tak společných. Chtěl bych
velmi poděkovat všem, kteří se po celý
rok ochotně podíleli na chodu a budování obce a přispěli ke zdaru všech akcí,
které se tento rok v obci uskutečnily. Věřím, že i nadále bude naše obec příjemným místem pro společné chvíle. Snad
je toho důkazem i to, že nás neustále
přibývá a letos jsme mezi sebe přivítali
rekordní počet nově narozených dětí. To
je ten nejkrásnější smysl celého našeho
konání.
Ing. Ludvík Nejedlý
starosta obce Lukoveček

Tak přátelé, ustelme si tedy tu zimní svátečně vánoční duchnu tak, aby
se nám pod ní dobře rozjímalo, nic nás
na duši ani na těle netlačilo
ik
Děkujeme za podporu a přejeme
Vám, aby u Vás na zvonek zazvonili,
koledu zanotovali a tři písmena nade
dveře napsali ti nejkrásnější Tři králové
– Kašpar † Melichar † Baltazar † 2018.
Vlastimil Vajďák
ředitel
Ing. Pavla Romaňáková
koordinátorka sbírky

Charita Zlín
Burešov 4886, 760 01 Zlín
telefon: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz
www.facebook.com/CharitaZlin
www.zlin.charita.cz
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Láska je symfonie života...
(Za plukovníkem AČR v. v. Ing. Radoslavem MLČOCHEM)
S dojetím si listuji a znovu se začítám se do publikací Radka Hornoveského - našeho fryštáckého spoluobčana, spolupracovníka a kamaráda
ing. Radoslava MLČOCHA, emeritního vysokého
důstojníka čs. letectva. V rámci oslav jubilea první
písemné zmínky o Fryštáku mu byla udělena Cena
města Fryštáku, v roce 2012 jsme v obřadní síni
radnice spolu s panem starostou Mgr. Doleželem,
správcem farnosti a početnými hosty, rodinou autora, zastupiteli a přáteli křtili jeho nejmilejší dílo
vzpomínek a básní, věnovaných Fryštáku, přírodě,
rodičům a rodné Fryštácké brázdě.
Není tomu tak dávno, co v ratúzu proběhla vernisáž výstavy o událostech srpna 1968 a společně s pluk. Mlčochem
jsme pokládali kytice k památníku bývalého příslušníka RAF
v Anglii pluk. Oldřicha Doležala ve Vítové, u pomníku padlých
a vzdávali na náměstí Míru hold všem, kdo položili životy
za svobodu vlasti.
Radek Mlčoch, jemuž jsme s úctou při vzájemných setkáních říkávali po legionářsku bratře generále (a jako kronikář
jsem si v duchu přál, aby i Fryšták měl konečně svého opravdového generála), odešel uprostřed mnoha plánů a přípravy
další knihy s vojenskou tematikou - ve věku 87 let. Hornoveský rodák opustil své blízké a kamarády smířen s Nejvyšším
v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně dne 30. října 2017.
Jeho osudy i dílo vysoce ocenili v chrámu sv. Mikuláše celebrující P. Mgr. František Bezděk, SDB, ve svém vyznání také
syn zesnulého ing. Jaroslav Mlčoch a jménem města Fryštáku
z pověření starosty L. Doležela i kronikář. Statečnému a energickému druhu ve zbrani vzdali poctu v kostele i na hřbitově
mladí muži v uniformách i bývalí přítomní vojáci a důstojníci
naší armády.
Bylo by to spíš na román než na pár řádků nekrologu,
v němž chci alespoň v kostce nastínit milníky Radkovy životní
pouti.
Narodil se v Horní Vsi 19. února 1930, školní výuku navštěvoval ve Fryštáku. Vlastenecký duch i vztah ke kraji formovala rodina i škola. Jeho příbuzný Josef padl jako důstojník
čs. legií na ruské frontě, strýc Jan byl jako partyzán umučen
gestapem, trvalé následky si z 1. a 2. světové války odnesl
i Radkův otec – mlynář a rolník Antonín Mlčoch. Za okupace
působili spolužáci Radek a Mirek Čapák v partyzánské skupině poručíka Rolka. Tyto okolnosti se staly kompasem Radoslavových životních cest.
Všechny vojenské školy, včetně oboru velitelsko-leteckého
na Vojenské akademii v Brně, absolvoval s vyznamenáním.
Své další studium uzavřel další promocí s titulem inženýr.
V roce 1958 si řekli své celoživotní Ano se slečnou Jarmilou
Kasálkovou z Dolní Vsi. Jejich synové – Jaroslav a Radoslav –
byli po dokončení vysokoškolského studia rovněž promování
jako inženýři.
Jako starší důstojník stíhacího letectva byl ing. Radoslav
Mlčoch postupně připravován v rámci protivzdušné obrany
státu pro oblast nasazení řízených raketových střel Zeměvzduch. Byl povýšen do hodnosti podplukovníka a jmenován
náčelníkem štábu 34. bombardovací divize v Čáslavi. Za vzorné výsledky byl doporučen ke studiu na elitní Akademii generálního štábu SSSR.

S ohledem na energický odpor proti
okupaci naší vlasti v srpnu 1968, kdy svým
uvážlivým postojem zabránil jadernému
střetu, byl vyloučen ze strany a zbaven
všech vojenských funkcí.
Pro své osobní styky s Alexandrem Dubčekem a účast na operačních plánech MNO
i znalosti o letounech SU-7 a SU-9 (nosiče
jaderných hlavic) byl trvale sledován kontrarozvědkou.
Po nuceném odchodu z armády působil
v JZD v rodné obci, kde díky svým technickým znalostem rozhodující měrou přispěl k uplatnění sušárenské technologie francouzské licence Promille: do roku 1989
zde vedl servis a montáž moderní sušárenské technologie.
Po listopadu 1989 byl zvolen jako předseda Občanského fóra
ve Fryštáku, podílel se na demokratizačním procesu v místě
a vzniku singulárních společností velkousedlých a domkářů
na Fryštácku. Do odchodu do důchodu pracoval jako soukromý podnikatel v oboru elektro a plynových zařízení.
V roce 1990 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka Armády České republiky. Působil v čele krajské organizace Vojenského sdružení rehabilitovaných a jako člen
ústřední rady VSR ČR v Praze. Obdržel řadu vyznamenání
a na Pražském hradě mu byl slavnostně předán Záslužný kříž
III. stupně. Ctil a vyžadoval kázeň, trápil ho všeobecný úpadek
morálky, devastace hodnot i politické kultury, ztráta lidského
citu k bližnímu.
Podílel se na vydání několika publikací z oblasti vojenské
historie, sám vydal memoáry. Rád vzpomínám na společné
záslužné dílo K památce a ku cti lesa (1997) o tradici nekešovského odkazu a historii našich singulárních společností.
Připravil několik výstav, publikace k jubileu fryštácké kopané,
kde řadu let působil, ve své době byl výborným moderátorem,
komikem, hercem místního ochotnického divadelního souboru, který patřil k nejlepším v kraji. Patřil k zakladatelům místní
organizace sociálně demokratické strany, absolvoval desítky
besed s mládeží. Víra předků a naděje v lepší svět mu byly
spolu s rodinným zázemím celoživotní oporou.
Miloval poezii, přírodu, zejména les, rodné Fryštácko.
V jeho verších zaznívá touha po vzájemném pochopení, po lásce. Neboť jak říká: „Láska je symfonií života“.
Nechť provází Tě, Radoslave, i tam, kde dobro a klid přebývají.
Čest Tvé památce!
Česlav Zapletal, kronikář

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Kéž by vaše zásluhy rostly vašimi dobrými činy.
28. června jel pan Hovorka domů
na bratrovu primici. Odpoledne odjeli klerici na exercicie do Moravské Ostravy:
Kudela, Doležal, Langer, Škorpík, Blaha
a P. Veselý. Pan ředitel a exercitanti I. turnus se vrátili o půl deváté večer.
29. června odjel pan ředitel do Želechovic, P. Černík vedl pouť z Horního
Lapače na Hostýn. Fryštáckou pouť měl
vést P. Kostka, nešlo se však nikam, poněvadž pršelo. Pan prefekt jel odpoledne
na duchovní cvičení.
30. června si přišel prohlédnout ústav
vedoucí Hitlerovy mládeže ze Zlína. Dá prý
vědět do týdne, mají-li o ústav zájem.
2. července odjel aspirant novic Cyril
Juroška do Holešova a pak do Kroměříže
na operaci kýly. Doprovázel do pan katecheta. Včera přijel na prázdniny chovanec
Hellinger. exercicie studentů.
5. července se vrátili exercitanti a pan
ředitel s p. Tinkou a s p. Jeřábkem odjeli
do Troubek na biřmování. Pan Bartek byl
na kole doma.
6. července byla pouť Fryštáku
na Hostýn. 750 osob vedl P. Kostka, který
podnikl sbírku na hudbu s velkým úspěchem. Z ústavu šli všichni aspiranti.
7. července odjel P. Kostka domů zařídit rodinné záležitosti.
10. července přijeli na prázdniny bohoslovci Divoš a Durčík. Exercicie studentů 3. turnus
25. července měl svátek pan prefekt
Navrátil. Sloužil mši sv. Spolubratři neprojevili nikterak svoji vděčnost.
26. července šel pan prefekt se 6
aspiranty na pouť na Hostýn. Vrátili se
večer v 7 hod.
29. července v úterý nás poctil svou
návštěvou Msgre. Štancl z Olomouce.
30. července přijel nový pan katecheta Fr. Jurečka. Jelikož bývalý katecheta
P. Kostka ještě neměl žádného určení,
zůstal i nadále ve svém bytě a P. Jurečka
byl ubytován v bývalé V. třídě.

Don Bosco

Kronika ústavu (57.)
školní rok 1940-1941
31. července přijel z Moravské Ostravy nový asistent Josef Ondra, aby zde
zastával místo varhaníka v ústavě. Dnes
měl svátek pan inspektor. Vzpomněli
jsme ho ve svých modlitbách.
4. srpna nás po týdenním pobytu
opustil Msgre. Štancl.
5. srpna v úterý přijel druhý asistent
Václav Filipec.
6. srpna až do 16. srpna je ústav
ve znamení čištění. Líčilo se na chodbách
a v jídelně chovanců.
10. srpna odjel do Žeranovic na hody
svatovavřinecké pan ředitel a chovanec
Hellinger. Vrátili se ve 4 hod odpoledne
domů.
16. srpna ráno o půl šesté odjel
do Moravské Ostravy P. Kostka. Hned
od rána přijížděli chovanci z V., IV. a III.
třídy. Přijelo jich za celý den kolem 50. 33
nepřijelo z různých příčin. Odpoledne přijeli o půl šesté z Ořechova před Holešov
pan Adam a nový asistent Hlavatý. Asistent Jeřábek přijel až večer o půl deváté,
poněvadž se zastavil u bývalého salesiána Švajdy v Hulíně.

Co pod
stromeček?
No přece
dobrou knihu!
CO NABÍZÍME:
Ladislav Heryán – Stopařem
na této zemi.
Kniha je volným pokračováním
autorovy úspěšné a moudré knihy
Exotem na této zemi. Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání
s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a spojují se s výkladem
biblických pasáží. Spojujícím leitmotivem je téma Boží velkorysosti, jejíž
uvědomění vede člověka k radosti,
svobodě a chuti podílet se na ní svou
vlastní aktivitou pro druhé.
Bruno Ferrero – Hostina pro duši.
Nová kniha Bruna Ferrera, autora
moudrých příběhů pro duši, představuje další soubor krátkých zamyšlení
a podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo pro chvíle, kdy
potřebuje člověk potěšit a nabrat nových duchovních sil.
Susan Albers – Jak se uklidnit
bez jídla.
Jídlo má schopnost ulevit dočasně od stresu a smutku a uklidnit
nás. Není divu, že experti odhadují,
že asi 75 % případů přejídání je vyvoláno ne fyzickým hladem, ale našimi emocemi – a ty můžeme utišit
i jiným, zdravějším způsobem. Proto
autorka sepsala tento přehled 50
cvičení založených na všímavosti
a určených k relaxaci vlastního těla,
k práci s myšlením, k odvedení pozornosti, k ukončení závislosti na jídle,
ke schopnosti získat pomoc ostatních a k uklidnění rozbouřených emocí. Až příště v emočně náročné chvíli
dostanete chuť na jídlo, obejděte
ledničku obloukem a sáhněte po této
knize – možnosti, které vám autorka
nabízí, jsou právě tak účinné, a navíc
i zcela zdravé!
Na fotograﬁích vidíme průvod s baldachýnem na Vzkříšení v roce 1939
a oratoriány při průvodu na svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů 29. května 1938.
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Umíte vidět i krásu
ve Fryštáku?
Ráno bylo studené, ale pěkné,
jaké se v poslední době jen málokdy vydaří. Přehrada kouřila parami,
takže se podobala ohromnému milíři, který doutná na všechny strany.
I kapřín a přilehlá louka byly přikryty
závojem nízké mlhy. Každá travička,
každý lísteček byl zešedlý nespočetnými droboučkými krůpějemi ledové
studené rosy. Zajímavé bylo, že rosa
visela i na pavoučích vláknech, která byla natažena od hroudy k hroudě, od chrástky k chrástu. Každé to
pavoučí vlákno bylo jako šňůrka droboučkých korálků na krk.
V dalším okamžiku vykouklo nad
obzor slunce vyspané pěkně do červena.. Začalo barevně zaplavovat
všechnu tu nádheru. V ten okamžik
páry změnily barvu na modroﬁalové
plamínky. Mlhy se začínaly vánkem
vzdouvat a měnit se v průvod víl
a divoženek, které byly překvapeny
sluncem při koupeli v tom nádherném ránu. Bájné bytosti rychle utíkaly
k lesu.
I hladina rybníka se zablýskla jak
uslzené oko vodníka, který se pozdě
probudil a nyní je smutný, že se mu
nepodařilo chytit žádnou z těch krasavic. Na vlnkách se třpytily jiskry,
které jistě pidimužíci poztráceli při
dobývání pokladů.
Vše zmizelo hlukem přijíždějícího
traktoru. Škoda! Přesto jsem přesvědčena, že každé místo ve Fryštáku a okolí poskytuje utěšený pohled
na kraj kolem nás, vyvolává v nás příjemné emoce a mír v duši.
Přeji všem, nejen na Vánoce,
nejen na rok 2018, ale po všechna
další léta, abyste v sobě nesli oheň
lidskosti, k němuž patří úcta k lidem,
soucit, pokora, láska ke všemu živému i neživému. Přeji, abyste kolem
sebe uměli vidět krásu. Přeji, abyste
měli víc síly, než si myslí vítr, který
hledá skálu pro svůj úder. Přeji, abyste měli víc víry ve světlý den, než kolik
slov mají písně. Milujte život, milujte
správné světlo, které by zahnalo každé zlo, které by zahnalo pesimisty,
škarohlídy a věčné „rýpaly“!
Běžte příkladem a hned uvidíte
kolem sebe nejen krásu, ale i život
bude hezčí!
SK

DIS – Dům Ignáce Stuchlého
...to zná ve Fryštáku snad každý. Ale jen z venku. Jak to vypadá uvnitř a co se tam
děje? A protože jsme zvídaví /nebo zvědaví?/ dohodli jsme si návštěvu DISu dne
7. 11 s průvodcem, salesiánem, panem Kopřivou. Přes stručnou historii salesiánů
jsme se dostali k prohlídce přízemí: sál, lezecká stěna, nová jídelna, první i druhé
patro. Při tom jsme se dozvěděli o náplni práce v DISu. Odborně vyškolení vedoucí
pořádají kurzy pro mládež / pro děti od 6. tříd základní školy, až po vysokoškoláky/.
Náplní kurzu je zábavnou formou / přes sport, ﬁlmy, různé tvoření/ poznávat sílu
společenství a nasměrovat je k dobře prožívanému životu bez alkoholu a drog. Při
prohlídce nás nejvíc zaujala kaple se současnou nádhernou výzdobou, která slouží
i těm mladým, kteří hledají ztišení a uspořádání myšlenek. Prohlédli jsme si i nově
zbudované ubytovací prostory pro učitele a vedoucí kurzů. DIS má stále plno, a to
hlavně díky tomu, že obdobné kurzy pro školy provozují levně, jako službu mládeži.
Jinde stwojí takové kurzy až 10x více. Nakonec nás zavedl pan Kopřiva i do sklepa ne na brigádu - ale aby nám ukázal zde vybavenou posilovnu, hudebnu a klubovnu.
Byli jsme už tak nachození, že do sklepa nás šlo jen polovic - ostatní to vzdali. Vůbec
jsme si nepředstavovali, jak rozsáhlá je práce salesiánů - ta výchovná i ta s údržbou
a chodem takového objektu.
Co říci závěrem? Že i my jsme si odtud odnesli nejedno poznání. Pane Kopřivo,
děkujeme. Za Klásek
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal.
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AEROBIK
Z veleúspěšného mistrovství České republiky rovnýma nohama na MS ve sportovním aerobiku v holandském Leidenu. Nominovaní závodníci zlínského univerzitního klubu aerobiku MV TEAM UTB Zlín v Holandsku zazářili a vezou 3 medaile.
Závodníci MV TEAM Univerzity Tomáše Bati Zlín se pod vedením fryštácké
trenérky Mgr. Moniky Váňové zúčastnili
ve dnech 17.-19. října 2017 mistrovství
světa ve sportovním aerobiku FISAFINTERNATIONAL v Holandsku s úctyhodným úspěchem. Všichni závodníci se
probojovali do ﬁnále a přivezly do Zlína
3 drahocenné kovy.

Teprve rok fungující klub, který je
momentálně nejlepším moravským klubem závodního aerobiku a v TOP 10 obsadil 2. místo v celé ČR, vyslal na mistrovství světa 4 závodníky. Sportovci
reprezentovali univerzitní klub, Zlínský
kraj a Českou republiku ve dvou kategoriích: kadetů 11-13 let a juniorů 14-16
let.
Juniorka (14-16 let) Vanda Šimková, reprezentovala Českou republiku
v kategorii juniorských smíšených párů
spolu se svým partnerem z Polska Markem Dudkem (UKS Korona Krakow),
který v klubu hostuje. Pár získal stříbro
a stal se tak vicemistrem světa 2017.
Oba závodnici mají za sebou evropský
šampionát v květnu 2017, kde rovněž
obsadili 2. místo.
Vanda soutěžila i v kategorii jednotlivkyň (14-16 let) a navázala na své loňské úspěchy v kadetské kategorii, kdy
se stala vicemistryní ČR, Evropy i světa
2016. V holandském Leidenu v kategorii jednotlivců získala krásné 5. místo
ve velmi silné konkurenci 20. světových
a evropských šampionek. Vanda je
v juniorské kategorii benjamínkem, ale
přesto se hned v prvním roce probojovala do české juniorské špičky a svými výkony se v jednotlivých závodech letošní
sezóny nominovala na mistrovství světa
v Holandsku, kde vzorně reprezentovala
ČR. Ze základního kola a ze semiﬁnále postupovala dokonce z úžasného 3.
místa a své ﬁnálové vystoupení zacvičila excelentně. Vanda byla nominována

na sportovce roku Zlínského kraje 2016
v mládežnické kategorii a byla zařazena
do TOP 5.
V kategorii kadetů (11-13 let) startoval za MV TEAM UTB skvělý smíšený pár
Zuzka Němcová a Jáchym Hanák, mistři
Evropy 2017. Tento letos neporažený
pár opět nezklamal, vyhrál a z Leidenu
si odváží titul mistrů světa. Zuzka a Jáchym svým výkonem úspěšně ukončili
svoji spanilou zlatou jízdu českým, evropským a světovým aerobikem.
Jáchym si zasoutěžil i v kategorii
jednotlivců. Jeho výkon byl mistrovský, i když na zlatou medaili nedosáhl
a domů si z Leidenu odvezl stříbrnou
medaili, přičemž se k té zlaté přiblížil
na dosah.
Rok fungující klub závodního aerobiku MV TEAM UTB Zlín pod vedením
trenérek Mgr. Moniky Váňové, Kateřiny
Rožkové, Sárky Váňové, Mgr. Radky Vobořilové, Veroniky Macháčkové a Marie
Podhajské za svou krátkou dobu působení dokázal, že píle a dřina, odhodlání
a snaha, skvělá parta a láska k pohybu, správná motivace a podpora trenéra posouvají děti k úžasným výkonům,
a nezapomenutelným zážitkům na celý
život. Samozřejmě za podpory rodičů
a Univerzity Tomáše Bati, v jejichž prostorách trénuje.
MV TEAM UTB Zlín děkuje také Zlínskému kraji za ﬁnanční podporu, která
pomohla jeho závodníkům účastnit se
mistrovství světa v Holandsku a vzorně
reprezentovat Zlínský kraj a Českou republiku.
Když nemůžeš, přidej víc,
zakřič prostě z plných plic,
že slovo nejde, neexistuje.
Mgr. Monika Váňová
MV TEAM UTB Zlín

Pozvánky
FOS Prameny Fryšták ve spolupráci
s městem Fryšták a ZŠ Fryšták
Vás srdečně zvou na pořad

„VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“
s dětmi fryštáckého souboru
Pramének, který se uskuteční
ve čtvrtek 14. prosince 2017
od 16 hodin v hudebně
Základní školy ve Fryštáku.
Program:
Hudební pásmo „Zima“, vánoční
písně, české a moravské koledy
a společné soutěžní zpívání.
Moderuje ing. Jan Černek.
Akce se koná pod záštitou
místostarosty města a ředitele ZŠ
Mgr. Libora Sovadiny.
Pořad připravila paní učitelka
Vlasta Kunstová,
Těšíme se na milé setkání
a hojnou účast.
***
FOS Prameny ve spolupráci
s městem Fryšták a fryštáckou farností Vás srdečně zvou na
39. tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT,
který se uskuteční
v úterý 26. prosince 2017
od 15 hodin v kostele svatého
Mikuláše ve Fryštáku.
Účinkují fryštácké soubory
CM Prameny a Pramének
se svými sólisty.
V programu zazní poezie, liturgické
a vánoční písně, české a moravské
koledy, autorské písně a nebude
chybět ani překvapení.
Průvodní slovo:
ing. František Odstrčil
Koncert se koná pod záštitou
starosty města Fryštáku
Mgr. Lubomíra Doležela.
Připravila: Vlasta Kunstová.
Všichni účastníci se těší na Vaši
účast a věříme, že hudební doteky
Vám zpříjemní vánoční čas.
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Nějaký ten den už máme za sebou
poslední hvizd podzimní části fotbalové sezóny 2017/2018 a můžeme rekapitulovat.
Podzimní část nepřinesla fryštácké
kopané příliš hezkých chvilek. Příznivci
zvyklí na předchozí krásná léta, plná
vítězných utkání, odcházeli po většinou
ze zápasů smutní. Fryštácký fotbal už
není plný energie a přes zimu bude pokračovat v hledání příčin pádu.
„Áčko“ po sestupu z nejvyšší krajské soutěže překvapivě nestačilo ani
chytit tempo I. A třídy. Víru v lepší výsledky jako by mužstvo ztratilo hned
v prvním utkání. Doma jasně v prvním
poločase přehrávalo béčko Viktorky Otrokovice, ale ani dvoubrankový náskok
na body nestačil. V dalších kolech měl
Fryšták těžký los a rázem po pěti kolech
spadl na dno. To už pro nemoc chyběl
mužstvu trenér Vinklárek a kabina čekající dlouhou dobu na výhru, upadala každým dalším ztraceným utkáním do depresí. Podzim áčko končí se ziskem 5
bodů a jarní odvety budou pořádnou
záchranářskou šichtou.
„Béčko“ vloni taky sestoupilo
do nejnižší okresní soutěže, byť tomu
nechtěl snad ani nikdo věřit. Ve IV. třídě nechce nikdo zůstat dlouho a všichni věřili o cestě za rychlým návratem.
Jenže ani nejnižší okresní soutěž nemá
lehkých soupeřů. Béčko podobně jako
áčko dlouho čekalo na tříbodovou vý-

SMUTNÝ
FOTBALOVÝ PODZIM

hru. Střídalo různé senzační výsledky,
měnila se sestava. Konečný podzimní
účet je 8. místo se ziskem 16 bodů.
Pod nevydařeným podzimem fryštácké kopané je podepsán též dorost.
Po výborných výsledcích minulé sezóny se čekal útok na medailové příčky,
přestože jsme všichni věděli o hodně
úzkém kádru spojeného dorosteneckého týmu Fryštáku a Lukova. Dorostenci
nevyhráli ani jedno utkání na vlastním
hřišti, posbírali na podzim jen 11 bodů.
Podobně jako muže je čeká v krajské
soutěži pořádná jarní záchranářská dřina.
Dalším smutným okamžikem podzimu bylo úmrtí bývalého předsedy oddílu
a člena výboru pana Radoslava Mlčo-

cha. Ten do posledních chvil pomáhal
při práci ve výboru. Čest jeho památce.
Chmurných chvilek a řádků už dost.
Pojďme na veselejší notu.
Žáci pod vedením trenérů Pavla
Postavy, Pavla Gálíka a Aničky Vodehnalové (mistryně ČR) mají dostatečně
široký kádr. Bez potíží odehráli na podzim soutěž starších i mladších žáků.
Většinou vítězných utkání, vždyť starší jsou podzimu v okrese na 2. místě,
mladší na 5. místě. Je to týmová práce,
nemá cenu vyzdvihovat jedince. V posledních letech už oddíl několik talentů vychoval a bohužel spousta těchto
hvězdiček v dorostu či mužích svůj lesk
ztratila nebo s fotbalem skončila. Hvězdy a hvězdičky potřebuje Fryšták udržet
jako sůl. Až další roky ukáží, zda se nám
práce s mládeží zúročí.
Tradičně máme v oddíle přípravku
a výbor hned v úvodu postavil laťku hodně vysoko. Přihlásil do soutěží starší
i mladší kategorii. Zejména v té mladší
v úvodních prázdninových kolech nebylo
dostatek hráčů. Se začátkem školního
roku se situace vyřešila a trenérské
duo Martin Branný a Jan Vašíček si
mohla připisovat jeden úspěch za druhým. Společné tréninky žáků s přípravkou jsou nádhera. Plné hřiště chlapců
a dívek jsou balzámem na pochroumané podzimní fotbalové fryštácké srdce.
Je to výborný signál pro budoucnost fotbalu ve Fryštáku. O budoucnost fryštácké kopané se snaží postarat taky výbor.
Společně se zastupitelstvem města
se nám daří zlepšovat stav hřišť, budov i areálu. Neutěšený stav, zejména
šaten byl už téměř ostudou v regionu
zlínského kraje. Po několika ﬁnančních
injekcích města se stav zlepšuje. Opravily se všechny šatny, včetně sociálek.
Nyní dochází k opravě elektroinstalace
a zateplení budovy. Na jaře se příznivci
dočkají nové tribuny a v areálu vyroste nové dětské hřiště. Intenzivně se
snažíme o získání dotace na výměnu
povrchu hřiště s umělou trávou. Zastupitelům města Fryšták patří obrovské
poděkování. Z výboru, který se dlouhá
léta snažil sám získat peníze na chod
klubu od sponzorů, což nemohlo na investice a opravy stačit, spadl obrovský
kámen. Díky. Věříme, že rekapitulace
jarní části dění ve fotbalovém klubu
bude mnohem veselejší.
Děkujeme všem hráčům, trenérům,
příznivcům, sponzorům za přízeň v podzimní části a přejeme co nejúspěšnější
rok 2018, plný zdraví i štěstí.
J.H

Účinkují FS Mladá Haná
VS Kašava
Vstupné 140 Kč/ 112 Kč (Klub přátel Kašavy)
Rezervace na tel. 736 170 048

placená inzerce

Doprava zdarma
18.30 ZUŠ Štefánikova - Dlouhá - Vysoká Mez - Fryšták
18.45 ZUŠ Štefánikova - Jižní Svahy (Billa) - Fryšták
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MIKULÁŠSKÝ FRYŠTÁCKY JARMARK – 9. 12. 2017,
tentokrát s BÁROU BASIKOVOU

NAŠI JUBILANTI
V měsíci PROSINCI 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Marie Batíková
Františka Doležalová
Věra Dřevojánková
Jana Dupalová
František Chlud
Jaromír Cholasta
Marie Chudárková
Jiří Jurčík
Vladimír Jurčík
Jiří Kamenář
Zdeňka Kolajíková
Alenka Michálková
Zdeněk Polcer
Štěpánka Rajndlová
Marcela Slaměnová
Dušana Svitálková
Viktoria Vaňharová
Dagmar Zbranková
Michal Zytka
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

V sobotu dne 9. 12. 2017 proběhne na náměstí Míru ve Fryštáku Mikulášský
fryštácký jarmark, a to od 8.30 do 14.30 hodin. I tentokrát bude pro všechny připravena pestrá nabídka zboží – nejrůznějšími potravinářskými produkty počínaje, až
po keramiku, šperky, dřevěné hračky a jiné zboží, které může být pro návštěvníky
zajímavou inspirací k nákupu vánočních dárků. A určitě nebude chybět voňavá medovina, či tradiční punč a bohaté občerstvení.
Na prázdno nepřijdou pilné a šikovné fryštácké kuchařky a hospodyňky, pro které bude připravena soutěž O nejlepší jam nebo marmeládu z letošní úrody ovoce.
Tři vítězné produkty si jako vždy odnesou zajímavou cenu.
Vedle tradičních tvořivých dílniček pro děti proběhne na připraveném pódiu
bohatý kulturní program. V jeho úvodu se na chvíli vrátíme k uplynulému Podzimnímu fryštáckému jarmarku, kdy fryštácké veřejnosti představíme účastníky 1. Fryštáckého řezbování a jimi zhotovená díla. Vyřezané sochy zůstávají v našem městě
a stanou se ozdobou některého z fryštáckých zákoutí.
Hlavním číslem programu bude vystoupení zpěvačky Báry Basikové, které začne v 10 hodin. Po krátkém sólovém vystoupení zazpívá Bára Basiková koledy společně s dětským souborem Fryštáček. Jinak se v průběhu dopoledne ještě představí Kašavští gajdoši, country kapela Pěšáci a kapela Jazzbook.
Premiérou kulturního dopoledne bude kuchařská show Járy Bonna. Nechte se
překvapit, co si pro účastníky Mikulášského fryštáckého jarmarku připraví.
No, a protože se jedná o Mikulášský jarmark, tak samozřejmou součástí dopoledne bude děti i návštěva sv. Mikuláše, který si spolu se svojí nezbytnou družinou
– čertem a andělem, pro všechny přítomné dětí připraví nějakou tu drobnost.
Na závěr si snad lze jen přát, aby počasí bylo tentokrát k pořadatelům, prodávajícím a hlavně k návštěvníkům poněkud shovívavější než na jarmarcích předcházejících. Na bohatou účast se těší pořadatelé jarmarku.
FoFr.

Poděkování
Panu Stanislavu Skaličkovi za rychlou reakci při opravě poškozené plechové střechy mého domu. Při větrné
smršti došlo k utržení několika plechových částí. Pan Skalička konstatoval,
že mohlo dojít silným větrem ke zničení
celé střechy, pokud by smršť trvala ještě půl dne.
Proč děkuji?
Našel se jiný řemeslník, který odbyl
toto poškození slovy: …takovou maličkost neopravuji… A vítr neustával.
Ještě jednou panu Skaličkovi moc
děkuji.
Kalábová Eva

NABÍZÍM

SLUŽBU
OSOBNÍ ASISTENTKY
lidem se sníženou soběstačností,
seniorům, handicapovaným.
Doprovodím k lékaři, na úřad,
provedu nákup, drobný úklid,
pomůžu při zvládání běžných úkonů
péče o sebe.
Jsem akreditovaná, jezdím autem,
mám dlouholetou praxi
a pracuji srdíčkem.

Tel.: 731 609 117
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Od 17 hodin v Aule UTB, ul. Mostní • Vstupné 150 Kč
Akce se koná za podpory statutárního města Zlín a města Fryšták
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)
placená inzerce

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883

e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

Nově otevřeno ve Fryštáku na křižovatce
Tel.: 774 319 222
FRYŠTÁCKÉ LISTY – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Fryšták, nám. Míru 43, Fryšták, IČO 00283916
jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Den vydání – 5. den v měsíci. Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Uveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat stanovisko vydavatele. Graﬁcká příprava RENO Zlín (www.renozlin.cz) Tisk KODIAK print s.r.o. Reg. číslo MK ČR E 13006

placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

