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UdĖlejte radost svým blízkým
a zároveś podpoƊte rodinyʫs
dĖtmi, aby mohly proǄít

Vánoce spolu
Certifikát v hodnotĖ 500 KĈ a víceʫ
ʫsi mưǄete zakoupit od
12. listopadu 2018.
Více informací na
www.azylovydum.cz
ʫnebo na tel.731 676 332
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RMF
č. R 17/2018/VII z 19. 10. 2018
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí informace ve věci vyúčtování veřejné sbírky
na pomoc občanům m. č. Vítová postiženým požárem a postup navržený
vedoucím ESO k vypořádání této sbírky
a souhlasí s tím, aby částka 1.000 Kč
zaslaná na účet veřejné sbírky č. 1158041120267/0100 dne 12. 9. 2018
z účtu města Fryštáku byla převedena
zpět na účet města Fryštáku a do rozpočtu města Fryštáku na rok 2018 s tím,
že náklady spojené s vedením bankovního účtu č. 115-8041120267/0100
budou ﬁnancovány z hrubého výtěžku
veřejné sbírky.
RMF bere na vědomí informace
o stavu akce s názvem „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
ve Fryštáku“ a schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2018
mezi městem Fryšták a MgA. J. Čádou,
Praha, kterým se vymezují méněpráce – čl. IV. Cena, bod 4.1. – Cena bez
DPH 233.800,- Kč, Méněpráce – cena
bez DPH 29.900,- Kč, Cena celkem bez
DPH 203.900,- Kč.
RMF bere na vědomí informace
o stavu akce s názvem „Restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku“ a schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2018 mezi
městem Fryšták a MgA. Janem Čádou,
Praha, kterým se vymezují vícepráce –
čl. IV. Cena, bod 4.1. – Cena bez DPH
203.900,- Kč, Vícepráce – cena bez
DPH 55.406,- Kč, Cena celkem bez
DPH 259.306,- Kč.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 15/2018/VII/15 ze dne 10. 9.
2018 schvaluje výpůjčku městského
pozemku p. č. 321 – ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 4159 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli V. Jurčíkovi, Fryšták, na dobu
neurčitou, s dvouměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, za účelem užívání jako pastva pro koně, s podmínkou
strpění užívání pozemku ze strany města, popř. určených třetích stran při pořádání kulturně společenských akcích.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták a V.
Jurčíkem, Fryšták na výpůjčku městského pozemku p. č. 321 – ost. plocha,
manipulační plocha, o výměře 4159 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, na dobu neurčitou, s dvouměsíční

výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
za účelem užívání jako pastva pro koně.

žadateli ﬁrmě RIS-MONT, s. r. o., Zlín
a uzavření přísl. smlouvy o pronájmu.

RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k Nájemní smlouvě ze dne 12. 11.
2013, uzavíraný mezi městem Fryšták,
a D. Kozlerovou, Fryšták – Dolní Ves,
kterým se mění čl. II. smlouvy ve věci
prodloužení doby pronájmu zemědělských pozemků, p. č. 1019/7 – orná
půda, a p. č. 1023/14 – orná půda,
oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, od 1.
11. 2018 na dobu neurčitou, mění čl.
V., nečíslovaný 4. odstavec smlouvy
ve věci změny výpovědní lhůty, která
nově činí 5 let, a čl. III., nečíslovaný
první odstavec smlouvy ve věci zvýšení
ceny nájmu z původních 3.502 Kč/rok
na 4.104 Kč/ha/rok s tím, že ostatní
ujednání smlouvy zůstávají beze změn

RMF schvaluje zveřejnění záměru
rozšíření výpůjčky části městského pozemku p. č. 222/1 – ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m² (celkem
120 m²), k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadatelům M. a M. Bero, Fryšták, s tím,
že doba výpůjčky zůstane zachována
dle již uzavřené smlouvy o výpůjčce (tj.
do 30. 9. 2037), stejně jako tříměsíční výpovědní lhůta bez udání důvodu
a účel užívání zahrada, a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze
dne 2. 10. 2017.

RMF schvaluje ukončení Smlouvy
o umístění zařízení č. ZFRY1GC uzavřené dne 12. 5. 2000 mezi městem
Fryšták a Českým mobilem a schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 933/147 – orná půda, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
se zachováním dosavadních smluvních
vztahů založených původní smlouvou
ze dne 12. 5. 2000 mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Vodafone Czech Republic,
a. s., Praha na dobu určitou 10ti let,
v ceně nájmu ve výši 71.187,- Kč/rok
a s právem ročního zvýšení o míru inﬂace ze strany pronajímatele.
RMF schvaluje krátkodobý nájem
části městského pozemku p. č. 283 –
ost. plocha, manipulační plocha, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, o výměře 800 m²,
žadateli RIS-MONT, s. r. o., Zlín, v ceně
nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok, na dobu
určitou od 5. 11. 2018 do 3. 12. 2018,
za účelem zřízení dočasné mezideponie
stavebního materiálu pro IA vybudování
vodovodu a kanalizace na Vítové.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi MF a ﬁrmou
RIS-MONT, s. r. o., Zlín na pronájem
části měst. pozemku p. č. 283, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, o výměře 800 m²,
v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok,
tj. 1.289,- Kč/29 dní, na dobu určitou
od 5. 11. 2018 do 3. 12. 2018.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu části měst. pozemku p. č.
283 – ost. plocha, manipulační plocha,
o výměře 800 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za účelem zřízení dočasné mezideponie stavebního materiálu pro IA
oprava komunikace Vítová, za cenu nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok, na dobu určitou od 4. 12. 2018 do 31. 12. 2018,

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s., Praha, ke stavbě
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče mDSLAM450 a ER112, umístěné na měst.
pozemku p. č. 898/4 a p.č. 915/1, v k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 3.000,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030048012/001
mezi MF, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení – zemního kabelového vedení NN s názvem „Fryšták Horní Ves,
Slaměna, kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 600/3, v k. ú. Horní Ves,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
RMF souhlasí s místní úpravou provozu na pozemní komunikaci - na silnici
č. III/4915 a II/490 mezi obcí Fryšták
a ZOO Lešná – spočívající ve změně dopravního značení s vyloučením provozu
autobusů, a to z důvodu zachování bezpečnosti provozu na této komunikaci.
RMF bere na vědomí podnět M. Nutilové, DiS, ze dne 12. 10. 2018, a souhlasí s účastí města Fryštáku v projektu výsadby stromů svobody, schvaluje
úhradu 2 kusů stromů – lípy malolisté
a souhlasí s výsadbou těchto stromů
na městských pozemcích p. č. 83 a 99,
oba k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
RMF bere na vědomí informace
o nové verzi hřbitovního modulu v softwaru ﬁrmy VERA, která proběhla v souvislosti s legislativní změnou, a schva-
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luje objednání školení k dané agendě,
a pověřuje OTH zařadit investici zpracování pasportu hřbitova k programu MISYS do rozpočtu na rok 2019.
RMF bere na vědomí informace ﬁrmy Ekolamp, s. r. o., Praha, o úpravě
Všeobecných podmínek provozu z důvodu legislativních změn, kterými jsou
upraveny vykazované počty skupin elektrozařízení ze stávajících 10 na 6, dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění, a to s platností od 1.
1. 2019.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 10.
2018, pořízený ve smyslu ust. bodu č.

1 Zásad č. 1/2016, bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Fryšták – chodník v ul. Ke Skalce“, a to ﬁrmu Martin Urban, Vsetín, bez
připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Martin Urban, Vsetín, na realizaci akce
„Fryšták – chodník v ul. Ke Skalce“,
a to v ceně 192.020,- Kč bez DPH, tj.
232 344,- Kč vč. DPH.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce členů komisí v roce 2018 (období od 1. 1. 2018 do 5. 10. 2018) v cel-

kové výši 250,- Kč za úkon na osobu
a ukládá Mg. L. Sovadinovi, místostarostovi, zajistit jmenný seznam s účastí
jedno. členů na příští zasedání rady.
RMF bere na vědomí nabídku ﬁrmy MELICA NUTANS, s. r. o., Bystřička, na odběr dřevní hmoty z vykácené
kůrovcem napadené lokality a souhlasí
s prodejem dřevní hmoty ﬁrmě Melica
Nutans, s. r. o., v cenách:
1) smrk vláknina min. 400-480 Kč/
m³
2) kůrovcová kulatina - viz cenová
nabídka ze dne 17. 10. 2018 doložená
ﬁrmou MELICA NUTANS, s. r. o.ků p. č.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 1/2018/VIII ze dne 1. 11. 2018 (výpis usnesení)
Všichni zastupitelé složili slib a žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
ZMF schvaluje program jednání
ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Fryštáku dne 1. 11. 2018 v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 24.
10. 2018.
ZMF schvaluje způsob jednání ustavujícího zasedání ZMF dle Jednacího
řádu Zastupitelstva města Fryštáku,
schváleného dne 25. 1. 2016, jakož
i dalších zasedání do doby případného
schválení nového jednacího řádu.
ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje zřízení
funkce jednoho místostarosty.

ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn.
ZMF schvaluje způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů
a členů výborů veřejně – aklamací.
ZMF volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Mgr. Lubomíra Doležela do funkce starosty města Fryštáku.
ZMF volí v souladu s ustanove-

ním § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
do funkce místostarosty města Fryštáku zastupitele Ing. Pavla Gálíka.
ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti
na ustanovení § 99 odst. 3 téhož zákona stanovuje počet členů Rady města
Fryštáku na pět (starosta, místostarosta, tři členové rady).
ZMF volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-

zení), ve znění pozdějších předpisů,
do funkce člena Rady města Fryštáku
tyto členy zastupitelstva: Mgr. Libora
Sovadinu, Mgr. Pavla Nášela a Pavla
Ševčíka.

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, volí členy Finančního výboru při ZMF: Ing. Tomáš Černý; Ivana Macková; Martin Bill; Ing. Jan
Gőrig.

ZMF v souladu s ustanovením §
84 odst. 2 písm. l) a v návaznosti
na ustanovení § 117 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje zřízení Finančního výboru při
ZMF s tím, že výbor bude sedmičlenný.

Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07b.b)
vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.

Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07a.a)
vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.
ZMF v souladu s ustanovením §
84 odst. 2 písm. l) a v návaznosti
na ustanovení § 117 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje zřízení Kontrolního výboru při
ZMF s tím, že výbor bude sedmičlenný.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07a.b)
vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.
ZMF v souladu s ustanovením §
84 odst. 2 písm. l) a v návaznosti
na ustanovení § 117 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje zřízení Finančního výboru při
ZMF s tím, že výbor bude pětičlenný.

ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí 4 členy Finančního výboru při ZMF: Ing. Stanislav
Velikovský, CSc.; Ivana Macková; Martin Bill; Ing. Jan Gőrig.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07b.b)
bylo schváleno.
ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, volí předsedou
Kontrolního výboru při ZMF pana Aloise
Langera.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07c.a)
vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.
ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, volí předsedou
Kontrolního výboru při ZMF pana Jaroslava Hrbáčka.

Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07a.a)
bylo schváleno.

Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07c.a)
bylo schváleno.

ZMF v souladu s ustanovením §
84 odst. 2 písm. l) a v návaznosti
na ustanovení § 117 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje zřízení Kontrolního výboru při
ZMF s tím, že výbor bude pětičlenný.

ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, volí členy Kontrolního výboru při ZMF: Jaroslav Faksa;
Pavel Ševčík; Mgr. Helena Uhříková;
Markéta Halaštová, DiS.

Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07a.b)
bylo schváleno.

Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07c.b)
vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.

ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, volí předsedou Finančního výboru při ZMF Mgr. Romana
Lauterkrance.

ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, volí členy Kontrolního výboru při ZMF: Pavel Ševčík;
Mgr. Helena Uhříková; Markéta Halaštová, DiS.; Martin Bill;

Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07b.a)
vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.
ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, volí předsedou
Finančního výboru při ZMF Mgr. Libora
Sovadinu.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07b.a)
bylo schváleno.
ZMF v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000

Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07c.b)
bylo schváleno.
ZMF v souladu s ustanovením § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva města ve výši 16.000 Kč
za měsíc s tím, že odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce mís-

tostarosty, tj. od 1. 11. 2018.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/08a)
bylo schváleno.
ZMF v souladu s ustanovením § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města ve výši 6.758 Kč
za měsíc s tím, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení,
tj. od 1. 11. 2018.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/08b)
bylo schváleno.
ZMF v souladu s ustanovením § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města
ve výši 1.690 Kč za měsíc s tím, že
odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení, tj. od 1. 11.
2018, a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož
se zúčastnil.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/08c)
bylo schváleno.
ZMF bere na vědomí informaci starosty, že návrh na odměňování předsedů a členů výborů a komisí, popř. zvláštních orgánů připraví RMF na nejbližší
zasedání ZMF.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/08d)
bylo schváleno.

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

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Důležité upozornění
Oznamujeme všem občanům, že
v závěru měsíce prosince 2018 dojde
ke změnám úřední doby na radnici
ve Fryštáku a v Městské knihovně
Fryšták.
Pátek 21. 12. Pokladna otevřena
pouze do 10.00
Čtvrtek 27. 12.
ZAVŘENO
Pátek 28. 12.
ZAVŘENO
Pondělí 31. 12.
ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude
radnice ve Fryštáku opět otevřena
od středy 2. ledna 2019.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
FRYŠTÁK
Upozorňujeme všechny čtenáře,
že posledním půjčovním dnem roku
2018 bude pátek 21. prosince (otevřeno do 17.00).
V běžném provozním režimu bude
Městská knihovna ve Fryštáku opět
od čtvrtka 3. ledna 2019 (13 – 18)
hodin.
Děkujeme za pochopení.
Oznamujeme, že dvůr Technických služeb Fryšták nebude otevřen
ve středu 26. prosince.
Do konce roku budou z provozních důvodů uzavřeny také soboty
ve dnech 22. a 29. prosince.
Posledním dnem, kdy bude sběrný dvůr v roce 2018 otevřen, bude
středa 19. prosince.
Rovněž připomínáme, že ve dnech
státních svátků, které připadnou buď
na středu, nebo sobotu bude dvůr TS
Fryšták vždy uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
oth

1918 – 2018
Sto rokov od vzniku Československej republiky
30. mája 1918 v Pittsburghu sa delegáti Slovákov a Čechov dohodli o vytvorení spoločného štátu po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie. Vyvrcholením tejto
dohody bolo vyhlásenie Československého štátu 28. októbra v Prahe a zároveň
30. októbra podpísanie Martinskej deklarácie. Ani rozdelenie štátov v roku 1989
nezabránilo dobrému spolunažívaniu oboch národov a bratských národ Slovákov,
Čechov a Moravanov, ktoré pretrváva dodnes aj medzi mestom Fryšták a obcou
Muráň od roku 1953.
22. októbra sa konali oslavy k 100. výročia vzniku ČSR v priestoroch Mestského
úradu Fryšták, kde sa konala výstava venovaná tomuto výročiu. Bratia Moraváci,
veľké ďakujem za krásne podujatie a exponáty na tejto výstave, bolo to veľmi dôstojné a na vysokej úrovni.
Do ďalších rokov si prajem, aby sa spolupráca medzi družobným mestom Fryšták a obcou Muráň ešte naďalej rozvíjala a naše priateľstvo utužovalo.
Jozef Kubaško
predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

FRYŠTÁCKÝ KALENDÁŘ 2019
Vážení občané,

Poděkování
Oznamujeme, že výtěžek veřejné sbírky požárem postiženým spoluobčanům z Vítové činil celkem
183.275,50 Kč.
Všem, kteří přispěli svou ﬁnanční
pomocí rodině děkujeme.

město Fryšták pro Vás i letos připravilo „Kalendář na rok 2019“, 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 65 let přátelství mezi Fryštákem a Murání a podíleli se na ní fotografové z Fryštáku i ze družební obce Muráň.
Za poskytnutí fotograﬁí jim patří velký dík.
Textovou a informační část kalendáře připravili PhDr. Česlav Zapletal, Mgr.
Sylva Knedlová, starosta Muráně Ing. Roman Goldschmidt a Mgr. Pavel Nášel.
Kalendář na rok 2019 si budete moci vyzvednout (vždy 1 výtisk pro domácnost) v Městské knihovně Fryšták (v úředních hodinách) od čtvrtka 6. prosince
2018.

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
volební strany pro FRYŠTÁK společně
dne 16. 11. 2018
V pátek večer jsme se setkali ve fryštácké restauraci
Continent ve složení Míša Nutilová, Marie Jedličková, Alois
Langer, Jaroslav Faksa, Tomáš Černý, Roman Lauterkranc,
Bohuslav Komín, Hana Černá, Dita Rubešová, Viktor Slezák.
Cílem setkání bylo:
Vyhodnocení situace
Projednání návrhu stanov zakládaného spolku
Rozdělení do projektových týmů
Revize akčního plánu
Stanovení strategie komunikace
Po ustavujícím zasedání zastupitelstva se fryštácké volební strany rozdělily na koalici a opozici. PFS je jako jediná
v opozici. Politická opozice zastává ve společnosti odpovědnou roli. V standardní demokracii kontroluje vládnoucí strany. Na komunální úrovni řídí kontrolní a ﬁnanční výbory, nebo
alespoň zastává členství v těchto orgánech. Do těchto orgánů jsme nebyli na ustavujícím zastupitelstvu koalicí zvoleni.
Tento fakt nevnímáme jako omezení naší práce, odpovědnosti, neztěžujeme si, pouze měníme nástroje. Prosazování
hodnot transparentní samosprávy bude probíhat prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Dohodli jsme se, že založíme spolek, který se bude jmenovat pro FRYŠTÁK společně, jeho činností bude ochrana
životního prostředí, rozvoj školství, transparentnosti samosprávy, cykloturistiky a turistiky, organizování sportovních
a kulturních akcí, mediální a politická činnost. V následujících týdnech proběhne diskuze a schválení ﬁnálního znění
stanov.
V minulých dnech proběhlo v rámci PFS vytvoření tří
projektových týmů: 1) Příprava projektu cyklostezky Zlín –
Fryšták (Vedoucí projektového týmu: Roman Lauterkranc,
členové hlavního týmu za PFS: Jaroslav Faksa) 2) Příprava
projektu ochrany životní prostředí města Fryštáku a okolí (Vedoucí projektového týmu Michaela Nutilová, členové
týmu za PFS: Dita Rubešová, Hana Černá, Eva Jurčíková,
Kristýna Kopecká), 3) Podpora realizace stávajícího projektu

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, znovu upozorňujeme, že kvůli vánočním svátkům dojde
(mimořádně) k posunu termínu vydání
a distribuce Fryštáckých listů až na druhý lednový týden roku 2019.
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. Pavel Nášel, tel.: 607 801 942
nebo na e-mail: p.nasel@frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

Andrýskovy stezky (Vedoucí projektového týmu Alois Langer,
členové týmu za PFS: Bohuslav Komín, Viktor Slezák). Týmy
do konce měsíce zpracují časový plán činnosti.
Z našeho akčního plánu jsme vybrali tyto aktuální
body k bezprostřednímu prosazování. V režimu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozběhly body akčního plánu týkající se systematické kontroly
plnění usnesení ZMF, a soustředění plánu investic na jednom informačním místě, ve srozumitelné ilustrativní formě.
V režimu projektových týmů se rozběhly body akčního plánu
týkající se zlepšení životního prostředí ve městě a jeho okolí,
cyklostezky do Zlína, a dalších investic. V oblasti vzdělávání
se zastupitelé PFS zúčastní školení zastupitelů na začátku
prosince.
Dohodli jsme se, že zastupitelé PFS, v zájmu zvyšování
úrovně vzdělávání žáků základní školy, v souladu s akčním
plánem PFS, a se zřetelem ke lhůtám, budou na nejbližším
zasedání zastupitelstva iniciovat rekonkurz na pozici ředitele základní školy ve Fryštáku. Rekonkurz je samosprávami
běžně užívaný nástroj analýzy a rozvoje školní instituce. Je
v současné době vnímaný jako proces, kterého se standardně účastní aktivní (stávající) ředitelé. Ředitel prezentuje své
zkušenosti, odborné znalosti a inovační dovednosti. Schopnost zpracovat a obhájit společensky odpovědný projekt, pozitivně ovlivňující vstup nastupující generace do samostatného života.
Prověříme možnosti získání zlevněného jízdného, na území města Zlína, pro žáky a studenty z Fryštáku.
Z debaty o společných zásadách komunikace zatím vyplynulo, že z našich politických jednání budou vždy pořizovány
a zveřejňovány zápisy. Předpokládáme, že vytvoříme dokument o našich zásadách komunikace.
Zapsali Roman Lauterkranc a Tomáš Černý dne 17. 11.
2018, schválili členové výboru PFS dne 19. 11. 2018.
Roman Lauterkranc, 19. 11. 2018

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
konaných v prosinci 2018 ve Fryštáku.

1. 12. • 16.00

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (náměstí Míru)

2. 12. • 15.30

Adventní koncert ZUŠ Morava (kostel svatého Mikuláše)

5. 12 • 16.00

FOS Prameny – Vánoce přicházejí (hudebna ZŠ)

8. 12. • 8.30

Mikulášský fryštácký jarmark (náměstí Míru)

25. 12. • 16.00 Živý Betlém (náměstí Míru)
26. 12. • 15.00 Vánoční koncert FOS Prameny (kostel sv. Mikuláše)
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Občanská poradna STROP

cích střídají. V případě, že bude řešení
vaší záležitosti vyžadovat vícero konzultací, uděláme všechno pro to, abyste
konzultovali stále se stejnou poradkyní.
Kde nás najdete?
Sídlíme na adrese Zlín, ul. Dlouhá
2699, přičemž nás najdete prakticky
vzato ve dvoře za restaurací Šopa (před
železničním nadjezdem) nedaleko vlakové zastávky Zlín-Dlouhá.
Kolik vás bude konzultace v Občanské poradně STROP stát?
Poradenství v naší organizaci je poskytováno ZDARMA.

KONTAKTY
Již 15. rokem je ve městě Zlíně provozována Občanská poradna STROP, která
pomáhá potřebným osobám řešit jejich nepříznivou sociální situaci.
V jakých oblastech vám může naše
organizace pomoci?
• rodina a mezilidské vztahy (manželství, společné jmění manželů, rozvod, výživné apod.),
• bydlení (nájem, podnájem, společenství vlastníků jednotek apod.),
• pracovně právní vztahy a zaměstnanost (pracovní poměr, rozvázání pracovního poměru, odstupné, uchazeč
o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti apod.),
• pojistné a nepojistné sociální
dávky (peněžitá pomoc v mateřství,
nemocenské, invalidní důchod, sirotčí
důchod, vdovský a vdovecký důchod
apod.; dávky státní sociální podpory,
dávky hmotné nouze),
• absolutní majetková práva (vlastnictví, spoluvlastnictví, služebnosti
apod.),
• relativní majetková práva (kupní,
darovací, pojistná smlouva apod.),
• dědické právo (dědická smlouva,
závěť, zákonná posloupnost apod.),
• spotřebitelská problematika (reklamace, dodavatelé energií apod.),
• dluhová problematika (dluhy, exekuce, insolvence),
• občansko-právní vztahy, občanské
soudní řízení, veřejná správa a správní
řízení, trestní právo a jiné.
V čem vám naopak pomoci nemůžeme?
Neposkytujeme poradenství v komerčních záležitostech, v oblasti obchodního a daňového práva.
Je možné se přijít poradit anonymně?

Na anonymní vystupování v naší poradně máte právo a my je plně respektujeme.

Telefon: 571 110 896
E-mail: op@strop-zlin.cz
Web: www.strop-zlin.cz
FB: Občanská poradna STROP Zlín

Je nutné se do poradny objednat?
Předchozí objednání není nutné v případě, že plánujete návštěvu poradny
v pondělí od 9 do 13 hodin a ve středu
od 12 do 15:30 hodin. Naopak je nutné se objednat, pokud chcete konzultovat svou záležitost v úterý od 11 do 17
hodin, ve středu od 15.30 do 16:30
hodin nebo čtvrtek od 9 do 14 hodin.
Nejvhodnějším způsobem objednání je
objednání po telefonu.
Jak dlouho vlastně taková konzultace v poradně trvá?
Konzultace bez objednání trvá 30
minut. Konzultace po předchozím objednání jsou 50 minutové.
Je možné probrat řešené téma i jinou formou než při osobní návštěvě
poradny?
Kromě osobní konzultace můžete
využít také telefonické konzultace, a to
každé úterý od 9 do 11 hodin. Další
z možností je zaslání emailového dotazu. Ať už u telefonické nebo u emailové konzultace však odpovídáme pouze
na jednoduché dotazy. Telefonická ani
emailová konzultace totiž nedokáže nahradit osobní kontakt v poradně, při kterém je daleko více prostoru pro zjištění
okolností a souvislostí vaší situace.
Kdo se vám bude v poradně věnovat?
V poradně pracují 2 poradkyně – sociální pracovnice, které se při konzulta-

Pozvánka
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S KORÁLKY,
výroba kožené peněženky pro děti
a vánočních přáníček.
Zveme Vás na další rodičovskou
dílnu, která se v čase vánočním uskuteční v pátek 7. 12. 2018 od 15
do 18 hod. s paní Dášou Bradávkovou v prostorách výtvarné učebny základní školy.
Návštěvníci si budou moci vytvořit
krásné andělíčky z korálků, vlastnoručně ušít malou koženou peněženku
z přichystané sady nebo si vytvořit
vánoční přáníčka. Příspěvek na akci
je dobrovolný, hradí se pouze cena
za materiál. Barvu peněženky bude
možné objednat předem na místopredseda@srpsfrystak.cz.
Více informací naleznete na webových stránkách rodičovského spolku
www.srpsfrystak.cz.
Na setkání s Vámi se těší tým rodičů SRPŠ při ZŠ Fryšták

Vážení a milí,
Vaše podpora Tříkrálové sbírky je pro nás velkou radostí.
Děkujeme, že jste v roce 2018 koledníky přijali a štědře je obdarovali. V našem
regionu byly vykoledovány 2.104.879 Kč, díky čemuž jsme mohli pomáhat.
Z výtěžku minulé sbírky jsme, mimo jiné, realizovali projekty
· Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku
· Čtyři kola urychlí cestu ke starým a nemocným uživatelům služeb
· Zahradní terapie zlepší mysl i náladu méně pohyblivých seniorů
· Polohovací postele usnadní rodinám péči o imobilní, blízké osoby
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 2. do 6. ledna 2019
Z výtěžku bychom rádi spoluﬁnancovali projekty
· Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku
· Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, revitalizace bytových jednotek
· Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice – spoluﬁnancování klimatizace v lůžkové části
Děkuje 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 † 2019.
Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín
Ing. Pavla Romaňáková, koordinátorka sbírky na Zlínsku
Také ve Fryštáku bude možné potkávat skupinky koledníků a tím možnost přispět a pomoci potřebným. Dne 2. ledna při mši svaté pro děti v 17 hodin bude
udělováno všem koledníkům požehnání. Pokladničky a potřebné věci ke sbírce se
budou vydávat také ve středu 2. ledna po mši svaté v 18 hodin na faře.
Děkujeme předem za vaši štědrost a milé přijetí koledníků.
Jana Jasenská, koordinátorka sbírky

Vánoce spolu
Období Vánoc patří k nejočekávanějším chvílím v roce. Těšíme se na vůni
stromečku, smaženého kapra, na dárky. Nejen na ty, které dostaneme, ale také
které darujeme svým blízkým.
Všichni bereme jako samozřejmost, že budeme mít stůl plný dobrot, že budeme mít dárky, že místo, kde postavíme stromeček, je náš domov.

Anna Macková

MISTRYNĚ SVĚTA
v juniorském triu
V polovině října sedm závodníků
MV Team UTB reprezentovalo v holandském Leidenu Českou republiku
na MS ve sportovním aerobiku.
Z tohoto šampionátu jsme přivezli 4 medaile, ze kterých 2 byly ty
nejcennější - zlaté. První titul mistrů
světa patří Aničce Mackové v triu
s Vandou Šimkovou a Erikou Ševců.
A druhý mistrovský titul získala Vanda Šimková ve velké konkurenci juniorských žen.
Další medaile byla stříbrná pro
Jáchyma Hanáka a bronz přivezlo kadetské trio Němcová, Březinová, Nováková.
Pro MV team to byl zatím nejúspěšnější šampionát a úspěšná byla
i celá závodní sezóna. Dokazují to výsledky TOP 10, ve kterém MV Team
získal nejvíce bodů a je nejúspěšnějším klubem ČR za rok 2018.
I pro Aničku Mackovu tato sezóna
byla zatím nejúspěšnější. V aerobiku
závodí již sedm let a letos se jí v juniorském triu podařil získat titul mistra
České republiky, Evropy i světa.
Monika Váňová

Jsou však rodiny, které tyto „samozřejmosti“ nepociťují ani o Vánocích.
Zakoupením VÁNOČNÍHO CERTIFIKÁTU podpoříte děti, aby mohly nejen Vánoce trávit se svou rodinou.
Certiﬁkát si můžete zakoupit od 12. listopadu 2018.
Uděláte radost dvakrát. Tomu, komu certiﬁkát koupíte – ten si uvědomí, že je
součástí dobré věci a dětem, které ﬁnančně podpoříte. Ty prožijí štěstí o Vánocích a budou společně se svou rodinou.
Darem Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín pomáháte
dětem prožívat radost v přítomnosti blízké rodiny o Vánocích.
Více informací na www.azylovydum.cz nebo na našem facebooku.

8|9

M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
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Život ve třídách Motýlků a Delfínků
Odloučené pracoviště Mateřské
školy Fryšták je otevřeno již osmým
rokem a kapacity tříd jsou stále plně
obsazeny. Jsme rády, že i letos jsme
pro děti mohly připravit nové a zajímavé
projekty.
K nejvýznamnějším patří Krteček.
Tento plyšový kamarád cestuje domů

k dětem a tráví s nimi krásné chvíle.
O prožitém týdnu pak rodiče s dětmi
píší do deníku, který zůstane trvalou
památkou.
Letos poprvé jsme díky krásnému
podzimnímu počasí mohli uskutečnit
prožitkovou výuku v lese. Celý týden
jsme chodili do lesa hned ráno a tam
prováděli všechny řízené i spontánní činnosti,
včetně hraní si s přírodninami, cvičení, výtvarné výchovy, hudební
výchovy, environmentální výchovy i svačinky. Do školky jsme se
vraceli až na oběd. Nejrozsáhlejší akcí našich
dvou tříd bylo propojení
našeho
didaktického
programu s programem
prvního stupně základní
školy. Jednalo se o Barevný týden, ve kterém

Podzimní lampionový průvod
Tak jako každoročně, i letos jsme zakončili sezonu lampiónovým průvodem.
V podvečer 9. listopadu se rozzářilo náměstí ve Fryštáku velkou spoustou světýlek. Svítící lampiony, nazdobené vyřezané dýně a mnoho svíček dělalo tu pravou
kouzelnou atmosféru. Po krátkém zahájení se průvod vydal nazdobenými ulicemi
města na fotbalové hřiště. Zde již čekalo účastníky průvodu vystoupení ohňové
show skupiny Non Sancti z Olomouce a závěrečný ohňostroj.
Chtěla bych touto cestou poděkovat místní policii, dobrovolným hasičům
a ochotným tatínkům za pomoc v průběhu konání akce. Paní Bělinové za dýně,
které nám věnovala a dětem a paní učitelkám ze školní družiny a z MŠ za jejich
vydlabání. Také děkuji všem za velmi bohatou účast.
Fotky a bližší informace o akcích naleznete na našich webových stránkách
www.venecek.cz nebo také na facebooku www.facebook.com/venecekfrystak/
photos. Pokud se k nám budete chtít přidat, budeme velmi rádi. Každý dobrý
nápad nebo pomocná ruka je vždy vítána.
Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních, dětem bohatého Ježíška
a do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a hlavně
spoustu lásky a rodinné pohody.
Členové Věnečku

děti upevňovaly poznatky o časových
představách, dnech v týdnu a režimu
dne. Nápomocny k pochopení minulosti
a přítomnosti byly právě barevné dny.
K tomuto projektu se přidaly nejen děti
a paní učitelky z prvního stupně, ale
i naše teta uklízečka Alenka a milé paní
kuchařky ze školní jídelny, které pro nás
připravovaly i barevně odpovídající jídlo.
Propojování našich činností s životem základní školy je téměř na denním
pořádku. Pravidelně se stýkáme s dětmi tříd prvního stupně, které navštěvujeme v jejich třídách a na oplátku je
zveme k nám si „ještě pohrát“, zveme
je jako první neveřejné diváky na naše
„generálky“ besídek, navštěvujeme je
s vánoční i Tříkrálovou koledou. Někteří učitelé nás rádi navštěvují u nás
„ve sklepě“ a chodí dětem číst pohádky po obědě anebo vyprávět příběhy
o Fryštáku a okolí, jako paní Knedlová,
která byla i naším doprovodem při exkurzi na radnici města.
Mezi stálice našich aktivit patří již
několik let výstava obrázků dětí na venkovní „Galerii na zábradlí“, která je instalována naproti obchodního domu,
oblíbený jarní projekt Čteme dětem,
ve kterém zveme rodiče i prarodiče číst
dětem pohádku po obědě. A v neposlední řadě i projekt Cesta do Betléma,
ve kterém se poznáváme blíže i my učitelky s rodiči, protože společně plníme
adventní úkoly, abychom dětem přiblížili příběh o narození Ježíška a pomohli
jim uvědomit si krásné chvíle při čekání
na Vánoce.
M. Sovadinová, Š. Kolajová,
Z. Vidlařová

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z

ADAPTAČNÍ POBYT NA RUSAVĚ
Sraz byl ve středu 19. září v 8:30 ráno
na školním dvoře. Odložili jsme si batohy,
kufry a šli pro důležité informace. Zjistilo
se, kdo už přišel a kdo ještě ne. V 8:50
se vycházelo ze školního dvora. Šli jsme
7 km, mezi tím proběhla i šišková válka,
která skončila hned, jak jsme dostali

první úkol. „Rozutekli se koně, co teď?“
Tak jsme běhali, skákali a lezli po lese,
hlavně abychom našli všechny koně.
Když tomu tak bylo, posádka, co ztratila
koně, nás zavedla k chatě U Bílého koně.
Na místě jsme dostali spoustu informací a šli se ubytovat. Všichni kluci spali

ve srubu jménem Výčep, jedna parta holek v Lípě a druhá skupina v Rybě. Pak už
se hrály hry a dělaly hlouposti.
Je 20. září a my jsme vstali ještě
dřív, než nás přišly vzbudit paní učitelky. Chvilku jsme si povídaly a potom
jsme se připravovaly na rozcvičku. Přišly
paní učitelky a začala rozcvička, nejdřív
menší protahování, potom kratší běh,
tam a zpátky. Skončila rozcvička a šli
jsme všichni na snídani. Tam jsme se
pořádně posilnili na další skvělý a hlavně zážitkový den. Potom přišly na řadu
hry, zábava a vědomosti. Hurá na oběd!
Když jsme se najedli, bylo osobní volno,
někdo si kopal s míčem, někdo si házel
frisbee a někdo si šel popovídat na srub.
Po osobním volnu nastaly další aktivity.
Všechny nás bavily, naplňovaly a vyřádily
do doby, než přišla večeře. Najedli jsme
se a měli další aktivity. Pak jsme všichni
odešli do srubů, kde jsme si udělali hygienu a šli spát.
Na seznamovacím pobytu se mi hrozně moc líbilo a chtěla bych si to zopakovat! Děkuji za všechno lidem, co to se
mnou vydrželi, co si se mnou hezky povídali a hráli. Ale hlavně paním učitelkám
za to, že tam s námi byly a zpříjemnily
nám celý pobyt.

Klára Kamila Gyuricseková, 6. B

Halloween ve škole
Dne 31. října se u nás ve škole konal Halloween. Tuto akci jsme si vzali
na starost my – žáci devátého ročníku.
Přípravu dekorací a kostýmů jsme
zahájili již začátkem října. Strašidelná
atmosféra musela být dokonalá, tak
jsme stříhali, lepili, malovali, abychom
vyzdobili tři třídy, chodby a školní půdu,
kudy naše halloweenská stezka vedla.
Připravili jsme soutěže, které žáci prvního stupně a 6. ročníku plnili. Děti procházely bludištěm, překážkovou dráhou
a poznávaly skryté předměty. Zlatým
hřebem byla stezka odvahy na školní
půdě, kde se všichni museli podepsat
u našeho školního kostlivce. Na konci
na všechny statečné účastníky čekala
sladká odměna. Myslíme si, že se nám
akce povedla a mladší spolužáci si
snad odnesli bezva strašidelné zážitky.
Celý Halloween byl zakončen vyhlášením soutěže o nejlépe vyzdobenou
třídu. Vítězné kolektivy dostaly krásné
dorty, které upekla naše spolužačka
Míša Jašková a paní učitelka Helena
Uhříková.
Těšíme se, až budeme moci zase
něco pro ostatní zorganizovat. Moc nás
to bavilo.
Michael Červenka, 9. ročník
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Vážení spoluobčané,
žijeme tady v Lukovečku na malé
vesnici a skoro všichni se známe,
ale snad nebude na škodu, abych se
v krátkosti představila. Jmenuji se Jarmila Kojecká, rozená Pšejová. Základní
školu jsem absolvovala již ve Fryštáku,
protože 2 roky před mou povinnou školní docházkou, byla v Lukovečku místní
škola zrušena. Poté jsem studovala
na Gymnáziu L. Jaroše v Holešově. Před
několika lety jsem úspěšně vystudovala
magisterský obor sociální pedagogika
na Fakultě humanitních studií ve Zlíně.

Je mi malinko přes padesát let.
Mám manžela Petra a tři syny: Matyáše, Víta a Petra. Po svatbě jsem žila
s rodinou nějaký čas v Holešově, ale
moc ráda jsem se tady po pár letech
vrátila do nově postaveného rodinného
domu.
Celý můj dosavadní profesní život
byl věnován práci v sociálních službách.
Pracovala jsem v Domově důchodců v Lukově, po mateřské dovolené
ve Fryštáku v Penzionu pro důchodce,
který byl zrušen. Práce pro seniory mě
ale naplňovala natolik, že jsem v ní pokračovala opět v Lukově v domově pro
seniory. Během práce v sociálních službách jsem vystřídala různé pracovní pozice, až do nynějška, to byla pozice vedoucí přímé péče pro dvě služby. Práce
se seniory je smysluplná a pro můj život
mi dává hodně. Jsem ale také patriotka
a není mi jedno, jak bude naše vesnice vypadat za pár let, jak se nám tady
všem bude společně žít. A proto jsem
přijala nabídku od Sdružení za Lukoveček krásnější na kandidaturu do zastupitelstva obce. Byla jsem zvolena a osm
let jsem se spolupodílela na, podle mě,
dobrém chodu vesnice. To, že toto mé
působení ve veřejné funkci nebylo zbytečné, mě letos přesvědčilo znovuzvole-

ní do zastupitelstva a následně do funkce starostky obce. Nechtěla bych, aby
to byla jenom fráze, ale moc si vážím
názoru všech, co mě podpořili a dali mi
i letos svůj hlas. Velké díky patří také
mé rodině.
Na koníčky mi poslední dobou moc
času nezbývá, ale pokud ano, snažím
se věnovat pohybovým aktivitám, baví
mě péče o zahradu, ruční práce a četba.
Jelikož se blíží čas Vánoc, dovolím
si Vás na závěr pozvat stejně jako každý rok v předvečer Štědrého dne, 23.
prosince od 17.00 hodin k naší kapličce na Zpívání koled a živý betlém.
Ráda bych Vám všem popřála hlavně pokoj na duši, klid v srdci a hodně
zdraví.
Mgr. Jarmila Kojecká
starostka

Na svatého Martina se Valach smíchy prohýbá
Tak nějak by se dala upravit známá pranostika v Lukovečku. Každý národ má svou oslavu dobrého bydla. V Mnichově
jsem několikrát byla na jejich tradičním vyhlášeném Beerfestu, byla to skutečně dokonalá oslava nejen zlatavého moku,
ale také dobrého jídla. S možností porovnat tyto dvě události
si dovolím tvrdit, že v Lukovečku jsme za Mnichovem nezůstali vůbec pozadu. Valaši stejně jako Bavoráci umí vzít za práci
a po ní se radovat a nenadávat. V obecním domě se svatomartinské hody pod taktovkou divadelního spolku dokonale
vydařily. Dalo by se říci, že pečení holubi létali do huby, leč
nebyli to holubi, ale svatomartinské husičky a kačeny, se zelím všech barev a knedlíky také nezůstaly u jednoho druhu.
Víno nebylo z papírových krabic, ale našich poctivých vinařů,

tak nebylo divu, že pekáče po akci zůstaly vymetené. Bonbónkem bylo divadelní vystoupení, které rozesmálo celý zaplněný
sál, naši divadelníci už dávno vědí, jak nám podráždit bránice.
Po celý večer pak k tanci hrál rodinný příslušník některých
a kamarád mnohých z nás Jarda Polach, což přispělo ke zdaru
celé akce. Nelze říct než příště opět všichni SPOLU!
Lukoveček také v podzimních měsících nezapomněl
na děti. Po další variantě záhadného Komu straší ve věži, kde
s každou akcí přibývá dětí jako máku, to byl oblíbený lampionový průvod obcí s opékáním špekáčků na koupališti. Není
podstatné, kdo akce v obci pořádá, u nás se každá z nich
vydaří díky lidem, kteří zde žijí, jsou vždy ochotni přiložit ruku
k dílu a těm všem patří velké hromadné díky.
ik

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Co je tělesná láska? Nic více a nic méně, než božská čertovina.

Don Bosco

Seznamování pokračuje...
V minulých číslech FL jsem vás seznámila s novými tvářemi na pozici ředitele
a správce. Dnes k tomu přidám další dva salesiány, a tak se nám uzavře salesiánská komunita, která žije na DISu.
Komunita = společenství, které něco sdílí. Salesiánská komunita = salesiáni,
kteří patří k Donu Boskovi a mají stejné poslání (věnovat se mládeži). „Nejsme ani
klášter ani rodina.“

P. Josef Klinkovský SDB
Narodil se ve Zlíně v roce 1964.
Nejdříve studoval teologickou fakultu
v Litoměřicích a po pádu komunistické totality přijal v roce 1990 jáhenské
a kněžské svěcení v Olomouci a v roce
1994 složil trvalé řeholní sliby právě
u nás ve Fryštáku. Dále působil jako
kněz v Hranicích, v Šumperku a v salesiánských střediscích v Ostravě a v Brně-Žabovřeskách.
Na DIS přišel v srpnu roku 2014.
Převzal sekci víkendovky, postupně se
ujal práce kolem počítačů a začal se zapojovat ve farnosti. Učí náboženství (7.
- 9. třídu) a je v týmu, který vede biřmovance. Sám tuto práci s mládeží zhodnotil jako velice rozmanitou. O akcích
Víkendovky na DISu mi prozradil, že se
novou formou navazuje na legendární
salesiánské chaloupky. Mladí vezmou
své kamarády a dorazí strávit víkend
či Velikonoce nebo Silvestr na DIS.
Na tyto akce se přihlašuje přes náš
web (http://frystak.sdb.cz/). Nabídka
je otevřená pro všechny do chvíle, než
se zaplní kapacita.
Kromě procházek v přírodě rád plave
a zpracovává ovoce. Nepohrdne stoprocentním domácím moštem. Rád zkouší
zdravé recepty z ovoce a zeleniny a nepohrdne dobrým vínem, případně kvalitním čajem. Ve Fryštáku se mu líbí a cítí
se zde jako doma. Není se čemu divit,
když se narodil za kopcem.

P. Josef Brtník SDB
Narodil se v Sivicích u Brna. Pochází z katolické, zemědělské rodiny.
Vystudoval SŠ zemědělskou ve Vyškově, obor pěstitel – chovatel. V letech
1967 – 69 byl na vojně v Kutné Hoře.
Začal pracovat v zemědělství. Chtěl jít
studovat veterinu, ale pak přišlo několik impulsů, které ho nasměrovaly, „že
má jít od ovcí a dobytka k jiným ovcím
a beranům“ Vystudoval bohosloveckou
fakultu v Litoměřicích a svěcení měl
25. 6. 1978 v Brně. Dalšími působišti byly Jihlava, Boskovice, Znojemsko.

V roce 1990 byl převelen do Šlapanic
u Brna, pak sedm let v nové brněnské
farnosti v Žabovřeskách. Stál u jejího
zrodu a byl svědkem jejího růstu. Jako
další štace následovala Praha-Kobylisy.
Od září 2016 působí ve Fryštáku.
Josef B. už od mala zažil kolik úsilí
je zapotřebí, než se víno stočí do lahví,
a proto dokáže opravdu ocenit, když se
ročník vydaří. Zajímá se o společenské dění nejen v České republice, ale
i ve světě a rád čte kvalitní, nejen duchovní literaturu. Rád cestuje. Se spolubratry jezdí po Čechách a s oblibou
objevuje i cizí kraje. Zajímá se o jejich
kulturní i přírodní dědictví. Jako nejkrásnější kostel na světě by vám doporučil
navštívit chrám Svaté rodiny – Sagrada
Família v Barceloně.
Na oba muže, které vám dnes představuji, mi sedí text písně od kapely
Traband: „Čtu si nohama tuhle zem, její
mapu…“ a proto jsem se jich zeptala
na oblíbené místo ve Fryštáku a jeho
okolí.
Josef K.: Skalka, Eliška, Vela, Čertovy kameny. Taky se rád vydá k Bezedníku nebo přes Lukoveček na sv. Hostýn.
Josef B.: Vyhlídka na Vylantech,
hrad Lukov nebo také pěší okruh Fryšták – Lukoveček.

Co je na DISu za námi
a co nás čeká
Orientační dny® a DISklub běží
v plném proudu. Zahájení kroužku
Breakdance je posunuto na 1. 2.
2019 (Aktuální informace můžete dostat na recepci nebo našem webu).
V říjnu a v listopadu se uskutečnily
duchovně-vzdělávací víkendové akce
LIS a KOŠT (potěšilo nás, že se mezi
účastníky objevili také Fryštačané)
a dále proběhlo vzdělávání instruktorů Orientačních dnů®.
Rádi bychom vás také upozornili
na dva důležité termíny v novém roce
2019.
Jste srdečně zváni na DISples
12. 1. 2019 a Den otevřených dveří
27. 1. 2019.
DZ
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Druhý říjnový týden si vysloužil dvojí
označení – stal se Týdnem sociálních
služeb, ale i Týdnem fryštácké knihovny. Momentem, kdy se obě sedmidenní setkala, se stalo hned pondělí 8.
října. V nové hasičské zbrojnici jsme
měli možnost zúčastnit se přednášky
pořádané oběma subjekty. Nesla název
„Jak se žije našim uživatelům“ a zhostila se jí paní Nikola Štěrbová, vrchní
sestra příspěvkové organizace Sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením, ve Fryštáku známé pod dřívějším
jménem Hrádek. Kdo byl účasten (a je
velká škoda, že to byli pouze lidé spjatí
s Hrádkem), mohl nahlédnout, jak důležitý je osobní přístup, a dozvěděl se
také o šíři aktivit, jimž se klienti této
významné fryštácké instituce věnují.
A také mohl ochutnat výborné mlsy, které si pro přednášku zaměstnanci i klienti Hrádku připravili. Děkujeme všem
zaměstnancům i klientům Hrádku, kteří
se na pečlivé přípravě setkání podíleli, a samozřejmě také panu Lubomíru
Richterovi, správci hasičské zbrojnice,
za tradičně vstřícný přístup.
Páteční podzimní kino (12. října),
jímž Hrádek uzavřel svůj Týden, jsem
si nemohl nechat ujít. Jednak se pouštělo venku, jednak měl být na místě
vozík s kávou. Obojí se splnilo, káva
byla lahodná a opět k ní bylo možné dát
si výše zmiňované domácí pochoutky.
Navíc jste se mohli potkat s klienty, se
kterými se v našem městě míjíte, v jejich domácím prostředí. Přívětivá akce.
S týdenním odstupem v knihovně
zprostředkovala paní Alexandra Mikušková přístup, jenž má za cíl ulehčit
světu od mnohdy nesmyslné obalové
zátěže (není zcela neobvyklé, když se
setkáte s výrobkem, který je vložen
ve dvou různých obalech). Díky její důkladně připravené přednášce o bezobalovém nakupování a zlínském obchodě
Bezobaláč jste mohli zjistit, že ze stávajícího enormního plastového závalu je
možno ubrat. Stačí třeba jen „objevit“,
že na pečivo nemusíte pokaždé používat nový mikrotenový sáček, ale naopak můžete nakupovat do sáčku papírového nebo toho, který si doma ušijete
z plátna či staré záclony, případně se
při pořizování masa můžete vrátit k voskovanému pláténku. Děkujeme za to.
Spolupráci jsme navázali a máme v plánu pokračovat.
Středa 24. října byla pro knihovnu
velkým dnem. Nejprve byla na řadě
přednáška v Domově pro seniory Lukov, kam se vydávám moc rád. Jeho
klienti jsou pozornost si zasluhujícím,

Z deníku knihovníka
trpělivým a vděčným publikem. Poprvé jsem tam měl možnost představit
osudy dvou obdivuhodných mužů, kteří
ve svých životech obstáli, přestože byli
jako mladí vrženi do víru 1. světové války – Čeňku Hanačíkovi a Rudolfu Dlabajovi. Za inspiraci a podklady pro jejich
dvojportrét děkuji paním Daně Konečné
a Vlastě Ticháčkové, manželům Hanačíkovým, Juruškovým a Konečným a svému tatínkovi.
Odpoledne pak nadešla chvíle,
na kterou jsme se připravovali hodně
dlouho. Vždyť nadcházející akcí měly
vyvrcholit sázecí snahy, jež při knihovně vyvíjíme od roku 2011. V tom roce
jsme se 28. 10. zapojili do celorepublikového pokusu o rekord v sázení
stromů, který pořádala Arnika. Oba
stromky (habr a třešeň) i keř (brslen)
byly vysazeny u trojsoší na Potokách.
Dřeviny byly tehdy ﬁnancovány Městem Fryšták a poprvé jsme navázali
spolupráci s fryštáckými Vlaštovkami.
Dne 7. 11. 2014 následovala výsadba
třešňové aleje mezi Štípou a Velíkovou v rámci projektu Lopatka pro alej
pořádaného Arnikou, do kterého jsme
se zapojili a u nějž jsme poprvé měli tu
čest být svědky Vaší štědrosti – začali
jsme prostředky na výsadbu získávat
z výtěžku výprodeje vyřazených knih
a knižních darů i dobrovolných ﬁnančních příspěvků. Díky Vám se knihovna
stala patronem aleje. V roce 2015 jsme
se spolkem Fryšták dětem uvítali dvě
sakury – na hřištích před zdravotním
střediskem a u Lepy. V dubnu o rok
později jsme vysadili platan za radnicí
(znovu byl u toho Fryšták dětem) a se
ZUŠ Morava okrasného Leonarda da
Hrušku znovu na hřišti u Lepy. V červnu
2017 jsme s dětmi z MŠ Fryšták u školky usadili červený javor. Letošní květen
pak v oblasti sázení přinesl spolupráci
přespolní – měli jsme tu čest podílet se
s dětmi z MŠ Lukov a Knihovnou obce
Lukov na vysazení Lípy svobody před
obecním úřadem v Lukově.

Bylo na co navazovat. Mnozí z nás
mají stále v paměti majestátní lípu,
která do roku 2010 představovala přirozený středobod fryštáckého náměstí.
Díky záznamu z Pamětní knihy městečka Fryštáku (založené roku 1927), který
najdete u tohoto článku, můžeme společně odhalit tajemství jejího původu.
Letošní výročí vzniku Československé republiky přineslo celou sérii výsadeb lip – stromů naší zemi a včelám
milých. V září byla u pomníku padlým
usazena Lípa přátelství, 24. října jsme
s Vámi v Dolní Vsi mezi hřištěm a Lepou
mohli přivítat Lípu svobody a o týden
později (také v Dolní Vsi) Fryšták obohatily dvě Lípy republiky.
Vraťme se k našemu sázení. Pro
tuto příležitost jsme se pořadatelsky
rozrostli, a to o instituci stromům vskutku nejbližší – Skautské oddíly Fryšták.
Spolupořadateli se tedy staly instituce
čtyři – kromě knihovny a skautů ještě
ZUŠ Morava a náš tradiční souputník
Fryšták dětem. Finanční základ sbírky
na lípu vytvořil po své přednášce pan
Vladimír Kořen, který byl jednou z osobností zaštiťujících celorepublikový projekt Stromy svobody, do nějž jsme se
zapojili, a stal se také patronem fryštácké lípy. Sázecí zázemí nám vytvořili
skvělí manželé Lenka a Jan Plškovi, kteří poskytli potřebné nářadí a pomůcky.
Jan ještě nabídl odvoz lipky ze zahradnictví. Rádi jsme nabídky využili.
V brzkém odpoledni se hlavou honilo, co všechno musíme připravit. Mezitím osychal tisk z pamětního listu vytvořeného naší graﬁckou spolupracovnicí
Markétou Dlouhou a proběhlo několik
užitečných telefonátů – mimochodem
díky nápadu ředitele ZUŠ Morava pana
Libora Mikla jsme nebyli unplugged, což
se na toho dne větrném místě ukázalo
jako klíčové.
Na místě lehce kolem ohlášeného
začátku. Začínají se shromažďovat návštěvníci, hosté i organizátoři. Kapela
ZUŠ Morava ve velkolepém obsazení,
skautky a skauti v krojích s připravenými vlajkami (vždyť to je symbolická spojitost se vznikem republiky, kdy skauti
hráli roli záskoku v transformujícím se
poštovnictví), výtvarnice Lenka Truhlářová s materiály připravenými na nadcházející tvoření, na stole várnice s čajem od Lenky Plškové a také muﬁnky,
jež vlaječkami vyzdobily její dcery Evička s Eliškou. Vše je v pořádku. Ještě
několik organizačních vět s hudebníky,
skauty a panem starostou a začínáme.
Žestě se zablýsknou a spouštějí
znělou intrádu.

Tak hojná účast
je zázrak. Připomínám důvod našeho
setkání, představuji
organizátory,
poodkrývám tajemství výsadby lípy ve středu
náměstí, zmiňuji historii výsadeb stromů při
knihovně a návaznost
na letošní lipovou li- nii. Namístě je
také poděkování městu za dlouholetou
vstřícnost při zmiňovaných sázeních –
všechny výsadby totiž proběhly na jeho
pozemcích. Slavnostní chvíle poté přináší projev fryštáckého starosty pana
Lubomíra Doležela. Následně jsou
představitelé institucí, s nimiž jsme kdy
vysazovali, vyzváni k podpisu pamětního listu. Stojí na něm: „Lípa svobody
usazená ke 100. výročí vzniku Československé republiky 1918–2018 / Pamětní list – srdce / Byli jsme u toho,
když se 24. října 2018 na tomto místě
vysadila Lípa svobody. Strom svobodný a plný lásky, určené lidem, ptactvu
a hmyzu.“ Za Fryšták dětem přicházejí
paní Renata Šafková a Michaela Nutilová, za Tai-či Fryšták paní Miroslava Končáková, za včelaře paní Jana Hrabíková,
za skauty pan Bedřich Bělák, za ZUŠ
Morava paní Lenka Truhlářová a pánové Libor Mikl a Petr Černoch, za Město Fryšták paní Veronika Kalafutová
a pan Lubomír Doležel a za fryštáckou
knihovnu pan Pavel Nášel. Pamětní list
spolu s panem Bělákem a Světlanou
Holešovskou na několikrát dostáváme
do láhve s příliš úzkým hrdlem. Zazátkujeme a zkoušíme zakápnout včelím
voskem. Větrní bratři nám to poněkud

ztěžují, ale
nakonec se vše daří. Láhev je
vložena na dno vykopané jámy a konečně následuje sázení. V hlavní roli
jsou děti – generace, která bude mít
ve svých rukou mnohé. Bude to jejich
lipka. Do práce se pouštějí se zaujetím
a pečlivostí. Vrstvy zeminy i substrátu
přibývají, k sázejícím se přidávají i pozvaní hosté. Tak. Stromek je, kde má
být. Nastává chvíle, kdy můžeme uctít
všechny, kdo stojí u počátků republiky
i jejího demokratického vývoje. Skauti
utvářejí čestnou stráž a kapela krásně
hraje tu pravou skladbu – naši hymnu. A lipka jako by mávala svými zatím
drobnými větévkami.
Ještě závlahovou mísu, mulč, omotat stromek jutovou páskou, přidat
úvazek a vše je hotovo. Skauti, Lenka
Truhlářová i Michaela Nutilová rozbíhají program pro děti, píší se přání právě
vysazené lípě, podepisuje kopie pamětního listu a na kouscích plátna vykvétají
pestré lipové listy. K tomu zvesela vyhrávají a zpívají členové kapely.
Všichni jsou pořádně profouknutí
a prochladlí, ale vydrželi a svou přítomností i osobním přičiněním se stali
těmi, kdo lípu přivítali. Stromek na závěr získává svou šerpu. Jsou na ní pestré listy lípy – symbolu svobody a stromu
plného lásky.

SÁZENÍ LIP V ROCE 2018
s pracovním názvem LÍPY REPUBLIKY 2018 se v Dolní
Vsi vedle dětského hřiště konalo na základě podnětu občanů
a s podporou města Fryštáku dne 31. října 2018. Ten den se
sadilo hned dvakrát. Jednou po obědě se školní družinkou,
kdy pan knihovník Krčma dětem povyprávěl o stromech a potom jim předvedl jak správně strom zasadit. Děti se aktivně
do sázení zapojily, a protože bylo krátce po oslavách vzniku
Československa, součástí akce bylo také připomenutí této významné události společným zpěvem státní hymny. Momentky
z akce můžete shlédnout ve fotogalerii na webových stránkách
školy. Druhá akce proběhla v odpoledních hodinách. Sázení
další lípy přišli podpořit místní občané, mezi kterými byli také
naši včelaři. Slavnostně jsme akci ukončili opět zpěvem státní hymny, ale tentokrát se vzpomínkou i na část slovenskou.
Součástí obou akcí byl vytvořen pamětní list, na který se podepsali všichni, kdo „byli přitom“, aby třeba za dalších 100
let mohli naši potomci přemítat o tom, jaké to tenkrát asi bylo
a jestli právě jejich předek se této krásné akce účastnil. Dě-

Po děkování je široké, svým rozsahem ovšem zcela namístě, bez kohokoliv z níže uvedených by výsledku něco
scházelo:
Všem, kdo na lipku ﬁnančně přispěli, přišli ji přivítat a podíleli se
na umocnění slavnostní chvíle; Městu
Fryšták za poskytnutá místa výsadeb
v průběhu všech fryštáckých sázení;
paním Veronice Kalafutové a Gabriele
Najmanové a panu Lubomíru Doleželovi za osobní účast i podporu; pánům
z TSF za následnou péči, již věnují vysazeným stromkům, a panu Miroslavu Dubovskému navíc za elektrické připojení;
skautkám a skautům za obdivuhodnou
otužilost, se kterou celé odpoledne
ustáli, ač byli jen nalehko, podpoření důstojné chvíle i program, který si pro děti
připravili; mladým hudebnicím a hudebníkům vedeným pány Liborem Miklem
a Petrem Černochem ze ZUŠ Morava,
kteří celou slavnost svými tóny příjemně rozzářili; paní Lence Truhlářové za tu
pravou šerpu a tvoření s dětmi; paní Michaele Nutilové za inspiraci, spolupráci
na přípravě i průběhu; rodině Plškových
za úžasnou podporu, zázemí i občerstvení; Markétě Dlouhé za nádherné graﬁcké i knihařské zpracování pamětního
listu i upomínkové lístky pro veřejnost;
panu Pavlu Nášelovi za podporu i shovívavost při všech sázeních.
Jan Krčma

kujeme paním družinářkám, které s dětmi následně hovořily o lípách a děti vypracovaly „lipový“ kvíz. Děkujeme Městu
Fryšták za podporu obou akcí a pánům z technických služeb
za organizační zajištění a přípravu místa před akcí. Věřím, že
nalezneme další vhodná místa pro výsadbu stromů a to jak
na městských, tak na vlastních pozemcích. Těším se na další
spolupráci se všemi, kdo mají chuť nejen sázet stromy, ale
podílet se i na dalších věcech, které se ochrany přírody a krajiny týkají.
Michaela Nutilová
Fryšták dětem z.s. přeje šťastné a veselé Vánoce nejen
maminkám, tatínkům, prarodičům a všem, kdo do rodinného
klubu Vlaštovky v Dolní Vsi docházejí, ale také všem, kdo tyto
řádky čtou. Nádherný a kouzelný čas je po roce opět s námi
a my děkujeme za podporu, pomoc a spolupráci Městu Fryšták, ale především pak rodičům, kteří klub se svými dětmi pravidelně navštěvují, protože bez nich by to celé nebylo. Krásný
vánoční čas přejí
Renáta Šafková a Michaela Nutilová
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Odpověď na výzvu
Na výroční schůzi KDU-ČSL se rozproudila debata k zamýšlené výstavbě
supermarketu ve Fryštáku. Byli jsme
vyzváni, ať dáme své návrhy, jak ještě
jinak by se dala zužitkovat tato parcela.
Myslím si, že výstavba marketu by
přinesla okamžité zisky – a kdo dnes
nepotřebuje peníze? Jenže co nevidět
bude trh těmito supermarkety zahlcen.
Jistě, jsou tam čas od času výrazné slevy, všude stejně „dobré“ pečivo, všude
téměř stejný sortiment….Až jich bude
(supermarketů) přespříliš, první se ty
menší zruší. Ale co kdyby se na této
parcele postavil Dům služeb? Copak
si rostoucí Fryšták nezaslouží krejčovský, nebo kadeřnický salon? Nebo tolik
žádaní řemeslnící - plynaři, elektrikáři,
řeznictví, sklenáři, dřevovýroba atd…
Nehledejme, proč to nejde, ale jak by
to šlo! Takový Dům služeb by pozdvihl
laťku Fryštáku výš, než všude stejný supermarket.
Bačůvková A.

Nejen k výročí 28. října
Krásný, velký a barevný poutač
u dveří radnice, zvoucí na výstavu se
prostě nedal přehlédnout, natož mu
odolat. Naleštěná klika u dveří, krásně
nasvícená obřadní (výstavní) síň, reprezentativní návštěvní kniha.
Sice mě poněkud překvapila přítomnost dětí z místní mateřské školky,
jejichž návštěva mi zde nedávala tak
trošku smysl, ale když pan kronikář
v dokonale padnoucím obleku poutavě
vyprávěl mimo jiné i něco o „maňáscích“, zpozorněl jsem i já.
Při listování ve starých kronikách
na mne pak doslova dýchla minulost.
Nepodaří se také každý den sáhnout si
na vystavený hasičský prapor (chcete-li
zástavu), nad její pořizovací hodnotou
by se mnohému z nás doslova zatajil
dech.
Mám rád naši vlast, jsem hrdý
na naši hymnu a na naši vlajku, když
stoupá vzhůru na počest našich sportovců, kteří dosáhli úspěchů.
Ale dech se mi zatajil hlavně pak
venku při pohledu na to, co je možné
nechat na radnici viset za „špinavé namotané hadry“, místo důstojně vlajících
vlajek, hlavně tedy v předvečer státního
svátku.
Jaroslav Maňásek st.

Člověk a čas
Uvědomujeme si, že i dospělý strom se mění až do dne, kdy je poražen. Pokud
roste, přibývá mu listí, větvičky, krásy. Člověk je na tom stejně. Život je přeci zajímavý. V mládí dravý, ve středním věku sklízí životní plody. Ve stáří zaslouženou
harmonizací může promlouvat o smyslu životní cesty, kterou využil, nepropásl,
které se chopil a po které kráčel.
Myslíme si, že máme v životě dostatek času. Někdy jej však nedovedeme využít. Promrháme mnoho okamžiků. Někomu čas po celý život schází. Jiný se chce
vyhnout obtížným situacím. Je jasné, že v každém z nás metronom odměřuje čas
jiným metrem. Staří lidé tvrdí, že jim život „ufrngl“, než se stačili ohlédnout. Mladým, hlavně dětem ve škole, se čas vleče. Lidé si myslí, když se obklopí technikou, elektronikou, že ušetří čas. Ale mnohdy těmto zázrakům věnují velmi mnoho
času. Technika je pak zátěží. Pociťují únavu, stres, někdy zklamání.
Mnohdy utrácíme čas falešnou ctižádostí, někdy se zase vrháme do událostí
a poznáme bolestné pády. Pro člověka je velmi špatné, když mechanicky přejímá
cizí (někdy nepochopitelné) myšlenky, cizí životní rytmy chtivých lidí, lenochů, donekonečna nespokojených a „rýpavých“ lidí, a než se z marastu vybředne, schází
mu čas.
Klid a mír usnadňují pravidelná tělesná cvičení, práce, která nás baví, práce
pro druhé. Vzdělávejme se a tím v nás poroste pocit štěstí. Překonávejme překážky (klidně se překážek dotýkejme rukama, nohama, pravidla to povolují,), ale zdolávejme je! Nepodlézejme je! Neodtahujme je (tzv. pro nedostatek času) stranou!
V životě je důležité trénovat „životní běh“. Nebuďme pohodlní, neklopýtněme, ale
také se nepodceňujme a nepřeceňujme! Buďme vytrvalí, protože kdo chce,
ten zmůže! I ten čas, účelně využitý,
nám může přinést radost z krásy kolem nás.
Naučme se mít radost i z malých
věcí, ze slunečního paprsku, z prvních
lístků na stromě, z krajíce chleba.
A neříkejte, že si na takové drobnosti
neuděláte čas!
SK

SENIOŘI

Klásek v Přílukách
Na pozvání našich příluckých přátel,
jsme se 1. 11. vypravili k nim do klubu. Překvapily nás hned při příchodu
stoly plné laskomin, ať sladkých nebo
slaných, jako na svatbu. Po společném
„živijó“ se rozproudila družná debata.
Prohlídli jsme si jejich fotoalba z činnosti klubu, nástěnné album k osmému
výročí založení a pak z tvořivosti členů.
Ukázali nám ručně vyrobené netradiční
vánoční přání a vánoční svícínky. Hned
jsme se nadchli a rozhodli, že si to také
uděláme. Přišla řada i na společné
zpívání. Jen neradi jsme se loučili, ale
s příslibem, že na jaře přijedou zase oni
k nám do Klásku.

Předvánoční tvoření
V úterý 13. 11. jsme si do Klásku
přinesli vhodné sklenice k výrobě svícínků a ještě mnoho jiného zdobícího
materiálu. Schválně nenapíšu jakého.

Snad z přiložené fotograﬁe poznáte,
jaká to byla technika. Když jsme skončili, tak jsme zhasli a svítily nám jen
námi vyrobené svícínky. Ozvalo se sborové áách. Byla v tom citoslovci radost
ze společného tvoření, radost ze společných chvil. Jeden takový svícínek je
pěkný, ale když jich svítí 13 – tak to je
úplně jiný efekt. A teď už se jen těšíme,
jak budeme příště vyrábět vánoční přáníčka.
Za Klásek A. Bačůvková
foto J. Ohlídal

S PORT

VYDAŘENÝ PODZIM FRYŠTÁCKÉ KOPANÉ
Do nového ročníku 2018/2019 přihlásil oddíl kopané FC Fryšták týmy všech věkových kategorií. Podzimní část svých soutěží zvládli všichni výborně.
A mužstvo MUŽI • trenéři: Jiří Málek,
Jakub Hrnčiřík
Po dvou sezónách sestupů z vyšších
soutěží začali muži krajskou soutěž I.B třídu s očekáváním zlepšení výsledků, protože již konec loňské sezóny přinesl lepší hru
a do sestavy se podařilo získat divizního
hráče Davida Sklenáře. Říká se, že jeden
hráč hru nedělá, ale v případě Davida Sklenáře se mohli fanoušci na stadionech naší
soutěže přesvědčit, že je to rozdílový hráč.
Ve spojení se střelecky nejlepším podzimním útočníkem I. B třídy Markem Vavrušou
(15 branek), který dal přednost Fryštáku
před zahraničním angažmá to byla obrovská zbraň týmu. Ostatní kluci se semkli
kolem těchto borců, bojovali a až na zaváhání doma s Tečovicemi, neměli na podzim
soupeři šanci. Výsledkem je zisk 33 bodů,
1. místo a náskok 8 bodů.
B mužstvo MUŽI • trenéři: Jiří Málek,
Martin Branný
Druhé mužstvo mužů znovu nastoupilo
do nejnižší okresní soutěže IV.třídy. Tým
se znovu scházel k utkáním složitě, ale až
na první kolo odehrál každý zápas v plném
počtu hráčů. Pro diváky byla utkání zajímavá, protože mnohdy připomínaly výsledky
spíše hokejové skóre. Fryštácké béčko nasázelo svým soupeřům v první části soutěže úžasných 57 branek, což je průměr
téměř 5 branek na zápas. V průběhu podzimu prohrál tým jen třikrát a se ziskem 30
bodů obsadil 2. místo. Druhým nejlepším
střelcem soutěže je Mnamdi Okonkwo (11
gólů).
DOROST • trenéři: Stanislav Mikulík,
Jaroslav Hrbáček

Kluci hrají momentálně s fryštáckých
týmů nejvyšší soutěž a tomu odpovídají
taky dojezdové vzdálenosti a dramatické
zápletky jednotlivých zápasů. Chtěli bychom tímto poděkovat zástupcům města
za půjčení dodávky k přepravě hráčů k venkovním utkáním. Krajská soutěž dorostenců je neuvěřitelně vyrovnaná a prakticky
každý může s každým prohrát i vyhrát. Rozhodují maličkosti. Fryšták znovu spoléhá
na pomoc kluků z Lukova a na rozdíl od minulé sezóny, kdy se zachraňoval v soutěži
do posledních kol, tentokrát podzim odehrálo mužstvo velmi dobře. Po podzimní
části má dorost 27 bodů a přezimuje na 3.
místě.
STARŠÍ ŽÁCI • trenéři: Pavel Postava,
Anna Vodehnalová
Žáci znovu nastoupili do okresního
přeboru. Naše mužstvo má v této sezóně
hned osm hráčů nejstaršího žákovského
věkového ročníku 2004 a má mnohdy výhodu proti svým soupeřům. Někteří hráči
už proto dostávají šanci taky v utkáních
dorostu. Starší žáci prohráli během podzimu jen dvakrát a 28 bodů je vyneslo před
zimní pauzou na 2. místo. Jan Petřík a Jan
Javora budou na jaře bojovat o korunu krále střelců okresního přeboru.
MLADŠÍ ŽÁCI • trenéři: Pavel Gálík,
Anna Vodehnalová
Mladší věková kategorie žáků to neměla v úvodu soutěže moc jednoduché. Přece
jen přesun hráčů po skončení loňského
ročníku mezi přípravkou a žáky o prázdninách není jednoduchý. Tým chlapců
a děvčat potřeboval čas na sehrání. Proto hned v prvních kolech přišly tři porážky

od Zlína, Tečovic a Halenkovic. Pak začal
tým šlapat a za přispění střelecky výborného Jakuba Petříka, který nasázel soupeřům 17 branek se vyšplhali mladší žáci
na konečné podzimní 4. místo se ziskem
18 bodů.
PŘÍPRAVKA • trenéři: Martin Branný,
Jan Vašíček
Trenéři přípravky se po skončení loňské sezóny rozhodli nepřihlásit do nového
ročníku mladší kategorii. Dětí bylo dost,
ale pro chlapce a děvčata z mateřské školky bylo lepší se nejdříve naučit správný
pohyb a používání nohou, odstranění strachu před míčem i soupeřem. Vrhnout se
ihned do zápasového zatížení nemělo smysl. Přípravka snad nejtvrději pracuje, vidět
můžete tým na hřišti téměř denně. Snad
ten elán a nasazení benjamínkům vydrží
co nejdéle. Jak blízko či daleko je z Fryštáku do reprezentace ČR nebo do ligy je
otázka. V nedávné minulosti to někteří
dokázali, nakonec naše trenérka žáků má
titul mistryně republiky a další Fryštačany
netrpělivě sledujeme. Znovu jsme měli během podzimu v reprezentaci kraje některé hráče, hráči i fanoušci Fryštáku mohli
na našem hřišti vidět trénovat na podzim
reprezentaci ČR a Lucemburska. Výsledky
fryštátských mužstev na podzim jsou zavazující, mužstva mají šanci prát se o postup
do vyšších soutěží. Po slabších sezónách
mohou konečně v klidu v zimním období
poléčit bolístky a dobře potrénovat na jarní odvety. Děkujeme všem hráčům za podzimní výkony a reprezentaci oddílu i města. Fanouškům děkujeme za přízeň.
Všem jménem výboru FC Fryšták přeji
krásné prožití vánočních svátků a konce
roku 2018.

Jaroslav Hrbáček
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MIKULÁŠSKÝ FRYŠTÁCKÝ JARMARK – 8. 12. 2018
tentokrát s ALICÍ KONEČNOU

NAŠI JUBILANTI
V měsíci PROSINCI 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Otakar Bařina
Alois Běhůnek
Jindřiška Březíková
Jelena Čepická
Eva Fialová
Marie Chudárková
František Jurčík
Václav Kamenář
Irena Krajčová
Pavel Majkus
Alois Pavelka
Miluše Pečeňová
Naděžda Svačinová
Vlastimil Svozil
Karel Špaňhel
Anna Štětková
Jarmila Vlčková
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření manželství – oslaví
JAROSLAV a MARIE PEČEŇOVI.

Blahopřejeme!

V sobotu dne 8. 12. 2018 proběhne na náměstí Míru ve Fryštáku Mikulášský
fryštácký jarmark, a to od 8.30 do 14.00 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, svařák, či tradiční punč a bohaté občerstvení. A ten kdo se těší na doprovodný kulturní program, má se věru na co těšit.
Během dopoledne se představí cimbálová muzika Paléska, děti z Ateliéru Zebra
Zlín v čele s Michalem Kunstem, kapela B.P.T. Zlín a kapela Jazzbook. Hlavním
číslem programu bude vystoupení zpěvačky fryštácké rodačka Alice Konečné, které začne v 10,15 hodin. A protože se jedná o Mikulášský jarmark, tak samozřejmou
součástí dopoledne bude návštěva sv. Mikuláše, který si spolu se svojí nezbytnou
družinou – čertem a andělem, pro všechny přítomné dětí připraví nějakou tu drobnost. Pro děti bude také připravena Ježíškova tvůrčí dílnička, kde si budou moci
vybarvit hrníček na vánoční punč, vyzdobit skleněnou ozdobu na stromeček, nebo
pravým andělským brkem napsat a zapečetit dopis Ježíškovi a řada dalších drobných aktivit. Na závěr si snad lze jen přát, aby počasí bylo tentokrát k pořadatelům,
prodávajícím a hlavně k návštěvníkům stejně shovívavé a přející jako na jarmarcích
předcházejících. Na bohatou účast se těší pořadatelé jarmarku.
FoFr.

POZVÁNKY – PRAMENY
FOS Prameny Fryšták ve spolupráci se ZŠ Fryšták Vás srdečně zvou
na pořad „Vánoce přicházejí“ s dětmi fryštáckého souboru Pramének,
který se uskuteční ve středu 5. prosince 2018 od 16 hodin
v hudebně ZŠ ve Fryštáku.
Moderuje ing. Jan Černek.
Zveme fryštáckou veřejnost, příznivce souboru i rodiče na soutěžní zpívání
vánočních písní a koled.
Akce se koná pod záštitou ředitele ZŠ Mgr. Libora Sovadiny.
Pořad připravila paní učitelka Vlasta Kunstová,
Těšíme se na milé setkání s Vámi.
•••
FOS Prameny ve spolupráci s městem Fryšták a fryštáckou farností
Vás srdečně zvou na jubilejní 40. vánoční koncert, který se uskuteční ve středu
26. prosince 2018 od 15 hodin v kostele svatého Mikuláše ve Fryštáku.
Účinkují fryštácké soubory CM Prameny a Pramének se svými sólisty.
V programu, který připravila Vlasta Kunstová zazní poezie, liturgické a vánoční
písně, české a moravské koledy, autorské písně atd.
Průvodní slovo: PhDr. Česlav Zapletal
Koncert se uskuteční pod záštitou starosty města Fryštáku
Mgr. Lubomíra Doležela.
Těšíme se, že při našem významném koncertu se ocitnete v atmosféře
plné duchovna, pohody a radosti.

Hledám ke koupi rodinný dům,
spěchá, platba v hotovosti z prodeje bytu.
Tel.: 737 730 312

vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

Hledám ke koupi RD, se zahradou
Opravy mi nevadí, nabídněte prosím.
Tel.: 737 753 900
KOUPÍM BYT
RK nevolejte.
Tel.: 739 715 261

ZPŘÍJEMNĚTE SI VÁNOČNÍ SVÁTKY
DOBROTAMI
Z

UZENÁŘSTVÍ PAVEL ŠEVČÍK
Nabízíme:
• uzeniny dle rodinné receptury
• dárkové masové balíčky
• obložené mísy dle přání
(uzeninové, salámové, sýrové, …)

Vánoční prodej ryb
21. – 23. 12. 2018
od 9. 00 do 17. 00 hodin
na školním dvoře ZŠ Fryšták

Prodávat budeme kapry a amury
Ryby Vám odborně zabijeme,
vykucháme, stáhneme a vyﬁletujeme
Ryby je možné objednat
předem na telefonu:
Objednávky na vánoční svátky i Silvestr přijímáme
v prodejně na nám. Míru 6 nebo na tel. 604 415 339.

602 779 406
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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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

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

NYNÍ S KOMPLETNÍ SADOU
ZIMNÍCH KOL

placená inzerce

placená inzerce

STVOŘENA PRO

placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

SILNĚJŠÍ, STYLOVĚJŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ.

Ať jste kdokoli, ať jste kdekoli, je
na čase poslechnout to dítě uvnitř Vás a znovu si začít hrát a užívat života. Vychutnejte
si každý den: moderní technologie Vitary ochrání Vaše bezpečí, nové výkonné motory
BoosterJet Vám vykouzlí úsměv na tváři a unikátní systém pohonu všech kol AllGrip
promění všechny druhy povrchů v hřiště bez překážek. Je čas si hrát.

* Akce sada zimních kol zdarma platí na vozy předané zákazníkovi nejpozději
do 15. 3. 2019. Jedná se o originální příslušenství Suzuki s pneumatikami Yokohama.
Suzuki Vitara 1.0 BoosterJet: emise CO2 121–122 g/km (NEDC), kombinovaná
spotřeba 5,3–5,4 l/100 km. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Simcar s. r. o.

od

393.900 Kč

Holešovská 380, Fryšták u Zlína, tel.: 577 911 653, mob.: 724 209 511
simcar@simcar.cz, www.simcar.cz
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