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Kouzlo sněhu

K

K

Když se tiše bílý sníh snáší k zemi,
tu u srdce sladce, kouzelně je mi.
Nejen, že všude kolem mne čisto je
a všechen dětský národ se raduje.
Nevidím pihy a vady na kráse,
ale jiskření v očích dětí, zdá se.
Ty se těší na sáňky, koulovačky,
stavění sněhuláků, lyžovačky.
Se sněhem spřádají svá přání tajná,
blíží se doba báječná a bájná.
Nádherné svátky, nejkrásnější v roce,
plničké vůní cukroví – Vánoce.
Svátky rodinné pohody, radosti,
myšlením vracíme se do mladosti.
Radost všem blízkým a milým nadělit,
o své vzpomínky se chceme podělit.
Nejlepší je k tomu tento zimní čas,
kdy kouzlo Vánoc hraje na struny v nás.
Všichni lidé svá srdce otvírají,
teplo, lásku, něhu všem rozdávají.
Škoda, že se sněhem i kouzlo mizí,
a v ostatní dny jsou si lidé tak cizí.
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám jménem svým i jménem celého (nově
zvoleného) Zastupitelstva města Fryštáku popřál klidné prožití
vánočních svátků a v nadcházejícím novém roce 2011 hodně zdraví,
lásky, spokojenosti, rodinné i osobní pohody, mnoho úspěchů ve
vaší práci a také onu příslovečnou „kapičku štěstí“.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města

Zápis ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 1/2010/VI ze dne 10. listopadu 2010 (Výběr)
Zastupitelé města vzali na vědomí zprávu Registračního úřadu Fryšták
o ověření platnosti mandátů jednotlivých
členů nově zvoleného zastupitelstva
a o průběhu voleb a výsledcích hlasování.
Složení slibu členů nově zvoleného
ZMF – předsedající Mgr. Sylva Knedlová.
Vzhledem ke skutečnosti, že byla
ověřena platnost mandátů členů nově
zvoleného zastupitelstva, vyzvala předsedající ve smyslu ust. § 69 odst. 2 zákona o obcích všechny členy zastupitelstva ke složení slibu zastupitele s tím,
že vysvětlila průběh složení slibu:
Nejprve předsedající přečte slib
stanovený ust. § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se
Ústavou a zákony ČR,“ a to před celým plénem, přičemž následně každý ze
zastupitelů v čele pléna pronese slovo
„slibuji“, podepíše se do listiny pod text
slibu zastupitele, čímž potvrdí složení
slibu, a podá ruku předsedající. Předsedající připomněla, že vzhledem k vzdání
se mandátu Ing. Pavlem Dohnalem bude
slib skládat pouze 16 zastupitelů.
Před složením slibu však předsedající ještě přítomné členy zastupitelstva
upozornila, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu ve smyslu ust. § 55 zák.
č. 491/2001 Sb.
Následně předsedající vyzvala jednotlivé zastupitele ke složení slibu. Po
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složení slibu všech členů zastupitelstva
předsedající konstatovala, že všichni
členové splnili ustanovení § 69 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a že tedy mohou ve
smyslu ust. § 69 odst. 4 téhož zákona
vykonávat svůj mandát.
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 10. 11. 2010 v souladu
s obdrženou pozvánkou ze dne 2. 11.
2010.
• ZMF schvaluje způsob jednání ustavujícího zasedání ZMF, jakož i dalších zasedání v období 2010 – 2014, a to dle
Jednacího řádu ZMF schváleného dne
16. 12. 2002.
• ZMF schvaluje ověřovatele zápisu č.
Z 1/2010/VI ze dne 10. 11. 2010 zastupitele Mgr. Libora Sovadinu a Mgr. Pavla
Nášela.
• ZMF schvaluje volební komisi pro tajnou volbu členů Rady města Fryštáku,
a to ve složení: předseda Ing. S. Velikovský, CSc., členové – Ing. F. Kočenda,
PhDr. Č. Zapletal, R. Vyskup, B. Konečný, tajemnice pí I. Plšková.
• ZMF schvaluje Volební řád volební
komise pro průběh tajného hlasování
v ZMF.
• ZMF schvaluje způsob volby starosty
veřejně – aklamací.
• ZMF volí v souladu s ust. § 84 odst.
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-

dějších předpisů, Mgr. L. Doležela, Žabárna - Fryšták, do funkce starosty města Fryštáku.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v návaznosti na ust. § 99
odst. 3 téhož zákona stanovuje počet
členů Rady města Fryštáku na pět (starosta, místostarosta, tři členové rady).

Nové vedení města
Dne 10. listopadu 2010 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva
města Fryštáku. Starostou byl zvolen
ve veřejném hlasování Mgr. Lubomír
Doležel (KDU-ČSL). Dále byli v tajném
hlasování zvoleni místostarosta Mgr.
Petr Pagáč (Sportovci pro všechny,
všichni pro Fryšták) a radní Radomír
Dupal (ODS), Libor Mikl (ČSSD) a ing.
Jan Košák (KDU-ČSL). Předsedou Finančního výboru byl zvolen Ing. Stanislav Velikovský, CSc. (Sportovci pro
všechny, všichni pro Fryšták) a předsedou Kontrolního výboru Radomír
Dupal (ODS).
Zastupitelstvo města na svém zasedání 24. listopadu schválilo změnu
ve složení Rady města Fryštáku.
Na funkci neuvolněného radního
rezignoval Libor Mikl (ČSSD). Ve veřejném hlasování byl do této funkce
zvolen Ing. Stanislav Velikovský CSc.
(Sportovci). Zastupitelstvo rozšířil na
počet 17 osob pan Pavel Ševčík (TOP
09), náhradník za Ing. Pavla Dohnala,
který se už dříve vzdal svého mandátu.
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• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje zřízení
funkce jednoho místostarosty, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
• ZMF schvaluje způsob volby místostarosty – tajným hlasováním a volí v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do
funkce místostarosty města Fryštáku,
který zastupuje starostu města Fryštáku v době jeho nepřítomnosti nebo
v době, kdy starosta nevykonává funkci,
zastupitele Mgr. P. Pagáče, Fryšták.
• ZMF schvaluje způsob volby tří členů
Rady města Fryštáku tajnou volbou na
jednom hlasovacím lístku a volí v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. m) záko-

na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
do funkce člena Rady města Fryštáku
tyto zastupitele: - R. Dupala, Fryšták,
Ing. J. Košáka, Fryšták, L. Mikla, Vítová
- Fryšták.
• ZMF stanovuje v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, počet dlouhodobě
uvolněných členů Rady města Fryštáku
na jeden takto: Mgr. L. Doležel, funkce
starosta, uvolněn od 10. 11. 2010.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. l) a v návaznosti na ust. § 117
odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zřízení Finančního výboru při ZMF a
stanovuje celk. počet jeho členů na 5.
• ZMF neschvaluje způsob volby předsedy Finančního výboru při ZMF – tajnou volbou a schvaluje jmenování před-

sedou Finančního výboru při ZMF Ing.
S. Velikovského, CSc.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. l) a to návaznosti na ust. § 117
odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zřízení Kontrolního výboru při ZMF a
stanovuje celk. počet jeho členů na 5.
• ZMF neschvaluje způsob volby předsedy Kontrolního výboru při ZMF – tajnou volbou.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje jmenování předsedou Kontrolního
výboru při ZMF R. Dupala.
• Starosta Mgr. Doležel rovněž předložil
přítomným zastupitelům návrh na přenášení zasedání zastupitelstev naživo
– on-line prostřednictvím internetové
sítě. Vyzval přítomné, aby se do příštího zasedání vyjádřili.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 18/2010/V ze dne 25. října 2010 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření dohody
o ukončení platnosti smlouvy o nájmu
nebytových prostor ve „Sdruženém objektu č. p. 386 Fryšták“, uzavřené dne
18. 11. 2004 mezi městem Fryšták
a nájemcem Trvalými stavbami, s. r. o.,
Fryšták, zast. p. P. Halaštou, na pronájem místnosti č. 1.17, o vým. 7,18 m²,
a to k datu 31. 10. 2010, a pověřuje
starostu podpisem této dohody, schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor, a pověřuje starostu podpisem této
dohody.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje ke
dni 26. 10. 2010 zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor ve „Sdruženém objektu č. p. 386 Fryšták“, a to
místnosti č. 1.17 – o výměře 7,18 m²,
paní P. Chromčákové, Fryšták.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje ke
dni 26. 10. 2010 zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor ve „Sdruženém objektu č. p. 386 Fryšták“, a to
místnosti č. 1.11 – o vým. 11,66 m².
• RMF doporučuje ZMF schválit rozpočtové opatření města – navýšení provozního příspěvku ZŠ Fryšták, p. o., a to
z důvodu dovybavení školní jídelny pro
potřeby zajištění stravování mateřské
školy, a to v návaznosti na vývoj příjmové stránky města.
• RMF bere na vědomí výroční zprávu ZŠ
Fryšták, p. o., za školní rok 2009/2010
bez připomínek.

• RMF nedoporučuje ZMF zveřejnění
záměru prodeje pozemku p. č. 411/14,
k. ú. Vítová, ob. Fryšták, trvalý travní
porost, o výměře 1.461 m², žadatelce
Ing. P. Miklové, Fryšták, a to z důvodu,
že touto záležitostí město neřeší majetkoprávní vypořádání pozemků z naléhavých důvodů.
• RMF bere na vědomí žádost části občanů Dolní Vsi o vybudování sportoviště
a ukládá Ing. M. Kasalovi, vedoucímu
OSMM, aktualizovat ﬁnanční náročnost
tohoto projektu s tím, že rada města doporučuje zahrnout tuto stavbu do plánu
investic pro další volební období.
• RMF bere na vědomí zahájení správního řízení KÚ ZK ve smyslu ust.
§ 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve věci vydání rozhodnutí
o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a udělení
souhlasu s jeho provozním řádem podle
ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech,
a to pro společnost Fe MARKET – recycling, s. r. o., Praha, a ukládá R. Dupalovi prověřit stav příslušného řízení
a podmínky udělení souhlasu u příslušné oprávněné úřední osoby na KÚ ZK.
• RMF bere na vědomí Znalecký posudek č. 120-1 230/10, zpracovaný Ing.
J. Kolaříkem, Ph.D., Rosice, ze dne 10.
10. 2010 ve věci zhodnocení provozní
bezpečnosti památného stromu Jírovec
maďal ve Fryštáku u kostela a ukládá
Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit realizaci stabilizačního zásahu tohoto stromu prostřednictvím arboristické ﬁrmy
ve smyslu tohoto posudku.
• RMF doporučuje schválit ZMF jme-

nování nového člena Komise pro výběr
a zpracování návrhů na obnovu památek v MPZ MF, kterým je nově Mgr. A.
Naňák, zástupce KÚ ZK, a to místo pí
H. Sluštíkové.
• RMF bere na vědomí informaci o zvolení nového místopředsedy komise, kterým je nově zvolena Ing. M. Špačková,
a doporučuje ZMF schválit její nové jmenování.
• RMF doporučuje ZMF schválit výběr
památky pro zařazení do Programu
regenerace MK ČR pro rok 2011 Kříž
v místní části Dolní Ves, umístěný na
poz. p. č. 47, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, č. rejstříku 39635/7-1875,
prohlášen za kulturní památku dne 03.
05. 1958, ležící v území MPZ MF, s tím,
že rada doporučuje ZMF zadat částku
do rozpočtu města pro rok 2011 z důvodu schválení nižší dotace z ministerstva
než požadovaných 50 %.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
pro výběr a zpracování návrhů na obnovu památek v MPZ MF bez připomínek.
• RMF schvaluje podání žádosti města
Fryštáku na Magistrát města Zlína ve
věci vydání závazného stanoviska k restaurování Kříže na poz. p. č. 47, k. ú.
Dolní Ves, ob. Fryšták, a pověřuje starostu tímto úkonem.
• RMF bere na vědomí zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci “Strategie
rozvoje venkova ve Zlínském kraji“ tak,
jak byla předložena MŽP v rámci Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č.
100/2001 Sb., bez připomínek.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
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věcného břemene a zřízení stavby „Přeložka přípojky plynu PE 90 v k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, p. č. 28, včetně jeho
součástí“ mezi Městem Fryšták, a fou
JMP Net, s. r. o., Brno, zastoupenou na
základě plné moci ze dne 20. 12. 2006
Jihomoravskou plynárenskou, Brno.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p. č. 713/2, lesní pozemek, o vým. 5.027 m² , p. č. 713/56,
lesní pozemek, o vým. 790 m² , p. č.
713/57, lesní pozemek, o vým. 216
m² , a p. č. 713/58, lesní pozemek,
o vým. 1.278 m², vše k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, mezi Městem Fryšták, a spol.
Lesy ČR, s. p., Hradec Králové, a to za
účelem realizace projektu „Rekultivace
skládky TKO Fryšták – Žabárna“, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČO 00283916, zast. Mgr. L.
Doleželem, a Komerční bankou, a. s.,
Praha, za účelem úpravy podmínek pro
poskytování bankovních služeb zaměstnancům, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje úhradu faktury č.
8/2010 ve věci vypracováné studie nasazení tepelných čerpadel do objektů
města Fryšták, a to ZŠF, p. o., MŠF, p.
o., a Zdravotní středisko Fryšták, a to
ve prospěch fy Capinda, s. r. o., Brno.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu č.
145/22/10 - 213 „Řad vody V1 Fryšták
– ul. Osvobození“ mezi Městem Fryšták,
a Zlínským krajem, Zlín, a Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, p. o., Zlín, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zprávu o postupu prací při opravě chodníku na ulici
Holešovská a schvaluje změnu rozsahu
opravy chodníku – prodloužení o 27 m,
před dům č. p. 205, a to s podmínkou
nenavýšení schválených nákl. stavby.
• RMF v souladu s ust. čl. II bod č. 3
Interní směrnice MěÚ Fryšták č. 06/05
souhlasí s bezplatným jednorázovým
užitím znaku města Fryšták ve prospěch fy P. F. art., s. r. o., Brno, a to pro
potřeby vydání nástěnné mapy, a pověřuje Mgr. L. Doležela zajistit tento úkon.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané omlouváme se,
že kvůli vánočním svátkům dojde
k posunutí termínu vydání a distribuce
Fryštáckých listů až na druhý lednový
týden.
Pokud by došlo k problémům v distribuci obraťte se na redakci FL: Mgr.
Pavel Nášel, mob.: 607 801 942 nebo
na e-mail: p.nasel@frystak.cz.
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Zápis RMF
č. U R 1/2010/VI z 11. 11 2010
(Výběr)
• RMF v souladu s obdrženou pozvánkou schvaluje program zasedání
RMF č. R 1/2010/VI dne 11. 11. 2010,
způsob diskuse a hlasování ke každému bodu ihned, zapisovatele místostarostu Mgr. P. Pagáče a ověřovatele Ing.
J. Košáka.
• RMF bere na vědomí odstoupení
z funkce člena Zastupitelstva města
Fryštáku (vzdání se mandátu) Ing. P.
Dohnala, Fryšták, č. j. 3313/10 ze dne
10. 11. 2010 , kandidáta za subjekt
TOP 09, který byl zvolen v rámci komunálních voleb do Zastupitelstva města
Fryštáku, konaných ve dnech 15. a 16.
10. 2010.
• RMF ve smyslu ust. § 56 odst. 1
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění, bere na vědomí nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Fryštáku prvního náhradníka za subjekt TO 09 p. P. Ševčíka,
Fryšták, a v souladu s ust. § 56 odst. 2
téhož zákona pověřuje starostu předat
jménem Rady města Fryštáku p. P. Ševčíkovi doklad „Osvědčení o nastoupení
do funkce člena Zastupitelstva města
Fryštáku“.

Odposlechnuto
v DCHB Fryšták
Převážná část obyvatel DCHB si
přeje, aby jejich pečovatelky v penzionu nadále zůstaly, což převedení
původního Domova – penzionu pro důchodce na Domov pro seniory umožňovalo dle ustanovení „Zákona…“.
8. 11. 2010 jsem požádal šéfredaktora Zlínského deníku o zveřejnění
opakované úvahy, proč kraj postupuje
ve věci „chráněného bydlení“ i nadále
proti „Zákonu…“, čímž vytěsňuje zejména pečovatelky DCHB ze současného zaměstnaneckého poměru a naproti tomu bez povšimnutí ponechává
postup ředitelky DCHB při „sjednávání
„ smluv o poskytování sociálních služeb v DCHB, který byl posouzen nejen
ombudsmanem jako konání příčící se
dobrým mravům aj. (viz m. j. občanský
zákoník).
Kraj má napravit i druhou část svého přiznaného „pochybení“. Nenabízet
nevýhodné převedení penzionu do bytového fondu našeho města a zamezit
žábě a jejim pulcům přístup ke prameni pravdy.
22. 11. 2010 Rudolf Šiřina
Uveřejněný příspěvek nevyjadřuje stanovisko vydavatele FL tz. Města Fryštáku
a redakční rady.

PODĚKOVÁNÍ
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, Zlín, IČ: 70891320, DIČ: CZ70891320,
poskytl Městu Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ: 00283916, účelovou
neinvestiční dotaci ze svého rozpočtu ve výši 6.000 Kč na výdaje spojené s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Fryštáku, a to na výdaje vzniklé
a uhrazené od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 dle účelů speciﬁkovaných ve Smlouvě
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu ZK (číslo D/2256/2010/KH).

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Vážení občané, děkuji Vám všem
za hlasy v komunálních volbách, kterými jste podpořili naši pravicou stranu ODS. Nesmírně si toho vážím a považuji
to za závazek vůči Vám všem.
Budeme na radnici opětovně pracovat jen a jen pro Vás.
Současně bych rád přivítal zájemce
o rozšíření našich stranických řad.
Volat můžete na mobil 602 772 326
– rád Vám podám všechny potřebné
informace.
Ještě jednou Vám děkuji a těším se
na další spolupráci.
Radomír Dupal
předseda MO ODS Fryšták

Vážení spoluobčané,
upřímně děkuji všem voličům za
přízeň a hlasy, které dali naší „kandidátce“ a osobnostem, ať už sociálním
demokratům anebo nezávislým kandidátům.
Zároveň ubezpečuji, že program,
který reprezentujeme „Fryšták, město,
ve kterém stojí za to žít“ budeme hájit
všichni.
Přeji všem občanům klidný advent
a plnohodnotné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých a přátel.
Libor Mikl
předseda MO ČSSD Fryšták
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2010

ZPRÁVY

Z

RADNICE

INFORMACE K OBČANSKÝM PRŮKAZŮM
Občanské průkazy patnáctiletých
Matrika Městského úřadu ve Fryštáku informuje rodiče dětí,
které v blízké době dosáhnou patnácti let.
Rodiče těchto dětí jsou povinni /dle zákona č. 328/1999 Sb.
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů/ společně s dítětem požádat o vydání 1.občanského průkazu nejpozději
jeden měsíc před dovršením patnácti let dítěte. Pokud dítě nemá
svůj cestovní doklad – pas/zde je již zapsáno, že je občanem ČR/
a nemá tedy ani Osvědčení o státním občanství České republiky, je
potřeba přijít ještě dříve a o toto Osvědčení požádat, a to přímo na
Krajský úřad Zlínského kraje – oddělení státního občanství anebo
na naši matriku. Zde rodič musí předložit svůj platný občanský průkaz, svůj oddací list/pokud je oddací list vydaný až po 1. 7. 2001,
musí předložit i rodný list matky a rodný list otce dítěte/ a rodný
list dítěte.
Na matrice nebo na Krajském úřadě sepíší žádost o vydání
Osvědčení o státním občanství ČR k vyřízení 1. občanského průkazu.
Teprve až je Osvědčení hotovo, může se žádat o občanský
průkaz. A to buď na matričním úřadě nebo na Magistrátu města
Zlína, odbor občansko – správní, oddělení občanských průkazů, L.
Váchy 602 ve Zlíně – Prštném/naproti Intersparu/. Dítě musí vyplnit žádost o vydání občanského průkazu, podepsat ji – 2x, doložit
Osvědčení o st.obč.ČR, svůj rodný list a 1 fotograﬁi na OP podle
vyhlášky. Žádost je zaslána na Magistrát města Zlína – naši obec
s rozšířenou působností. Za měsíc si nový občanský průkaz patnáctiletý osobně buď na naší matrice nebo na Magistrátu města
Zlína vyzvedne proti podpisu/ne dříve než v den 15. narozenin/.
Všechny úkony k vyřízení 1. občanského průkazu jsou bezplatné.
Vyřizování dalších občanských průkazů/OP/
K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo
náhradou za dosud platný OP předložíte dosavadní OP,
K vydání OP při změně údajů předložíte dosavadní OP, doklad
o změně nebo doklad potvrzující nový údaj, např. oddací list, doklad o získání akademického titulu, pravomocné rozhodnutí soudu
o rozvodu, úmrtní list manžela/ky, potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
K vydání OP náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený/nelze
předložit dosavadní OP/, předložíte rodný list, doklad o rodném čísle, jestliže není uvedeno na jiném předkládaném dokladu, potvrzení
o OP/je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení
OP/,
K vydání OP po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR rodný list, doklad o rodném čísle, není-li
uvedeno v jiném dokladu, doklad o rodinném stavu, jde-li o občana,
který žil nebo žije v manželství,
K vydání OP pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník rodný list, doklad o rodném čísle, není-li
uvedeno v jiném dokladu, doklad o rodinném stavu, jde-li o občana,
který žije nebo žil v manželství, rozhodnutí soudu o zbavení občana
způsobilosti k právním úkonům, svůj občanský průkaz a doklad
o ustanovení opatrovníkem.
U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich
úředně ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní
smlouva nestanoví jinak.

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do OP doklad
vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Zvláštní matriky – Úřadu městské části Brno-střed, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.
Jaké jsou poplatky
Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený,
zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně
provedené zápisy se vybírá správní poplatek 100,- Kč.
Předmětem poplatku není vydání nového OP, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a také při provedení změn
nepovinných údajů.
Vydání občanského průkazu z jiných osobních důvodů občana
nemá právní oporu.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti
Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku OP tím, že
Poruší povinnost mít OP/občan od 15 let věku s trvalým pobytem na území ČR/
Poruší povinnost chránit OP před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
Nepožádá o vydání nového OP do 15 pracovních dnů v případech:
Po skončení platnosti OP dle data v OP vyznačeném, při ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení,
Po rozhodnutí o skončení platnosti OP z důvodu neoprávněně
provedených změn, nesprávných údajů, podstatné změně podoby
držitele OP,
Po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
zrušení partnerství, neexistenci manželství, nevzniku partnerství,
o prohlášení manželství nebo partnerství za neplatné, o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého, o změně jména, příjmení,
přidělení nového rodného čísla, o omezení způsobilosti k právním
úkonům, o uložení trestu zákazu pobytu,
Po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
Po ohlášení změny trvalého pobytu nebo po nabytí právní moci
rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu,
Ani po opakované výzvě nepřevezme osobně OP,
Neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo
zneužití OP,
Poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v OP, v potvrzení o OP, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP,
Ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
V zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu
svého OP bez strojově čitelných údajů,
Úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije OP nebo potvrzení
o OP,
Poskytne nebo přijme OP jako zástavu nebo odebere OP při
vstupu do objektu nebo na pozemek,
Pořídí kopii OP a neprokáže souhlas občana,
Nepožádá o vydání prvního OP do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla
věku 15 let.
Za přestupek podle písm. a) lze uložit pokutu do 15.000- Kč a
za přestupek podle písm. b) až l) lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.
Tato správní řízení/delikty na úseku OP/ řeší obec s rozšířenou
působností – pro nás je to Magistrát města Zlína.
Dana Konečná, matrikářka MěÚ Fryšták
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POZVÁNKA
Město Fryšták a Fryštácká farnost
Vás zvou na další ročník
tradičního

VÁNOČNÍ TRHY 2010

ŽIVÉHO BETLÉMA.
Sejdeme se na náměstí Míru
na Hod Boží Vánoční v sobotu
25. prosince od 14. hodin.
Společně si zazpíváme koledy a děti
se opět mohou těšit na živá zvířátka.
Stejně, jako v uplynulých letech,
bude i tentokrát výtěžek věnován na
dobročinné účely.
Těší se na Vás
organizátoři akce
a Mgr. Pavel Nášel

KALENDÁŘ 2011
Město Fryšták opět připravilo pro
všechny občany „Kalendář na rok
2011“.
Tentokrát si kromě užitečných informací o termínech svozů odpadů, společenských a kulturních akcí a některých
významných výročích budete moci prohlédnout i zajímavá díla několika fryštáckých fotografů.
Textovou a informační část kalendáře připravili kronikář města PhDr. Česlav
Zapletal a Mgr. Pavel Nášel.
Fryštácký kalendář na rok 2011 si
budete moci odebrat (vždy 1 výtisk pro
domácnost) v kanceláři ing. Doleželové
(dveře č. 110) na radnici po 10. prosinci
2010.

POZVÁNKA
ZUŠ Morava zve na
tradiční

„Vánoční koncerty“
žáků hudebního oboru

út 14. 12. a čt 16. 12.
od 16.00 hodin
v kinosále města Fryštáku.
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Vážení Fryštačané - tradiční Vánoční trhy se blíží. Letos se na náměstí Míru
sejdeme v sobotu 11. prosince 2010.
Připraveny budou stánky s perníčky, cukrovinkami, s ochutnávkou a prodejem
domácího medu, výrobky ze včelího vosku a propolisu, valašskými frgály, domácí
zabíjačkou apod.
V nabídce prodejců nebudou chybět ani knihy, adventní věnce, jmelí, dřevěné
a plyšové hračky, oděvy, kožené zboží nebo keramika.
Upřednostňujeme sortiment tradičního vánočního zboží, zejména řemeslné
a rukodělné výrobky typické pro Valašsko.
Věříme, že také občané našeho města předvedou své dovednosti a nabídnou
svoje vlastní výrobky (nutný je prodejní pult nebo stolek).
V kulturním programu se od 9.00 představí FOS Prameny, dechová hudba
Fryštácká Javořina, folková skupina MM a další.
V kinosále bude od 10.00 připraveno pro nejmenší loutkové divadélko a představí se také skupina ŽongloDISk.
Věříme, že se společně s námi přijdete vánočně naladit a možná i vybrat dárky
pro své blízké – těšíme se na Vás.

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme všem občanům, že v závěru měsíce prosince dojde ke změnám
úřední doby na radnici ve Fryštáku.
Jedná se o tyto dny:
Pondělí 20. 12.
– úřední hodiny 7.00 – 17.00
Úterý 21. 12.
– úřední hodiny 7.00 – 15.00
Středa 22. 12.
– úřední hodiny 7.00 – 17.00
Středa 22. 12.
– 11.30 uzavření pokladny města
(po tomto termínu už nebude možno až do konce roku
přijímat platby v hotovosti)
Čtvrtek 23. 12.
– ZAVŘENO
Pátek 24. 12.
– ZAVŘENO – ŠTĚDRÝ DEN
***
Pondělí 27. 12.
Úterý 28. 12.
Středa 29. 12.
Čtvrtek 30. 12.
Pátek 31. 12.

– úřední hodiny 7.00 – 17.00
– úřední hodiny 7.00 – 15.00
– úřední hodiny 7.00 – 17.00
– ZAVŘENO
– ZAVŘENO – SILVESTR

V běžném provozním režimu bude radnice ve Fryštáku opět fungovat od pondělí 3. ledna 2011
Děkujeme za pochopení.
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
konaných v prosinci 2010 ve Fryštáku

11. 12.

11.–12. 12.
12. 12.
18. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12.

8–12.00 Náměstí Míru - Vánoční trhy 2010
s kulturním programem od 9.00 hod.
8–12.00 Knihovna – ukázky tvorby vizovického pečiva
spojené s prodejem, ukázky pletení košíčků a ošatek
a tvorby ozdob technikou drátkování
9–11.00 Kinosál – loutkové představení pro děti, žongléři ap.
8–18.00 Jídelna ZŠ Fryšták – 2. ročník výstavy bábovek
15.00 Kinosál – koncert FOS Prameny
15.00 Kostel sv. Mikuláše – Adventní koncert
– vystoupí Marika – A Cappella Singers
14.00 Náměstí Míru – Živý Betlém 2010
15.00 Kostel sv. Mikuláše – FOS Prameny – Vánoční koncert
16.00 Jídelna penzionu „Předsilvestrovská zábava“
– pořádá Klub důchodců Fryšták

Betlémské světlo budeme mít ve Fryštáku
přímo z Vídně
Tak jak se stalo tradicí budou skauti
i letos zajišťovat pro Fryštačany i široké
okolí Betlémské světlo. Za léta, co se
tato „moderní tradice“ stala součástí
Vánoc, zná většina lidí postup, jak se
BS světlo rozváží vlaky a předává na
stanicích po celé republice. Možná někdo ve zprávách zaregistroval, že k nám
dovezli brněnští skauti světýlko z Vídně,
ale to je tak všechno co se o dopravě
světýlka ví.
Původní plamínek je totiž připálen
zažehnut přímo od věčné lampy hořící
v jeskyni Zrození v Betlémě. Pro tuto
akci je vybrána skupinka lidí v Rakousku, která se už začátkem prosince přepraví do Palestiny letecky a ve speciální
lampě, (aby mohla na palubu letadla),
světlo doveze zpět do Vídně. Zde se
o něj postarají rakouští skauti. Dlouho
předem je pak domluveno místo (chrám)
i přesný termín kde se zástupci skautských organizací z většiny evropských
států sejdou a pro svoji zem si plamínek Betlémského světla odnesou. Tady
tedy jezdí brněnští skauti jako oﬁciální
delegace pro Českou republiku. Letos
se tato slavnost uskuteční 11. prosince ve 14 hodin v chrámu Neuerdberg
ve Vídni.
A tak jsme si mezi fryštáckými oldskauty řekli, proč se nevypravit pro
Betlémské světlo přímo na tuto akci
a nepodívat se jak to tam vypadá. Je
jasné, že se do žádné oﬁciální delegace
nedostaneme, ale proč si po slavnostní
akci nepřipálit světlo pro Fryšták jak se
říká „přímo od zdroje“. Máme dohodnuty malý autobus, nějakou speciální
lampu si snad také dokážeme připravit,
a když to dobře dopadne, v sobotu 11.
prosince (několik hodin po skončení Vánočních trhů) máme BS doma. Pak už

jen zbývá plamínek do Vánoc uchovat,
ale s tím už máme své zkušenosti.
A v době Vánoční, vám skautky
a skauti světýlko rádi roznesou do vašich domovů.
Za 10. oddíl oldskautů Fryšták
Bedřich Bělák

Zákaznické centrum
bude přes svátky uzavřeno,
ale provozy drží pohotovost
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. si dovoluje oznámit svým zákazníkům, že ve dnech od 27. 12. 2010
do 31. 12. 2010 včetně, budou uzavřena Zákaznická centra společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ve Zlíně
a Valašských Kloboukách. Výjimku tvoří středa 29. prosince 2010, kdy budou
centra pro zákazníky otevřena od 8 do
17 hodin.
Přes svátky bude i nadále k dispozici bezplatná linka 800 100 063, kde
mohou zákazníci hlásit případné poruchy a havárie 24 hodin denně. Provozy
jako jsou úpravny vody a čistírny odpadních vod fungují v třísměnném provozu
po celý rok. Pracovníci z rozvodu vody
i kanalizací drží celé svátky pohotovost,
a tak se občané nemusejí bát, že by
v případě havárie zůstali bez pomoci.
V pohotovosti budou lidé, vozidla i těžká
technika.
„Vodohospodáři drží pohotovost
celé svátky, v případě poruchy, naši
pracovníci zastaví unikající vodu i během svátků v průměru do jedné hodiny
po nahlášení havárie. Ve většině případů pak poruchu odstraním ještě téhož
dne,“ potvrdila tisková mluvčí s tím, že
pokud přerušení dodávky vody potrvá
déle, budou cisterny s pitnou vodou
i během svátků samozřejmostí.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. přeje všem svým odběratelům klidné svátky a šťastný nový rok.
placená inzerce

Vánoční
prodej kaprů

❄

úterý
21. 12.
středa 22. 12.
čtvrtek 23. 12.

8 – 18 hodin
8 – 18 hodin
8 – doprodej

❄

Prodej: Tovární ulice
(bývalé zahradnictví JZD Fryšták)

❄

placená inzerce

11. 12.
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MATEŘS K Á
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F RYŠTÁK

e - mail: msfr ystak@seznam.cz • tel. 577 911 157

Ve škole se nám líbí...
Od 1. září 2010 byly v mateřské
škole ve Fryštáku zřízeny dvě nové třídy, do kterých se podařilo umístit 36
dětí.

Pozvánka
Dne 28. 12. 2010 pořádá Klub
důchodců Předsilvestrovskou zábavu. Začátek je v 16. hod v Penzionu. Zveme všechny členy a příznivce.
Vstupné je dobrovolné.
Vezměte si sebou dobrou náladu
a nějaké to vánoční cukroví. Těší se
na vás pořadatelé.

Poděkování
Velmi si vážíme si spolupráce
s Městským úřadem ve Fryštáku
a tak alespoň touto cestou děkujeme
za uspořádání „veselého“ představení v prostorách sálu Zemědělského
družstva vlastníků dne 22. 10. 2010.
Setkalo se s dobrým ohlasem, a také
nám přibyla nějaká ta korunka do pokladny.
Ještě jednou děkujeme.
Za OS Klubu důchodců Fryšták
místopředsedkyně
Anna Bačůvková
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Stravování je zajištěno ve školní jídelně, kde má mateřská škola vyhrazen
svůj vlastní prostor s dětskými stolečky
a vlastním nádobím. Dopolední svačinky
ochotně nosí přímo do třídy hodné paní
kuchařky. Provoz nových tříd je časově
vymezen od 6:45–13:30 hodin, je tedy
určen zejména maminkám na mateřské
dovolené, které nepotřebují nutně dítě
umístit i na odpoledne do zařízení.

Za tři měsíce se provoz v těchto dvou
třídách ustálil, děti i dospělí si zvykli
a my jsme rádi, že z náhodných rozhovorů s rodiči i ostatní fryštáckou veřejností můžeme usoudit, že toto řešení
bylo přínosné a velmi vítané. A když se
zeptáte dětí, tak ty jsou ve škole velmi
spokojené. A to je úplně nejdůležitější
ze všeho.
Učitelky třídy Motýlků
a Delfínků

Podzim se pomalu ukládá k spánku a opět přichází zimní období
a s ním nejkrásnější svátky roku, Vánoce.
Naše domácnosti opět provoní vůně vanilky, purpury a jehličí
a na špici našeho vánočního stromku vzplane
oslnivé světlo hvězdy betlémské...

placená inzerce

K těmto účelům byly poskytnuty přízemní prostory v budově základní školy,
kde se kdysi nacházela (jak si mnozí
z nás pamatují) jídelna, později školní
dílny. V základní škole tak vznikly velmi
pěkné, barevné a útulné třídy, dětská
umývárna s toaletami, šatna a kabinet
pro učitelky. Velkou výhodou těchto tříd
jsou menší počty dětí a velmi příjemné,
téměř rodinné prostředí. Děti jsou dle
věku rozděleny do třídy Motýlků, kde tráví dopoledne převážně nováčci ve věku
3–4 let. Druhou třídu Delfínků navštěvují převážně děti předškolního věku.
Režim dne je stejný jako v ostatních
třídách ve stávající budově školky. Děti
se scházejí ráno do půl deváté a v průběhu dopoledne se soustředí na různé
činnosti. Probíhá výchovně-vzdělávací práce podle Školního vzdělávacího
programu a opět je zde velká výhoda
v počtu dětí, kdy se dá plně uplatnit
individuální přístup a je možné se každému dítěti v průběhu dopoledně zvlášť
věnovat. Nové děti mají daleko lepší
podmínky adaptace a zvykají si daleko
lépe, než při počtu 28 dětí, které jsou
v ostatních třídách MŠ.

Svým nejbližším nadělujeme s láskou dárečky.

v kosmetickém salónku

Také u mne
najdete drobné pozornosti a voňavé dárky pro své blízké.
Lze zakoupit i dárkové poukázky na kosmetické ošetření.
Každou klientku čeká v měsíci prosinci malá pozornost
a poděkování za přízeň, kterou mi věnujete,
v podobě 5% slevy na kosmetické ošetření.
Do Nového roku
přeji všem zdraví
a rodinnou pohodu.
ZDEŇKA ŠEVČÍKOVÁ
Zdravotní středisko
Fryšták
tel. 605 954 162
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DO PRAHY ZA DEMOSTHENEM
Prvního listopadového víkendu, jsem
měl tu možnost, jet do Prahy a zdokonalit si svou komunikaci a všechno kolem
toho. Tak jsem si sbalil kufry a vyrazil
jsem do Prahy.
Ráno mě opět probudilo sluníčko,
ovšem ještě trochu zalezlé, protože
jsem vstával o půl sedmé, abych všechno stihl. V klidu jsem se nasnídal a v
sedm hodin jsem již šel na metro. Sraz
byl sice až na osm, ale cesta tam trvala aspoň pětačtyřicet minut. Když jsem
přišel na místo určení, již nás tam vítala paní Jana Adámková, která je jedna
z hlavních postav organizace „Mladý
Demosthenes“ a zároveň moderátorkou počasí na TV Nova.

že lepší špagety jsem skutečně neměl,
tím samozřejmě nechci urazit naše milé
paní kuchařky, ale ten kuchař je Ital
a má to prostě v genech.
Po obědě jsme se opět vrátili do
učebny, kde jsme až do šesti do večera
trávili čas s paní moderátorkou Janou
Adámkovou. S ní jsme využili vše, co
jsme se v předchozích hodinách naučili
a imitovali jsme pořad „Snídaně s Novou“. Zkusili jsme si skutečně každou
činnost. Od internisty až po hlavní moderátory. Musím se přiznat, že tato práce
by mě skutečně bavila. Je sice neuvěřitelně náročná, ale zároveň neuvěřitelně
zajímavá a zábavná. Nikdy jsem netušil,
kolik věcí ti moderátoři musí zároveň

Když jsme si všichni sedli do lavic,
zjistili jsme, že je nás tam pouze pět
a že zbylých deset onemocnělo. Já měl
to štěstí, že jsem již všechny znal, a to
ze soustředění Mladých Demosthenů,
které se konalo v květnu. Byli tam i vítězové obou kategorií této soutěže, a to
Adam Langer a Kuba Moulis. Ráno nás
učila spisovatelka a zároveň lektorka
konzervatoře paní Besserová, se kterou
jsme se učili zpracovávat text. Musím
říct, že v těchto dvou hodinách jsem se
spoustu věcí naučil, a to hlavně v oblasti moderátorské.
Další dvouhodinu nás měla paní Zuzana, která je mimochodem moderátorkou České Televize. S ní jsme se učili
správně dýchat při čtení textu a klást
důraz na podstatné informace a předložky, což moc lidí neumí. Po náročných
čtyřech hodinách následoval zasloužený
oběd. Šli jsme do vyhlášené restaurace
zvané Lucky Luciano, kde jsme si všichni dali boloňské špagety. Musím říct,

stíhat a na kolik maličkostí si musí dávat pozor. Ale na druhou stranu hrát si
s tou češtinou a bavit ostatní lidi, to je
přeci jenom suprová věc.
Když skončila i ta třetí část, pomalu jsme se začínali loučit. Okolo šesté hodiny nás předali našim rodičům
a my jsme mohli jet zase domů. Autobus
nám jel o půl osmé, a protože jsme měli
ještě chvilku čas tak jsme se stavili pro
změnu v Mc´Donaldu. Ovšem když se
čas nachýlil, šli jsme na stejné místo,
kde jsme přijeli. Tam jsme si nastoupili opět do autobusu STUDENT AGENCY
a bezstarostně jeli domů. Z cesty zpět
si moc nepamatuji, protože mě ty dva
dny plné zážitků tak zmohli, že jsem
usnul.
Tento „výlet“ se mi skutečně moc
líbil, protože jsem zažil mnoho zážitků,
vůbec jsem se nenudil a hlavně jsem se
dozvěděl spoustu dalších zajímavých informací ohledně moderování.
Jan Kočenda

ŠKOLNÍ NOCOVÁNÍ
Ve čtvrtek večer 11. listopadu bylo
ve škole, v knihovně a také ve cvičné
kuchyni pěkně rušno. Večerní vyučování? Rozhodně ne. Poprvé jsme s dětmi
strávili noc ve škole.
26 třeťáků a čtvrťáků se v 17 hodin
sešlo na školním dvoře. Dali si všechny
věci do tříd a přesunuli se do školní družiny. Tady jsme společně hráli hry, soutěžili a zpívali při svíčkách. Potom jsme
šli na návštěvu do knihovny. V knihovně
nám manželé Anička a Slávek Zapletalovi vyprávěli, jak v dětství trávili podzimní
večery. Paní Sylva Knedlová se podělila
o vzpomínky na své pedagogické začátky a pan Pavel Nášel o vlastní zážitky ze
školních lavic.
Jelikož nám v knihovně pořádně vytrávilo, nezbylo než připravit si večeři.
Nebyl to ani rohlík se šunkou ani pizza
nebo hranolky. Upekli jsme si postaru
,,zemáky“ se solí a kmínem. Po večeři
jsme se prošli noční školou, umyli se
a připravili spaní. Pak už jenom zbývalo
schoulit se do spacáčků a před spaním
si poslechnout krásnou pohádku od
paní Zapletalové.
Budíček byl v 6:00. Všichni nocležníci posnídali ve školní jídelně, uklidili
a vyrazili do tříd za svými spolužáky.
M. Horáková, H. Uhříková
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Volby v Lukovečku

Pozvánka

Ve volbách do zastupitelstva obce Lukoveček - okres Zlín konaných ve dnech
15. a 16. 10. 2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí
zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
1
Počet okreskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
1
Počet volebních obvodů
1
Celk. počet osob zaps. ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 335
Cekový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
228
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
228
A/ Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů za Lukoveček krásnější
Jméno a příjmení
věk
pořadí na HL
počet hlasů
1. Jiří Krajča
32
7.
164
2. Oldřich Krajča
53
4.
149
3. Ludvík Nejedlý
62
2.
144
4. Vilém Horáček
47
5.
141
5. Hana Plháková
57
1.
131
6. Eva Nohová
51
3.
125
7. Jarmila Kojecká
43
6.
96
B/ Jména a přijímení náhradníků
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů za Lukoveček krásnější
1. Petr Václavek
37
8.
113
2. Lukáš Pšeja
29
9.
89
C/ Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu.
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů za Lukoveček krásnější
Počet hlasů pro stranu – 1152, hranice 140,8
1. Hana Plháková - 131, 2. Ludvík Nejedlý - 144, 3. Eva Nohová - 125
4. Oldřich Krajča - 149, 5. Vilém Horáček - 141, 6. Jarmila Kojecká - 96
7. Jiří Krajča - 164, 8. Petr Václavek - 113, 9. Lukáš Pšeja - 89
V Lukovečku 16. 10. 2010

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

TURNAJ
ve stolním tenise
Druhý ročník turnaje ve stolním tenise se konal opět 28. října v kulturním
domě v Lukovečku. Některé sportovní
výkony překvapily, některé se daly očekávat. První tři vítězná místa obhájili
borci kategorie dospělých z minulého
ročníku, jen si pořadí malinko prohodili.
Třetí místo obsadil Aleš Krajča, druhé
místo Stanislav Výskala a první místo
Jiří Krajča.
V kategorii žáků nešlo přehlédnout
bojovnost, nadšení a velké zapálení pro
toto utkání spíše u mladších žáků. První místo vybojoval Radim Daněk, druhé
místo Vítek Horáček a na třetím místě
se umístil Tomáš Vráblík.
Překvapila ale i účast z řad hráček
a věříme, že se postupně tyto řady rozrostou o další skvělé výkony.
Všem hráčům přejeme hodně zdaru
do příštího utkání.
S.V.

Chtěl bych Vám popřát do nadcházejících vánočních dní
jménem zastupitelů a také jménem svým,
pohodu a příjemně strávené chvíle v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku 2011 přeji všem, aby láska a tolerance mezi lidmi
byla upřímná a opravdová.
Přeji všem hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Ing. Ludvík Nejedlý, starosta
a zastupitelé obce Lukoveček
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VÍTOVÁ
V pátek 29. 10. 2010
jsme na Vítové uspořádali
HALLOWEEN PRO DĚTI.

PODĚKOVÁNÍ
Český zahrádkářský svaz - základní
organizace Lukoveček-Fryšták děkuje
všem svým příznivcům za návštěvu Výstavy ovoce a zeleniny, která proběhla
ve dnech 9. – 10. 10. 2010 v Obecním
domě v Lukovečku.
I přes špatnou úrodu se sešlo na
výstavě celkem 238 exponátů ovoce,
z toho nejvíce jablek (195) a 48 exponátů zeleniny.
Výstavu si přišlo prohlédnout přes
280 návštěvníků.
Zpestřením byla rovněž výstava
a prodej květin a ukázka pletení košíků
a ozdob, včetně jejich prodeje.
Věříme, že rok 2011 bude na ovoce
a zeleninu lepší a výstava bude ještě
bohatší.
Výbor ZO Lukoveček–Fryšták

VÝSTAVA BÁBOVEK
ve Fryštáku
II. ročník
10. – 12. prosince 2010
Školní jídelna ZŠ Fryšták
/vchod od hřiště/
• pátek 10. 12. od 13 h
příjem formiček, čajových a kávových
servisů, upečených bábovek
a receptů
• sobota 11. 12. od 7 do 18 h
současně prodej čaje, kávy
• neděle 12. 12. od 8 do 18 h
od 17 hodin bude provedeno hodnocení výrobků, vracení zapůjčených
rekvizit.
Pořadatelé se těší, že bude hojně
vystavovatelů i návštěvníků.

Už před 17. hodinou se u víceúčelové budovy začaly scházet děti
i dospělí v nejrůznějších strašidelných
kostýmech. A pak vše začalo, sálem
zněly hrůzné zvuky a výkřiky doprovázené tajemnou hudbou. Všude svítily
jen svíčky, no atmosféra stvořená jen
pro odvážné. Nejdříve museli všichni
prolézt strašidelným tunelem, míchali
lektvar s čarodějnicí a také si museli
připít na zdraví krví s upírem. Následovala stezka odvahy v přírodě plné
dalších strašidel a zvuků. Na konci čekal na všechny vlkodlak v kleci a děti
musely najít ukrytý klíč a vlkodlaka
zamknout. Myslím, že mnohý z rodičů se bál také! A protože byli všichni
stateční, následovala sladká odměnaraut ve strašidelném stylu a také diskotéka, na které se sešlo víc než třicet
strašidel. Protože halloween pro děti
se u nás na Vítové stává tradicí, tak
se na Vás všechny budeme za rok těšit. My víme, že halloween není tradiční český svátek, takže jej pořádáme
po našem. Kdo má děti, tak jistě ví,
že strašení a fantazírování k nim patří
a když se vše dělá s rozumem, je to
určitě v pořádku.
Na závěr chci poděkovat členům
Občanského sdružení „DOBRÁ NÁLADA VÍTOVÁ“ za uspořádání této akce,
ale také za jejich obětavost udělat ze
sebe příšery a strašit.
Za O.S. Alena Sanitrníková

Dr. JIŘÍ VAVŘIČKA
a MARIE SCHWALLEROVÁ,

Trenérka Monika Váňová z Fryštáku působí řadu let v Aerobik klubu Zlín, nejúspěšnějším klubu ve Zlíně. Vede zde děti již od 4 let a z řady z nich vychovala závodnice, které vozí medaile z celé republiky. Trénují na Benešově nábřeží ve Zlíně, kam
z Fryštáku dojíždí i Alice Čalová, Lucie Gettlerová a Sára Váňová. Děvčata pod vedením skromné trenérky získaly například prvenství v pódiových skladbách na Moravě
(2002), ﬁtness tým dětí získal bronzové medaile na Mistrovství republiky v roce
2009, přičemž tento tým byl vloni – v nelehké konkurenci špičkových ﬁtness týmů
z Čech – čtvrtý. Soustavná práce Moniky Váňové přinesla medailové „ovoce“ i letos
– ﬁtness tým kadetek (na obrázku) získal 9.října v Semilech bronzovou medaili.
Děvčata necvičí jen aerobik, působí i jako roztleskávačky při prestižních fotbalových zápasech Zlínské Tescomy.

seniorský taneční pár
mezinárodní třídy,
nabízí

individuální výuku
společenského tance ve Zlíně,
kolektivní výuku
ve Fryštáku, u Žáků.
Ne 17-18 h, út 16-18 h, čt 19-21 h

placená inzerce

Aerobik z Fryštáku dobývá republiku

j.vavricka@obalprint.cz, 603 155 665
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Sousoší snoubící věk mýtický s tužbami vezdejšími i budoucími
(aneb Otevřeme svá srdce vznešeným výzvám homérským)
Návraty - nový umělecký počin, jenž
před pár týdny nalezl svůj domov na
břehu potoka Januštice – Fryštačky...
V místech, kde před tisíciletím „zatkli
otku“ dávní naši prapředkové. Věřím,
že v běhu času najde své místo i v našich srdcích (byť to v těchto končinách
trvává poněkud déle). Tu, pod někdejšími středověkými hradbami města,
s panoramatem „fryštáckých Hradčan“
v pozadí, si za trojicí nových osadníků
homérského ražení, přicházejí popovídat
staří rodáci – Josefem Švachem, dobrodincem z časů obrozenských, Josefem rytířem Januškou, kmety slavného
rodu Kamenářova... počínaje a nemnohými z nás konče. Tak jsem tu potkal
v družné debatě i doktora Karla Pekárka,
pány profesory Konečného, Jadrníčka,
mladičkého malíře Jendu Pažouta, kronikáře Františka Bardoděje, zakladatele
brněnské Janáčkovy akademie múzických umění Bakalu a Kvapila a bujarou
pospolitost pánů učitelů Kubáta, Zapletala, dokonce ani můj třídní z osmičky
Rudolf Knedla tu nechyběl. S mistrem
Moravy v boxu Jardou Horákem jsme si
zastínovali, s průkopníky kopané jsme
si chutě zapěli Zelená je tráva, se Sokoly a Orly zatleskali krásným dívkám
z oddílu aerobiku, s místními divadelními ochotníky si zopákli pár oblíbených
pasáží z někdejších nezapomenutelných
rolí.... A poté pod taktovkou legendárního kapelníka Karla Matuly roztančili
(a probudili) celou čtvrt... Šak zme za to
také doma dostali „po výslužce“!
A když jsem tak dobře naladěn
vzhlížel tuhle v noci od Andrýska na tu
nádherně osvětlenou scenérii na pahorku fryštáckého předhradí, pocítil jsem
na rameni ruku opravdového titána - lukovského pana řídícího a vzácného přítele Rudy Matouše. Jak nám bylo dobře, když pod rozzářenou oblohou kráčeli
tichou Jiráskovou uličkou... a proti nám
drobný, laskavý staříček Stuchlý, k němuž se sbíhají dítka ze všech světových
stran.
Když před dvěma léty na „poměry“
fryštácké osobitě vyhlížející bohém jménem Stanislav Novotný z rodu hrabat
Kinských předložil zastupitelstvu v kulturnhauzu ve Vítové zcela nezištně nabídku vytvoření díla, které by vzdávalo
hold našim předkům a stalo se výzvou
pro generace v jejich setbě pokračující (a tento líbezný přístav na dnešním
rozbouřeném moři střežícím), možná
pocítil i pousmání... Ale protože jsme
nemnozí z kadlubu fryštácké školičky
vyrostlí a navíc počínaje starostou Dole-
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želem i odkojeni někdejší slavnou Vyšší
zemskou reálkou Františka Ferdinanda
v Holešově, začali jsme i přes občasné
protáhlé obličeje „nevěřících“ zajímavému projektu fandit!
A tak se v kotelně, v ateliéru zvaném
„K l“, začal na námět knihy Slávka Zapletala juniora Fryštácká brázda vypráví
(2004) rodit exponát, jemuž ani chlad,
či občasná nepřízeň neublížily. Pamatuji
si, jak náš Gogo zářil a s knížkou pověstí
pod paží vybaﬂ „A je to: Freya, Mikuláš,
Andrýsek!“ … A rázně uháněl mílovými
kroky k Hrubé, kdysi stánku vznešeného kulturního světa fryštáckého. A kam
jinam, vždyť tu byl slavný z ó l, tu se
hrála divadla, konaly plesy, recitovaly
verše, přednášeli, řečnili, stravovali se
a proč ne i zapíjeli svůj žal a radosti
osoby sakramentsky věhlasné... Ostatně i v jiných hostincích a restauracích
fryštáckých a dědinách okolních (vedle
občasných neškodných rvaček...) bujel
kulturní ruch, po jakém se nám z občasné nostalgie i dnes stýská (jen hlavou
mi letí „hotel u Mikušků“ v ratúzu, sál
u Žáků, u Sitků na Sichrově, Matulova
hospoda - ty bitvy v kuželně!, u Kamenářů Na Špici, v dolnoveské Lepě, v hornoveské radnici, u Janušků v Lukovečku
u Jurčíků na Vitově...). Než jsme „tu cestu kolem světa“ coby odvedenci – nezvedenci druhdy zvládli, nechybělo moc
a severní aj jižní pól jsme měli na dosah!
Nechce se ani věřit, co sálů tu bylo,
tych divadel, candrbálů – o sokolovni
ani nemluvě (co to bylo akcí na jevišti,
v hlavním sále či pekle dole!). Dokonce
i silvestrovské programy jsme si dělali
sami: kde se hrabou televizní upocení,
královsky za to m á l o zaplacení baviči, kde se hrabou na Frantinu Matulu,
Karla Batíka, Josefa Škrábala, Svačinu,
Košuta, Kozmíka... - ále už dosť, zas mi
tá huba mele jak šlejfířovi!
Když jsem tedy se starosty fryštáckým i muráňským i otcem Miroslavem prožíval v „lázni“ při potoku ono
„odhalování pod hradbami“, obdařené

fanfárami jako před Trójou a svěžími
písničkami našich milých zpěvulenek
z tvůrčí dílny paní primášky Kunstové a
nestárnoucího Richarda Hovadíka, bylo
mi dobře. A věřím, že i vám, kdo jste
věncem přízně obklopili tento budoucí
parčík (třeba věnovaný prvnímu čestnému občanu fryštáckému – akad. malíři
prof. Ludvíku Jadrníčkovi, autoru vzácné
knihy Městečko Fryšták, po němž zatím
nemáme pojmenovánu ani jednu ulici,
byť by si i náměstí zasloužil!)
Trojsoší Návraty, originální dílo Homérova ctitele Mistra Kinského má při
lidové tvořivosti bodrých Fryštačanů
řadu názvů: Tři vdovy, Tři Grácie (nebudu raději říkat které)... Rád jsem nechával dítka na výstavách po svém a nově
pojmenovávat obrazy, sochy – dle jejich
dojmu. I já mám pro tyto menhiry jakéhosi sbratření svůj název: Láska – Víra
– Naděje... Nechť i Vám něco hezkého
a dobrého dílo přináší. A klidně si je nazvěte po svém!
Oﬁciálně: jeden z pilířů symbolizuje
starodávnou bohyni Freyu – věk pohanský, který trval dlouhá tisíciletí, nejvyšší
socha připomíná Mikuláše – lokátora,
jenž středověké městečko z pověření
olomouckého biskupa Bruna na ostrohu v čas kolonizace Moravy zakládal,
dle pověsti se tu zamiloval do kvádskoslovanské dívky a pokolením novým
pahorek nad „Fryštáčkou“ zalidnil (s Mikulášovým jménem je navíc spjata i nejstarší písemná zmínka o Fryštáku) - symbolizuje nástup věku křesťanského...
A do třetice všeho dobrého je tu Andrýsek – děťátko - vyjadřující naději, že
dobrá, pracovitá a lidsky krásná pokolení budou tu domov svůj „zvelebovati
a odkaz předků svých ctíti!“ V trojsoší
zapsána jest historie i to, co ve prospěch ducha i bydla příjemného a zdravého v současnosti konáme.
Šťastnou náhodou zhlédl jsem na
trávníku kolem Návratů klubíčko dítek
šikovných, kterak si sousoší kreslily
a slunečnému jasu se těšily. Znovu
jsem poděkoval v duši všem, kdo nad
rámec svých povinností k uskutečnění
tohoto s pokorou a láskou pojatého díla
přispěli:
Mistru sochaři a architektovi Stanislavu Novotnému-Kinskému, jeho choti Jitce, autoru knihy Fryštácká brázda
vypráví za inspiraci, panu starostovi
Doleželovi, panu inženýru Kasalovi, pracovníkům Technických služeb, kolektivu
Praménku, Fryštácké Javořině, otci Dibelkovi a všem, kdo morálně i ﬁnančně
podpořili záležitost, jejíž hodnotu mravFRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2010

ní i uměleckou možná plně ocení až ti,
co přijdou po nás. Je to svědectví, že
jsme tu na prahu třetího tisíciletí žili
a třeba i v nesnázích všelikých nedali
se do prachu sraziti!
Jak jsem pravil při slavnostním odhalování díla: Návraty jsou záměrně
instalovány na dávné stezce, spojující
Fryšták s královským opěrným bodem

Lukovem, ale také na cestě, spojující
nás bytostně s naší druhou vlastí – končinami podtatranskými. Tak to velmi citlivě pochopili naši hosté z Muráně, kteří
spolu s námi byli nedávnému otevření
památníku věků přítomni. Před nedávnem tu ještě stála někdejší Januškova,
později Matulova hospoda s proslulou
kuželnou, zkoušeli tu fryštáčtí muzi-

kanti, nacvičovala se divadla a bylo tu
dobře.
Nechť nás tedy i Návraty spojují pro
dobro této nádherné země Koruny české!
A ať se tu s důvěrou a láskou i nadále rádi setkáváme!
Pěkné svátky Vám všem přeje
SLÁVEK ZAPLETAL

Od našich slovenských přátel...
V nedeľu 14. 11. 2010 sa v Dome
kultúry v Kanianke uskutočnila nevšedná udalosť v oblasti kultúry. Boli uvedené 2 diela v oblasti dychovej hudby. Kniha – História dychových hudieb
na Hornej Nitre autora Jozefa Baláža
a prvé DVD dychovej hudby Maguranka
z Kanianky. V knihe je zmapovaná história 44 dychových orchestrov, ktoré
pôsobili, alebo pôsobia na Hornej Nitre.
Na DVD je výber 18 najpopulárnejších
skladieb Maguranky (Tam pod Tatrami,
Za mňa, i za teba, Ja som hrdý, že som
Slovák...) .
Podujatie podporili svojou účasťou
vzácni hostia:
MUDr. Pavol Sedláček – predseda
TSK, Mgr. Adam Hudec – čestný predseda Združenia dychových hudieb Slovenska, František Tám – primátor mes-

Fryštačani
v Kaniance

ta Bojnice – poslanec TSK, Ing. Vojtech
Čičmanec – starosta obce Kocúrany
– poslanec TSK, Mgr. Lubomír Doležel – starosta Fryštáku – partnerského
mesta Kanianky, Libor Mikl – riaditeľ
ZUŠ Morava Zlín. Asi 10 starostov z regiónu Horná Nitra, množstvo kapelníkov
a členov DH z Hornej Nitry. Samozrejme
domáci starosta Emil Mendel, jeho zástupca Ľudovít Pos a väčšina poslancov
OZ Kanianka.

Účinkovali:
Maguranka Junior – dirigenti – Bc.
Róbert Vážan a Mgr. art. Jozef Baláž.
Detská DH Hradišťanka z Hradišťa
pri Partizánskom – dirigenti Vratislav
Skaličan a Karol Podoliak.
Maguranka z Kanianky – kapelník
Mgr. art. Jozef Baláž.
Koncert moderoval Ing. Ladislav Jurík.
Mgr. art. Jozef Baláž

Jak už jste si mohli přečíst slavnostního aktu se zúčastnili i zástupci
našeho města – starosta Mgr. Lubomír Doležel a ředitel ZUŠ Morava Libor
Mikl.
U nás ve Fryštáku se podobná
akce uskuteční 7. a 8. dubna 2011
v rámci již tradičního „Valašského setkání“ za předpokladu, že moravská
část projektu bude úspěšně schválená komisí, tak, jak se to podařilo na
Slovensku.
Chci připomenout, že tento projekt
s názvem „Myšlenkou Štefánika k obnově a rozvoji kulturních tradic fryštacko - kanianských“ je první vlaštovkou
v oblasti projektu ﬁnancovaných EU
a jsem přesvědčen, že budou následovat další nejen z oblasti dechové
hudby.
Mělo by to být přirozené vyústění
našeho setkání na Bradle při mohyle
M. R. Štefánika před dvěma lety, kde
byla podepsána smlouva o československé spolupráci mezi městem
Fryštákem a obcí Kaniakou.
Libor Mikl
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

Rozhřešení při projevu lítosti vám dá každý zpovědník. Ale ty životní směrnice nám nedá každý.
To už musí být vloha od Pána Boha.. P. Ignác Stuchlý

Nová tvář na DISu
Jmenuji se Lukáš Petrucha a pocházím ze (Z)Vnorov, kde jsem se před 26
lety narodil. Po ukončení základní školy
jsem studoval nábytkářství v Uherském
Hradišti. Dalších pět let mé kroky brázdili ulice našeho hlavního města Prahy,
kde jsem na univerzitě studoval dřevařství a učitelství odborných předmětů.
Po zdařilém zvládnutí státnic jsem nabídnul rok svého života jako dobrovolník v Bulharském městě Kazanlak, kde
jsem společně žil a pracoval s tamějšími salesiány s dětmi a mládeží. Po
návratu z dobrovolné služby jsem získal
práci zde ve Fryštáku na DISu v sekci
orientačních dnů.
K mým zálibám patří hlavně tábornictví (od svých 18 let hl. vedoucí letních táborů pro děti a mládež)
a všechno s ním spojené. Dále turistika (spíše vysokohorská), práce s dětmi
a mládeží, sjíždění řek, PC, fotografování, žonglování (ﬁreshow), seriál Simpsonovi… Rád poslouchám cimbálovou
muziku, jelikož jsem několik let tancoval

ve folklorním kroužku. Fryšták znám již
z dřívějších let, jelikož sem již několik
let jezdíme na skautskou táborovou základnu Eliška.
Zajímavosti: mám přezdívku tidit.
Spousta lidí v mém okolí mne zná pouze pod touto přezdívkou. Někdy se stává, že i na konci tábora mne děti vůbec
neznají jménem, ale pouze touto přezdívkou.

Upozornění

Střípky z DIS-klubu

Dům Ignáce Stuchlého se uzavře
v úterý 21. prosince v 18 hodin a znovu
otevře v pondělí 3. ledna 2011 ráno.
Přejeme všem klidný průběh volna, milostiplné Vánoce a děkujeme za
podporu, kterou nám projevujete.
Těšíme se na Vánoční trhy. Budeme nabízet punč pro dospělé, staříčkovy placky a knihy s vánoční tématikou.
Novinka bude stánek dětí z DISklubu,
kde se bude podávat dětský punč.

Od září působí v odpoledním DISklubu Jiří Sadila.
Od pondělí do pátku je DIS-klub otevřen od 12 do 18 hodin.
Připravena je nově vymalovaná klubovna - místo Setkávání, kde je možné
po domluvě uspořádat různé akce, od
oslav narozenin přes promítání ﬁlmů až
po koncerty. Také Vaše vlastní nápady
jsou vítány. Vznikl kroužek ŽongloDISk.
Těšíme se na Vás.

F RYŠ T ÁK
Kronika oratoře (20.)
(školní rok 1932–33)
Pro nepříznivé počasí jsme se
uchýlili do místností. Krásně zapadaly do večerních motliteb večerní slůvka pana Hlaváče. Hoši poslouchali
s napětím a seděli jako pěny. Zdaleka
se připravují na turnaj ping-pongový
a šachový. Dáváme celé přípravě větší
vážnost, jelikož byly slíbeny lepší ceny.
V těchto přípravách se blížil svátek Mikuláše a začínal advent.
V adventě ukázala Legio velikou
obětavost a lásku ke službě u oltáře. Přesto, že byla tuhá zima, střídali
se legionisté v pořádku služebním,
zachovávajíce věrně své týdenní čtveřice. Na roráty před 6 hod ráno byli
vždy na místě. Z nich se vyznamenal
Oldřich Kojecký, který přicházel z hájenky Lukovečské. Byl vždy přesný.
Z Vitové přicházeli: Fuksa, dva Zbořilové a Hanák.
Mikulášský večírek připravili oratoriáni sami a sice legionisté dialogem
„Mikuláš přichází“ a velcí pak vážným
pravým Mikulášem. Pro velké množství přicházejících do oratoře vypomáhal klerik Josef Jurzan, který připravil
pěkný večírek. Mikulášem byl Vašek
Doležalů, k tomu se velmi hodící. Ještě někteří oratoriáni větší mu při nadílce pomáhali. Tak bylo vše pěkně
připraveno, že vlastní bratr Vojta Mikuláše nemohl poznat. Když mu dával
Mikuláš dárek a Vojta mu políbil ruku,
poznal ho teprve podle řeči. Obrátil se
a řekl: „Hm, to je náš Váša.“
Mezi Mikulášem a Vánocemi byl
ping-pongový a šachový turnaj. Zájemců i účastníků bylo mnoho. Proto bylo
několik sekcí: legionisté, druzí oratoriáni a velcí oratoriáni. Turnaj trval 3 týdny. Šachisté projevili své umění tuhými
a propracovanými partiemi.
Před půlnoční mši byl večírek
a tombola a zároveň krásně vyzdobený
vánoční stromek, který vkusně upravil
pan Jurzan. Zpívali jsme vánoční koledy. Na Štěpána byly rozděleny ceny
v ping-pongu a šachu. Jelikož don Štěpán Trochta nebyl doma, slavil se jeho
svátek až na Tři krále.

Co bude
11. DISácký ples, tentokrát v námořnickém. Termín: 15. ledna 2011
Rezervace vstupenek pouze do 12.
ledna, po tomto termínu se dají do volného prodeje.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Klub maminek
P R O G R A M na listopad 2010
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

V měsíci prosinci 2010 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Zdenka Adamíková
Eliška Běláková
Emilie Geržová
František Chlud
Marie Chudárková
Jarmila Jakešová
Antonie Janušková
Jarmila Jašková
Jiří Juráň
Jaroslav Jan Kubát
Marie Němcová
Marie Prášilová
Vojtěch Stiskálek
Elena Vlčková

Jabloňová Hranička
Kdo se projde polní cestou za zahradami na Holešovské ulici směrem
na Lukovské, povšimne si mladých
stromků podél. Sázet jabloně jsme
s přírodovědným kroužkem začali už
v roce 2004.
Letos 1. listopadu jsme s Ladíkem
Jurčíkem zasadili další. Teď jich tam
roste už přes třicet. Rád bych poděkoval všem pomocníkům, příznivcům
a Městu Fryšták za ﬁnanční podporu. Též díky Ivo Jadrníčkovi, na jehož
pozemku stromky rostou. Všem procházejícím přejeme hezkou procházku
a jednou možná i dobrou chuť.
Jiří Sadila

27. 12.

Andílci z korálků s paní Broňkou Blahuškovou
Pro děti je nachystáno překvapení od Mikuláše

14. 12.

Prezentace obchůdku KVAPI s možnosti nákupu
(capáčky, papučky, kojenecké ponožky, chrániče,…
vše české výroby) s paní Jitkou Kvapilovou z Vítové
Tvoření pro děti: výroba vánočního stromečku a kapra

21. 12.

Předvánoční pohoda, ochutnávka cukroví
Tvoření pro děti: svícínky z jablíček a pomerančů

Páteční tvoření pro širokou veřejnost:
23. 12. v 16 h Pletení z pedigu, materiál zajištěn.
10. 12. v 17 h Malování na hedvábí, materiál zajištěn
Najdete nás na: www.klubmaminekfrystak.webnode.cz
a napsat nám můžete na: vlastovky@email.cz

Každý v sobě dítě má,
co si rádo hrá…
Pěkné pozdravení všem. Možná jste to právě Vy, kteří máte rádi zpěv, divadlo,
improvizaci, hry a další radost navozující aktivity, při kterých se lidé navzájem pobaví, osmělí, uvolní, spřátelí a načerpají sílu a energii ke svému „všednímu“ životu.
Možná jste to právě Vy, starší patnácti let, kteří byste se rádi dozvídali něco
o sobě a také o druhých.
Možná jste to právě Vy, kteří si uvědomujete velkou potřebu takovéto „práce“
pro sebe, pro Fryšták a možná i pro celý svět.
Nabízím časo-prostor pro takovou realizaci. Společně necháme vzniknout pravidelně se scházející skupinu lidí vytvářející divadlo (a další formy umění) pro sebe i
pro druhé. Zpočátku budeme zřejmě zpívat, postupně budeme program tvořit společně.
Čas scházení si upravíme podle potřeb zájemců. První setkání bude ve středu
8. prosince od 18:30 v čajovně ve Fryštáku. Zájemci se mohou dozvědět více
přímo u mne: tel.: 776 14 06 53 či JiriSadila@gmail.com.
Možná jste to právě Vy... chce to odvahu, já vím.
Těším se na Vás
Jiří Sadila
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Milý dárek ke státnímu svátku
(Putování laskavým světem obrazů Ladislava Šestáka)
Připomenutí významu státního svátku – 28. října l918 v našich dějinách
a fryštáckém regionu jsme letos spojili
s vernisáží výstavy obrazů našeho rodáka Ladislava Šestáka v kinosále. Více
než stovka účastníků vernisáže, včetně
zastupitelů města a hostů od Prahy až
po Slovácko, uctila zároveň památku
všech, kdo z Fryštácka obětovali životy
za naši národní svobodu (jejich jména
najdeme na pomníku padlých u hlavní
křižovatky). Někteří příslušníci čs. zahraničních legií se vrátili a léta nám poznatky z bojů za svobodu při různých příležitostech sdělovali. Dnes již bohužel
nežijí, ale jejich odkaz by neměl zůstat
jen v depozitářích!
V úvodu slavnostního odpoledne
přednesl ing. František Odstrčil verše
velkého barda českého – básníka Karla Hynka Máchy. Převoz jeho ostatků
v osudovém roce 1938 z Litoměřic do
Prahy se stal jedním z prvních aktů odporu proti rozpínavosti nacistické zvůle
a cynismu špiček evropské politiky, jíž
po dvaceti letech padla za oběť slibně
se rozvíjející demokratická Masarykova, Benešova a Štefánikova Československá republika.
Narodili jsme se jako venkovští ogaři s Láďou Šestákem na citlivém místě
Evropy – v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Ty styčné body jsem záměrně propojil i s kulturním okamžikem
zahájení krásného setkání uprostřed
podmanivé krajiny více než půlstovky
Šestákových obrazů. Potěšila mě přízeň přítomných, ono milé souznění, vy-

znívající z moderace Mgr. Pavla Nášela (včetně bezprostředního interviewu
s autorem), interpretace veršů v podání
Ing. Františka Odstrčila, či vystoupení
hudebního Dua furiosa: to se pak i kronikáři dobře mluví! Vkusná skládanka,
prezentující v kostce curriculum vitae
i umělecké snažení Šestákovo, vydaná
péčí autora výstavy, přípitek i pohoštění z produkce našeho domova dokreslily
srdečné ovzduší, jimž byl kinosál naplněn.
Na jarní vernisáži v obecním domě
v Lukovečku jsem své pocity v úvodním
projevu vyjádřil coby procházku rájem
novodobých Pohádek tisíce a jedné
noci... Nápaditá instalace Šestákova ve
zdánlivě stísněném prostoru pódia fryštáckého kinosálu připomínala mi tentokrát putování poklidným městečkem,
v němž se v podvečer rozzáří okénka
domovů, a my nahlížíme do osobitých
světů mnoha rodin, jejich snů a nekonečna tužeb. Obdivoval jsem i autorovy
kvality kaligraﬁcké: na stěně sálu visely
panely, glosující základní myšlenky textu, které jsem kamarádovu dílu i jeho
životopisu věnoval (i ručně psané poutače a plakáty jakoby podtrhovaly Láďovu preciznost, nezměrnou pracovitost,
trpělivost a profesionalitu).
Kdykoli dobrou a milou výstavu otvírám, na dně duše citím smutek, že
výstava oﬁciálně skončí a bude se demontovat. Svět Šestákových snů a lásek, jeho muzikálního i výtvarného nadání, dech jeho Slovácka, kde prožil kus
bouřlivého mládí a našel dobré přátele,
Ladislav Šesták (malíř a graﬁk,
narozen 28. 6. 1942 v osadě Suché,
tehdy součást Dolní Vsi, dnes Fryšták,
žák profesorů Nikla, Hanáčka, Gajdoše a dalších osobností, autor stovek
propagačních materiálů všeho druhu,
tištěných i v Rakousku, obrazů (kombinovaná technika aj.), hudebník,
v současné době tvoří a bydlí s rodinou v Lukovečku.
jeho věrnost tradicím milovaného kraje
a poctivému „familiantství“předků, jeho
laskavé a široké srdce... budou mě,
a věřím, že i Vás, kdo jste se nechali očarovat jeho uměleckým a lidským
vyznáním, provázet ještě velmi dlouho,
možná napořád...
S úctou SLÁVEK ZAPLETAL
(i za kolegy zastupitele a vděčné diváky, s nimž jsem se tu během čtyř dnů
setkal)
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Zprávy z oddílu kopané TJ Fryšták
PO PODZIMNÍ ČÁSTI MOHOU ŽÁCI POMÝŠLET NA DALŠÍ POSTUP
V polovině listopadu skončila podzimní část fotbalové sezóny 2010/2011.
Je tu poločasové bilancování, které pro
fryštácké fotbalisty bude vzhledem k výsledkům a umístění v tabulce většinou
příjemné. Muži byli přihlášeni opět do
dvou soutěží – A tým do I.B.třídy v kraji
a B tým do III.třídy v okrese. Úzký kádr
a odchody některých hráčů před zahájením sezóny donutily vedení oddílu k přesunutí začátků domácích střetnutí áčka
na sobotu, aby nenastaly problémy
s odehráním obou soutěží. Fryšták “A“
vstoupil do sezóny bez trenéra i klíčových hráčů minulé sezóny,kteří z Fryštáku odešli. Do mužstva tak naskočili mladí talentování fryštáčtí hráči (Holomek,
bratři Chudí, Mikulík, Švajda), kteří dostávali na podzim velký herní prostor.Po
nepříliš vydařené letní přípravě zahájil
Fryšták soutěž výborně. V prvních 7 kolech nepoznal hořkost porážky (4 výhry
a 3 remízy), ale potom dvakrát prohrál.
Nečekaně doma s Malenovicemi a na
hřišti, na podzim suverénní, Kelče. Následovala znovu série dobrých výsledků, kterou přerušila až smolná porážka
v Těšnovicích. Mužstvo mělo od začátku
soutěže obrovské problémy s marodkou
a jen velmi těžce dávalo dohromady již
tak úzký kádr.

Díky zapojení mladých fotbalistů
i pomoci hráčů B týmu se nakonec podařilo uhrát slušný podzimní výsledek 4. místo . Fryšták“B“ v posledních dvou
sezónách hrál o záchranu a po podzimní části to nevypadá znovu dobře. Hráči rezervy hráli téměř v každém utkání
v jiné sestavě,protože museli často
pomáhat „Áčku“ nebo si léčili zranění.
Velký problém podzimu,ale také právě
sezón minulých jsou venkovní střetnutí.
Tam rezerva bohužel téměř neboduje.
Po uzdravení hráčů „Áčka“ by se měla
situace na jaře zlepšit. Po podzimu je
„Béčko“ až na 11. místě tabulky. Po
několika letech odmlky nastupoval do
sezóny dorost. Za pomocí kluků z Lukova zahájil soutěž výborně. V úvodních
4.kolech vyhrál a neinkasoval ani branku. Své vedení v soutěži udržel od úvodního kola až do konce a přezimuje na
1.místě. Starší žáci po postupu z okresu nastupovali na podzim jako nováček v krajské soutěži. Očekával se boj
a spíše umístění v dolní polovině tabulky. Snad ani největší optimisté nečekali, že by mužstvo po podzimní části
mělo možnost bojovat o krajský přebor.
Žáci totiž pouze dvakrát prohráli ! Ve
většině utkání navíc přilákali svou hrou
i výsledky do hlediště více diváků než

při utkáních dospělých. Mužstvo táhl
znovu nejlepší střelec minulé sezóny M.
Doležel, tentokrát zatížil konto soupeřů
už 26 přesnými trefami.Výborný výkon
ovšem předváděli také ostatní. Mužstvo přezimuje se ztrátou tří bodů na
vedoucí celek na 3. místě. Posledním
mužstvem, které pravidelně nastupovalo v soutěžích je přípravka (ml. žáci).
Společně se svými staršími vrstevníky objížděli soupeře v krajské soutěži
a vedli si na nováčka také dobře - 8.
místo. Rozdíly týmů v této soutěži jsou
dost velké, protože některá mužstva
hrají s ročníkově staršími hráči. Podzimní výsledky jsou proto někdy pro Fryštačany kruté. Nevadí - za pár měsíců se
karty obrátí. Na podzim bojovali naši
zástupci úspěšně ještě ve volbách do
zastupitelstva města. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem našim
voličům za hlas, naši kandidáti si Vaší
důvěry nesmírně váží. Oddíl v příštím
roce slaví 80 let činnosti a připravuje
nejedno překvapení. Přejeme všem hráčům i trenérům na jaře hodně úspěchů,
příznivcům a sponzorům děkujeme za
podporu v roce 2010.
Příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v roce 2011 přejí všem
občanům Fryštáku fotbalisté.
J.H

17

POZVÁNKA
FS Prameny ve spolupráci s MÚ Fryšták
Vás srdečně zve na pořad

Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé...
spojený s výstavou výtvarných děl
pana Ladislava Šestáka.
Učinkují soubory: CM Prameny, Pramének,
Pramen, Berušky – Zlín
Neděle 12. prosince 2010 v 15 hod.
Fryšták, kinosál
Průvodní slovo: PhDr. Česlav Zapletal
Zveme naše příznivce i fryštáckou
veřejnost na společné zpívání
vánočních písní a koled.

POZVÁNKA
FS Prameny ve spolupráci s MÚ Fryšták
a farním úřadem ve Fryštáku
Vás srdečně zve na

XXXII. tradiční Vánoční koncert
fryštáckých souborů

POZVÁNKA
Zveme Vás na další ADVENTNÍ KONCERT, který se bude konat v sobotu
18. prosince od 15 hodin v kostele svatého Mikuláše ve Fryštáku.
Představí se pěvecký sbor Marika – A Cappella Singers (MACS).
V programu zazní duchovní skladby ale také řada dalších známých melodií světových autorů.
Srdečně zvou organizátoři akce a fryštácká farnost.

placená inzerce

placená inzerce

CM Prameny, DFPS Pramének a Pramen.
Neděle 26. 12. 2010 v 15.00 hodin,
Fryšták, kostel svatého Mikuláše
Průvodní slovo: Mgr. Pavel Nášel
Těšíme se na vaši účast a věříme, že doteky vánočních písní a koled vám zpříjemní
tento sváteční čas.

(naproti květinářství Kamélie)
IČO: 1001356047
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placená inzerce
placená inzerce

DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Ing. Kamila Pivodová

placená inzerce

Adresa:
Spojovací 252, 763 17 Lukov
Mob.: 737 208 384
E-mail: kamila.pivodova@seznam.cz

placená inzerce

Nabízím zpracování:
· účetnictví
· daňové evidence
· DPH
· daně z příjmu
· mezd
· výkazů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
· silniční daně
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placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRA
A KOSMETIKA
OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR
NA NÁMĚSTÍ VE FRYŠTÁKU
Medicinální pedikúra je prováděna bez namáčení v lázni.
Jedná se o ošetření nohou a nehtů, které se provádí pomocí speciálního podologického přístroje. Touto metodou lze
ošetřit defekty na nohou jako jsou otlaky, kuří oka, ztluštělé
deformované nehty, praskliny pat...
Tato metoda je velice šetrná, prakticky bez možnosti poranění, vhodná pro diabetiky.

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 739 469 882
Po dohodě možnost pedikúry i do domu.

MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ A VÁNOČNÍCH BALÍČKŮ PRO VAŠE BLÍZKÉ.
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