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Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych vás jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem
svým srdečně pozdravil na prahu nového roku. Ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, již s odstupem několika dnů od silvestrovského veselí, ale o to srdečněji
a rád spolu s vámi pomyslně pozvedám
číši šampaňského, abychom si připili
na úspěšný rok 2016. O tom, zda a jak
úspěšný doopravdy bude, ale rozhodneme jen my sami…!
Každé loučení s odcházejícím rokem, který nenávratně končí, a vítání
roku nového je vždy příležitostí k rekapitulaci toho uplynulého, ale také výchozím bodem pro plánování. Ať už má
podobu odvážných předsevzetí, tajných
přání, křehkých tužeb či nejrůznějších
pracovních očekávání.
Proto mi při této příležitosti dovolte, abych všem, kdo se aktivně podíleli
na zvládnutí všech nesnadných úkolů
spojených s chodem našeho města,
upřímně poděkoval. Rovněž děkuji všem
zástupcům našich organizací, složek
i spolků, zástupcům zdejších institucí,
ale i vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli ke správě věcí veřejných. Upřímně
se těším na další dobrou spolupráci!
Současně si dovoluji ještě jednou
popřát vám do nového roku hodně
zdraví, štěstí, lásky, úsměvu na tváři,
mnoho skutečných přátel kolem vás,
ale také dobrou práci a hodně osobních
i pracovních úspěchů – ať se vám splní všechna vaše přání, která vás učiní
opravdu šťastnými! A ať nám všem nechybí tolerance, lidskost, vzájemná pomoc a porozumění.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

FOTOSOUTĚŽ

ROZSVĚCOVÁNÍ
NA KVAPILCE

1. místo – Sabina Kolářová

S napětím jsme očekávali, jestli se
uskuteční pátý ročník rozsvěcování na
naší ulici. Zuzka s Romanem nezklamali. Již na Kateřinu jsme měli ve schránkách překrásné pozvánky z dílny Simony Drobné, které nás zvaly na pátek 4.
prosince k Drobným. Kolem jejich domečku bylo dlouho před termínem jako
v úle. Stále se chystalo, zkoušelo, aby
vše klaplo. Sešlo se nás hodně, jak
bývá zvykem. Celé parádě předcházel
ohňostroj a pak se vše rozzářilo. Bylo
to úžasné.
Důležité je, že jsme se zastavili,
společně si zazpívali koledy, pobesedovali, těla rozehřáli výborným svařákem a ochutnali bohatou nabídku
sladkých i slaných dobrot z kuchyně
našich hospodyněk.
Prožili jsme báječný večer, za
který patří poděkování všem zúčastněným, ale především našim hostitelům Zuzce a Romanovi. Díky!
Alena Dofková

2. místo – Jan Otruba

3. místo – Lam Ngoc Truong
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 21/2015/VII ze dne 4. 11. 2015 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k pojistné smlouvě č. 7720829701
– úsek pojištění hospodářských rizik
– z důvodu zpřesnění pojištěného majetku na živelní pojištění mezi Kooperativa pojišťovnou, a.s., Praha a městem
Fryšták a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF schvaluje jako vítěze výběrového
řízení na pojištění vozidel – ﬂotily (povinné ručení všech automobilů mimo Renaultu Midlum) Českou pojišťovnu, a.
s., na období jednoho roku s účinností
od 1. 1. 2016.
• RMF schvaluje uzavření pojistné
smlouvy na pojištění odpovědnosti
za provoz vozidel – Flotily (povinné ručení a havarijního pojištění) mezi pojistitelem - Českou pojišťovnou, a.s., Praha
a městem Fryšták a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpověď smlouvy č.
898255573 na pojištění odpovědnosti
za provoz vozidel – Flotily (povinné ručení a havarijního pojištění) - Allianz pojišťovně, a.s., Praha a pověřuje starostu
podpisem této výpovědi.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 10. 2008 mezi městem
Fryšták a Zemědělským družstvem
vlastníků Fryšták, kterým se snižuje počet pronajatých pozemků z důvodu prodeje ze strany pronajímatele (pozemek
p. č. 275/20 – ostatní plocha, o výměře 169 m², a pozemek p. č. 323/80
– ostatní plocha, o výměře 3 m², oba
k. ú. Fryšták, obec Fryšták), v ceně celkového nájemného podle jednotlivých
vlastnických podílů za 12 měsíců trvání
nájemního vztahu.
• RMF souhlasí se stavbou „Rodinný
dům, čp. 150, v Horní Vsi u Fryštáku“,
která řeší změnu stávající stavby RD
(odstranění nadzemní části domu, zhotovení nové nadzemní části domu, nový
sjezd, úprava přípojek kanalizace, vodovodu a NN, nové oplocení), a pověřuje
starostu podpisem tohoto souhlasu pro
žadatelku D. Drábkovou, Fryšták.
• RMF bere na vědomí informace
Mgr. P. Řehové, advokátky, o průběhu zjištění vlastnictví u pozemků p. č.
670 – ostatní plocha, a p. č. 675/1 –
ostatní plocha, oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, zapsané ve veřejném seznamu
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, na LV č. 1241
pro Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ve Fryštáku, doporučuje
ZMF schválit podání žaloby na určení
vlastnického práva na základě vydrže-

ní a vydání plné moci (pověření) pro
Mgr. P. Řehovou, advokátku, ve věci
zastupování města Fryšták při podání
určující žaloby.
• RMF s platností od 4. 11. 2015 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 15110 na akci „Zastávkové
přístřešky“, ze dne 14. 8. 2015, uzavřené mezi Městem Fryšták a ﬁrmou
FORPLAST SYSTEMS, s.r.o., kterým se
mění čl. č. III Doba a místo plnění a čl.
č. IV Cenové a platební podmínky, kterým se nově stanovuje termín pro ukončení dodávek a prací do 30. 11. 2015
a cena díla se snižuje z důvodu změny
rozsahu dodávek a prací.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava chodníku ul. Komenského - ZŠ“, a to
ﬁrmu JIP INDUSTRIES, s.r.o., Praha, bez
připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Fryšták a ﬁrmou
JIP INDUSTRIES, s.r.o., Praha a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
- v návaznosti na schválení ﬁnančního
krytí zastupitelstvem dne 9. 11. 2015.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava chodníku v ul. Na Hrádku a vstupního předprostoru školní jídelny ZŠ“, a to
ﬁrmu Jiří Vinter, Zlín, bez připomínek
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi Městem Fryšták a ﬁrmou Jiří Vinter, Zlín, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace M.
Černické o zapojení města do projektu
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Zlín a schvaluje zapojení
města Fryštáku (Základní školy Fryšták,
Mateřská škola Fryšták) do projektu
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Zlín (MAP).
• RMF s platností od 4. 11. 2015
schvaluje zrušení stávajících 3 ks vitrín
umístěných na nám. Míru v prostoru
před poštou.
• RMF s platností od 4. 11. 2015
schvaluje pořízení nových 6 ks vitrín
a umístění na stěnu objektu COOP Jednota. Na dodání vitrín byla vybrána ﬁrma ProﬁTAB, Zlín.
• RMF bere na vědomí Zápis č. 5/2015
ze zasedání Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku ze dne 22. 10.
2015 bez připomínek.
• RMF na základě žádosti L. Mikla,
ředitele ZUŠ Morava, spol. s r. o., Zlín
o vydání stanoviska k žádosti této školy
o navýšení stávající kapacity žáků doporučuje vyhovět této žádosti a schválit navýšení cílové kapacity (navýšení

počtu žáků této školy), a to s ohledem
na dobrou spolupráci této školy s městem Fryšták i dalšími subjekty a s ohledem na dobré výsledky školy v rámci
naplňování koncepce „učitel za žákem“
a „znovuobnovení nebo zachování kulturních tradic“, čímž příslušná škola
naplňuje vládní prohlášení ve smyslu
podpory uměleckých aktivit dětí, neziskových organizací a regionální kultury.
• RMF souhlasí se zapojením města
Fryštáku do spolupráce v oblasti kulturního vyžití seniorů – projekt Taneční odpoledne s dechovou hudbou Zlín, a to
s tříměsíční zkušební dobou a souhlasí
s úhradou poloviny nákladů na dopravu
za celé zkušební období. Ukládá L. Eliášové seznámit A. Krajčovou s výše uvedeným projektem a požádat ji o podání
stanoviska k tomuto projektu (zejména
zájem o tento projekt mezi místními seniory – klubem seniorů).
• RMF bere na vědomí žádost o navázání spolupráce s IZAP – sdružení pro
integraci zdravých a postižených dětí
a mládeže „Chceme žít s vámi“ a souhlasí s poskytnutím ﬁnančního příspěvku na udržení a rozvoj služeb neziskové
organizaci IZAP Zlín.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou MELICA NUTANS, s.r.o., Jarcová, ve věci
prodeje dřeva v množství 30 m³, a pov.
starostu, podpisem této kupní smlouvy.
• RMF souhlasí s realizací fotosoutěže při příležitosti rozsvícení vánočního
stromu ve Fryštáku a souhlasí s oceněním jednotlivých umístění: 1. místo
4000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo
1000 Kč.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 22/2015/VII ze dne 23. 11. 2015
(Výběr)
• RMF na základě doporučení projektanta stavby „Oprava účelové komunikace Vítová – Skalka ve Fryštáku“ a zápisu stavebního deníku a souhlasí se
změnou technologie provádění spočívající v náhradě penetračního makadamu
živičnou vrstvou za podmínky nepřekročení schválených nákladů na tuto investiční akci a ukládá Ing. P. Dohnalovi jednat s majiteli chat a pozemků v chatové
oblasti o možnosti sdružení ﬁnančních
prostředků za účelem případné realizace opravy komunikace v úseku od Skalky k chatové osadě.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava kanalizačních vpustí a komunikace -
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Fryšták“, a to ﬁrmu IZOFO MAXX, s.r.o.,
Zlín, bez připomínek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták
a ﬁrmou IZOFO MAXX, s.r.o., Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Fryšták
– studie cyklodopravy“, a to ﬁrmu S –
projekt plus, a.s., Zlín, a nereﬂektuje
na tuto nabídku a ukládá Ing. Dohnalovi
zpracovat nové zadání vyhledávací studie cyklodopravy v návaznosti na předložené připomínky.
• RMF schvaluje dohodu o provedení
práce mezi městem Fryšták, a Ing. V.
Matelou, Fryšták na provedení technického dozoru stavby „Fryšták-chodník
a místo pro přecházení“ a pověřuje starostu města podpisem dohody.
• RMF schvaluje uzavření Nájemní
smlouvy mezi městem Fryšták a ﬁrmou Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,
na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu vodojemu umístěného
na pozemku p. č. 147/25, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, a to technologickou místnost o velikosti 14,96 m² a část střechy
budovy o výměře 24,63 m², na dobu určitou 5ti let, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dodatků (příloha č. 1 a 2) k nájemním smlouvám
na nájem bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták mezi městem Fryšták
a nájemci bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták (příloha č. 3), kterými
se mění Čl. II., Předmět nájmu, odst.
4, a nově zní – „Pronajímatel přenechává nájemci výše uvedený byt do užívání na dobu určitou do 31. 12. 2016“
a u speciﬁkovaných bytů i Čl. IV., odst.
4, který nově zní – „Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné a zálohy
na úhradu služeb v pravidelných měsíčních splátkách nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, za který
se platí nájemné na účet pronajímatele
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to počínaje měsícem, v němž byl byt přenechán do užívání nájemci (viz. čl. II. odst.
4.)“, a Článek IV. odst. 7., který nově
zní: „Vyúčtování záloh na vodné a stočné, elektrickou energii a zemní plyn, případně další služby spojené s užíváním
předmětu nájmu, provede pronajímatel
nejpozději do 30. 04. následujícího
roku“, a pověřuje starostu podpisem
těchto dodatků.
• RMF schvaluje za účelem podpory činnosti dětského kroužku výpůjčku části
objektu kinosálu (za radnicí) žadateli o.
s. Fair Play Fryšták za účelem provozování žonglérského kroužku, a to v období od 2. 12. 2015 do 29. 6. 2016, vždy
ve středu 1x za 14 dní, v době od 17.30
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hodin do 19.30 hodin, s úhradou nákladů na energie na vrub města (podpora
činnosti dětského kroužku).
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták a o. s. Fair
Play Fryšták, na výpůjčku části objektu
kinosálu a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města
výpůjčku prostor objektu bývalé kotelny
(uhelny) u ZŠ Fryšták, p. o., a to žadateli o. s. Fair Play Fryšták, na dobu určitou 1 roku, za účelem využívání jako
skladu materiálu občanského sdružení
a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták a o. s. Fair
Play Fryšták, za účelem využívání jako
skladu materiálu občanského sdružení,
s úhradou nákladů na energie na vrub
města (podpora kulturně-společenského života ve městě), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 283 – ostatní
plocha, o výměře 6 m², k. ú. Vítová,
obec Fryšták, žadateli M. Machovské,
Zlín, pro stavbu vodovodní přípojky
ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e.
107, umístěného na poz. p. č. 290/2,
k. ú. Vítová, obec Fryšták a schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce mezi městem
Fryšták a M. Machovskou, Zlín, umisťovanou na měst. pozemku p. č. 283
– ostatní plocha, o výměře 6 m², k. ú.
Vítová, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost Ing. I.
Baláka, zpracovatele projektové dokumentace stavby s názvem „Fryšták,
Obalprint, nástavba administrativní budovy“ a požaduje umístění navrhovaného sloupu VN mimo plánovanou trasu
komunikace a chodníku stavby „ZTV
za hřbitovem“.
• RMF bere na vědomí žádost a nereﬂektuje na záměr na uzavření Smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o.,
Praha ke stavbě „Rychlostní silnice
R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“,
na výpůjčku městského pozemku p. č.
332 – zastavěná plocha a nádvoří, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, na dobu
realizace této stavby, nejdéle na dobu
do 90 dnů po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním předmětné stavby,
a pověřuje Ing. Kasalu jednat s žadatelem o pronájmu zmíněných pozemků
za ceny v místě a čase obvyklé.
• RMF schvaluje ukončení nájemní
smlouvy uzavřené mezi městem Fryšták
a L. Světlíkovou, Fryšták, na pronájem bytu č. 2, ve Sdruženém objektu

Fryšták, a to dohodou ke dni 30. 11.
2015, a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej části městského pozemku p. č.
474/1, k. ú. Fryšták, o výměře cca 31
m², žadatelům manželům Zbrankovým,
bytem Holešov, z důvodu zachování veřejného užívání předmětného pozemku.
• RMF bere na vědomí informace
Ing. Kasaly, vedoucího OSM, ve věci
zpracování studie pro umístění obvodních lékařů do I. NP budovy Zdravotního
střediska ve Fryštáku a ukládá Ing. Kasalovi zajistit studii k optimalizaci využití celého objektu zdravotního střediska
pro lékařské účely.
• RMF bere na vědomí informace
Ing. M. Kasaly, vedoucího OSM, ve věci
přípravy stavebních úprav místnosti č.
212 ve Zdravotním středisku Fryšták
a ukládá Ing. Kasalovi zajistit výběrové řízení na realizaci stavebních úprav
místnosti č. 212 ve zdravotním středisku s úhradou v roce 2016.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 6
k Nájemní smlouvě ze dne 01. 10. 2008
mezi městem Fryšták a Zemědělským
družstvem vlastníků Fryšták, kterým
se snižuje počet pronajatých pozemků
z důvodu prodeje ze strany pronajímatele (pozemek p. č. 275/20 – ostatní plocha, o výměře 169 m², a pozemek p. č.
323/80 – ostatní plocha, o výměře 3
m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták),
podle jednotlivých vlastnických podílů
za 12 měsíců trvání nájemního vztahu,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 6
ke Smlouvě o podpoře provozu a užití
IS Radnice VERA®, číslo STP/08/09,
ze dne 27. 5. 2008, kterým se smluvní
strany dohodly na ukončení poskytování služeb základní technické podpory
u agendy programového vybavení VERA
Radnice, a to agenda Platební karty
a agenda Hrací automaty, a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke smlouvě na „Zpracování strategického rozvojového plánu města Fryštáku
na období do r. 2020“ ze dne 25. 2.
2015, uzavřené mezi městem Fryšták
a spol. ERIC, s.r.o., Zlín, , kterým se
upravuje termín realizace strategického
rozvojového plánu – ve smyslu přílohy č.
13 tohoto zápisu, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje pořízení 3 ks tabletů
za účelem splnění knihovnických standardů, vybavení knihovny v rámci rozšíření tzv. studijních míst.
• RMF souhlasí se zapojením města
Fryštáku do projektu Podpora Inicia-
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tiv mládeže ve Zlínském kraji a ukládá
Mgr. L. Sovadinovi zpracovat se žadatelem návrh harmonogramu a obsahu
projektu realizovaného ve Fryštáku vč.
vyčíslení předpokládaného rozpočtu.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele
Základní školy Fryšták a na základě
doporučení ﬁnančního výboru souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Fryšták a ZUŠ Morava Zlín
s platností od 1. 1. 2016.
• RMF bere na vědomí návrh předložených stavebně technických úprav objektu, čp. 386
na ul. Souhrady, za účelem zajištění tzv.
režimového zázemí pro OO PČR Fryšták
a ukládá starostovi projednat na zasedání zastupitelstva.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele
souhlasí s přijetím daru v rámci podpory nadace Synot, která je určena

na podporu zájmového vzdělávání
a bude použita na nákup bubínků pro
potřeby školní družiny.
• RMF pro potřeby realizace stavby
silnice R49 souhlasí s úpravou povrchu účelové komunikace na městském
pozemku p. č. 1386, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, a nesouhlasí s úpravou
povrchu komunikace na městském pozemku p. č. 1343, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták.
• RMF schvaluje Ing. T. Černému, radnímu, zajištění služební cesty na řecko-makedonskou hranici (oblast Dimitrovgradu a Imuni) za účelem zajištění
dopravy humanitární pomoci a souhlasí
s poskytnutím služebního vozidla zn.
Peugeot Boxer 807 pro potřeby tohoto převozu s úhradou nákladů na vrub
města Fryšták.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 23/2015/VII ze dne 30. 11. 2015
(Výběr)
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo č. 759/2014 ze
dne 3. 7. 2014, uzavřené mezi městem
Fryšták a společností Rovina, a. s., Hulín, za účelem realizace stavby „Rekultivace skládky TKO Fryšták - Žabárna“,
kterým se z důvodu nečerpání rozpočtové rezervy upravuje článek č. IV. Cena
díla, a to tak, že původní celková cena
díla ve výši 38.982.664,- Kč bez DPH
se snižuje o hodnotu této rozpočtové
rezervy ve výši 1.843.460,- Kč bez DPH
na novou celkovou cenu díla ve výši
37.139.204,- Kč bez DPH, tj. celkem
44.938.436,- Kč vč. DPH, a pověřuje
Mgr. Lubomíra Doležela, starostu města, podpisem tohoto dodatku.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 09/2015/VII ze dne 14. 12. 2015 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí sdělení pana L.
Mikla, předsedy Kontrolního výboru při
Zastupitelstvu města Fryštáku, ztotožňuje se s doporučením kontrolního výboru a souhlasí s objednávkou dílčího
posudku autorizovaného architekta projednávaného stavebního záměru a souhlasí se zastoupením města Fryštáku
JUDr. Bc. M. Březovjákem v předmětném řízení s tím, že příslušná smlouva
bude projednáno radou města.
• ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků vedených na účtech města
Fryštáku ke dni 14. 12. 2015 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k datu 30. 11. 2015
bez připomínek.
• ZMF schvaluje rozpočtové opatření
Města Fryštáku č. 25/2015 – Úprava
rozpočtu v návaznosti na schválené ﬁnanční operace ve výši -/+ 1.267.200 Kč
– viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
• ZMF s platností od 1. ledna 2016
schvaluje do data schválení rozpočtu
města Fryštáku na rok 2016 ve smyslu ust. § 13 zákona č. 250/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
v platném znění, pro zajištění hospodárného nakládání s ﬁnančními prostředky
města Fryštáku v počátečních měsících
roku 2016 rozpočtové provizórium, jehož pravidla se stanovují takto: celkové
měsíční výdaje města Fryštáku mohou
odpovídat maximálně skutečnosti 1/12
(jedné dvanáctině) celkových daňových
a nedaňových příjmů a dotací (mimo kapitálových) roku 2015.
• ZMF bere na vědomí důvodovou zprá-

vu ohledně honorování členů komisí
a výborů, kteří nejsou zastupiteli města
Fryštáku přednesenou Mgr. L Doleželem a pověřuje ﬁnanční výbor určením
způsobu kalkulace, který by výstižně vyhodnotil odbornost komisí/výborů, četnost zasedání a případně jiné aspekty
a stanovil návrh odměny za účast člena na zasedání výboru/komise v roce
2015, a to do nejbližšího zasedání ZMF.
• ZMF schvaluje dokument Zásady pro
poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Fryštáku v roce
2016.
• ZMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k veřejnoprávní smlouvě o navýšení investiční dotace o 165.000,- Kč
na konečnou částku 650.000 Kč mezi
městem Fryšták a FC Fryšták, za účelem dostavby kabin, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• ZMF bere na vědomí Zápis č.
219/2015/IAK z dílčího přezkoumání
hospodaření města Fryšták za posuzované období 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015
s výhradou a schvaluje Opatření ZMF
k odstranění chyb a nedostatků uvedených v Zápise z č.219/2015/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření města
Fryšták.
• ZMF schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 04/2015 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro r.
2016 – viz příloha č. 5 tohoto zápisu
(sazba poplatku 500,-Kč/osoba/rok).
• ZMF ruší text usnesení č.
U Z 08/2015/VII/02d.a) v původním

znění: „ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT ČR prostřednictvím KÚZK a poskytnutí Základní škole
Fryšták mezi Zlínským krajem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu na projekt v oblasti
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/570175, s názvem
„Řemeslo má zlaté dno“ pro Základní
školu Fryšták, ve výši 204.200,- Kč,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy a nahrazuje toto usnesením
novým textem ve znění: ZMF bere
na vědomí přijetí neinvestiční dotace
ve výši 204.112,- Kč z rozpočtu MŠMT
prostřednictvím KÚZK a poskytnutí
Základní škole Fryšták na poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu na projekt v oblasti 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní
osy 1 - Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.1.00/570175, s názvem
„Řemeslo má zlaté dno“.
• ZMF nereﬂektuje na žádost manželů
Zbrankových, Holešov, o prodej části měst. pozemku p. č. 474/1, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták a neschvaluje
prodej části městského pozemku p. č.
474/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře cca 31 m², z důvodu zachování veřejného užívání předmětného pozemku.
• ZMF bere na vědomí informaci o zahrnutí obnov památek v MPZ MF do An-
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ketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací
(MPR) a městských památkových zón
(MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92
na rok 2016, a to akce s názvem „Obnova ostění vstupního portálu do interiéru lodi, ostění vstupu do zákristie
a obnova dvou kusů kropenek“ a „Obnova pískovcového soklového obložení
a cementových soklů exteriéru kostela“
v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku, přičemž obnova kostelních dřevěných lavic
nebude uplatněna.
• ZMF bere na vědomí informace z Finančního výbor při Zastupitelstvu města Fryštáku o uvažovaných cenách nájmu v komerčních prostorách města
Fryšták s tím, že ﬁnanční výbor materiál
dopracuje.

POZVÁNKA
SRPŠ při Základní škole ve Fryštáku
Vás srdečně zve na tradiční

RODIČOVSKÝ PLES
který se koná
v sobotu 13. února 2016
od 19.30 hodin
ve velkém sále ZDV Fryšták
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina FOCUS-rock.
Připraven je bohatý kulturní program,
tombola a občerstvení

ZPRÁVY Z RADNICE

OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE a KROVU
na kapličce ve Vítové
V období měsíců září a říjen 2015 zahájilo Město Fryšták I. etapu obnovy fryštácké kulturní památky – kaple Bolestné Panny Marie na Vítové, rejstř. č. 103005.
Jednalo se o výměnu stávající střešní krytiny a krovu. Na tuto opravu byly vyčleněny
prostředky z rozpočtu města (129.250,- Kč), ale také se podařilo získat ﬁnanční příspěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2015 poskytovaný Ministerstvem kultury ČR ve výši 163
tis. Kč na obnovu této kulturní památky.
Stavební práce byly zahájeny v měsíci září 2015, kdy při odkrytí střešní
konstrukce bylo zjištěno, že stav krovu a dřevní hmoty je nevyhovující, byl
přizván soudní znalec v oboru ochrana a konzervace dřeva zabudovaného
ve stavbách Ing. Petr Starosta, který
zpracoval návrh obnovy krovové části.
Následně byly po vydání závazného stanoviska z Magistrátu města Zlín, odboru kultury a památkové péče provedeny
práce související s výměnou krovových
částí a byla položena nová střešní krytina. Práce byly ukončeny dne 16. 11.
2015 a dne 19. 11. 2015 proběhla
ze strany zástupce Národního památkového ústavu v Kroměříži a referentky Odboru kultury a památkové péče,
Magistrátu města Zlína závěrečná kontrolní prohlídka s konstatováním prací
provedených v souladu se závaznými
stanovisky.
Při opravě střechy byl do kopule pod
křížem vložen dopis napsaný starostou
města o průběhu celé akce obnovy kapličky a také fotokopie nalezeného dopisu od paní Anežky Ernestové o obnově
kapličky v roce 1964. Originál dopisu je
uložen na Odboru správy majetku.
Gabriela Najmanová, OSM

Cena města (starosty) i v kategorii dětí a mládeže

POZVÁNKA
Zveme Vás na

NOVOROČNÍ BESÍDKU,
která se koná 16. ledna 2016
od 16 hodin v ZŠ Fryšták.
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Morava.
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Zastupitelstvo města Fryštáku na svém prosincovém zasedání jednalo o možnosti udělovat Cenu města (nebo Cenu starosty) také v kategorii dětí (např. do
15 let nebo do 18 let). Rádi bychom v této souvislosti znali i názor Vás občanů.
Domníváte se, že by toto ocenění měly dostávat také děti a mládež. Pokud
ano v jaké kategorii (významná dlouhodobá reprezentace města ve sportu, v kultuře či jiných společenských oblastech)? Máte i Vy nápady, jak tyto nominace
vybírat nebo ocenit?
Pokud se chcete zapojit, zasílejte nám prosím Vaše podněty na e-mailovou
adresu p.nasel@frystak.cz . Do předmětu mailu uveďte prosím heslo „cena
města“. V průběhu měsíce ledna bychom tyto podněty vyhodnotili a v některém
z následujících čísel Fryštáckých listů Vám přineseme výsledky.
Děkujeme za spolupráci.
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Anketa
k vánočnímu stromu
Jak se Vám líbí „nový“ vánoční
strom?
Líbí se mi a chtěl(a) bych pokračovat
v nové vánoční výzdobě ve městě
Líbí se mi
Předcházející výzdoba byla lepší
Přál(a) bych si pro příští rok do programu Slavnostního rozsvícení vánočního stromu zařadit:
Zabijačku
Svařák
Ježíškovu dílnu
Jiné:
Mé dojmy z nové výzdoby vánočního stromu, popř. ze Slavnostního rozsvícení:
Vaše odpověď
Děkuji za Vaše odpovědi.
Lenka Eliášová
Odkaz na anketu:
https://goo.gl/uHF8lL

PF 2016
Milí čtenáři dovolte, abych Vám jménem redakční rady Fryštáckých listů
i jménem svým popřál v nadcházejícím
roce hodně zdraví, štěstí, lásky a osobních i pracovních úspěchů. Doufám,
že nám i v nacházejícím roce 2016 zachováte svou přízeň a přispějete svými
postřehy k dalšímu zkvalitnění našeho
časopisu.
Za redakční radu Mgr. Pavel Nášel

Reakce na anketu
týkající se volnočasových aktivit
Ve Fryštáckých listech č. 12/2015 byly zveřejněny výsledky ankety týkající se
nabídky a poptávky po volnočasových aktivitách mládeže ve Fryštáku. Nedá mi
to a ráda bych tímto vyjádřila svůj názor. Troufám si říci, že o postojích mládeže
k volnočasovým aktivitám ve Fryštáku něco málo vím, neboť jsem před časem
(v rámci své diplomové práce) prováděla výzkum mezi žáky 7.–9. ročníků místní
základní školy týkající se trávení volného času. Výzkumu se zúčastnilo 124 dětí
a z výsledků posléze vyplynulo, že téměř 60 % respondentů navštěvuje svoji nejčastější aktivitu ve Fryštáku, ať už důvodů časových, ﬁnančních či jiných. 40 %
respondentů pak dojíždělo za volnočasovou aktivitou jinam.
Proč však tuto statistiku zmiňuji, zejména proto, že bych se tímto chtěla ohradit proti nařčení pisatele článku na zmanipulované hlasování pro Fryštácké mažoretky, kdy bylo zmíněno, že děvčata navštěvující Fryštácké mažoretky už o jiné
kroužky nemají zájem. Možná to bude tím, že dívky tvrdě trénují několikrát do týdne, vč. víkendů a soustředění a na další aktivity už jim proto tolik volného času
nezbývá. Osobně zastávám názor, že stačí, aby dítě provozovalo jednu volnočasovou aktivitu, ale dělalo ji poctivě a s plným nasazením.
Pokud byla anketa správně nastavena (pomineme-li skutečnost, že se jí zúčastnilo pouze 55 osob), bylo možno z každého počítače hlasovat pouze jednou.
V tom, že odpovědi preferující kroužek Fryštáckých mažoretek dorazily v podobný
čas, nespatřuji nic divného nebo špatného. Každý občan – rodič měl možnost
„lobovat“ za volnočasovou aktivitu, kterou navštěvuje jeho dítě.
Zaráží mě však jedna věc. Z jakého důvodu si pisatel článku (ing. Černý) veřejně „ulevil“ na úkor kroužku mažoretek? Tyto dívky hrdě a s nemalými úspěchy
(mistryně ČR v miniformaci) reprezentují naše město, jehož název si dokonce nesou ve svém jménu. A pokud bych šla ještě dále, trenérka Fryštáckých mažoretek
– slečna Nikola Dorazínová, DiS., ve svém volném čase několik let po sobě organizovala dobročinnou Vánoční akademii či soutěž mažoretek, jejíž výtěžek putoval
na konto „Dobrého anděla“ (podporující rodiny onkologicky nemocných dětí).
Takových lidí je dle mého názoru třeba si vážit a nikoli je veřejně očerňovat.
Mgr. Sylva Ševčíková

Adopce na dálku
Drazí sponzorští rodiče, Jak se Vám
daří? Mě se daří velmi dobře. V červnu
nám zase začala škola. Postoupil jsem
do 10. ročníku. 28. července proběhla
ve škole velká sportovní soutěž. Účastnil jsem se utkání v kabbadi a rongoli
- týmové sporty. 15. srpna, v Den Nezávislosti, jsem se zůčastnil pěvecké
soutěže a výhrál jsem 3. místo. 2. října
jsme oslavili Gandhi Jayanthi. V rámci
této události se naše škola zapojila do
programu Úklid ulic. V půlce října bylo
pololetí. Hodně jsem se na zkoušky připravoval a vše dopadlo dobře, kromě
angličtiny a matematiky, které byly docela obtížné. Po zkouškách jsem měl 15
dní prázdnin. Jeden týden jsem chodil
do školy na náhradní výuku a ten další
jsem byl doma. Učil jsem se a pomáhal
jsem. Děkuji Vám za všechny vánoční
dárky. Jsou krásné. Minulý rok jsem dostal deku a ručník. Všichni členové rodiny tyto dárky používají. Když to vidím,
tak mám z toho velkou radost. Přeji Vám
krásné Vánoce a štástný rok 2016.
Váš milující
Prema

Živý Betlém – poděkování
Fryštácká farnost a organizátoři „Živého Betléma“ děkují ﬁrmě Rudolf za zapůjčení pódia. Děkujeme také všem, kteří se zapojili do této tradiční vánoční akce
a v neposlední řadě děkujeme i Vám, kteří jste ji podpořili svými ﬁnančními dary.
Podařilo se vybrat téměř 10.000 korun a tyto peníze byly poskytnuty fryštáckým
skautům, kteří za ně dovybaví a opraví svou klubovnu.
Děkujeme.
Svatou rodinu tentokrát ztvárnili – Dáša, Markétka a Karel Zlámalíkovi.
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5R]SRþHWXSUDYHQê
.þ

6NXWHþQRVW
.þ

OKÉN KO ZASTU PITELE
3OQČQt
(%)

42 756 600,00
5 739 400,00
100 000,00
37 901 100,00

34 392 042,92
5 762 919,91
125 535,00
34 719 502,17

80
100
126
92

86 497 100,00

75 000 000,00

87

5R]SRþHWXSUDYHQê
.þ
118 000,00
20 000,00
203 100,00
30 000,00
150 000,00
20 000,00
320 000,00
130 000,00
36 000,00
5 309 000,00
8 489 000,00
2 470 800,00
64 300,00
18 900,00
29 600,00
902 000,00
1 022 800,00
7 267 100,00
10 000,00
45 000,00
276 000,00
108 000,00
1 182 000,00
0,00
80 000,00
112 000,00
473 000,00
396 000,00
0,00
80 000,00
375 000,00
0,00
227 800,00
613 100,00
710 000,00
1 035 500,00
63 100,00
15 000,00
0,00
10 000,00
61 000,00
15 000,00
3 477 900,00
2 307 000,00
806 600,00
534 500,00
0,00
0,00
44 000,00
4 750 800,00
3 368 000,00
37 200 000,00
25 000,00
285 000,00
1 000,00
7 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
1 900,00
3 000,00
50 000,00
606 300,00
833 100,00
15 000,00
1 609 000,00
9 920 300,00
630 000,00
230 000,00
2 002 600,00
36 000,00
0,00

6NXWHþQRVW
.þ
43 560,00
10 000,00
175 010,00

3OQČQt
(%)

26 615,00
150 000,00
20 000,00
54 047,00
26 414,50
0,00
2 989 219,82
2 574 741,21
445 347,00
5 230,00
5 928,00
7 347,00
541 065,83
991 805,20
7 014 627,00
10 000,00
12 000,00
257 832,30
41 780,00
923 819,56
0,00
51 546,00
23 502,00
13 600,00
88 398,00
0,00
9 617,00
330 940,30
15 000,00
137 137,00
576 252,00
610 000,00
701 829,50
59 000,00
15 000,00
0,00
5 000,00
11 000,00
15 000,00
1 840 681,70
655 569,70
604 808,87
512 356,00
0,00
0,00
43 621,00
3 458 573,46
2 410 345,50
37 141 017,22
25 000,00
68 624,20
1 000,00
7 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
532 764,80
6 655,00
1 316 239,00
8 002 143,34
306 688,95
252 634,00
2 026 120,00
35 787,05
0,00

37
50
86
89
100
100
17
20
0
56
30
18
8
31
25
60
97
97
100
27
93
39
78
0
64
21
3
22
0
12
88
0
60
94
86
68
94
100
0
50
18
100
53
28
75
96
0
0
99
73
72
100
100
24
100
100
100
0
0
0
100
0
100
0
0
64
44
82
81
49
110
101
99
0

78 249 841,01

77

14 745 000,00

3 249 841,01

22

-14 745 000,00

-3 249 841,01

22

101 242 100,00

Milí spoluobčané,
Dlouze přemýšlím, jak zareagovat na článek ing.
Dohnala. Vážení , já se nezmiňuji o desetiletí,nýbrž
o posledních dvou letech, kdy se tato skládka zaplnila materiálem, který do volné přírody určitě nepatří a obzvláště ne v ochranném pásmu I.stupně vodárenské nádrže s pitnou vodou. Co se týče čištění
potoka, mám informace od občanů jiné. Například
v Dolní Vsi, byl vytěžený materiál umístněn na březích potoka, jelikož vázla komunikace prováděcí ﬁrmy z majiteli pozemků na, který mněl být odvezen.
Firma mněla velké štěstí zapracovala vyšší moc!
nastalo období jednoho týdne, kdy vytrvale pršelo
a ejhle vytěžený materiál, najednou zmizel ptáte se
kam? Myslím, že není třeba dlouhého vysvětlování
no přeci opět v potoku a bylo vyhráno. Rád bych se
vrátil ještě k závoře, která jak tvrdí pan ing.Dohnal
měla zabránit dalšímu návozu materiálu. Závora
byla osazena takovým způsobem,že na pravé straně byl osazen trojúhelník z ocele pozinkovaný cca
délky 1,5m z levé části opět 1,5m a uprostřed zbylo
místo, kde by projel tank. Takto byla skládka ještě
několik dní, nežli se mezi těmito trojúhelníky, podařilo namontovat tyč se dvěma zámky, která skládku
deﬁnitivně uzavřela. V úterý 8.12.2015 jsem obdržel dva snímky na kterých jsou zcela zjevné návozy
dvou fůrek materiálu. Marně jsem přemýšlel, jak je
to možné a přišel jsem na to, že závora i zámky jsou
patrně kouzelné. Pokud závoru oslovíte kouzelným
slůvkem „SEZAME OTEVŘI SE“ můžete vjet. Co se
týká odpovědnosti zaměstnanců města, je nejlepší
tuto jednoducho hodit na občana. Občane, hlídej
nám náš pozemek, pořizuj fotograﬁe, informuj okamžitě příslušné orgány činné v trestním řízení. Občane nezapomeň splnit svoji zákonnou povinnost
aby jsi nebyl trestně odpovědný!!! Nezbývá mně nic
jiného nežli se zeptat, za co jsou placeni někteří
zaměstnanci města? Je vůbec možné, aby si zodpovědnost za svoji práci, takto zdůvodnil zaměstnanec městského úřadu ve Fryštáku? zastupitelé
za ČSSD budou nadále trvat na likvidaci veškerého materiálu na skládku kam patří a ne do lesa.
Přesně takovým způsobem začínala nevinně skládka na Žabárně, kterou taktéž založil Národní výbor
města Fryšták. Po uplynutí několika desítek let stála rekultivace skládky daňového poplatníka a EU
(dotace) téměř 50 miliónů korun. Co k tomu jiného
dodat. Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby Nový
rok 2016 byl pro Vás šťastný a zároveň úspěšný,
nejenom v práci, ale i v rodinném životě.
Vlasťa. F.
(Bez redakční úpravy.)

Blahopřání
Prvním letošním dítětem narozeným ve zlínské
Krajské nemocnici T. Bati, a. s., je Eliška Orsavová.
Narodila se 1. ledna 2016 v 6.37 hodin mamince
Haně Orsavové z Fryštáku.
Eliška váží 3020 gramů a měří 49 centimetrů.
Blahopřejeme a přejeme rodičům i malé Elišce
hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky od svých nejbližších.
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Okresní kolo soutěže ve ﬂorbalu
V úterý 8. prosince jsme se vydali, jako každý rok, na ﬂorbalový turnaj do Otrokovic. Pořádala jej ZŠ Mánesova. Nastoupilo celkem pět týmů za mladší žákyně (6.+7.
tř.) a to ZŠ M. Alše, ZŠ Mánesova, ZŠ Fryšták, ZŠ Slušovice a ZŠ Březnice a osm
týmů za starší žákyně (8.+9.tř.) a to ZŠ Slušovice, ZŠ Fryšták, ZŠ Napajedla, Gymnázium TGM, ZŠ Mánesova, ZŠ Štípa, ZŠ Kvítková, ZŠ Emila Zátopka Zlín.
Naše mladší žákyně si vedly velice dobře díky výborným střelkyním Karle Vodehnalové a Karolíně Komínové. Po odehraných čtyřech zápasech skončily na pěkném
2. místě. My, starší žákyně, jsme zabojovaly také výborně. Odehrály jsme celkem
pět zápasů a až ve ﬁnále jsme podlehly děvčatům ze ZŠ Mánesova, a tak jsme se
mohly radovat ze 2. místa.
Velké poděkování patří panu učiteli Radku Matulíkovi, který nám radil, jak máme
hrát, a také paní Marcele Krajčové, která byla naší psychickou oporou a nafotila super fotky. Za starší žákyně nejvíc děkujeme Zuzce Vidlářové za skvělý výkon
v brance, který celý den předváděla. Celý turnaj se moc vydařil a my se hrdě vracely
s krásnými poháry za druhá místa.
Vendula Hanačíková 9. B

Talentmánie 2015
Dne 2. 12. 2015 se ve školní jídelně
konala Talentmánie. Viděli jsme mnoho
pěkných představení. Děti tam kouzlily,
zpívaly a hrály na hudební nástroje. Diváci nadšeně tleskali a porota hodnotila.
V 5. B se umístila na třetím místě
Tereza Rektoříková s lidovou písničkou
Utěká zajíc. Druhé místo obsadila dvojice Terezie Jasenská a Martina Fuksová s koledou Sem, sem, pastýři - hrály
na klavír a housle. První místo vyhrál
Jan Javora s krásnou písničkou na ﬂétnu. Vítězové dostali ﬁdorkové medaile
a krásné diplomy.
Ester Poláková, žákyně 5. B

Bubny a boomwhackers
ve škole
Na podzim letošního roku vyhlásila
Nadace SYNOT možnost přijímat žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku
z tzv. Speciálního grantu. Nadace podporuje projekty v oblasti zdravotní a sociální péče, školství, zájmové činnosti
a církví.
Základní škola Fryšták zaslala projekt na nákup bubnů a boomwhackers
(zvukové tyče). Projekt bys schválen
a škola získala ﬁnanční příspěvek
ve výši 15 000 Kč. Bubny a boomwhackers využijeme v družině, v kroužku
bubnování a v hodinách hudební výchovy i při různých vystoupeních např. při
beneﬁčních akcích.
Tyto hudební pomůcky budou sloužit
k zapůjčení také mateřské škole a široké veřejnosti našeho města.
Dana Orsavová

Výstava
Dne 28. 11. jsme přišly navštívit
překrásnou výstavu pečiva a módních doplňků z 19.–20. století.

Při příchodu se nás ujala Klárka
Vejsová, která nás provázela a vyprávěla historii ke každému modelu.
Obdivovaly jsme její vědomosti, vzhledem k jejímu věku. Je to vynikající nápad uspořádat každoročně takovou
náročnou výstavu. Je to velmi náročné, jak časově tak i organizačně.
Proto chceme poděkovat paní
učitelce Knedlové, protože dokázala
věnovat svůj volný čas ve prospěch
veřejnosti. Pohoštění, kterého se ujali
žáci ZŠ, bylo velmi příjemné. Nezájem
občanů nás překvapil. Moc díky!

VÝSTAVA
očima dětí
Koncem
listopadu
proběhla
ve Fryštáku výstava pečiva a módních
doplňků. Pečivem přispěly 4 rodiny
a dvěma kusy školní jídelna. Tedy bylo
10 druhů pečiva. Možná, že se výstavka
mohla jmenovat „Módní doplňky a pečivo.“
Podívat se přišlo 115 občanů z našeho okolí a 3 z Bratislavy, jeden z Vietnamu. Škoda, dětem dala instalace, hlídání, provádění návštěvníků a následná
likvidace hodně práce. Byly vcelku zklamány tak malým zájmem z řad občanů.
Mnozí z návštěvníků se ptali, kdy
a jaká výstava bude příště. Někteří si
přáli dokonce 2x i 3x podobné akce. Ale
řekněte, pro koho, když není zájem širší
veřejnosti?
SK

9

Úspěch v literární soutěži
Někteří žáci naší školy se zapojili do literární soutěže, kterou vyhlásila Střední
odborná škola v Luhačovicích. Dle slov organizátorů bylo letos zasláno téměř 160
prací. Porota, jejímiž členy byli i známí spisovatelé Jiří Žáček a Jan Cimický, měla
před sebou opravdu nesnadný úkol. O to více nás potěšila zpráva, že Barbora
Osohová z 8.B získala za svou povídku s detektivní zápletkou zvláštní uznání,
které jí bylo předáno 11. prosince na slavnostním vyhlášení výsledků. Tohoto
aktu se kromě vedení luhačovické školy a zástupců města osobně zúčastnil i Jan
Cimický, který ve svém poutavém proslovu mimo jiné zavzpomínal na své literární
začátky. Zároveň ocenil vysokou úroveň a originalitu oceněných prací a popřál
všem přítomným inspiraci v jejich další tvorbě.
tn

Krabička léků
„Ell!“ zavolala jednoho dne slečna
Brainerová na služebnou Ellen. Slečna
Brainerová byla postarší dáma známá
svou netrpělivostí, ale nynější služebnou si oblíbila pro její dochvilnost,
a proto ji překvapilo, že ani po třetím
zavolání nebyla v dohledu. S velkou
nechutí, ale i zvědavostí opustila tedy
růžový salónek a vydala se na „výzvědy“ po svém „paláci“. Nikdo! Je zde
sama. „Vprostřed týdne. Kde je? Kam
se vypařila?“ Potichu si nadávala.
Uběhly dva dny a po služce jako by se
slehla zem. Nyní už byla hodně nervózní i slečna Brainerová. A proto pozvala
na pomoc zdejší policii se šerifem Kliternem v čele. Po stručném osvětlení
skutečnosti, že Ellen není k nalezení,
si šerif bez jakýchkoliv předsudků zapálil a usedl na gauč přímo vedle slečny Brainerové. Šerifova tvář nabrala
vzezření člověka, který je svírán obavami a pochybnostmi.
A potom den co den po pozdním
příchodu z práce usedal Klitern ke stolu stále zkroušenější. Zatímco jedl,
snášel drobné výčitky své ženy ohledně zpoždění, ale když se jí podíval
do očí, viděl jen porozumění. A proto
se jí svěřoval s těžkostmi případu, který má na stole.
Našli ji. Utopenou v jezírku pod vrbami. Lekníny zdobily její promrzlé, vodou zvrásněné zkroucené mrtvé tělo.
Po důkladné prohlídce okolí šerif narazil na jistý předmět – ještě neotevřenou
krabičku od léků. Místo činu opustil
po poledni a zamířil přímo do lékárny.
„Slečno,“ řekl „mohla byste mi říct,
k čemu slouží tyto léky?“ „Ovšem, minutku,“ odpověděla mladá lékárnice
a odběhla do skladu. Za necelých pět
minut se vrátila a na šerifa vychrlila
plno latinských i jiných pro něho smysl nedávajících výrazů. Zaujala ho až
poslední věta: „Tyto léky používají lidé,
kteří trpí určitou vadou štítné žlázy.“
Šerif poděkoval a pomalu zamyšleně
odcházel od pultu.
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Ani ne za dvě hodiny zazvonil zvonek
u domu Linkolnstreet 206. Otevřela hubená, malá paní, na které bylo znát, že
její tvář stále zdobí úsměv, nyní ovšem
přebitý smutkem. „Dobrý den, přejete
si?“ vyhrkla. „Zdravím, paní Layonsová. Jsem šerif Klitern a vyšetřuji smrt
Ellen Emotové. Upřímnou soustrast.“
Paní se zachvěla, ale po chvíli vklouzla
se šerifem do domu a zavřela dveře.
Jako první začal hovořit šerif. „Paní Lyonsová, vím, že je to pro vás bolestná
událost, ale povězte mi vše, co víte
o Ellen.“ Po tichém polknutí spustila.
„Brzy po svatbě jsme se s manželem
dozvěděli, že nemůžeme mít dítě. Velmi nás to mrzelo, a proto jsme zanedlouho obešli několik sirotčinců. Ellen
se nám zalíbila na první pohled. Ani
to, že se narodila se zvláštní vrozenou vadou štítné žlázy, nás neodradilo
od úmyslu vzít si ji domů. Na nezbytné
léky pro Ellen jsme díky podpoře mé
i manželovy rodiny měli dost peněz.
Rostla jako z vody. Ve škole jí všechno šlo a každým rokem byla krásnější.
Když vystudovala vysokou školu se stipendijní podporou, chtěla odjet na rok
do ciziny. Ale pro nutnost trvalé a nákladné léčby nemohla, a tak si zatím
našla jen skromnou práci zde, u slečny Brainerové.“ Šerif jí skočil do řeči:
„Měla nějakou známost?“ „Och, ano,
je to chlapec z chudší rodiny, ale díky

jakémusi svému vynálezu už vystoupil
o nějaký ten stupínek výše. Nyní pracuje ve zdejší továrně na ...“ „Omlouvám
se, že vám opět skáču do řeči, ale věděl o nemoci vaší Ellen?“ „Ne, to ne,“
řekla paní Layonsová. „Ellen se bála
povědět mu o ní.“ „Moc děkuji, velmi
jste mi pomohla. A nyní už vás nebudu
rušit ve vašem smutku, těšilo mě,“ řekl
šerif a odkráčel zahloubán do svých
myšlenek. Už se stmívalo, a tak nechal
návštěvu továrny až na zítřek.
Již brzy ráno stál před továrnou.
Nejdřív zašel k vedoucímu podniku
a potom se vydal ke stolu, u kterého
pracoval pan Jerry Tothanter. „Dobrý
den, jsem šerif Klitern a vyšetřuji smrt
Ellen Emotové.“ Mladík se jen zachmuřil a odpověděl na pozdrav. Ale šerif
postřehl zachvění a cuknutí v prstech.
„Vy jste ji znal, že?“ „Ano, chodili jsme
spolu, Ellen byla úžasná,“ odvětil prudce. „Ano, to věřím, do té doby..,“ zarazil
se šerif. „Jak je to vlastně dávno, co
jste se dozvěděl o její nemoci?“ „Prosím?! Ellen byla úplně zdravá!“ „To jste
si myslel do minulého pondělí, že?!“
„Nevím, o čem mluvíte, šerife,“ odpověděl na první pohled přímo, avšak šerif vnímal jeho nervozitu. „Chystali jste
společný život, ale když jste se dozvěděl, že Ellen je poměrně vážně nemocná, vaše představy se najednou zhroutily. Pro cestu vzhůru jste potřeboval
ženu, která by byla vaší oporou, která
by vás reprezentovala. Ale nemocná
Ellen, ta by se pro vás stala jenom zátěží, brzdou. O nákladech na léčbu ani
nemluvě. Ale věděl jste, že ona sama
by se vás nevzdala, a tak jste ji zabil.“
„Ne!“ vzkřikl zprudka Jerry. „Ale ano,
věděl jste, že její imunita je ochromená a jen kapička jedu postačí, aby
zemřela, a přitom se v těle nenajde.
A navíc máme svědka, který vás s ní
tehdy viděl.“ „Nikdo mě nemohl vidět,
byla tma ...“ Zarazil se, polkl a zhroutil
se na židli. „Pane Tothantere, zatýkám
vás pro vraždu Ellen Emotové,“ řekl šerif a vytáhl pouta.
Po zhruba týdnu se u šerifa zastavila paní Layonsová. „Pane Kliterne, moc
vám děkuji za rozluštění té záhady, ale
jedna věc mi stále vrtá hlavou. Proč
ji přesunul do toho jezírka?“ Šerif se
usmál a řekl: „Poblíž jsem našel krabičku od léků. Plnou – ještě neotevřenou. Doufal, že si toho někdo všimne
a usoudí, že Ellen si zapomněla vzít lék
a poté se v záchvatu šílenství utopila.“
Barbora Osohová, 8. ročník
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Perníkové odpoledne
V sobotu 28. 11. uspořádala místní
skupina ČČK předvánoční pečení perníčků.
Věra a Alena Divilovy připravily těsto
a od 14 hodin jsme začali péct. Sešlo
se nás hodně. Menší, větší pekaříčci,
někteří s maminkami, babičkami, do-

konce i pár tatínků přiložilo ruku k dílu.
Každý se chopil svého válečku, z tašky
vytáhl vykrajovátka a pak už jsme jen
nestíhali sázet plechy do trouby. Fantazii se meze nekladly a tak vznikaly mnohé zajímavé kousky. Kdo měl zájem,
upečené perníky mohl zdobit. S potě-

šením musím konstatovat, že některé
perníky byly nádherně propracované.
Vlastně každý kus byl originál. Všichni
naši malí pekaři si na konci odnesli výslužku v podobě perníkového zvonečku.
A vy jste naše výtvory mohli zhodnotit a ochutnat na Mikulášské besídce
a 23. 12., při předávání Betlémského
světla u kapličky.
Věříme, že vám chutnaly.
Popelářová Hana

Tanec ve Fryštáku
Společenský tanec zažívá velký rozmach i díky pořadu Star Dance. Každý
se rád podívá, poslechne dobrou hudbu.
Ve Fryštáku tančíme už 15 let a naučili
jsme tančit více jak 150 tanečních párů.
Tančili jsme na Horňance, nyní u Žáků.
Tančit chodí mladí ve věku 25–30 let,
střední generace, ale i senioři přes 60
let. Začátečníci přicházejí s obavami, že
to nezvládnou, ale po několika týdnech
poznají, že se učí velmi rychle…
Všichni absolventi jsou lepší než
Pavlásek… tančíme standart (waltz, tango, quickstep, valčík i polku), latinu (cha
cha, rumba, samba, jive).
Přijďte mezi nás!!! Začínáme 4.
února 2016 a deset dalších čtvrtků od
18 do 19.30 vždy „U Žáků“.
Oblečení volné, lehké boty. Občerstvení je zajištěno. Povoleno je i pivo. To
proto, aby to měly manželky jednodušší
při „přemlouvání“. Vstupné symbolické.
Těší se na na Vás
Dr. Jiří Vavřička
a Marie Schwallerová.
Tel. 603 155 665
e-mail: j.vavricka@obalprint.cz

VÁNOČNÍ POHÁR
V sobotu 12. 12. jsme se v ranních
hodinách vydaly s Fryštackými mažoretkami a statným doprovodným týmem
rodičů do Dubňan, které leží nedaleko
Kyjova. Na této soutěži jsme poprvé
předvedly tři nové choreograﬁe a všechny naše tři starty byly úspěšné. Holky si
vybojovaly 2x zlaté místo a 1x stříbrné,
formace baton junior získala zlaté ocenění, miniformace baton junior získala
také zlaté ocenění a miniformace baton

kadet získala stříbrné ocenění. Holky
byly moc šikovné, všecny sestavy zatancovaly velmi pěkně. Nakonec bych touto cestou ráda poděkovala samotným
mažoretkám za píli a výdrž, také velké
DÍKY patří jejich rodičům, kteří jsou velmi trpěliví, obětaví a ochotní a hlavně
za to, že je v takto náročném sportu
podporují. Další nemalé DÍK patří panu
starostovi a městu Fryšták za podporu
a pomoc. A samozřejmě nesmím zapomenout na „naše“
skvělé hasiče (SDH
Fryšták) v čele s panem L. Richtrem, kteří s námi mají stále
trpělivost, pomáhají
nám a stále nám
umožňují
trénovat
na hasičské zbrojnici.
Všem výše uvedeným děkuji.
Nikola
Dorazínová, DiS.
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Bez trpělivosti se nemůžeme stát svatými.
Don Bosco
9. června odjeli k maturitním zkouškám klerici Mikulík, Langer a Fabík. Odpoledne odjel Msgre. Štancl.
10. června ráno odjeli další 4 maturanti klerici Vitásek, Ondrášek, Pustka
a Škorpík. Ve 12.30 se vrátili první tři
maturanti. Každý dostal k obědu ½ l
piva. V 16 hodin přijeli další 4. Všichni
s trofejemi, dobře. Ondrášek s vyznamenáním. Dostali nářezu a ½ l piva.
11. června odjel pan ředitel s muzikanty na sv. Hostýn na pozvání tamějšího rektora hrát na Boží Tělo. Další dny
jezdili chlapci podle rozpisu na ústní
zkoušky na Arcibiskupské gymnázium
do Kroměříže.
18. června se pořádala akademie
na zakončení školního roku. Pořádán
byl sportovní festival, který se však nemohl plně rozvinout, jednak pro zákaz
říšského protektora, jednak pro velkou
bouři. Některá čísla byla provedena až
po dešti. Slavnostní oběd byl v divadle
a společný.
20. června se chlapci rozjížděli
domů.
23. června přijel pan inspektor, aby
podepsal výpověď kuchařce.

Pozvánka na ples
Zveme všechny příznivce salesiánského díla na 16. DISácký ples, který
se koná 16. ledna 2016. Vstup tradičně od 19.30 hod. z vchodu od kostela. Hraje skupina LORD z Hroznové
Lhoty. Vstupné 80 Kč.
Rezervace vstupenek bude možná
do středy 13. ledna, po tomto termíny
se všechny zamluvené lístky dají do
volného prodeje. Je možná rezervace
stolů. A letošní ples je kloboukový!!!

Kronika ústavu (35.)
školní rok 1938–39
24. června dostala kuchařka dopis
pana inspektora o přijetí výpovědi. Byla
z toho na nic. Oběd opožděn a večeři
už nechystala. Sbalila si všechno své
prádlo a večer si přišla jen pro večeři.
Velkou část odpoledne strávila na vrátnici, kde si vylévala panu Astrovi své
rozbolené srdce.
25. června přijel P. Dvořák kázat
chlapcům duchovní cvičení. Zúčastnilo
se jich kolem 30. Byly polouzavřené: 2
ministranti z Holešova, 2 z Franckovic,
8 ze Zlína a 2 ze Želechovic. Na konci
se fotografovali. Přijel též kuchař pan
Lovecký a Augustin Holík, jemuž zemřela maminka.
26. června šli kluci do Velikové na
pohřeb Holíkovy maminky. 16 chlapců
jelo do Holešova na přijímací zkoušky.
Všichni udělali, Slavík s vyznamenáním.
Doma měli ještě zkoušku z kreslení.
28. června přijel P. Jurák ze Zlína
pro své exercitanty. Po slavnostním
obědě - polévka, řízky, bramborový salát, buchty a citrónová šťáva – odjeli
chlapci i P. Dvořák domů.
30. června začaly exercicie pro děvčata. Zúčastnilo se jich asi 20. Jelikož
odjel P. Dvořák, padl los na P. Navrátila.
V neděli byl závěr se mší sv. a poslední
promluvu měl pan farář.
4. července k nám přijela 80 členná
výprava z Jihlavy. Podívali se na kapli
a po ústavě a hned zase jeli dále. Kluci
byli na sv. Hostýně.

5. července jel pan ředitel kázat
do Velikové na hody a měl tam též mši
sv. P. Černík vedl fryštáckou pouť na sv.
Hostýn. P. Franta šel kamsi v 17.30 hod
a vrátil se kolem 22 hodiny. Tyto dny jak
P. Černík, tak P. Franta, vycházejí bez
dovolení. P.Černík chodí soustavně ven
bez dovolení. Chodí na třešně, na návštěvy do domů. Vrací se jen na oběd
a na večeři. Dělá si co chce! Pan Hasilík
jel s oratoriány na kolech do Holešova
hrát zápas v házené, odtud jeli na zájezd k Hasilíkům, dojeli však jen do Bystřice p. Host. Tam se v hostinci napili
a kolem 16 hodiny se vrátili domů.
9. července vypomáhal P. Novosad
ve Slušovicích.
10. července přijel odpoledne kolem 17 hod na návštěvu p. prelát Vašek
z Olomouce.
13. července byl u nás návštěvou
P. Kunovský, farář z Chudobína. Večer měl pěkné slůvko o přednáškách
na Velehradě. druhý den ve 13 hodin
odjel. V 17 hod tu byla paní Seilernová
z Lešné, žádala pana ředitele, aby tam
na zámku byl dva dny. S pánem je zle.
Od pondělka tam bude jeden důstojný
pán z Olomouce na dobu 14 dnů (kancléř
Nevěřil). Z Velehradu z duchovních cvičení se u nás zastavil ex-salesián František Rochla. Zdržel se přes noc a na
druhý den odpoledne v 17 hod. odjel.
Od středy v poledne do soboty ráno se
u nás zdržel náš ex-chovance z Mor. Ostravy Josef Vlček. Ve čtvrtek byl s P. Navrátilem na pouti na sv. Hostýnku.
15. července odjel pan ředitel
ve čtvrt na devět ráno na Lešnou. Odpoledne se tu byl ptát strážník na pana
Loveckého, jehož pokousal pes řezníka
Unzeitiga, je-li zde jako placená síla
nebo ne. V 18 hodin večer měl u nás
vdavky pan Nedoluha Antonín soukromě před 2 svědky. Sezdával je P. Černík
z pověření pana faráře. Pak jel kamsi
s nimi a vrátil se, když přesně tloukla
půlnoc.

POZVÁNKA
na Den otevřených dveří
V neděli na svátek Dona Boska
31. ledna se uskuteční na DISu Den
otevřených dveří. Budeme na Vás čekat od 14 hodin a nabídneme Vám
prohlídky domu, soutěže pro děti,
slaňování či skvělý bar.
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DÁVNO, DÁVNO JIŽ TOMU...
(Připomínáme si 660. výročí nejstarší zmínky o Fryštáku – 1356)
„Kdo zapomíná na minulost, připravuje se o budoucnost“ (W. Churchill)

Jak jsme předeslali ve Fryštáckém
kalendáři na rok 2016, vévodí mezi jubilei regionu připomenutí nejstarší písemné zprávy o Fryštáku z L. P. 1356. Velké
oslavy ke kulatým výročím uspořádalo
město roku 1956 (600 let) a před deseti léty (2006). Popřejme tedy i letos osudům kraje a generací v Brázdě
fryštácké špetku místa také na půdě
Listů fryštáckých.
Z nedohledna věků vyvstávají matné kontury z počátků tohoto teritoria,
jež společně, byť v obměněné sestavě
obýváme. Nestor pamětníků Fryštácka,
pan Miroslav Ticháček z Lukovečka,
upozornil mě nedávno na fotograﬁi zahojeného rohu prvohorního belemnita
z bývalého zatopeného lomu fryštácké
skály v blízkosti lukovečského katastru,
zveřejněné v jednom z naučných časopisů 40. let minulého století. Z časů geologického zrání, vzdáleného na desítky
až stovky milionů let, pochází i zkamenělina posledního článku konce ocasu
předvěkého štíra, kterou jsem nalezl
v lomu vypuštěné Fryštácké přehrady
a coby šesťáček či sedmáček přinesl
do místní školy.
Při putování našimi lesy setkáváme
se se stopami dramatických geologických procesů, jež se tu dávných dobách
odehrávaly. Jaký živel orval routovitě
tvarovanou skálu na vrchu Velá nad Vítovou? Kdo rozmetal bezpočet balvanů
a skalních útvarů ve zdejší krajině, jaké
dravé proudy vyryly hluboké vrásky v našich lesích?
Nemnozí z nás při putování krajem
s nostalgií tuší, v jaké panenské podobě vynacházel se na sklonku třetihor
a počátkem čtvrtohor tento prostor, než

do něho vtiskli své stopy možná i naši
prapředkové některých z nás – první lovci,
sběrači a později pastevci a zemědělci...
Geologové řadí Fryštáckou brázdu
jako součást Západních Karpat k račanské jednotce magurského ﬂyše. Pískovec,
jíl, spraše a sprašové hlíny tvoří podloží
míst, v nichž naše rody či nově příchozí
zakotvili při své pozemské anabázi.
Fryštácko, nalézající se na pokraji
Hostýnských vrchů, pokrývaly původně
bukové a jedlové porosty, nechyběly tu
břízy, olše, habry, lípy, osiky, jasany,
vrby či jalovce, nemalou část plochy
tvořily chrastiny. Fryštáckou faunu představovali srnci, jeleni, zajíci, králíci, koroptve, sluky, jeřábci... I na lukovském
panství nechyběly hony na jeleny. Jako
škodnou připomínají archivní prameny
např. kuny, tchoře, lišky, jestřáby a ostříže. Ve středověku panoval strach
z vlků, poslední medvěd prý byl uloven
za Albrechta z Valdštějna v l. polovině
17. století.
První zemědělci a pastevci přicházeli na Fryštácko z Pomoraví v době neolitické – mladší době kamenné (zhruba
mezi 3. a 2. tidíciletím před Kristem).
Tož tolik, milí přátelé, na úvod seriálu našeho putování zášeřím času.
Snad by neškodilo také připomenout, kde byste se mohli, pokud máte
chuť nahlédnout do kuchyně reálií a tradic fryštáckých, dovědět více o vývoji
tohoto malebného „babiččina údolí“.
Proto uvádím i přehled dalších vydaných prací. Připomínám také informace
ve Fryštáckých listech či každoroční kalendáře.
S pozdravem a přáním pevného
zdraví, porozumění a důvěry
SLÁVEK ZAPLETAL, kronikář

Pravěká osada v prostoru mezi Potoky a Horní Vsí (dle Martina Ševčíka)
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Milé příznivkyně slov a vázaného papíru
a milí příznivci téhož,
19. října jsme konečně po 4 měsících dokončili revizi knihovního fondu Vaší
knihovny, v jejímž průběhu nám prošlo rukama přes 20 000 svazků knih. Uzavření
revize bylo prodlužováno čekáním na návrat několika desítek posledních nezrevidovaných titulů. Proluka, během níž jsme nemohli zapisovat nové tituly, byla
strašlivá, proto jsme v následujících dvou týdnech a dvou dnech rozšířili nabídku
knihovnu hned o 114 nových přírůstků.
Níže jsme z nich pro Vás připravili několik zájmuhodných tipů. Neváhejte a přivoňte!
my z knihovny
BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Biermannová Franziska – Pan Lišák má
knihy rád!
Malý pan Lišák má moc
rád knihy. Co to znamená, že je má rád? Má je
rád opravdu a natolik, že
pokaždé, když nějakou
dočte do konce, tak ji se
špetkou soli a trochou
pepře spořádá. Svou zálibou v knihách tedy nejen naplňuje touhu po vzdělání, nýbrž i zahání hlad. A ten
má stále obrovitý. Nezastaví se ani před
knihami z městské knihovny. Jednoho
dne však vezme útokem knihkupectví
a pak už ho nečeká nic jiného než cesta
do vězení…
Dashner James – Labyrint. 3, Vražedná
léčba
Thomas a hrstka jeho
přátel unikli z nástrah Labyrintu. Přežili náročnou
pouť Spáleništěm. Mnohokrát si mysleli, že už
je konec, že to nemůže
být horší. Přesto mají ty
nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí teprve
před sebou. Ve světě, který se pod tíhou zákeřné nemoci hroutí před očima,
mezi šílenci na straně jedné a nevyzpytatelným ZLOSINem na straně druhé, se
musejí poprat o naději. Ale mohou vůbec
ještě někomu věřit?
Havlíčková Jana a Eichlerová Ilona – Logopedické hádanky
Hádanky ve formě veršů
jsou určeny k upevňování výslovnosti českých
hlásek a současně rozvíjejí u dětí smysl pro
rým, rytmus a jazykový
cit. Dvouřádkové hádanky tvoří mezistupeň mezi nácvikem slova
a básničky. Navíc jsou hádanky pro děti
zábavné, protože se na jejich „přečtení“
samy podílejí tím, že hledají vhodné slovo.
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Kastnerová Alena – O nevyřáděném dědečkovi
Byl jednou jeden docela
obyčejný dědeček, který si poklidně žil ve své
chaloupce, pil turka
s rumem, čural na hnůj
a nic mu nescházelo. Až
do chvíle, kdy ho hodná
snacha přestěhovala, prý pro jeho dobro, z venkova k nim do městského paneláku. V tom okamžiku se z něj stal dědeček neobyčejný, který celé městečko
obrátil vzhůru nohama. V té panelákové
šedi se totiž cítil tak nějak… nevyřáděný.
A tak si vzpomněl na své dětství a začal
dělat všechno to, co tak rád dělával jako
malý kluk – sáňkovat na aktovce, hrabat
se na smetišti, pouštět vánoční kapry
zpátky do řeky, chodit v noci na hřbitov
a podobně. Akorát že každá jeho akce
nabrala trochu nečekaný spád.
Míková Marka – Škvíry
Malá Matylda nemá tušení, proč s ní nežije její
maminka a kam se vůbec poděla, a velice se jí
po ní stýská. Žije v panelákovém bytě s workoholickým tatínkem-režisérem, pere, vaří, nakupuje a uklízí. Potýká
se s tatínkovými náladami a cítí se velice osamělá. Tatínek je pohlcen svou
prací a na Matyldu si téměř nedokáže
najít čas, přijde pozdě i na koncert, kde
jeho dcera hraje na klavír. Matylda mu
to však nemá za zlé, tatínkův ﬁlmařský
svět ji fascinuje. Jednoho dne si Matylda
při hledání sousedčiny zatoulané fretky
povšimne pod schody zvláštní škvíry.
Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě,
plném obrazů zvířat a jemné hudby, světě, kde je všechno přátelštější, laskavější, kde jsou nasyceny její potřeby a kde
v závěru příběhu najde svou ztracenou
maminku i vysvětlení, proč musela prožít
dětství bez ní...
Kniha autorky, která Fryšták několikrát
navštívila (naposled v roce 2014, kdy
četla dětem z prvního stupně ZŠ ze své
knihy Mrakodrapy), byla nominována
na Magnesii Literu.

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Grannecová Yannick – Bohyně malých
vítězství
Institut pokročilých studií, Princeton, 1980.
Ředitel pověří mladou
dokumentaristku Annu
Rothovou, aby získala
archiv Kurta Gödela,
nejuzavřenějšího a nejuhrančivějšího matematika 20. století. Anna se
proto musí spřátelit s ovdovělou Adélou
Gödelovou, známou fúrií, která archiv,
vědecky neobyčejně cenný, odmítá vydat; zřejmě proto, aby si vyřídila staré
účty s princetonskou vědeckou komunitou. Hned při prvním setkání Adéla Anniny úmysly prohlédne. Proti očekávání
ji nevyhodí, ale určí pravidla hry. Stará
paní ví, že brzy zemře, a potřebuje vyprávět příběh, který nikdo nechtěl slyšet.
Od zářivé Vídně třicátých let po poválečný Princeton, od anšlusu po maccarthismus, od konce pozitivistických ideálů
po nástup nukleárních zbraní tak Anna
objevuje životní dráhu génia, který neuměl žít, a ženy, která uměla jen milovat.
Lagercrantz David – Dívka v pavoučí
síti. Milénium 04
Dívka v pavoučí síti vychází v českém překladu
zároveň se švédským
originálem a anglickým
překladem. Čtvrtý díl
Milénia vychází k desátému výročí švédského
vydání prvního románu
Muži, kteří nenávidí ženy (česky Host
2008). Práva na čtvrtý díl Milénia byla
prodána do čtyřiceti zemí. Dosavadní
trilogie vychází v padesáti zemích světa
a prodalo se jí přes osmdesát milionů
výtisků. Jen v České republice se čísla
prodejů vyšplhala na čtyři sta tisíc.
Časopis Milénium má nové majitele
a jeho kritici tvrdí, že Mikael Blomkvist je
vyhořelý a že uvažuje o změně zaměstnání. Pozdě v noci Blomkvistovi zavolá
profesor Frans Balder, přední odborník
na výzkum umělé inteligence. Balder
mu tvrdí, že pro něj má důležité informace o americké zpravodajské službě
a že byl v kontaktu s výbornou mladou
hackerkou, která se podobá někomu,
koho Blomkvist velice dobře zná. Mikael Blomkvist doufá v exkluzivní reportáž,
kterou on i Milénium tak zoufale potřebuje. Lisbeth Salanderová má jako obvykle své vlastní plány. Ale nadešel čas,
aby se jejich cesty ještě jednou zkřížily.
Lundiaková Hana – IMAGO
Nepraktická křehká svobodná matka
Houžvička jde do světa. Do loktovačky
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o životní pohodlí, o práci,
o úspěch, o peníze, o virtuální komunikaci, o kariéru. Stop! Fuck sex! Ani
náhodou! Hrdinové existenciálního románu IMAGO jdou jednoznačně proti tomuto žebříčku hodnot.
Přinášejí tak surreálně pitoreskní obraz
současné české společnosti: dystopicky
hluché, nesvobodné, dokonale obchodovatelné a plně závislé na zdrojích, které
jsou mimo její kontrolu. Budeme ještě
lidmi, až ztratíme schopnost naslouchat? Budeme ještě lidmi, až ztratíme
schopnost řeči, smíchu a intuice? Budeme?
Kniha byla nominována na Magnesii Literu.
NAUČNÁ LITERATURA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Cílek Václav a kol. – Labyrinty světa
Labyrinty světa jsou neobvyklou dárkovou knihou s originální představou labyrintů od našich
významných výtvarníků,
jakými jsou Pavel Čech,
Iku Dekune, Matěj Forman, Renáta Fučíková,
Jan Hísek, Michaela Kukovičová, Galina
Miklínová, Markéta Prachatická, Petr
Sís, Chrudoš Valoušek, Martin Velíšek
a Jiří Votruba. Čtenář má možnost prstem či ve fantazii procházet a proplouvat jedinečnými dvoustrannými ilustracemi, anebo se začíst do zasvěceného
průvodního textu Václava Cílka, který
je fenoménem labyrintů fascinován již
dlouhá léta. A současný svět jako by se
k principu labyrintů znovu vracel. Úvodní
slova zamyšlení nad tajemstvím labyrintů od Václava Cílka nechť jsou pozváním k četbě a prohlížení této výjimečné
knihy. Jsou též neotřelým vysvětlením,
jaký je rozdíl mezi bludištěm a labyrintem: „Bludiště je hrozné místo podobné vězení, kde se člověk může navždy
ztratit. Bludištěm se bloudí, labyrintem
se prochází. Labyrint nás neočekávaným
způsobem vede do skoro zapomenutého
středu světa anebo možná vlastní bytosti.“
Horák Ondřej a Franta Jiří – Proč obrazy
nepotřebují názvy
Kolik je na světě originálů, co všechno změnil černý čtverec a proč
by někdo kradl pisoár?
Na takové a mnohé
další otázky nabízí odpověď tato vizuálně hravá kniha o moderním
umění. Publikace poprvé představuje

nejvýznamnější období historie výtvarného umění snadno pochopitelnou a zábavnou formou, která zaujme jak děti,
tak jejich rodiče. Malí i velcí čtenáři se
mohou dozvědět, jaký je rozdíl mezi galerií a muzeem nebo co je to aukce a depozitář. V knize naleznou navíc napínavý
detektivní příběh v komiksové podobě
a obrazový rejstřík slavných umělců a jejich děl.
Kniha získala ocenění Magnesia Litera
za knihu pro děti a mládež.
Revenson Jody – Bestiář Harryho Pottera
Mozkomorové a domácí skřítci, jezerní lidé
a draci čínští ohniváči
– to je jen pár příkladů
kouzelných tvorů a strašidelných monster, jimiž
spisovatelka J. K. Rowlingová zabydlela kouzelný svět Harryho
Pottera. Tvorové a zvířata, kterými se
hemží knihy a ﬁlmy o Harrym, jsou zábavní, velkolepí, děsiví i láskyplní. Jsou stejně různorodí jako povahy studentů Školy
čar a kouzel v Bradavicích. Kniha Bestiář
Harryho Pottera nabízí zasvěcený a komplexní vhled do fascinujícího procesu,
během něhož se podařilo přivést tento
zvěřinec v rámci veleúspěšné série ﬁlmů
o Harrym Potterovi k životu. Detailní proﬁly všech tvorů obsahují vzácné výtvarné koncepty, zákulisní fotograﬁe a tajné
recepty ﬁlmařů z archivu společnosti
Warner Bros. Knihu doplňuje samostatný plakát s portréty všech tvorů a interaktivní katalog Velkoprodejny Mžourov.
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Fajmon Hynek (ed.) – Sovětská okupace Československa a její oběti
Sovětská okupace Československa trvala dlouhých 21 let. Dosud přitom nikdo
přesně nespočítal, kolik našich spoluobčanů bylo během této okupace zabito,
zraněno nebo znásilněno okupačními
silami a kolik občanů bylo zabito, zraněno nebo jinak postiženo domácími kolaboranty. Podle dosud neúplných údajů
přišlo za dobu okupace o život více než
200 občanů a více než 2 000 jich bylo
vážně zraněno. Počty znásilněných nebo
jinak postižených osob jsou ještě daleko vyšší. Tyto oběti nebyly dosud řádně
odškodněny, na rozdíl např. od obětí
německé okupace. Texty sebrané v této
publikaci zajímavým způsobem propojují
odborné historické poznatky o počátcích
sovětské okupace s úvahami o morálních nárocích na soudobý stát a jeho
občany. O sovětské okupaci však tento sborník nepojednává pouze řečí dat
a chronologického popisu událostí. Je
v něm představeno několik životních pří-

běhů, jejichž cesty se tragickým způsobem proťaly s okupační mocí.
Herman Marek – Najděte si svého marťana : … co jste vždycky chtěli vědět
o psychologii, ale ve škole vám to neřekli…
Kniha je cenná hlavně
tím, že je napsána odborně, přitom naprosto
srozumitelně, autor si
s pomyslným čtenářem
vlastně povídá. Objevíte v ní svěží pohledy
a úvahy z oblasti sebepoznání, mezilidských vztahů a výchovy malých dětí. Dozvíte se informace,
o kterých s překvapením zjistíte, že je
prostě potřebujete k tomu, abyste mohli
vést spokojený život. Text v knize je silný
a místy až naléhavý a zejména vás zaujme to, s jakým citem Marek Herman
popisuje svět malých dětí.
Johanisová Naďa – Ekonomičtí disidenti : kapitoly z historie alternativního
ekonomického myšlení
Autorka v neobyčejně
čtivé knize představila
24 světových a českých
osobností, které se
svým vkladem navždy
zapsaly do dějin ekonomie. Bohužel, hlavní
proud světové ekonomie
nedostatečně oceňoval přínosy většiny
zmiňovaných, myšlenky řady z nich jsou
náhle oprašovány až v souvislosti se
světovou krizí, kdy řada letitých „pravd“
ekonomie najednou selhala. Seznamte
se se zajímavými životními osudy i ekonomickým uvažováním takových osobností, jako byli Máhatmá Gándhí, Gilbert
Keith Chesterton, Karel Marx, Ladislav
Feierabend, John Ruskin, Vandana Shiva, Ivan Illich, František Cyril Kampelík
a další. Poznejme, co to jsou „kampeličky“, jak fungují alternativní měny, mikroúvěry bangladéšským ženám, bezúročné
peníze, všemožné druhy družstev a další
nesmírně zajímavé záležitosti.
Liao Yiwu – Kulky a opium
Časně ráno 4. června
1989 mobilizovala čínská vláda lidovou armádu, aby potlačila mírovou
demonstraci desetitisíců
studentů, kteří požadovali větší svobodu a demokracii. Na Náměstí
nebeského klidu pak armáda zmasakrovala tisíce lidí, což vyvolalo vlnu zděšení.
Čínská vláda nikdy nezveřejnila, kolik lidí
rozjezdily tanky, kolik studentů bylo zastřeleno nebo ubito k smrti. Liao Yiwu,
který krveprolití předjímal ve své básni
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napsané den před vlastním masakrem
a byl za její uveřejnění na čtyři roky odsouzen do žaláře, vedl potají rozhovory
s očitými svědky a příbuznými obětí.
Vzniklo tak šokující i dojímavé svědectví
o nepochopitelných událostech 4. června a statečných lidech, kteří zaplatili
za svoje přesvědčení životem.
Schovanec Josef – O kolečko míň : můj
život s autismem
Schovancova kniha představuje autentický ponor
do nitra člověka, který
svůj handicap dokázal
proměnit ve výhodu.
Ve Francii vzbudilo jeho
svědectví
mimořádný
ohlas – šlo o vůbec první
vyprávění muže postiženého autismem, jenž nechal veřejnost
nahlédnout do svého vnitřního světa.
A podobné výlučné postavení má vydání
knihy O kolečko míň i v českém prostředí. Autor, jenž sám ovládá deset jazyků,
prokazuje nejen nebývalou stylistickou
a myšlenkovou kultivovanost, ale též

ohromující vzdělanost a sečtělost, a nabízí tak čtenářům strhující a napínavou
výpravu do zákoutí lidské mysli.
Tučková Kateřina a kol. – Fabrika :
příběh textilních baronů z moravského
Manchesteru
Moravský Manchester, tak se říkávalo
Brnu v dobách jeho největší slávy. Látky
ze zdejších textilek zaplavovaly doslova
celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach
v 19. století proměnil město v sebevědomé a moderní centrum. Slavné vily,
nádraží, ulice a parky a koneckonců
i brněnský hantec, to vše vznikalo v souvislosti s rozvojem textilnictví. Odvrácenou stranou tohoto vzmachu však byly
stávky zbídačených dělníků, sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících
od rozbřesku do noci v prachu a hukotu
tkalcovských strojů.
Kniha Kateřiny Tučkové Fabrika vypráví
příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel
v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších

textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení
rodinné historie se odráží i celá 250
let trvající minulost moravského Manchesteru. Kniha je doplněna odbornými
hesly a fotograﬁckým materiálem z brněnských archivů, a je tak dokonalým
průvodcem po dnes již zaniklém textilním Brně. Publikace vychází u příležitosti výstavy Brno – moravský Manchester, uspořádané na přelomu let 2014
a 2015 v Moravské galerii v Brně.
(Zdroj: kosmas.cz)

P. S.
Milí naši, dlužno podotknout, že
s příchodem ledna se ve své knihovně
můžete nadít několika sympatických
novinek. Jednak některé knihy z fondu
městské knihovny začínají promlouvat
svými hlasy uschovanými v komůrkách
audioknih (první várka zahrnuje 9 titulů),
jednak uživatelům od 12 let začínáme
podle stávajících pravidel (Provozního
řádu internetových stanic) prezenčně
půjčovat tablety. Obě dvě elektronické
libůstky se na Vás těší!

K LU B M A M I N EK

LEDEN

Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před
restaurací U Žáků). Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cz a napsat nám můžete na adresu
vlastovky@email.cz.
Vážení rodiče,
po domluvě s pedagogy se ve spolupráci s rodiči v obou čtvrtých třídách
uskutečnil výukový program o sv. Václavovi. Děti si poslechly legendu o sv.
Václavovi a potom plnily spoustu úkolů.
Kromě pracovních listů a přiřazování
kartiček či sestavování příběhu si mohly vytvořit rodokmen nejen do sešitu,
ale také společný, na kterém se podílela většina třídy. Aktivity si děti vybíraly
podle toho, co je zaujalo a výslednou
práci a fotky o průběhu celé akce můžete shlédnout na webových stránkách
školy. Avšak hlavním důvodem těchto

pár vět je ukázka toho, že možnost zapojení rodičů ve školním prostředí se
nabízí. Nemusí to být zrovna výukový
program z historie, ale může jít o to více
dětem přiblížit např. vaše povolání, zajímavé koníčky, cesty po světě, apod.
Takové menší propojení aktuální výuky
s praktickým procvičením a možná i zážitkem, třeba i v přírodě. Pokud jste ještě nenavštívili webové stránky RODIČE
VÍTÁNI (škola otevřená rodičů, rodiče
otevření škole) www.rodicevitani.cz, kde
je naše škola již nějaký rok také zapojena, zkuste se podívat. Inspirace je tam
veliká spousta a např. velmi povedená

brožura pro rodiče i pedagogy Rodiče
vítáni - praktický návod jak usmířit rodiče a pedagogy se mi moc líbí a stojí za přečtení. Na stránkách naleznete
také informace k dalším zajímavým projektům jiných škol a novinek v oblasti
vzdělávání.
Za rodiče Michaela Nutilová a Jana
Komínová ve spolupráci s Danou Hradilovou, zážitkovou pedagožkou a s poděkováním paní učitelce Heleně Koždoňové, Drahomíře Krajčové, Heleně
Uhříkové a Pavlíně Dračkové.
P.s. Asi tušíte, milí rodiče, že v únoru se koná jako každý rok ŠKOLNÍ VEČÍREK (PLES). Výzva pro VÁS – pomoc
během samotného plesu by organizátorům – rodičům – velmi pomohla. Nejde
o nic složitého, a když nás bude víc ani
časově náročného. Ples je jedna z možností, jak škole pomoci získat ﬁnanční
prostředky, která pak jsou použity ku
prospěchu Vašich dětí. Za to patří velké
poděkování hlavně panu Luboši FUKSOVI, který dlouhé roky zajišťoval vše
nejdůležitější, co se plesu týkalo a také
díky jeho velkému úsilí se podařilo vytvořit stabilní zázemí pro konání této
každoroční velmi prospěšné akce.
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Fryštačan (plukovník letectva
ve výslužbě) ing. Radoslav MLČOCH
byl jedním z důstojníků, kteří se v roce
1968 postavili proti okupaci Československé republiky. Za svou službu v armádě obdržel po roce 1989 nejrůznější
ocenění, včetně Záslužného kříže 3.
stupně. V nedávné době jsme jej mohli
opět vidět ve zpravodajství České televize, jak přijímá od ministra obrany
Martina Stropnického další vyznamenání. I to bylo důvodem k položení několika otázek.
O jaké vyznamenání šlo?
Z rukou pana ministra Stropnického jsem obdržel jedno z nejvyšších
vojenských vyznamenání a to resortní
vojenské vyznamenání Záslužný kříž II.
stupně, jehož význam i nositelů je velmi
málo.
Kříž I. stupně ještě nebyl v podstatě
vydán. Mám-li se k tomuto aktu vyjádřit, téměř otálím si připnout stužku vyznamenání k ostatním svým oceněním,
aby to příliš nedráždilo mé kolegy. Myslím si však při patřičné „sebekritice“ to
snad projde bez problémů.

To už máte těch ocenění tolik (jaká
máte vlastně další vyznamenání)?
V roce 2O12 jsem obdržel podobné vyznamenání Záslužného kříže, ale
III. Stupně. V průběhu vojenské služby
jsem obdržel 3 medaile za Službu vlasti,
ala to bylo v době, kdy jsem kategoricky vystoupil proti okupaci vlasti. V této
době mi byl za trest nadobro odebrán
návrh na udělení Řádu rudé hvězdy, ale
nejvíce mne mrzelo, že jsem nesměl
nastoupit na studium školy Generálního štábu do tehdejšího Sovětského
Svazu (tzv. Vorošilovky). Prostě - tehdy
veřejné vystoupení proti SSSR a proti
okupaci bylo podpisem na degradaci.
Pracoval jsem tehdy na zvláštní státní
zakázce – zvláštní důležitosti o použití armády a říct tehdy nějakou pravdu
o vojenských sousedech se nevyplatilo.
A pokud se mne ptáte, zda jsem obdržel i jiná vyznamenání – tak ano. Nejvíc
si asi vážím čestného armádního uznání s medailí Za zásluhy o ČSLA I. stupně
a udělení medaile Za zachování cti u příležitosti 30. výročí odporu proti agresi
vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.
Všech vyznamenání si vážím, nejsem
jiný než další občané našeho města.
Vím, že k tomu sluší spíše skromnost
a dostatek pokory v občanském životě.
Připomínám, že všechna ocenění mi
byla udělena až po sametové revoluci.

jejího použití v době míru i v případné
válce, dělat jí čest a informovat občany
a zejména mladé lidi k dobrému vztahu
k této instituci. Není to lehké a místy
dost náročné, když naše česká armáda nikdy nebyla nasazena do operačního použití. Ale to je na delší povídání,
i když pro mne jako předsedu Krajského
vojenského sdružení rehabilitovaných
toto téma zavazuje dvojnásobně.
Vím, že jste také autorsky „plodný“
– vydal jste několik publikací. Hodláte
v tomto pokračovat?
Vydal jsem celkem 6 publikací převážně o armádě. Další dvě jsou spíše
poeticky zaměřené, ale toto vše mne
„postihlo“ až v době mého hlubokého
odpočinku. Jedno vydání jsem měl obavy zveřejnit, protože se týkalo prozaické kritiky našich politiků a bylo spíše
předmětem darů pro bližší okruh známých. Proto jsem použil pseudonymu „
Radoslav Hornoveský“ tzn. místa, kde
jsem se narodil. Zbude-li čas, určitě
se do toho ještě pustím. Mám některé
nové historické poznatky, které si nemíním nechat jen pro sebe.
Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme hodně sil a další tvůrčí invence.
pn

Občas (hlavně při významných
příležitostech) Vás můžeme vidět
ve slavnostní uniformě České armády.
Co vlastně tato uniforma představuje
a jaká jsou Vaše práva.
Moje uniforma představuje plukovníka letectva české armády jako u ostatních vojáků a k jejímu používání musí
být zvláštní povolení ministra s tím, že
slíbím reprezentaci armády, i když jsem
ve výslužbě. Prezentací se rozumí právo
přednášet určité informace o podstatě

Pozvánka
O.S. VĚNEČEK při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
16. ledna 2016 od 15 hodin
v sále ZDV Fryšták
Vyhlášení masek v 17 hodin.
placená inzerce
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Poděkování
Děkujeme fryštácké charitě za ﬁnanční dárek k zakoupení malé bedničky pro úschovu „našich klubových“
věcí. Moc si toho vážíme, zvláště proto,
že nám tento dárek sami nabídli.
Za KLÁSEK
A. Bačůvková

NAŠI JUBILANTI
dat. S čím asi nepočítá je, že musí umět
číst texty psané švabachem, kurentem,
dokonce i latinou. To už v těch vzdálenějších letopočtech, kdy musí již pátrat
v brněnských archívech. Je to náročné
na čas, ale i peníze – jsou to nemalé poplatky. Takže podle těchto zkušeností
se laik moc daleko nedostane. A přece
se najdou lidé, které ani toto neodradí.
My k nim asi patřit nebudeme – na to
jsou už odborníci. Nám stačí se dopátrat tak do 19. století. Bylo zajímavé
poznání, že ani historici to nemají lehké. Zase jsme si rozšířili „naše obzory“
a za to paní Ellerové srdečně děkujeme.

Návraty s klobouky

Oživlé kameny
Ať už rostlinami nebo exotickou zvířenou – takové jsme v KLÁSKu vyráběli. Dne 1. prosince jsme ubrouskovou
technikou „oživovali“ pěkné hladké, šedivé oblázky. A že to nebylo jednoduché
– už jsme měli kamínek pěkně oblepený
a stačilo se jen dotknout nezaschlého
povrchu – a znovu! Přece jen jsme si
nakonec udělali přehlídku, všechno byly
originály. Budou nám připomínat obětavost paní Dlouhé – ta nás zásobila
oblázky, ale také naši trpělivost, šikovnost. I takový kamínek umí pohladit.

Genealogie je když...
...stručně česky rodové kořeny. O pátrání po těchto rodových kořenech nám
3. 11. přednášela naše dobrá známá
z Příluků paní Pavlínka Ellerová. O našich dědečcích, babičkách se ještě v rodině orientujeme, ale dále nazpět? Že
takový badatel se musí na archív v Klečůvce objednat a tam prostudovat dostupné archiválie – to se dá předpoklá-

Ne, není to chyba. Kapela Návraty
z Tlumačova u nás v KLÁSKu 15. prosince a my všichni v kloboucích. Muži
galantně smekli – kapela Návraty jsou
čtyři ženy. Písničky našeho mládí,
k tomu úsměvné historky a vtipy. Zpívali jsme s nimi, některým ukápla i slzička (to když se zpívalo o maminčině
cukroví). Velký aplaus sklidila perfektně
zazpívaná „Stella Maria“. Celou jednu
a půl hodinu bez přestávky - a uteklo
to jako desetiminutovka. Úžasný výkon
těchto vitálních žen – důchodkyň (kromě moderátorky, která je dcerou jedné
ze zpěvaček). Potom jsme u kávy, čaje
a cukroví, které jsme si donesli z domu,
už jen besedovali. „Naše kapela“ – byla
u nás už podruhé – nás příjemně překvapila výrokem, že se už těší na další
setkání s námi. Příjemně se to poslouchalo, vždyť tato kapela nechce žádnou
ﬁnanční odměnu – hraje pro potěšení
svoje a svých posluchačů. Stačí jen,
když je přivezeme a odvezeme. Nemám
dost slov, kterými bych vyjádřila poděkování za dar pohody a radosti.
Za KLÁSEK
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

V měsíci LEDNU 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Milán Barbořík
Libuše Baronová
Marie Červená
Alena Fryšová
Jarmila Horká
Milada Hrubá
Milada Kolínská
Jarmila Miklová
Marta Mlčochová
Marie Neumannová
Dana Nováčková
Irena Pilíková
Ladislava Piňosová
Anežka Polepilová
Mária Růčková
Anděla Šlágrová
Jaroslav Žák
Antonín Žůrek

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

Richard HOVADÍK

Modlitba tónů
Modlím se zpívající strunou –
tou strunou –
která do mé žízně vlétla –
modlím se beze slov
k základu všeho světla
Tóny jsou neviditelné
jak vítr který vane –
nebo jak moudrost
která v pravou chvíli vstane
Modlím se zpívající strunou –
tou strunou –
která mou touhu vznítí –
je pokřtěna láskou a hudbou
která
tou záhadnou
září svítí…
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kde se vůbec nachází. Na naše pozvání
do Fryštáku se nám dostávalo odpovědí: „Ahá, Frenštát, to znám!“ nebo také
„Fryštát, to je někde u Karviné?“
Jsme hrdi na to, že tradice i úroveň
našich seminářů je taková, že se taičisté na cestu do Fryštáku už neptají
a jezdí k nám rádi. I tentokrát byla sokolovna plná cvičenců. Vysoká úroveň našich setkávání je garantována osobou
mistra Turnebera, který se čínskými cvičeními zabývá již více než 30 let a své
znalosti a dovednosti si stále doplňuje
každoročními cestami do klášterních
škol v Číně. Kvalitou a odborností se
tedy zcela jistě vyrovnáme seminářům ve velkých městech. Existuje však
něco, čím Fryšták tyto semináře vysoce
předčí. V Praze a jiných městech větši-

ta bez zaváhání navlékl čínský taičistický úbor a srdnatě se postavil do první
řady cvičenců. Oporou mu byl svatý Mikuláš (zajistili naši přátelé ze sdružení
Rozruch), dále pak nejstarší cvičenka
Drahuška z Havířova (88 let!), která
nás svojí energií a elánem všechny strčí do kapsy, a také nejmladší z přítomných – Fryštačanka Natálka (7 let). Přišli nás potěšit také něžní „andílci“, tedy
děvčátka z folklorního souboru Fryštáček, která nám svým krásným až dojemným zpěvem vánočních koled opět
připomněla blížící se čas Vánoc. Naše
poděkování patří také Mgr. Sovadinovi,
Mgr. Uhříkové a žákům školy, kteří nám
pod jejich vedením ve výtvarné výchově vyrobili krásné dárečky s taičistickou tematikou, jež jsme předali všem

Starosta čínským bojovníkem?
Proč ne. Alespoň na chvíli to tak
opravdu bylo, a to při jeho návštěvě
jubilejního 10. mikulášského semináře tradičních čínských cvičení tai-či
a čchi-kung, který se v sobotu 5. 12.
2015 konal ve Fryštáku.
Je to tedy již 10 let, kdy se začínající fryštácký oddíl tradičních čínských
cvičení pod vedením renomované cvičitelky Marty Koudelové ve spolupráci
s dalšími cvičitelkami Marií Hečkovou
a Miroslavou Končákovou nesměle
pokusil realizovat smělou myšlenku –
přivést k nám na Valašsko zakladatele Českého centra tradičních čínských
cvičení Ing. Jana Turnebera z Prahy
a uspořádat seminář, třeba celostátní,
podobný těm, na kterých jsme získávali
taičistické dovednosti v Praze, Hradci
Králové, Českém Těšíně a jiných velkých městech v republice. K pozvánkám na tento první seminář v r. 2006
ještě musel být přiložen podrobný popis cesty do našeho města, o kterém
málokdo z cvičenců v republice věděl,

nou přijedeme do velké studené (mnohdy i špinavé) tělocvičny, neosobní, neútulné, kde nás nikdo nepřivítá, nikdo
nám po cestě ani čaj nepodá. Jen se
odcvičí, co je třeba, a zase se všichni
rozjedou do různých končin vlasti. To
ve Fryštáku, to je něco jiného! Panuje
tady nádherně přátelská atmosféra,
svátečně-předvánoční pohoda připravená domácím oddílem, pohostinnost
a laskavost, které pomáhají vytvářet
příjemné prostředí pro úžasné lidské
setkání. Však se také hosté včetně mistra u nás cítí jako na návštěvě u milých přátel. Fryštácké taičistky nelitují
času, námahy ani vlastních prostředků
k tomu, aby připravily pro všechny příjemnou adventní atmosféru.
Jsme velice vděčni, že k úspěchu
našeho počínání přispěl i Městský úřad
Fryšták. Velmi si vážíme ﬁnančního příspěvku i osobní účasti pana starosty,
kterou nám tradičně závidí cvičenci
z jiných měst. Letos byl zvláště oceněn
jeho sportovní duch, kdy si pan staros-

účastníkům semináře jako milou pozornost od fryštáckých dětí pro vzpomínku
na náš jubilejní desátý ročník.
V sobotu 5. 12. 2015 na fryštácké
sokolovně panovala krásná přátelská
atmosféra plná úsměvů, dobré vůle
a radosti ze setkávání.
Přejeme Fryštačanům, aby podobná
pohoda vládla ve Fryštáku po celý rok
2016!
Oddíl tai-či Fryšták
Fotky z této akce je možno si prohlédnout na http://www.taicifrystak.
estranky.cz/fotoalbum/seminare/mikulassky-seminar-2015/

Připojujeme ještě básničku, kterou jsme obdrželi od kamarádky taičistky ze Zlína:

Svět se mění.
Neboj se a věř,
že vše je, jak má být.
I když jinak,
než bychom si přáli.
Je darem nyní žít.
Většinou nedohlédnem
konce našich činů
a ve svém čase,
který jsme do vínku dostali,
nechápem následek
a jeho prapříčinu.
Svět nekončí,
jen se mění.
A my se stále máme
něčemu naučit.
PF 2016
Marie Holešovská
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Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

placená inzerce
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Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518
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