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BLAHOPŘÁNÍ
ke Dni učitelů

M

ilý březne, tiše si louskáš semínka a netečně se tvářící oblohu půdy
začínají prozařovat stále nové hvězdy. A světlo se klube víc a víc.
Určitě víš, že nás dávné zkušenosti v tvém průběhu zahánějí za kamna. Zbývá
tedy krapet času, než se nám myšlenky rozutečou do šatníků, na zahrádku nebo
do lesa. Přesně březen času.
Asi se usmíváš tomu, jak my lidé potřebujeme všechno vkládat do různých
přihrádek a u všeho mít popisky. Úsměv je sice na místě, ale zároveň to, holenku,
spoluutváří naši paměť. Tebe jsme si pojmenovali také, podle projevů přírody,
a přisoudili jsme ti kdysi blízkost ke knize, pak k internetu a nakonec jsme se
vrátili oklikou zpátky – ke čtenáři. Jak už jsme si řekli, máš na něj čas.
Nuže, Měsíci čtenářů, vítej ve Fryštáku a věz, že i u nás v tobě šustí listy knih
a voní vybrané čtenářské lahůdky. V městské knihovně můžeš objevit nejen téměř
20 000 knižních svazků a desítky různých časopiseckých titulů, ale také první
(a velmi oblíbenou) várku audioknih, můžeš si na místě vypůjčit tablet, posedět
u kávy nebo čaje s přáteli, případně navštívit několik pozornosti hodných akcí,
o kterých se včas dozvíš.
Jsi tu pro nás a my pro tebe!
my z knihovny

Také letos si 28. března připomínáme (u příležitosti výročí narození
Jana Amose Komenského) Den učitelů. Vážené paní učitelky a páni učitelé, dovolte, abychom Vám poděkovali
za Vaši zodpovědnou, náročnou vzdělávací a výchovnou práci, kterou pro
naše děti děláte.
U příležitosti tohoto svátku Vám
přejeme žáky, kteří by Vám naslouchali, dobře se učili a ctili si Vás,
a zároveň také odpovědné rodiče, kteří s Vámi budou spolupracovat.
Přejeme Vám také hodně zdraví,
životního optimismu a osobní i pracovní pohody.
Zastupitelstvo města Fryštáku
a starosta Mgr. Lubomír Doležel

Vedení města rovněž přeje všem
občanům příjemné a pohodové prožití
nadcházejících velikonočních svátků.
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v pátek 11. března od 19.00 hod.
Kulturní dům ZDV Fryšták.
Pořadem provází Ivana SLABÁKOVÁ a Karel HEGNER,
jako hosté vystoupí sourozenci BAŤKOVI.

Účinkují:

Mistříňanka • Fryštácká Javořina
Májovanka (SK) • Muzikanti z Jižních Čech
Po skončení programu taneční zábava • Vstupné 200 Kč
Předprodej vstupenek – MěÚ Fryšták a Magistrát města Zlína od 22. 2. 2016.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 01/2016/VII ze dne 18. 1. 2016 (Výběr)
• RMF schvaluje výpovědi smluv o účtu
č. 225165842 a účtu č. 224113426,
vedených u ČSOB, a.s., uzavřených mezi
městem Fryšták, a Československou
obchodní bankou, a.s., Praha, s tím, že
výpovědní doba smluv o účtu se neuplatní a smluvní vztah zanikne dne 19.
1. 2016, a pověřuje starostu podpisem
těchto výpovědí.
• RMF bere na vědomí Výroční zprávu
Městského úřadu ve Fryštáku v oblasti
poskytování informací za rok 2015 dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Zprávu o stížnostech a peticích za rok 2015 podle zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, bez připomínek.
• RMF schvaluje znění dokumentu Prohlášení o daňovém rezidentství a pověřuje starostu podpisem tohoto dokumentu.
• RMF bere na vědomí informace ředitele Základní školy Fryšták o zápisu
do školní docházky do 1. ročníku ZŠ
Fryšták, které se uskuteční 9. 2. 2016,
bez připomínek.
• RMF bere na vědomí uzavření dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2016 bez připomínek.
• RMF schvaluje zařazení do programu
jednání RMF č. R 01/2016/VII ze dne
18. 1. 2016 podbod 7b) Návrh na vytvoření 1 funkčního místa na funkci úklidu.
• RMF schvaluje výpověď smlouvy společnosti Igor Hendrych, úklidová služba,
Vsetín, a pověřuje starostu podpisem
této výpovědi.
• RMF schvaluje zřízení jednoho nového
funkčního místa úklidu (navýšení počtu
zaměstnanců města zařazených do odboru techn. hospodářství o jeden), a to
k datu 1. 2. 2016 s podmínkou 0,5 úvazku po dobu prvních 3 měsíců a ukládá
starostovi personálně a legislativně zajistit.
• RMF bere na vědomí žádost z. s. Fair
Play Fryšták o pronájem části měst. pozemku p. č. 2/1, o výměře 45 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, pro pořádání pátečních malých Farmářských trhů a ukládá Ing. Kasalovi a Ing. Jaškovi dopracovat stanovisko ekonomicko – správního
odboru a odboru správy majetku k využití
plochy (tržního místa vč. stanovení formy
úplaty) do příštího zasedání RMF.
• RMF bere na vědomí žádost obyvatel
místní části Fryšták – Žabárna o zajištění
dodávky pitné vody na Žabárnu a doporučuje Zastupitelstvu města Fryštáku zařazení investiční akce s názvem „Fryšták
– dobudování vodovodních řadů“ do návr-

hu rozpočtu města Fryšták pro rok 2016.
• RMF bere na vědomí žádost obyvatel
místní části Fryšták – Žabárna o zajištění
úpravy povrchu hřiště na Žabárně a doporučuje Zastupitelstvu města Fryštáku
zařazení investiční akce do návrhu rozpočtu města Fryšták pro rok 2016.
• RMF bere na vědomí návrh na výkup
2/3 vlastnictví pozemku p. č. 445/34
– ost. plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 220 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, ze strany P. Jašky, Zlín, a nedoporučuje ZMF schválit výkup 2/3 vlastnického podílu pozemku p. č. 445/34
za navrhovanou cenu 155.928,- Kč.
• RMF bere na vědomí informaci FC
Fryšták, z. s., o změně názvu spolku, a schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 6. 6.
2007, uzavíraný mezi MF, a FC Fryšták,
z. s., který řeší změnu názvu vypůjčitele,
a pov. starostu podpisem dodatku.
• RMF v souladu s Čl. IV – Práva a povinnosti, bod 4. Smlouvy o výpůjčce ze dne
6. 6. 2007 souhlasí s připravovanou akcí
s názvem „Výměna umělého travnatého
povrchu hřiště“, kterou na své náklady
provede FC Fryšták, z. s., a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF bere na vědomí žádost manželů
Urbanových, Fryšták, ve věci úprav bytu
č. A/442 v Domě s byty pro důchodce
Fryšták a pověřuje vedoucího ekonomicko – správního odboru Ing. M. Jaška
a vedoucího odboru technického - hospodářství Ing. P. Dohnala zpracováním
směrnice o vymezení běžné údržby
a drobných úprav hrazených ze strany
nájemců v Domě s byty pro důchodce
Fryšták v souladu s nově vydaným nařízením vlády č. 308/2015.
• RMF bere na vědomí doplnění žádosti
o zábor pozemku pro prodejní účely před
prodejnou Kamélie ve Fryštáku ze strany
žadatelky A. Zbrankové a neschvaluje zábor veřejného prostranství na městském
pozemku p. č. 474/1, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, podle návrhu žadatelky a ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit stanovisko
dopravní policie ve věci stanovení podmínek pro možnost případného záboru
části chodníku na městském pozemku.
• RMF bere na vědomí vyjádření Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Kroměříži,
ze dne 21. 12. 2015, ve věci demolice
objektu a stavebních úprav objektu čp.
16 ve Fryštáku, pozemek p. č. 12, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, a ukládá Ing. M.
Kasalovi zajistit projednání v ZMF za účelem stanovení dalšího postupu.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uza-

vření Nájemní smlouvy mezi městem
Fryšták, a Moravská vodárenská, a. s.,
Olomouc, 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, za cenu nájmu. 30.000,- Kč/rok, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na možnost získání
ﬁn. příspěvku od státu na společensky
účelné místo ze strany žadatelky schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostor sloužících k podnikání
mezi městem Fryšták a T. Svačinovou,
Fryšták – Dolní Ves, na pronájem prostor
ve II. NP Zdravotního střediska ve Fryštáku, místnost č. 212 o celkové rozloze
19,05 m², v ceně nájmu dle cenových
podmínek k datu podpisu smlouvy o nájmu, na dobu neurčitou a s podmínkou
úhrady nákladů spojených se speciální
úpravou prostor pro provoz ordinace ze
strany nájemkyně, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy
• RMF bere na vědomí žádost P. Houzara a v souladu s OZV č. 3/2001 znak
a prapor města Fryšták souhlasí s užitím
znaku města pro vědecké účely.
• RMF bere na vědomí písemnost velitele jednotky SDH města Fryštáku, L. Richtera, ze dne 8. 1. 2016, a bere na vědomí výkon funkce velitele jednotky Sboru
dobrovolných hasičů města Fryštáku zástupcem R. Matelou.
• RMF bere na vědomí stanovisko P. Březíka, Reno Zlín a ukládá Mgr. P. Nášelovi
ve spolupráci s Tiskovou komisí při Radě
města Fryštáku vyhlásit výběrové řízení na nového poskytovatele graﬁckého
zpracování zejména s ohledem na cenu,
korekce 24 hod. před tiskem, ﬂexibilitu
7 dní v týdnu, estetické hledisko a graﬁcký návrh jednoho kompletního výtisku
Fryštáckých listů.
• RMF schvaluje zařazení bodu Návrh na zřízení funkce tajemníka města
Fryštáku jako bod č. 20 Rady města
Fryštáku konané dne 18. 1. 2016.
• RMF v souladu s ust. § 102 odst. 2,
písmene j) zák č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
schvaluje ke dni 1. 5. 2016 navýšení
celkového počtu zaměstnanců MF o jednu pracovní pozici, a to pozici tajemníka
úřadu, a v souladu s ust. § 102 odst. 2,
písmene f) a s ust. § 109 odst. 2 a s odkazem na ust. § 110, odst. 1 téhož zákona schvaluje zřízení funkce tajemníka
a ukládá starostovi zajistit výběr. řízení.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 01/2016/VII ze dne 25. 1. 2016 (Výběr)
• ZMF souhlasí se zajištěním on-line
přenosu tohoto zasedání (bez pořízení
audio – video záznamu).
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku číslo Z 09/2015/VII ze dne
14. 12. 2015 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku ze dne 9. 12.
2015 a ze dne 30. 12. 2015 bez přip.
• ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků vedených na účtech města
Fryštáku ke dni 31. 12. 2015 bez přip.
• ZMF s ohledem na nedodání podkladů – stanoviska Finančního výboru při
Zastupitelstvu města Fryštáku ve věci
udělení odměn členům výborů a komisí,
kteří nejsou členy Zastupitelstva města
Fryštáku, za rok 2015 odkládá rozhodnutí na další zasedání ZMF dne 15. 2.
2015.
• ZMF schvaluje dokument Zásady pro
poskytování cestovních náhrad členům
ZMF v roce 2016.
• ZMF schvaluje poskytování odměn
všem neuvolněným členům zastupitelstva, a to s účinností od 1. 2. 2016.
• ZMF schvaluje poskytování odměn
v maximálních výších stanovených NV
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, vyjma
místostarosty.
• ZMF schvaluje při souběhu více funkcí odměnu ve výši součtu dvou nejvýše
honorovaných funkcí (vyjma místostarosty).
• ZMF ke dni 25. 1. 2016 schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu města Fryštáku na rok 2016 (předpokládané příjmy
ve výši 52,6071 mil. Kč, předpokládané
výdaje ve výši 64,3521 mil. Kč a deﬁcit
ve výši 11,745 mil. Kč + splátky ve výši
3,255 mil. Kč – hrazeno z ﬁnančních
prostředků z minulých let).
• ZMF ukládá OSM a OTH zpracovat
soubor investičních akcí v hodnotě
od 100 000 Kč bez DPH s těmito parametry: název, předpokládané náklady,
stupeň přípravy (projekt), fáze stavebního řízení, možnost dotace
• ZMF s ohledem na iRating ze dne 9.
9. 2015, zpracovaný společnsotí CRIF
– Czech Credit Bureau, a.s., Praha, materiál „Výpočet daňových příjmů obce/
města ze dne 13. 10. 2015, zpracovaný
společností Luděk Tesař, CityFinance,
a stanovisko Ing. M. Jaška s názvem
„Úvěrové možnosti města Fryštáku
v roce 2016“ bere na vědomí informace
o možnosti zajištění cizích zdrojů rozpočtu města Fryštáku a ukládá ﬁnančnímu výboru do 9. 2. 2016 zpracovat
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stanovisko k možnosti přijetí investičního účelového úvěru města za účelem
krytí ﬁnancování konkrétních investičních akcí města.
• ZMF bere na vědomí soupis uvažovaných výdajů jednotlivých odborů města
Fryštáku a ukládá zpracovat seznam
akcí.
• ZMF v souladu s ust. čl. č. III bod č.
1 Zásad grantové podpory nestátních
neziskových subjektů poskytované
městem Fryšták ze dne 8. 10. 2012
jmenuje pro rok 2016 tzv. grantovou
komisi ve složení: tajemník komise:
Mgr. P. Nášel
členové: Ing. P. Gálík, M. Končáková, J.
Nášel, L. Mikl, A. Soukup, L. Sovadina,
F. Bezděk.
• ZMF schvaluje:
a/ realizaci návrhu technicko-org. opatření v městském objektu č.p. 386 na ul.
Souhrady /viz příloha č. 5 a č. 6 /
b/ změnu účelu užívání obj. č.p. 386
a pověřuje Radu města Fryštáku zabezpečením realizace záměru.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci mezi městem
Fryšták a Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha na bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku p. č. 668/4,
druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, o výměře
20 m², zapsaném na listu vlastnictví
č. 60000 pro kat. území Fryšták, obec
Fryšták, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín,
do vlastnictví města Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF neakceptuje nabídku společnosti PADOZA, s.r.o., Fryšták a neschvaluje úplatný převod plovoucího podia
ve smyslu podmínek navržených společností PADOZA.
• ZMF bere na vědomí informace místostarosty o výsledcích jednání zastupitelů se zástupcem spol. D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, souhlasí
s pořízením produktu a doporučuje RMF
uzavřít příslušnou smlouvu.
• ZMF schvaluje Jednací řád ZMF
s úpravou bodu 14. 8. ve znění:
Zasedání zastupitelstva je veřejné a je
vysíláno on-line (audio – video bez záznamu) na internetových stránkách
města Fryštáku, je – li vysílací zařízení
k dispozici. Zvukový záznam se pořizuje
pro potřeby vyhotovení zápisu.
• ZMF bere na vědomí informaci předsedy Stavební komise při RMF Ing. P. Gá-

líka, o provedeném ústním jednání dne
13. 01. 2016 za účasti žadatelky G.
Dlabajové a M. Vitovské bez připomínek a odkládá své rozhodnutí o prodeji
měst. poz. p. č. 166, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, G. Dlabajové do doby
sdělení přesných informací ze strany
Finančního úřadu o povinnosti odvést
daň z přidané hodnoty z ceny pozemku
v návaznosti na novelizaci zákona č.
235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.
• ZMF bere na vědomí informace o průběhu jednání ve věci případného prodeje městských pozemků p. č. 907/5
a 902/68, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a odkládá své rozhodnutí do doby vyřešení případného
převodu části pozemku p. č. 911/2, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
z ČR – Státní pozemkový úřad, na MF.
• ZMF bere na vědomí informaci Magistrátu města Zlína, odboru kultury a památkové péče, o vyhlášení dotačního
programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2016 a pověřuje starostu města zasláním informace
zájmu čerpání podpory z programu Podpora obnovy kulturních památek prostř.
ORP k akci s názvem „Rehabilitace
a stavební úpravy kapličky ve Fryštáku
– Vítové – II. etapa“.
• ZMF ukládá Mgr. P. Nášelovi projednat v kulturní komisi stanovisko k časové regulaci akcí a aktivit spojených
s vyšší intenzitou hluku.

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

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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ÚČASTNÍKEM ZÁJEZDU
aneb shrnutí prvního roku na radnici
(tento text měl vyjít již v únorovém čísle FL*)
Po nástupu do role zastupitele a radního mě zastihla, dnes už to vím, naivní
představa o rychlém prosazení klíčových bodů předvolebního programu Nezávislých. Předpokládal jsem, že během roku prosadíme doplněný jednací řád, grantový
systém, kontrolu úkolů a pár drobností a budu moci přenechat místo dalšímu náhradníkovi z Nezávislých. S elánem jsem si našel spolupracovníky a pustili jsme se
do práce. V okamžiku projednávání našich příspěvků v ZMF jsme však brzy narazili.
Přepadla nás skepse a začali jsme uvažovat o tom, že to vzdáme.
Chyby nováčka
Cítím spoluodpovědnost za rozpad
„klubu“ čtyř nezávislých zastupitelů,
kdy nezřídka hlasujeme každý jinak.
Na jednání ZMF i RMF často marně hledám názorové spojence. Člověk si pak
připadá sám jako kůl v plotě. Ale to jsou
věci, které taky mají svůj vývoj – máme
ještě 3 roky před sebou. Amatérsky
jsem postupoval i při rozporování výběrového řízení na Autobusové zastávky.
Ale chybami se člověk učí a sbírá cenné
zkušenosti.
Návrat k nejzákladnějším věcem
Určitě nás čeká vyřešit systematickou kontrolu plnění úkolů. Za současných podmínek je kontrola úkolů
úředníků i zastupitelů nerealizovatelná.
Dalším důležitým bodem je dostat se
do souladu s legislativou, co se týká
anonymizace podkladů pro jednání
RMF a ZMF. Budeme diskutovat o způsobu čerpání rozpočtu. Konkrétně co
s ﬁnančními prostředky ze zrušených či
odsunutý investičních akcí. Současný
stav přináší ke konci roku riziko „spontánních“ investic. Měli bychom důsledněji vyžadovat včasné předkládání
všech podkladů pro jednání RMF i ZMF
tak aby ti, kteří chtějí, si je mohli před
jednáním prostudovat. Zefektivnit jednání RMF i ZMF tak, abychom neplýtvali
vlastním časem. Dle reakcí a dotazů
během zasedání se domnívám, že někteří zastupitelé neviděli podklady ani
z rychlíku. Brát na tyto jedince ohled
znamená předčítat podklady na místě.
Pětihodinové plkání pak není výjimkou.
Změny k lepšímu, které zatím občan nepozná…
Spoustu vylepšení po našem příchodu inicioval sám pan starosta. Byl
stanoven celoroční plán jednání ZMF
a RMF. Letos dokonce i s lhůtami uzávěrek pro podání podkladů, které snad
budou sladěny s jednacím řádem. Podklady přestaly být rozesílány mailem,
ale jsou vkládány ve většině případů
na uložiště. Usnesení RMF i ZMF obsahují od minulého roku doplnění, kdo
a do kdy je za splnění daného usnesení odpovědný. Zápisy ze ZMF a výpisy z RMF jsou automaticky zasílány

členům kontrolního a ﬁnančního výboru, po roce začal kontrolní výbor kontrolovat, redakční komise přesoutěžila
dodavatele tisku FL a zjistila tím cenu
graﬁckých prací, IT komise se podílela na novém vzhledu městského webu
a na zkoušku audiovizuálně zaznamenala již pět jednání ZMF. Také se nám daří
nad očekávání komunikovat s veřejností. Zdárnými příklady mohou být zapojení veřejnosti do tvorby strategického
plánu, který jak jsme se dohodli, nebude cár papíru. Své plody nesou i setkávání neziskových organizací.
Pospíchej pomalu
Na konferenci Města pod pokličkou
jsem si poslechl zkušenosti z jiných
měst, které ukazují, že podstatné změny mohou trvat i několik pětiletek. Někdo to přirovnal k tomu, jako byste se
chtěli rozjet na pátý rychlostní stupeň
a přitom neuměli zařadit ani jedničku
tedy nastavit a dodržovat základní pravidla fungování. Uvědomění si tohoto
faktu mě velmi uklidnilo a vrátilo zpět
zdravé sebevědomí. Snad tato metafora uklidní i ty z vás, kteří netrpělivě čekáte na plnění toho, co jsme vám před
volbami slíbili. Holt to co byste ve vlastní ﬁrmě stihli v řádu hodin či dní, nám
v komunálu trvá měsíce a roky. Buďte
prosím trpěliví.
Příhoda s vánočním stromem
a cenzurou
Určitě budu na ZMF iniciovat debatu o poslání obecního periodika. Neboť
v prosincovém čísle FL se podařilo zveřejnit plakát na Farmářské trhy s drobnou úpravou. Z krabice pod vánočním
stromem byla vymazána cena za výzdobu tohoto stromu. Došlo k prokazatelné
cenzuře.
I já jsem pro tento nákup zvedl ruku
a to z několika důvodů. Rozsah a hodnota investice byla výrazně nižší, než
se původně uvažovalo. Kritériem nebyla
pouze cena, ale i záruka na zboží a estetická hodnota, kterou posuzovala komise. Snad také nadšení paní Eliášové,
která výběrko organizovala.
Jak už je našim zvykem, prostřednictvím plakátů na trhy sdělujeme i méně
příjemné informace pro někoho možná

provokativním způsobem. „Spojení dárku s cenou, zvláště pak v době vánoční, považuji za zcela buranské“. Kdyby
autor tohoto citátu pořídil výzdobu ze
svého, dal bych mu za pravdu, ale výzdoba byla pořízena z veřejných peněz
jako každá jiná městská investice. Rád
bych tímto textem přispěl k tomu, aby
se podobný případ už neopakoval.
Tomáš Černý
*) Poznámka předsedy tiskové
komise Mgr. P. Nášela
Tento text v únorových listech bohužel vyjít nemohl, protože poslední
část příspěvku zastupitele Tomáše
Černého, týkající se „údajné“ cenzury v prosincových Fryštáckých listech
byla jedním z bodů jednání řádně svolané tiskové komise dne 17. února
2016. Komise ve složení Mgr. Sylva
Knedlová, Mgr. Jan Krčma, Mgr. Bohuslav Komín, Jaroslav Hrbáček
a Mgr. Pavel Nášel na toto jednání
pozvala i sekretářku starosty Lenku
Eliášovou, aby společně s ing. Černým (rovněž členem této komise)
objasnili situaci, kterou popisuje T.
Černý ve svém příspěvku. Slečna Eliášová na tuto schůzku dorazila na rozdíl od ing. Černého, který se bohužel
z neodkladných rodinných důvodů
(hlídání dítěte) po zahájení jednání
telefonicky (prostřednictvím Mgr. Komína) omluvil.
Rada města je volený orgán, který v součinnosti se zastupitelstvem
a vedením městského úřadu projednává důležité body a zaujímá k nim
svá rozhodnutí a stanoviska. Není mi
jasné, proč tedy jako radní ing. Černý
na straně jedné souhlasí s usneseními (která jsou v odpovědnosti rady),
aby na straně druhé jako zastupitel
výsledky těchto jednání před svými
kolegy v zastupitelstvu zpochybnil.
Situace, kterou popisuje jako amatérskou chybu ve svém článku (výběrové řízení na autobusové zastávky) se
v jeho případě bohužel začíná stávat
spíše pravidlem. Dokladem toho je
mj. i pasáž popisující cenzuru, kdy
sice jako radní souhlasí s pořízením
nové vánoční výzdoby a ﬁnanční částkou uvolněnou z rozpočtu, ale neopomene v pozvánce na farmářské trhy
dle jeho vlastních slov „možná provokativním způsobem“ na tento fakt
veřejnost upozornit. Možná by bylo
jednodušší, kdyby si za svými rozhodnutími radního stál, protože jako
volený zástupce města za to skutečně odpovědnost nese. A pokud chtěl
na záležitost týkající se ceny výzdoby
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upozornit veřejnost, mohl to učinit
jednodušším způsobem. Třeba článkem, ve kterém by vše jasně a srozumitelně občanům popsal. Místo toho
však pro některé vtipným, pro jiné
ale nevhodným (a možná i nejasným)
způsobem vše „komentoval“ cenovkou na pozvánce (reklamě) na vánoční farmářské trhy. A její odstranění
pak v konečném důsledku označuje
za „cenzuru“. Negativní výsledek tohoto rozporuplného jednání radního
a zastupitele ing. Černého se mi tak
v těchto souvislostech jeví spíše jako
nedorozumění způsobené „informačním šumem“ mezi ním a sekretářkou
starosty Lenkou Eliášovou.
Těší mě, že s tímto mým názorem
se s výjimkou Mgr. Komína ztotožnili
všichni ostatní členové tiskové komise.
Mgr. Pavel Nášel

UPOZORNĚNÍ
Finanční úřad pro Zlínský kraj,
Územní pracoviště ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání fyzických
osob za zdaňovací období roku 2015
poskytovat informace a nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění
povinnosti podat daňové přiznání. Z tohoto důvodu budou na ﬁnančním úřadě
rozšířeny v pracovní dny úřední hodiny
v období od 21. 3. 2016 do 1. 4. 2016
denně od 8.00 do 18.00 hodin.
V průběhu měsíce března 2016
budou probíhat výjezdy pracovníků
územních pracovišť do vybraných měst
a obcí s cílem zajistit pomoc obyvatelům s podáváním daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob.
Pro poplatníky daně z příjmů, kteří mají bydliště v obcích v působnosti
Městského úřadu Fryšták, budou pracovníci Finančního úřadu ve Zlíně poskytovat potřebné informace a vybírat
daňová přiznání dne 23. března 2016
v době od 8.00 do 12.00 a od 13.
do 17.00 hodin v prostorách budovy
Městského úřadu ve Fryštáku.

POZVÁNKA
Obec Lukoveček a Muzeum Lukoveček Vás srdečně zvou
v pátek 4. března 2016 v 17.30 na
vernisáž výstavy výtvarníků obce
SRDCEM.
V kulturním programu vystoupí
děti z Lukovečka.
Připraveno je i bohaté občerstvení.
Výstava bude otevřena
5. – 6. 3. 2016 od 9 – 18 hodin.
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Pro zastupitele je obsazení funkce tajemníka tabu
Na letošní první RMF jsme odhlasovali zřízení funkce tajemníka a 1. 2. byla zveřejněna i výzva pro uchazeče. Na ZMF 15. 2. jsem proto navrhl zařadit do programu
jednání debatu o výběrovém řízení na tuto pozici šéfa úřadu. Při hlasování mě udivil
nezájem některých zastupitelů.
Jaké důvody mě vedly k tomu, že zastupitelé mají právo vědět, co bude soutěž
obnášet?
ZMF mělo schválit rozpočet včetně ﬁnanční rezervy vyčleněné na zřízení nové
funkce ve výši 450 tis Kč pro tento rok (odhadované roční náklady na výkon funkce
tajemníka činní 675 tis. Kč). Druhým důvodem je volnost, kterou při výběru tajemníka připouští zákon č. 312/2002 Sb.
Tato „investice“ by se měla městu vrátit v efektivnější koordinaci a řízení úřadu,
ale především ve zvýšení úspěšnosti čerpání dotací. Chtěl jsem jako jeden ze zastupitelů znát odpovědi na otázky, jak bude vypadat výběrová komise, kterou bude pan
starosta jmenovat, kolik bude mít členů a podle jakého klíče ji pan starosta obsadí
(ze zákona musí být minimálně 3-členná a úředníci musí mít zastoupení alespoň
jedné třetiny). Další otazníky se vznáší nad pracovní smlouvou, náplní práce, určením konkrétních kompetencí, odpovědností a vstupními investicemi.
Pan starosta vyhověl přání a posunul lhůtu pro podání přihlášek a snad i vydal
tiskovou zprávu, která by medializovala tento důležitý krok. Je přece ve společném
zájmu oslovit ty nejschopnější kandidáty.
Jmenovité hlasování, zápis i on-line přenos najdete na webu města
Výsledek hlasování o dodatečném zařazení bodu „Tajemník“ byl 6 pro/6 proti/
4 zdrželi. Usnesení nevzniklo. Seznam jmenovitého hlasování i zápis z jednání ZMF
najdete díky nově schválenému jednacímu řádu na webu města. Nově schválený
jednací řád poskytuje občanům i další novou službu a to on-line přenos z jednání
ZMF. Ten první ostrý přenos sledovalo na Youtube více než 30 lidí a věříme, že
s rostoucí informovaností se zájem o tuto novou službu bude zvyšovat.
Tomáš Černý

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2016 – šetření ČSÚ

Český statistický úřad zahájil v těchto dnech další ročník šetření životních
podmínek a příjmů domácností. Terénní zjišťování každoročně probíhá na území
všech krajů ČR, a to od 6. února do 5. června 2016. Odborně proškolení zaměstnanci ČSÚ navštíví celkem 11 tisíc domácností.
Ve Zlínském kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 590 domácností z 50
obcí. Všechny tyto domácnosti byly zahrnuty do šetření na základě náhodného výběru počítačem.
Cílem šetření, které probíhá formou
osobního rozhovoru respondentů s tazateli ČSÚ, je získat aktuální data pro
hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel České republiky. Výsledky
jsou velmi cenným a hojně využívaným
zdrojem informací o změnách ve složení
domácností a o výši a struktuře jejich
příjmů. Ukazují ale i vývoj podílu populace ohrožené chudobou a sociálním
vyloučením. Na národní úrovni se výsledky uplatňují mimo jiné při přípravě
nástrojů sociální politiky státu a jsou
jedinečným podkladem pro hodnocení
jejího dopadu na životní úroveň občanů.
Umožňují rovněž mezinárodní srovnání, jelikož do šetření je zapojeno
32 evropských zemí. Šetření probíhá
v rámci projektu EU-SILC (European

Union – Statistics on Income and Living
Conditions), do kterého je kromě všech
členských státu EU zapojeno také Norsko, Švýcarsko, Island a Turecko.
Šetření Životní podmínky se koná
pravidelně každý rok, naposledy proběhlo na jaře 2015. Z tohoto šetření
jsou dostupné předběžné výsledky,
přičemž ﬁnální data budou uveřejněna
na tiskové konferenci začátkem května
2016 a následně v publikaci.
Upozorňujeme občany, že ve všech
fázích šetření je zaručena naprostá
anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č.
89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Více informací mohou občané získat
u vedoucí oddělení technických zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně ing. Barbory Žídkové
na telefonu 577 004 956. Děkujeme.
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KOLIK STOJÍ BĚŽNÝ ÚČET?
Obyčejný účet za stokoruny měsíčně? Na to už dnešní klient žádné
bance neskočí. Přestože se tradiční kamenné banky vůči svým mladším konkurentkám dlouho vymezovaly prohlášeními o „kamenné“ kvalitě, svoji válku za poplatky nevyhrály. Účty zdarma nyní nabízejí také,
nuly v sazebníku však bývají něčím podmíněné.
Slova „když budeme vaší hlavní bankou“ představují typickou podmínku pro odpuštění poplatků za vedení účtu. Banka sazebník proškrtá, když se upíšete, že na váš účet přibude měsíčně určitá minimální
částka, nejčastěji mezi 10 a 15 tisíci korunami. Jinde to nahrazují přímočarou formulací, že vám k nim bude chodit výplata či důchod. Často vám pak
nabídnou i bonusové výběry z bankomatů nebo bezplatné bezhotovostní operace.
Neupisujte se však k něčemu, co nemůžete do budoucna plnit. Účet zdarma se
může hodně prodražit, pokud nesplníte stanovené podmínky.
Ačkoli vedení účtu je zdarma, mohou vás překvapit jiné nečekané poplatky.
Byť každý bankomat kontroluje, zda může vydat požadovaný obnos, některé banky účtují poplatek za výpis zůstatku v bankomatu. Zvláště paradoxní je, pokud zaplatíte více za zjištění zůstatku, než kolik by stál samotný výběr. Dalším příkladem
jsou platby za elektronické bankovnictví nebo správu platební karty. Přestože jde
o standardní náležitosti spojené s používáním běžného účtu, v sazebnících bývají
tyto služby uvedené odděleně, a to zvláště u velkých bank.
Na čem vydělávají nízkonákladové banky, když nežádají paušál ani jiné poplatky? Jde o tzv. transakční banky, které žijí z provizí za vaše transakce. Také proto
tlačí na některé služby, konkrétně to bývají platby kartou u obchodníků. Řada
bank nabídne výběry z bankomatu nebo vedení karty zdarma jen těm, kteří kartou
aktivně platí. Požadovat budou buď určitou četnost, nebo úhrnnou výši plateb
a bývá jedno, zda utrácíte v obchodech kamenných nebo elektronických.
14 z 20 běžných účtů, které jsme nedávno porovnávali, dnes nabízí alespoň
nějakou variantu více méně zdarma. Jakým způsobem tedy mezi sebou soutěží?
Někde je to komplexní nabídka, kdy například vlastním klientům snižují sazbu
u hypotečního úvěru. Jinde naopak zvýší úročení zůstatku. Další rozdíly najdeme
v přístupu k moderním technologiím, jako jsou bezkontaktní karty nebo NFC nálepky. Někde stále nejsou standardem a jinde zase nepatří do standardu zdarma.
Placení pouhým přiložením peněženky ke čtečce má přitom řada lidí v oblibě.
Je rychlejší než v hotovosti, protože platby přes NFC do pětiset korun nevyžadují
klasickou autorizaci PINem. NFC čipy (nejen karty, i nálepky) tedy vyžadují určitý
dohled a obezřetnost. Pokud je někde vytratíte, okamžitě platební nástroj zablokujte. Oznámením přechází odpovědnost za škody kompletně na banku. Do té
doby sami sobě odpovídáte za ztráty při neautorizovaných transakcích do výše
150 eur, banka ručí až nad tento rámec.
Výsledky srovnání výběru ze sazebníků běžných účtů bank a záložen si můžete
prohlédnout na internetové adrese www.dtest.cz/bezne-ucty.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTestu

Stálý problém – pejsci!
Vážení občané, stále přibývá stížností na nepořádek, který dělají pejsci.
Prosíme proto majitele psů, aby si je hlídali. V poslední době se potulují dokonce i po hřbitově, kde znečišťují hroby
a pomníky.
Také prosíme, aby si majitelé psů
uklízeli exkrementy po svých mazlíčcích. Nyní – po zimě – je to ostuda města. Všude nevábné hromádky!!! Sáčky
na psí exkrementy si můžete ZDARMA!
vyzvednout na radnici u paní Ivy Plškové.
Určitě všichni chceme čisté město,
ve kterém nemáme strach do něčeho
šlápnout.
Za všechny občany Fryštáku
Dana Konečná

Poděkování
Děkujeme za uspořádání svatebního obřadu na Městském úřadu Fryšták
oddávajícím Mgr. Sylvě Knedlové a Mgr.
Liboru Sovadinovi, paní matrikářce
Daně Konečné, paní Jarmile Fuksové za
hudební doprovod a Mgr. Pavlu Nášelovi za fotografování.
Vše bylo velmi pěkné a působivé.
Na den naší svatby budeme s láskou
vzpomínat.
Manželé Vetyškovi (Horní Bečva)
a manželé Pavelkovi (Kopřivnice)
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Plnění rozpočtu Města Fryšták k datu 31. 12. 2015
Příjmy

Název

třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

PŘÍJMY CELKEM
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Výdaje

Název

1014
1019
1032
1036
1037
1039
2141
2143
2144
2212
2219
2221
2223
2229
2310
2321
3111
3113
3114
3311
3312
3313
3314
3316
3319
3322
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3514
3522
3543
3549
3612
3613
3631
3632
3636
3639
3722

Ozdravování zvířat a plodin
Ostatní zemědělská činnost
Lesní hospodářství (všeob. výdaje)
Lesní hospodářství - správa
Celospolečenská funkce lesů
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Ostatní služby
Silnice
Chodníky
Provoz veř. silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
Ost. záležitosti v sil. dopravě
Vodovody - pitná voda
Kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Speciální základní školy
Divadelní činnost
Hudební činnost
Kino
Knihovna
Vydavatelská činnost
Kronika
Zachování a obnova kulturních památek
Obnova kultur. hodnot
Rozhlas
Ostatní sděl. prostředky (FL)
Zájmová činnost v kultuře
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
Sport. zařízení v maj. obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času mládeže
Ost. zájmová činnost a rekreace
Transfůzní služba a tkáňová zařízení
Ostatní nemocnice
Pomoc zdravotně postiženým
Ostatní speciální zdravotní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Technické služby
Sběr a svoz komunálního odpadu

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

42 756 600,00
5 739 400,00
100 000,00
37 935 400,00

45 554 370,08
7 107 701,42
125 535,00
37 909 464,64

107
124
126
100

86 531 400,00

90 697 071,14

105

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

118 000,00
30 000,00
205 100,00
50 000,00
150 000,00
20 000,00
320 000,00
131 600,00
36 000,00
5 444 000,00
8 489 000,00
2 353 500,00
70 300,00
18 900,00
56 600,00
792 000,00
1 022 800,00
7 291 100,00
10 000,00
57 000,00
286 000,00
109 000,00
1 182 000,00
80 000,00
112 000,00
473 000,00
396 000,00
80 000,00
375 000,00
65 000,00
242 800,00
616 100,00
795 000,00
767 500,00
63 100,00
15 000,00
10 000,00
61 000,00
15 000,00
3 220 700,00
2 337 000,00
851 800,00
546 500,00
44 000,00
5 089 800,00
3 368 000,00

49 708,00
30 000,00
188 594,00
50 312,00
150 000,00
20 000,00
54 047,00
33 109,50
0,00
5 321 645,82
6 418 947,28
1 479 502,83
41 305,00
5 928,00
26 347,00
593 035,83
991 805,20
7 029 949,90
10 000,00
12 000,00
258 832,30
51 430,00
1 056 373,56
51 546,00
25 502,00
261 600,00
397 762,33
9 617,00
360 915,10
65 000,00
173 687,75
553 563,50
785 000,00
729 621,00
59 000,00
15 000,00
5 000,00
11 000,00
15 000,00
2 122 595,30
762 623,70
743 875,87
516 186,00
43 621,00
4 178 648,13
2 643 697,50

42
100
92
101
100
100
17
25
0
98
76
63
59
31
47
75
97
96
100
21
91
47
89
64
23
55
100
12
96
100
72
90
99
95
94
100
50
18
100
66
33
87
94
99
82
78
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3732
3741
3745
3749
4324
4339
4349
4399
5212
5219
5279
5311
5512
5522
6112
6171
6310
6320
6399
6402

Dekontaminace půd
Ochrana druhů
Vzhled obcí a veř. zeleň
Ostatní činnosti ochrany přírody
Zařízení pro děti vyžadující pomoc
Ostatní sociální péče a pomoc rodině
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
Ost. záležitosti sociální politiky
Ochrana obyvatelstva
Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva
Krizové řízení
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Ost. činnosti v integr. záchr. systému
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Výdaje z ﬁnančních operací
Pojištění
Platby daní a poplatků SR
Finanční vypořádání minulých let

VÝDAJE CELKEM
třída 8

37 200 000,00
25 000,00
285 000,00
1 000,00
16 500,00
7 000,00
5 000,00
10 000,00
1 900,00
3 000,00
50 000,00
106 300,00
846 200,00
15 000,00
1 625 100,00
10 283 600,00
630 000,00
230 000,00
2 032 600,00
36 000,00

37 141 017,22
25 000,00
70 900,50
1 000,00
16 500,00
7 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
584 150,70
7 260,00
1 440 268,00
8 798 758,70
341 821,22
196 302,00
2 011 973,00
35 787,05

100
100
25
100
100
100
100
50
0
100
0
0
69
48
89
86
54
85
99
99

101 276 400,00

89 093 673,79

88

14 745 000,00

-1 603 397,35

-11

-14 745 000,00

1 603 397,35

-11

Financování
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Fryštácká Javořina
v České televizi

Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344

Česká televize tvůrčí producentská
skupina Vítězslava Sýkory připravila
pro všechny milovníky dechovky pořad
nazvaný PUTOVÁNÍ ZA MUZIKOU s Jožkou Šmukařem. Počínaje sobotou 12.
března se představí vždy v následujících víkendech kapely Hustopeče, Valdauﬁnka, Fryštácká Javořina, Veselá
muzika, Boršičanka, Hanačka, Podhoranka, Lácaranka a Libkovanka.
Moderátor pořadu Jožka Šmukař
a kapelník Fryštácké Javořiny Radek
Gajdošík spolu proberou hodně zajímavých témat. Hned úvodem třeba, co
znamená slovo „javořina“. Vzápětí se
dostanou k proslavené valašské medicíně vyráběné z trnek. Nezapomenou
ani na legendárního muzikanta a kapelníka Antonína Matalíka, který se
proslavil valašskou hymnou, písničkou
My sme Valaši. No, a když už je v názvu dechovky slovo Fryštácká, nemůže
chybět ﬁlmová pohlednice tohoto zajímavého města s komentářem Pavla
Nášela.
Ale hlavně jde v pořadu o muziku,
o písničky, a budiž řečeno, že zejména typické valašské. Velmi příjemné
natáčení proběhlo na podzim loňského
roku na výstavišti Floria v Kroměříži.
Česká televize vysílá Putování
s Fryštáckou Javořinou v sobotu 25.
března v 9:30 hod. na druhém programu.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2016/2017

Ředitelka Mateřské školy Fryšták vyhlašuje
na základě zákona 561/2004 Sb. §34 odst.2,

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
na úterý 15. března 2016 od 13.00 do 16.00 hod.
Upozornění: Pro provedení žádosti k předškolnímu vzdělávání je třeba si přinést rodný list dítěte.
Bc. Ilona Staňková, ředitelka Mateřské školy Fryšták
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Zápis do 1. třídy

Nová učebna cizích jazyků
v ZŠ Fryšták
Počátkem letošního roku byla naše škola nově vybavena odbornou učebnou
cizích jazyků. V učebně byly instalovány nové žákovské stoly, na kterých jsou
umístěna sluchátka celkem pro 24 žáků. V čele učebny je katedra s ovládacím
pultem a PC. Tento systém, fungující pomocí softwaru umožňuje individuální komunikaci mezi učitelem a žákem, mezi skupinami žáků, nebo ve dvojicích, vždy
za spolupráce s učitelem a to bez vzájemného rušení nebo nápovědy ostatních.
Přínosem nové učebny je zkvalitnění výuky, její individuálnost a motivace k lepším výkonům. Učebna je také vybavena velkoplošnou obrazovkou, promítacím
plátnem s projektorem, ozvučením pro poslech audio nahrávek a připojením k internetu. V blízké budoucnosti plánujeme pořídit do středu učebny koberec pro
zpestření výuky formou her, vzájemné komunikace a pohybových aktivit. Učebna
je k dispozici všem žákům školy při výuce anglického a německého jazyka.
Mgr. Marcela Klapilová

Dne 9. 2. 2016 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy pro školní rok
2016/2017 v budově přístavby ZŠ
ve Fryštáku. Budoucí prvňáčky přivítaly hned u vchodu žákyně 9. tříd, které
pomáhaly rodičům a učitelkám z prvního stupně s organizací zápisu. Budoucí prvňáčci absolvovali rozhovor
s paní učitelkou, při kterém prokázali,
že už mají všechny předpoklady stát se
úspěšnými žáky školy v příštím školním
roce. Při odchodu dostal každý žáček
drobnou odměnu, dáreček, pamětní list
a omalovánky. Všechny děti byly moc
šikovné a zvládly tento důležitý životní
krok na jedničku. Za to patří poděkování učitelkám z Mateřské školy ve Fryštáku, které je na zápis do 1. třídy svědomitě připravily. Celkem se dostavilo
k zápisu 52 dětí, z toho 47 z Fryštáku,
5 dětí z Lukovečka. O odklad školní docházky požádal u zápisu jeden rodič.
Na budoucí prvňáčky se moc těšíme, chceme jim popřát hodně úspěchů
ve studiu, a ať se škola pro ně stane
místem, na které budou mít po celý život krásné vzpomínky.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel ZŠ

JAK NA TO?
V rámci předmětu Volba povolání zajistil ředitel ZŠ ve Fryštáku, Mgr. Libor
Sovadina a výchovná poradkyně Mgr. Miluše Šafářová našim žákům 8. a 9. tříd
v roce 2013-2015 účast na projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“.
Tento dvouletý projekt byl zaměřen
na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském
kraji. Cílem bylo podnítit zájem žáků
o technické a přírodovědné obory, zvýšit manuální zručnost žáků ZŠ.
Pro naše žáky 8. a 9. ročníků probíhala výuka v odborných učebnách
Střední průmyslové školy polytechnické
ve Zlíně. V dílnách polygraﬁe, robotiky,
silnoproudu, slaboproudu, CNC, 3D tisk, galanterie. Žáky práce zaujala. Mohli si
něco vyrobit za spolupráce a součinnosti žáků, učňů, mistrů i samostatně.
Během těch dvou let si mnoho žáků zvýšilo zájem o tyto technické obory a následně se jich několik přihlásilo na střední odborné vzdělávání. A to na strojírenské
obory seřizovač, elektronik, na zpracování plastů, na nábytkářsko-dřevařskou výrobu, na graﬁcký design, opraváře zemědělských strojů, strojního zámečníka, obráběče kovů, kadeřníka atd.
Určitě byly tyto aktivity podpořeny kariérovým poradenstvím Dne řemesel, Hledám povolání, které se ke mně hodí, Dny otevřených dveří, návštěvou Úřadu práce ve Zlíně, návštěvou UTB ve Zlíně, multimediálními programy, webovými portály,
tématy o sebepoznávání, zájmovými dotazníky, promítáním CD různých povolání
a profesí.
Máme radost z toho, že si mnozí žáci uvědomují, jak důležité jsou znalosti nejen
hlavou, ale i rukama.
SK
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Soukolí
Škola, učitelé, správní zaměstnanci,
žáci. Ti všichni tvoří ucelený, sladěný celek, který udržuje školu = stroj v pohybu.
Je to stejné, když při automobilovém
závodě je někdo za volantem a na cílové čáře dostane trofej a jsou na něho
všichni pyšní. Ale kolik lidí si uvědomuje, že řidič-pilot a jeho auto jsou vlastně
jenom špičkou velké pyramidy tvořené
mechaniky, kteří dokonale utáhli všechny matky, přesně promazali každou součástku. Takže cenu – trofej nedostává jenom řidič, ten ji jen symbolicky převezme
za práci odvedenou celým týmem lidí,
kteří se na ní podíleli.
A tak je to přesně ve škole. Na výborných výsledcích našich žáků, naší školy
se podílejí všichni zúčastnění a všichni
se o úspěchy dělí (třeba vnitřně), protože
každý nějakým zrníčkem přispěl.
SK
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ZPRÁV Y Z LU KOVEČ K A

Umřel nám masopust, umřel nám náhle, jestli Vám ublížil, pro pana krále,
jestli Vám udělal to anebo to, prosíme Vás lidičky, odpusťte mu to!
Tak..., končiny a období jednoho z nejveselejších období v roce už je nenávratně za námi. Nastalo nám období půstu s očekáváním prvního jarního úplňku
a svátků v naší křesťanské společnosti největších. Ať už jsme vyrůstali ve víře
nebo ne, všichni jsme s touto kulturou provázáni a více či méně ovlivněni.

Spolky obce pořádající „Vodění
medvěda“ - Sbor dobrovolných hasičů
a Český červený kříž se již teď připravují na rok příští, aby byl ještě veselejší

Prapradědové naši s jásotem tropili masopustní reje, my jsme, a to přiznáváme velmi rádi, jejich zvyky zdědili
a v průvodu roztodivných maškar vodili
hladového medvěda bezpečně uvázaného na řetězu po celé dědině od domu
k domu. Náš medvěd byl dbalý svého
poslání a tančil se všemi hospodyněmi,
aby jim přivodil do domácnosti
plodnost,
jíž je symbolem,
hojnost a dobrou
úrodu. Do skoku
jim na harmoniku
vyhrával pan Grigorij Gronsky ze Zlína,
kterému bychom chtěli
touto cestou za jeho výkon poděkovat. Hospodyňky byly jako každý rok
štědré a do zlatova ve velkém
smažily kulaté
a lesklé, jarní
slunce připomínající koblihy
a boží milosti,
snášely
plné
mísy rozličných
slaných i sladkých pochoutek

a tato tradice dostala další rozměr.
I doba postní má svůj řád a je pro
člověka nesmírně důležitá. Využijme ji
nejen k přípravám na jaro, je to také čas
příhodný k zamyšlení, jak zlepšit vztahy
sousedské a mezilidské, ať nám nepřibývají vrásky na čele, ale pouze kolem
úst, kde tvář skutečně jen zdobí.
P.S.V Lukovečku se v době masopustu narodily dvě děti. Je to náhoda,
nebo známka, že v naší dědině je pro
tento rok plodnost a hojnost zajištěna?
ik

pro mlsné jazýčky. V každé chalupě bylo
i něco trnkami vonícího na zahřátí. Není
proto divu, že nad dědinou tento den
převzal vládu smích, taškařice a šprýmy.
Cesta dědinou se zdála nekonečná.
Je s podivem, že v tento den se chodníčky od domu k domu tak prodlužují.
K cíli jsme ale v stále dobrém rozmaru dorazili, tentokrát se jím stala nově
vybavená a vyhřátá hasičská zbrojnice, jenž poskytla odpočinek znaveným
údům.
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Neodkládejte pokání na stáří,
kdy už jej síly neunesou.
Dne 3. srpna se po odeslání pozvánek a pošty vydal pan prefekt s radou
Rýparem za panem ředitelem na Lešnou. P. Černík byl na kole na návštěvě
u pana faráře v Kelči. Po návratu z Lešné o 13 hodině pan rada Rýpar odjel.
Páni klerici i s P. Novosadem byli na celodenní vycházce u Provodova. Vrátili se
v 9 večer. Odpoledne se k nám přišly
podívat 3 ctihodné sestry Křížové, profesorky hudby v Ostravě na Střelniční.
P. Hudeček, P. Kostka, P. Veselý, pan
Hasilík a pan Frélich byli na Hostýně.
4. srpna se celé dopoledne drhnul
a čistil ústav. Ráno odjel do Jihlavy
bývalý chovanec Pausar z Jihlavy se
svým kolegou, kteří se tu zdrželi od 31.
července a z ústavu pořádali zájezdy
na kole po okolí. Od 1. srpna se tu
zdržuje P. František Lepařík, vedoucí
díla v Brně. Odpoledne odjel do Ostravy P. Kostka. Kolem 4 hod. odpoledne
se přijel podívat pan ředitel a hned odjel zpět na Lešnou. Odpoledne přijeli
na pozvání reparatisté Tomšík, Marek,
kdežto Fabík přijel až v sobotu a Koupil
teprve v pondělí. Přijel též Jiříček.
5. srpna se začali sjíždět exercitanti:
z Prahy P. Jurečka a P. Ondra, klerik Polák a Halada, jejich kuchař; z Brna P. Fr.
Lepařík, z Ostravy P. Vrátník, P. Dvořák,
klerici Bartek, Votruba, koadjutoři Stanec, Holík.
6. srpna večer v 18.45 hod jsme
začali duchovní cvičení. Ředitelem byl
jmenován panem inspektorem P. Navrátil, prefekt ve Fryštáku. Kazateli byli:
meditace kázal P. Dvořák, instrukce pro
spolubratry měl P. Mrtvý, pro novice
P. Novosad. Všech účastníků bylo 61
a to: 7 kněží – P. St. Jurečka, P. Vrátník,
P. Ondra, P. Fr. Lepařík, P. Černík, P. Na-
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Kronika ústavu (37.)
školní rok 1938–39
vrátil, OP. Novosad. P. Franta měl též
konat, ale k vůli zkouškám do VII. třídy
žádal o zproštění. Nebylo vyhověno. Podal opětovnou žádost a jelikož odpověď
dosud nepřišla, nekonal nic.
14 asistentů – Fr. Jurečka, Šánek,
Pitrun, Blaha, Mikulík, Votruba, Polák,
Bartek, Bartušek, Hasilík, Frélich, Tibenský, Dulík, Přerovský
5 koadjutorů – Holík, Halada, Malota, Stanec a Šilar
24 kleriků – Fabík, Langer, Ondrášek, Pustka, Škorpík, Doležal, Fuglík,
Hlavatý, Hnila, Holík, Hrobař, Janečka,
Ondra, Pavelka, Tinka, Vaněk, Filipec,
Görig, Jankovič, Marek, Horáček, Kubín, Směták a Vlk
10 noviců – Černý, Čuřík, Hlaváček,
Hovorka, Kopiště, Papica, Pleva, Tax,
Šach a Hronek
V jídelně však byli také P. Veselý,
P. Hudeček a P. Franta. Každý z exercitantů dostával půl litru černého ostrožského piva. Kazatelé a ředitel při večeři
láhev mešního vína. Ostatní jen vodu.
Kazatelé a ředitel exercicií jak před
obědem, tak před večeří a ke snídani
a ke svačině kávu a mléko zvlášť, rohlíky a máslo. Pan inspektor tu nebyl, jel
do Trnavy a odtud do Turína. Všichni je
konali ochotně a horlivě.

Don Bosco

Březen na DISu
To nám začnou po dvou měsících
orientační dny®. Hlavní událostí bude
slavení Velikonoc.
Ještě se vrátíme k lednové nabídce Dnu otevřených dveří a dětského
dnu na DISu: v neděli 31. ledna 2016
Dům Ignáce Stuchlého „otevřel své
dveře“ pro všechny - ať velké, či malé
- a snad nikdo se tady nenudil!
Kdo chtěl, tak maloval, slaňoval,
hrál ping pong, kulečník, olizoval se
nad zmrzlinovým pohárem, lozil po
stěně, mohl si udělat speciální fotku
ve fotokoutku nebo se kochal pohledem na celý Fryšták z věžičky domu...
Velkou nabídku aktivit nám obohatili svým přestavením kouzelník,
žonglér a brejkař. Taky jsme se mohli seznámit, či vyfotit s Donem Boskem a projít celý dům jako na hradě
s komentovanou prohlídkou o historii
domu či aktuálních možnostech a aktivitách.
Celou atmosféru dne vám vykreslí
fotky, na které se můžete podívat na:
frystak.sdb.cz
Jsme moc rádi, že jsme mohli spolu
prožít krásné odpoledne a věříme, že
se na Vás můžeme zase příště těšit!

Divadlo
16. dubna 2016 v sobotu v 19.30
hod nám zahraje Hroznolhotský ochotnický spolek Hrozen novou autorskou
hru s názvem DOVOLENÁ ÓLINKLUZIF.
Jsou to již VIII. Hroznolhotské etýdy.
Předprodej začne 16. března
ve středu na recepci DISu. Lístky budou
na místo za obvyklých 80 Kč.
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Fryštácko ve středověku a v branách novověku
(K 660. výročí nejstarší zmínky o Fryštáku)
Žádná doba v dějinách lidstva nebyla ideální. A jak vidno, za dané konstelace světové i domácí zřejmě ani nebude.
Je smutné, že i při takovém rozmachu
vzdělanosti, technických a komunikativních vymožeností pokračujeme nepoučeni v chybách směřujících k apokalypse, s níž neodpovědná část populace
dávno počítá.
Když si měli studenti v historickém
semináři nebo dějepise vybrat, v jakém období by chtěli žít, považovali
např. za relativně šťastný věk nástup
zemědělství a chovu dobytka (kolem 5.
tisíciletí před Kristem – tehdy žilo prý
v Evropě asi 8 milionů obyvatel)), vrchol
starověkých civilizací, aténskou demokracii, dobu Otce vlasti císaře a krále
Karla IV., na Fryštácku časy Jana ml.
Nekeše z Landeku a na Lukově, někteří
dobu obrozenskou či první – Masarykovu republiku...
V nedávné anketě byl jako nejlepší
Čech vybrán (pomineme-li Járu Cimrmana) Otec vlasti Karel IV. (panoval
v letech 1346-1378). Vedle hospodářského, kulturního, obecně duchovního
i lidského vzestupu, upevnění mocenských pozic našeho státu v Evropě, je
třeba připomenout, že se země Koruny
české staly zároveň šťastným domovem nejen pro domácí českou pospolitost, ale i naše spoluobčany ze zemí
německých, stejně jako Židy, Vlachy
(Italy), Francouze, Poláky a všechny,
kdo si tento kout světa zamilovali, usadili se tu a přispívali k jeho zvelebení.
Významným faktorem bylo i to, že si
žádná vojenská síla nedovolila překročit
hranice státu, panovaly tu na svou dobu
slušné podmínky pro svobodný rozvoj
jedince a v zemi byl konečně nastolen
pořádek. Optimální klima pro pokojný
život obyvatelstva!
Také obce na lukovském panství,
včetně městečka Fryštáku, Dolní a Horní Vsi (1397, 1446), Vítové (1398),
Lukovečka (1480), Markovska (1397),
prožívaly ve 2. polovině 14. století relativně nadějné časy. Zboží lukovské koupí nebo za věrné služby přešlo postupně
ze zeměpanských rukou znovu do majetku mocného rodu osmicípé hvězdy
– Šternberků, z nichž někteří (např. Jan
a Matouš starší), působili jako dvořané
a významní hodnostáři lucemburských
markrabat Jana Jindřicha, Jošta nebo
Prokopa. V minulém čísle FL jsem připomněl, že Fryšták coby ekonomické
zázemí hradu Lukova disponoval řadou
výsad, úspěšně se tu rozvíjela cechovní

výroba, měl vlastní lázně, stal se centrem poměrně rozsáhlé farnosti a díky
cestám ve směru na Holešov a do Pomoraví, na Lukov, Valašsko a do Uher
navazoval postupně styk s blízkým
i vzdáleným světem. Trojpolní systém,
hnojení a dokonalejší nářadí otevíraly
nové možnosti v zemědělství.
Škoda, že tento nadějný vývoj byl
stále více narušován nesváry v zemském i evropském kontextu, rostoucí
korupcí, uměle podněcovanou nenávistí národnostní, náboženskou i politickou. Vyhrotily se rozpory v církvi, mezi
feudály a mezi vrstvami společnosti,
stupňované (jako dnes) kriminalitou
a všeobecným úpadem morálky... Důsledkem byla řada ozbrojených konﬂiktů, jež znamenaly nedozírné oběti lidské
i přírodní, škody na majetku a psychice.
K dovršení krize středověké společnosti přispěla také pohroma morová „černá
smrt“, která zkosila třetinu až polovinu
populace na starém kontinentě. Situaci v našem regionu vyhrocovaly také
propuknuvší vzájemné majetkové sváry
mezi Šternberky navzájem a pronikání
kacířských názorů.
Mučednická smrt Husova v Kostnici 6. července 1415, nečekaný skon
krále Václava IV. (1419) a snaha kurie
i císaře Zikmunda o násilné řešení dramatické situace v Čechách i na Moravě
vojenskou silou uvedly do pohybu jednu
z nejmohutnějších lavin, jaká kdy střední Evropu v uplynulém miléniu zažila!
Proto i na Fryštácku a přilehlém regionu
našly ohlas myšlenky o skonání věků
a blížícím se království Kristově. Těmto
názorům i husitům však otevřeně nepřál Jiří ze Šternberka a na Lukově...

Roku 1423 přitáhl na Moravu obávaný husitský hejtman Diviš Bořek z Miletínka, dobyl Přerov, oblehl Kroměříž,
porazil vojsko biskupa Jana Železného
a zajal jeho spojence Jiříka ze Šternberka (později byl vykoupen). Husitské oddíly vedené Bočkem z Kunštátu
na Brumově vypálily Hulín a dočasně
opanovaly hrad Lukov i celý kraj. V následné krvavé řeži u Slušovic však byli
husité biskupem Janem i Jiříkem lukovským poraženi.
Ani po bratrovražedné bitvě u Lipan (1434) a smrti Zikmundově nebylo
u nás na růžích ustláno... V roce 1438
lehla podstatná část městečka Fryštáku popelem, další utrpení potkalo kraj
i ve válkách uherských mezi českým
králem Jiříkem z Poděbrad a panovníkem Matyášem Korvínem (roku 1469
byl po velkém drancování obcí na lukovském panství dobyt, prý zradou, i hrad
Lukov). Nemalou zkázu celému kraji
přinášelo navíc vzájemné záští mezi nepokojným Matoušem st. ze Šternberka
na Lukově a uherským velmožem Bělíkem z Lednice.
V těchto těžkých dobách, stejně
jako později, hledali lidé s dobytkem
a trochou majetku dočasný azyl v rozsáhlých lesích, které lemovaly fryštácké předhradí i obce v brázdě vezdejší.
Po odchodu soldatesky a řádící smečky
se setkávali v troskách svých sídel, aby
pro své potomky obnovili nové domovy.
Mezi 13. a 15. stoletím bylo na Moravě zničeno 1400 obcí! Proto se hluboce skláním před našimi houževnatými
a pracovitými prapředky, kteří za neuvěřitelných podmínek dokázali i ve Fryštáku a okolních obcích vzkřísit nový život!
Kresba Martina Ševčíka
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Tím více si vážíme velkorysého úsilí
pánů rodu Nekešů z Landeka v následujícím století šestnáctém, kteří vnesli
do tohoto kraje duch renesance a novou naději. Požehnáním pro Fryšták,
Slušovice, obce na Fryštácku i lukovské
panství byly ve 2. polovině 16. stol. zejména prozíravé činy Jana ml. z Landeku a na Lukově (a zpočátku i jeho bratra
Přemka).
Roku 1558 změnili Fryštačanům
povinnost robotní za plat: tím do jisté
míry uvolnili ruce pro činnost řemeslnou
a obchodní. Místo robotní povinnosti
chodili Fryštačané 2 dny v roce na hon
a domkáři do chmelu. Po smrti bratra
Přemka (zemřel 1562) „aby městečko
se vzdělávalo a v dobrém množiti mohlo, i aby nynější a budoucí potomci jejich v tomž městečku usedlí obchody
v živnostech a řemeslech všelijakých
pohodlněji a lehčeji vésti mohli...“ osvobodil Jan mladší z Landeku a na Lukově
Fryšták i od namáhavé a nebezpečné
účasti na honech (místo toho měli ročně složit na svátek sv. Jana Křtitele 24
grošů bílých).
V pondělí po Květné neděli Anno
Domini 1567 na hradě Lukově za přítomnosti purkmistra a starších mužů
městečka Fryštáku daroval Fryštačanům „pustou ves Markovsko s tím lesem a se všemi chrastinami od hranic
holešovských i rackovských ležícími...“

(za plat dědičný – na sv. Jana). V tomto
roce obdaroval lesy a polnostmi také
poddané z Dolní Vsi, obdarovány byly
byly i Lukoveček a obce další.
Tyto akty staly se později základem
vzniku singulárních společností velkousedlých a domkářů ve Fryštáku, v Dolní
a Horní Vsi, ve Vítové a v Lukovečku.
Na fryštácké a dolnoveské hody se
v našem kostele konávala děkovná mše
svatá.
Po znovuobnovení singulárních společností poč. 90. let minulého století
byla roku 1997 tradiční mše v chrámu sv. Mikuláše slavnostně obnovena
a koná se ve spolupráci s myslivci každý rok.
Jan Nekeš zavedl (na základě souhlasu císaře Ferdinanda I. z roku 1550)
ve Fryštáku 3 výroční trhy (později přibyl i trh čtvrtý). V této tradici ve formě
farmářských trhů pokračujeme i dnes.
Poselství lukovských pánů Jana ml.
a Přemka z Nekešů, stejně jako později
legendární Lukrecie Nekešovny z Landeku a na Lukově, provdané za generalissima Albrechta Václava Eusebia
z Valdštejna, otevřelo na Fryštácku
cestu novověku. V podobě duchovních,
podnikatelských, správních, společenských a kulturních aktivit má své místo
dodnes.
Slávek Zapletal, kronikář

ANKETA – VELKÉ TRHY – jaro, léto, podzim a zima
Je pátek večer, 19. února. Blíží se uzávěrka zasílání příspěvků do FL. Prozatímní stav vyplňování ankety následující: 40 odpovědí přes internet, 1 výstřižek
v knihovně. 36 lidí PRO další pořádání trhů, 2 proti a 2 neví. 17 lidí se podepsalo,
1 přibyl do našeho organizačního týmu. Trhy jsou pro většinu lidí hlavně společenským setkáváním lidí. Všechny odpovědi najdete zde: www.6b.cz/1Gq.
Kompletní vyhodnocení ankety Vás čeká v dubnovém čísle FL.
Tak jako tak, i letos se můžete těšit na 4 sobotní farmářské trhy. Každý v jiném duchu a zaměření, a přece v něčem stálé, tradiční… Těšíme se na vás.
Jiří Sadila

Richard H O V A D Í K

Zlato v kultuře
Ze zlata vystupuje
magické záření –
moudrá kniha
zase ukrývá
vnitřní myšlení
Historické zlato
se většinou ztrácí –
podobně jak
v neznámo letící pták
Ten kov se také
na dně moře ukrývá –
někdo jej i vyloví –
záhadný záblesk
při tom vždy pozdraví
Zlato je
ztuhlé slunce –
hvězda chladná zářivá –
oči i myšlení
však vždy zahřívá
I ve zlatém verši
je záře ukrytá
přitahuje
tím jak prosvítá
Zlaté roucho Kleopatry
se v prohlubni času ukrývá –
knihy z té doby však
touha myšlení otvírá
Do slavné knihovny
v Alexandrii
vnikl dav fanatiků
posedlý mánií
Ohnivé jazyky
vášnivě promluvily –
tisíce významných svitků
lačně pohltily
Některé naštěstí
v opisech zůstaly –
jiné v kultuře lidstva
tu bitvu prohrály
Každý plamen chvíli
své dílo zlatí –
jak dohoří
vše se ztratí
I když hodně vzácného kovu
v prostoru času mizí –
ve významných knihách
trvale zůstává –
zlaté myšlenky
nejdou zničit –
ani moudrost
která se rozdává….
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SKAUTI

SKAUTSKÁ KLUBOVNA NA FARNÍM DVOŘE
O tom, že skauti mají svoji klubovnu na farním dvoře, se asi všeobecně ví. Už
méně je známo, jak jsme k těmto prostorám přišli, v jakém stavu jsou a co se
tam vůbec děje.
Pamětníci určitě ví, že hospodářské
budovy na farním dvoře byly původně
opravdu chlévy se stodolou, později tu
byly Stavebniny a až po revoluci byly
budovy vráceny zpět k faře. Není třeba
dodávat v jakém stavu po těch letech
a takovém zacházení byly. Velkou zásluhou P. Honky a jeho bratra, a za nemalé
pomoci farníků, se tyto prostory začaly
opravovat. Skauti v této době zrovna
sháněli nové klubovny pro svoji činnost
a tak nám byla nabídnuta možnost usadit se zde.
Kde bychom ve Fryštáku našli lepší místo! Je v centru města, bezpečně
ohrazené zdí a s velkým hřištěm. Část
stodoly jsme mohli využívat jako sklad
táborového materiálu a tři opravené
místnosti jako klubovny – to byl splněný
sen!
Okamžitě se tu rozběhla činorodá
činnost. Dvě místnosti jsme si rozdělili
jako chlapeckou a dívčí klubovnu, třetí místnost jako sklad a za ní WC. Během let získaly prostory svoji výzdobu
ve skautském duchu, pravda, skautky
na toto mají svůj dívčí náhled, ale důležité bylo, že dětem se tu líbilo a bylo tu
bezpečno.
Postupně se však začaly projevovat
neduhy zejména původního zdiva, jednalo se přece jenom o původní chlévy.
A tak se několikrát opravovala postižená místa novými omítkami, příliš nepomohlo ani částečné vysoušení elektrickými topidly.
Vloni na podzim jsme však řekli dost.
Stále vlhčí stěny, scházející izolace, nutná oprava podlahy v průchozí místnosti
k WC – vše volalo po zásahu takříkajíc
„z gruntu“. A tak jsme se do toho pusti-

li. Nejprve oldskauti vyklidili zadní místnost, vyházeli podlahu s prkny s dřevomorkou, okopali část omítek, místnost
jsme nechali vyschnout a pak nechali
položit novou dlažbu a opravit omítky.
Po vymalování – místnost jak nová. Tím
jsme získali prostor k vyklizení klubovny
skautů, která byla nejvíc zasažena vlhkostí a plísní.

Zejména zásluhou neúnavného tlaku a práce vedoucího 5.oddílu skautů
br. Adama Běláka byly venku odkopány

a zaizolovány základy celé budovy. Nevěřili byste, jak i malí hoši se na tomto
nadšeně podíleli, a to do té doby někteří nevěděli, co je to krumpáč! Po té
byly okopány omítky v celé místnosti
„až na cihlu“ a od té doby vysušujeme
a čekáme na lepší počasí. Máme také
slíbeno zapůjčení vysoušečů zdiva, abychom tuto část aspoň trochu urychlili.
V plánu je pak nejdříve rekonstrukce
elektroinstalace, pak zakoupení sanačních omítek, omítání, znovu dosušení
a výmalba prostor. A když už se to bere
takhle od základů (tedy doslova!), tak
už mají kluci vypracován návrh jak nově
vybavit svoji opravenou klubovnu. Už
aby to bylo!
Je jasné, že takovéto práce nejsou
zadarmo. Něco prostředků jsme měli
z vlastních zdrojů, ale převážná část
ﬁnancí byla získána z grantů od města
Fryšták, za což musím Městskému úřadu, na tomto místě, poděkovat.
No a teď si představte ten pozitivní šok! Zavolá vám Pavel Nášel a sdělí
vám, že se rozhodli, že na opravu a dovybavení klubovny vám přidělí výtěžek
sbírky od Živého Betléma. No vyrazili
nám všem dech! Dnes, kdy se všeobecně šetří, vám někdo nabídne ﬁnanční podporu pro vaši práci s mládeží!
Takže, za sebe, za všechny skautské
činovníky a nejvíce za nám svěřené
děti, děkujeme za tyto ﬁnance. Určitě
je využijeme na dokončení oprav a nové
vybavení kluboven.
Věřím, že dětem se pak zde bude
o to více líbit.
Za všechny fryštácké skautky
a skauty
Klaus.
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Bilancování
Rok od roku zúročuji své zaujetí pro
práci, snad talent, pracovitost, pohodu,
spravedlnost a ostatní vlastnosti, které
jsem si do celoživotního svazku s kantořinou přinesla jako věno. Role to byla zavazující, výsadní, vyzrálá. Opravdu měla
čas zrát. Musím se přiznat, že mám ke
škole, k dětem, k učení velmi vyhraněný
vztah, profesionální, osobní, rozumový i
citový. Tento vztah mi umožňoval a zavazoval mne přes šedesát let studentům,
dětem poctivě a pokorně sloužit.
Škola nebyla pro mne nikdy jen povoláním. Brala jsem ji jako nadpřirozenou
činnost. Věděla jsem, že je nutné dodržovat určité metody, návody, systémy,
výklady, praktické ukázky. Ve skutečnosti jsem před žáky /jako každý učitel/
sama. Musím najít v každé třídě pouto
mezi mnou a žáky. Musím být učitelem,
hercem, technikem i nástrojem. Po celý
kantorský život jsem se stále učila,
studovala nové formy práce, dívala se
kolem, vymýšlela a hledala to nejjednodušší řešení, které by si žáci osvojili.
I učitelský stav jsem se vždy snažila
„postavit“ o pár stupňů výš na společenském žebříčku /i za tak malé výplaty/.
Uvědomovala jsem si, že bez dobrého
učitele, ředitele, nemůže být ani škola
dobrá. Moje maminka vždy říkávala, že
nestačí jen dobře učit a předávat vědomosti, ale že důležitější je i vychovávat
a naučit se vydržet všechno dobré, ale
i to zlé.
Samozřejmě, že je mi líto /jsem už
dlouho v důchodovém věku/, že se vzdělávací a výchovné práce musím vzdát,
protože toto zaměstnání, povolání, poslání je pro mne něco jako vášeň, jako
nemoc, za kterou nemohu. Bez každodenního styku s dětmi, s výukou asi
brzy zvadnu. Škola je pro mne dobrovolná nesvoboda, vytoužená a milovaná.
Bez předávání vědomostí výchovných
ponaučení si připadám zbytečná.
Každé dítě /vím to podle sebe, když
jsem chodila do školy/ jde do školy se
starostmi v hlavě, či dokonce se strachem v duši. Je na učiteli, jak dovede
tyto stavy odhalit a pomoci je školákovi
překonat a odstranit. Čím?
Třeba četbou. Vyprávěním. Stačí
chvilka /konečně i v televizi propagují
číst denně dětem, či nechat je vyprávět,
poslouchat vyprávění rodičů, prarodičů/.
Nejen že tím posílí touhu po vědění,
po statečnosti, po charakterním životě,
ale člověk každé doby se chce podobat
svému vzoru, ať je to knižní hrdina, či
jeho rodič, sportovec. Chce se podobat
tomu, o čem čte, co slyší, vidí. Duchovní
strava človíčka formuje víc, než si kdo
myslí. Protože mladý člověk není ve vý-
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chově, ve vývoji hotov, hledá a vytváří si
svou budoucí podobu.
Při vší mé práci, kterou jsem dělala
a stíhala /a měla i úspěchy/ jsem nezpychla a zůstala jsem skromná. Hlavně
to však byla mravnost, výchova z domova. To o mladé, nové generaci nemohu říci. Dnes slyším kolem vulgarismy,
samoúčelné sprosťačiny. Říkají tomu
demokracie, svoboda vyjadřování. Přeji
si, aby se co nejdříve oddělilo zrno od
plev. Nikdo přeci nikomu nebrání aby byl
slušný, kultivovaný. Každý by měl myslet na toleranci, pokoru a určit si svou
cenu /ale ne vulgárně/. Mezi lidmi by
měla existovat přirozená úcta – třeba
jen v obecné rovině – a tu já u některých
lidí postrádám. Jsem přesvědčená, že
tam, kde neexistuje přirozená autorita
k ostatním spoluobčanům, nastává potrat kulturnosti.
Znám však jedince, kteří ani výsledky své práce ani obsahem své
mozkovny, nejsou „odborníci“ na svých
místech, ale jsou tak suverénní, že se
divím, odkud to z nich pramení. Nevím,
snad je to nedostatek sociální inteligence. Egocentrismus se sobectvím a nestoudností. Je lépe se jim vyhnout, protože diskuse s blbcem není žádná čest.
Oni mají totiž tak sebevědomý kukuč, že
už předem odcházejí jako vítězové.
SK

TAI-ČI tajemné cvičení?
Ale kdepak! TAI-ČI je tísícileté čínské
cvičení, které naši energii nevybíjí, spíše ji tělu dodává. Tak nám to vysvětlila
9. 2. paní Mirečka Končáková, cvičitelka TAI-ČI ve Fryštáku. Hned nám také
kousek sestavy předvedla, mimo jiné,
také se skládacím cvičným mečem
a vějířem. Bylo to zajímavé a efektní,
dokud nás nevyzvala ke krátkému cvičení kousku lehké sestavy. To už vůbec
nebylo efektní, ale jak se nakonec ukázalo, docela příjemné. Aby byl nějaký
viditelný efekt pro naše zdraví vyžaduje
to soustavné cvičení aspoň půl roku.
Tak je to vlastně s každým tělesným
cvičením. Podnítila naši zvídavost i nabídkou ﬁlmových ukázek z její návštěvy Číny. Tam jsou lidé zvyklí starat se
o své zdraví, nespoléhat se na pilulky,
ale předcházet nemocem cvičením.
V těch ﬁlmových záběrech dokumentuje
cvičení lidí všeho věku v parcích. O tom
by se dalo povídat celou další besedu
na kterou si ji dovolíme zase pozvat.
Sama nám tuto možnost nabídla a to
i přes to, že jako zaměstnaná žena
nemá určitě času nazbyt. Překvapila
nás svojí ochotou, bezprostředním, srdečným chováním a už teď se těšíme
na další setkání. Dnes ji za tuto podnětnou besedu mnohokrát děkujeme.
Za Klásek A. Bačůvková

K LU B M A M I N EK

BŘEZEN

Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků). Také
nás najdete na www.vlastovky-frystak.cz, facebooku fantazie
group a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

MISP – se představuje
Ráda bych Vás prostřednictvím těchto řádků seznámila blíže s programem, který
má zavedenou zkratku MISP a přiblížila bych Vám tak jeho přínosy. V prosincovém
čísle FL 2015 jsme poprvé zmínily tento celosvětově známý program a dnes má
nakročeno k těm, kterým je určen – dětem.
MISP (angl. Massage in Schools Programme) je Program masáže ve školách. Na
úvod ujasňuji, že se zde nejedná o obor masérství jako takového, ale o masáže dětí
navzájem. Je založený na vzájemném masírování běžně oblečených dětí v oblasti
zad, hlavy, týla a rukou a to vsedě, ve dvojicích. Jsem připravena děti naučit sestavu
15 cviků, kterou mohou dále s paní učitelkou užívat podle potřeby. Jsem vybavena
nejen didaktickými pomůckami, které si pro program vyrábím, ale mám k dispozici
i karty jednotlivých cviků sestavy s obrázkem a názvem hmatu, umožňující snadné
zapamatování. Samotný zácvik předám ráda a formou „Škola hrou a prožitkem“.
Charakteristiku zde doplním ještě přínosy, které jsou podloženy vědeckými studiemi. Ukázalo se, že praktikování těchto sestav u dětí snižuje stres a zvyšuje
koncentraci při výuce. Program MISP je bezpečná a účinná forma pro zdravý rozvoj
osobnosti dítěte. Přispívá k harmonizaci vztahů jak v kolektivu třídy, tak i v rámci
rodiny.
Za sebe mohu říci, že program MISP je nositelem principu etiky a může být zároveň podpůrným programem prevence šikany i redukcí agresivity.
Za klub Fryštackých maminek zdraví
Dana Hradilová
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci BŘEZNU 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Vlasta Bečicová
Jarmila Bumbalová
Vítězslav Dulík
Jan Dvořák
Marie Holomková
Bohumila Horáková
Ludmila Jadrníčková
Marie Jakubová
Naděžda Jašková
Marie Kolajová
Božena Košáková
Marie Košařová
Vlasta Mikulíková
Ludmila Novotná
Pavla Pavelková
Vladimír Rupa
Božena Šounová
Jan Švec
Zdeňka Urbanová
Radomír Vyskup

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

Že by sportovci?
Občas vidím odvážlivce perfektně
oděné do sportovního úboru (ona v bílém, on v bleděmodrém, oba na rukou
bílé rukavičky- zřejmě, aby se neušpinili), jdou běhat. Silniční provoz jim nevadí. Na plících jim ani tolik nezáleží. Ve
sportovním zanícení si nevšímají, že se
v silničním provozu vyjímají jako laskonky v guláši. Jsou to běžci „katalyzátory“.
Přes své plíce vypouštějí lepší vzduch,
než který nasávají. Jen když „běhají pro
zdraví“.
SK

Bolí vás za krkem? Máte
problémy s krční páteří?
O těchto i jiných potížích budeme
mluvit na tradičním setkání s fyzioterapeutem krajské nemocnice Ing. Marcelem Meravým. A nejen mluvit, my si
s ním samozřejmě hlavně zacvičíme.
Akce se bude konat ve čtvrtek 10.
března 2016 v 19 hodin v tělocvičně školy. Zúčastnit se může kdokoliv,
je vhodné si přinést vlastní podložku.
Vstup je zdarma.
Oddíl tai-či Fryšták

26. ročník koštu slivovice na sokolovně ve Fryštáku
Dne 19. 2. 2016 se opět v Pekle
fryštácké sokolovny sešli fryštáčtí volejbalisté a jejich přátelé u příležitosti
již 26. ročníku vyhlášené degustace
slivovice.
Letos pod valašským heslem: „Pijme slivku dokud žijem, po smrti sa nenapijem…“ Akce byla zahájena tradiční
hymnou o slivovici.
Organizační výbor ve složení Alena
Dofková, Dana Konečná, Marcela Ševelová, Laďka Rafajová připravil degustátorům do stejných bílých sklenic 19
vzorků.
Jedenáct zodpovědných degustátorů se pustilo do velkého klání. Své
poznatky a body si zapisovali do bodovacích lístků. K tomu se občerstvovali
dobrotami v podobě škvarků, uzeniny,
sýrů, pečiva a nealko nápojů. Samozřejmě nechyběly i domácí speciality
jako chlebové tyčinky Marcely Ševelové, pagáčky Laďky Rafajové, koláče
Hanky Poledňákové a Aničky Březíkové
a karamelové věnečky Alenky Dofkové. Naši hoši se prostě měli královsky.
Na koštování si dali velmi záležet! Po
dlouhých debatách jsme se ale přece

jen dozvěděli, kdo v roce 2015 vypálil
nejlepší slivovičku.
1. Lubomír Doležel
2. Dana Konečná
3. Radomír Dupal
Byl vyhodnocen také nejlepší degustátor – Stanislav Vojtek.
Pepík Rafaja ve svém letošním bulletinu již dopředu avizoval:“Rok 2015
byl po stránce úrody trnek příznivý a
to by se mělo projevit na kvalitě vzorků
pálenek. Nebude jednoduché vybrat
tu nejlepší.“ A opravdu! Všichni jsme
se shodli, že tak malé bodové rozdíly snad nikdy nebyly. Poslední vzorek
získal 38 bodů a vítězná slivovice 51
bodů. Do posledních chvil sečítání výsledků nebylo jasné, která pálenka vyhraje. Pěstitel na prvním místě – pan
starosta – přítomen bohužel nebyl.
Radostnou zprávu o vítězství jsme mu
sdělili telefonicky a diplom a pohár vítěze předali v pondělí na radnici.
Další akce fryštáckých volejbalistů se opět povedla a budou o ní jistě dlouho debatovat. Nejvíce asi můj
manžel Broňa, který napsal jeden svůj
vzorek na mě – poprvé! Myslel si, že
ten horší. Ale ten se umístil na druhém
místě a ten jeho na šestém! Hold špatná volba! Ale diplom a pohár za druhé
místo je stejně doma!
Hodně úspěchů při pěstování švestek všem přeje za organizátory
Dana Konečná.
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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.
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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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