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První pozdrav jara

Foto Pavel Malina

Město Fryšták a Fryštácká Javořina
Vás srdečně zvou na XV.

Valašské
setkání

FRYŠTÁK 2017
www.frystackajavorina.com

v pátek 17. března od 19.00 hod.
Kulturní dům ZDV Fryšták.
Účinkují:

Fryštácká Javořina
Kumpánovi muzikanti
Križovianka (SK)
Jižani z Českých Budějovic
Pořadem provází
Ivana SLABÁKOVÁ a Karel HEGNER.
Po skončení programu taneční zábava.
Vstupné 200 Kč.
Předprodej vstupenek MěÚ Fryšták
a Magistrát města Zlína od 27. 2. 2017.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 01/2017/VII ze dne 11. 1. 2017 (Výběr)
• RMF bere na vědomí právní stanovisko Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové a souhlasí s narovnáním právních vztahů
u nájemních smluv v komerčních prostorách města Fryštáku, a to stanovení parametru skutečné výměry prostor
a nově stanovené ceny ve výši 790 Kč/
m²/rok vč. inﬂační doložky.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke stávajícím smlouvám
o pronájmu komerčně využívaných prostor mezi městem Fryšták a nájemci.
• RMF ukládá pí G. Najmanové ve spolupráci s Ing. M. Jaškem a Mgr. P. Řehovou zajistit návrh předmětných dodatků
a projednat uzavření těchto dodatků
s konkrétními nájemníky.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9550
609906 mezi městem Fryšták a dodavatelem fy E.ON Energie, a. s., České Budějovice, na dodávku elektřiny
k odběrnému místu, kde byla zvýšena
hodnota hlavního jističe: náměstí Míru
K/2/1, 763 16 Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF ukončit Smlouvy č. 1030030999/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřené dne 4. 11. 2016 dohodou
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, pí Billová, úprava vedení
NN“, umístěné na části měst. pozemku
p. č. 213/2 – zahrada a p. č. 432/2
– ost. plocha, ost. komunikace, oba k.
ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 2.000,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů z důvodu změny
umístění části energetického zařízení
a zvýšení ceny věcného břemene, a zrušení usnesení č. U Z 08/2016/VII/12
ze dne 19. 10. 2016.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvu č. 1030030999/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Vítová, pí Billová,
úprava vedení NN“, umístěné na části
měst. pozemku p. č. 213/2 – zahrada
a p. č. 432/2 – ost. plocha, ost. komunikace, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 3.500,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.

• RMF bere na vědomí závazné stanovisko Policie ČR – Dopravního inspektorátu Zlín, č. j. KRPZ-127844-1/ČJ2016-150506, ze dne 28. 12. 2016,
ve věci komunikačního připojení sousední nemovitosti - garáže u rodinného
domu (p. Metela) na místní komunikaci,
parc. č. 234/1 v k. ú. Vítová a v návaznosti na toto závazné stanovisko
schvaluje udělení výjimky pro umístění
stavby s názvem „Garáž u RD P. Metely, k. ú. Vítová, čp. 29“ v hranici pozemku p. č. 234/1, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, ve vlastnictví města Fryšták,
pro P. Metelu, Vítová a pověřuje starostu podpisem souhlasu v návaznosti
na splnění (faktickou realizaci doloženou fotodokumentací) opatření v souladu se závazným stanoviskem Policie
ČR – Dopravního inspektorátu Zlín, č. j.
KRPZ-127844-1/ČJ-2016-15050.
• RMF bere na vědomí žádost D. Chupíkové, Fryšták o ukončení smlouvy
o pronájmu bytu ve Sdruženém objektu
čp. 386 ve Fryštáku dohodou a schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o pronájmu bytu ze dne 1. 4. 2014
mezi městem Fryšták, a D. Chupíkovou,
Fryšták, ke dni 12. 1. 2017, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí žádost D. Gajdůškové, Fryšták, ve věci schválení ﬁnančního příspěvku či úlevy na nájemném
z důvodu pořízení stínící techniky – látkových rolet do střešních oken v bytě
č. D/414 Domu s byty pro důchodce
Fryšták na vlastní náklady a z důvodu
nedodržení podmínky smlouvy o nájmu
bytu (čl. III Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, bod 10. – souhlas
pronajímatele) neschvaluje ﬁnanční příspěvek ani úlevu na nájemném.
• RMF bere na vědomí zpětvzetí žádosti spol. MACO STUDIO s. r. o., Fryšták,
na pronájem měst. pozemku p. č. 424
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 981 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták
za účelem zřízení zahradnictví a umístění drobné stavby.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru pronajmout městský pozemek p. č. 424 –
ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 981 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták
žadateli spol. MACO STUDIO s. r. o.,
Fryšták, v ceně nájmu ve výši 14,- Kč/
m²/rok, na dobu neurčitou, za účelem
uložení materiálu pro zahradu (kůra,
štěpky, apod.), a záměr uzavřít smlouvu
o pronájmu pozemku.
• RMF bere na vědomí žádost T. Po-

lepila, Fryšták, ve věci výpůjčky části
měst. poz. p. č. 987/5 – ost. plocha,
sportoviště a rekreační plocha, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o vým. cca 330
m² za účelem vybudování RC dráhy.
• RMF pověřuje G. Najmanovou zajištěním vyjádření ve spolupráci FC Fryšták,
z. s., Sbor dobrovolných hasičů Fryšták
a žadatele ve věci vydání souhlasu s vypůjčením části pozemku ve prospěch
třetí osoby.
• RMF bere na vědomí informaci V.
Vitovské, Fryšták, ve věci zpětvzetí žádosti o pronájmu hostinského pokoje
č. B/336 v Domě s byty pro důchodce
Fryšták pro A. Staňka, Fryšták, z důvodu schválení přidělení bytu č. C/211
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
a ruší své usnesení č. U R 25/2016/
VII/09 ze dne 13. 12. 2016.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 1/2017
ze dne 4. 1. 2017.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. D/211 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadateli A. Staňkovi,
Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 12.
2017, v ceně nájmu 80,- Kč/m², a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí doporučení komise ve věci celkového objemu ﬁnančních
prostředků z rozpočtu města Fryšták
pro rok 2017 na příspěvky sociálním
a zdravotním zařízením, a pověřuje
Ing. M. Jaška, vedoucího ESO, zahrnutím částky ve výši 100tis Kč do návrhu
rozpočtu města Fryšták pro rok 2017,
a odkládá své rozhodnutí o přidělení ﬁnančních příspěvků žadatelům Sociální
služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o., Fryšták a Společnost pro ranou péči po schválení rozpočtu města
Fryšták pro rok 2017.
• RMF bere na vědomí vyjádření komise školství, mládeže a tělovýchovy
ve věci žádosti Mgr. J. Hladíka, Vizovice, na pronájem částí pozemků p. č.
913/1 a 913/3, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem zřízení vodního vleku a z důvodu vlastnictví pozemků ze strany ČR s příslušností
hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad zamítá tuto žádost.
• RMF bere na vědomí sdělení Policie
ČR – Dopravního inspektorátu Zlín,
ve věci záměru zřízení dvou vybraných
parkovacích míst na pozemku p. č.
474/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták
a v návaznosti na podmínky dotace
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z Regionálního operačního programu,
které jsou pro investora stavby (Zlínský
kraj) silnice II/490 závazné po dobu
udržitelnosti min. 5 let, které neumožňují zásah do nově vybudované plochy
silnice, zamítá žádost spol. Pohřební
služba Bohumír Přibylák, s. r. o., Zlín,
ve věci zřízení vyhrazeného parkovacího
stání.
• RMF bere na vědomí sdělení Policie ČR
– Dopravního inspektorátu Zlín, ve věci
záměru zřízení dvou vybraných parkovacích míst na pozemku p. č. 474/1, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták a v návaznosti na podmínky dotace z Regionálního
operačního programu, které jsou pro
investora stavby (Zlínský kraj) silnice
II/490 závazné po dobu udržitelnosti
min. 5 let, a které neumožňují zásah
do nově vybudované plochy silnice, zamítá žádost spol. ViP Vino Partner s. r.
o., Fryšták ve věci zřízení vyhrazeného
parkovacího stání.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Komunální traktor a příslušenství“, a to
ﬁrmu ZÁLESÍ a.s., Luhačovice, bez
připomínek a schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou
ZÁLESÍ a.s., Luhačovice, na realizaci
akce „Komunální traktor a příslušen-

ství“, a to v ceně 1 249 900,- Kč bez
DPH, tj. 1 512 379,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu, Mgr. Lubomíra Doležela,
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.
11. 2016, pořízený ve smyslu ust. bodu
č. 2 Zásad č. 1/2016, na akci „Příprava
území hřbitova – kácení stromů“, bez
připomínek.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi doplnit
obdržené nabídky o variantní řešení formou leteckého zpracování kácení stromů.
• RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Dohnala a ruší službu praní
a žehlení prádla zajišťovanou městem Fryšták od 1. 3. 2017 a ukládá
Ing. P. Dohnalovi zajistit nabídky spolupráce s jinými subjekty.
• RMF bere na vědomí právní stanovisko Mgr. P. Řehové ze dne 6. 1. 2017,
k průběhu veřejné zakázky s odkazem
na způsob zveřejnění zadání této zakázky na facebookovém proﬁlu jednoho
radního.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou
Vodní zdroje Holešov a.s., na realizaci akce „Monitoring uzavřené skládky
TKO Fryšták - Žabárna“, a to v ceně

152 384,- Kč bez DPH, (tj. 184 385,Kč vč. DPH), a pov. starostu, Mgr. Lubomíra Doležela, podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Dohnala o stavu akce s názvem
„Město Fryšták – oprava chodníku ul.
Kvapilova“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.
9. 2016 mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Porr a.s., Praha, kterým je řešena úprava ceny díla z důvodu změn při
provádění stavebních prací, cena se
upravuje z původních 1 599 545,- Kč
bez DPH na 1 595 351,- Kč bez DPH (tj.
z 1 935 450,- Kč s DPH na 1 930 375,Kč s DPH), a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF doporučuje ZMF schválit vnitřní
předpis města Fryštáku „Zásady zpracování a vydávání městského periodika
Fryštácké listy“, který po vypracování
a schválení tiskovou komisí předložil její
předseda Mgr. P. Nášel.
• RMF bere na vědomí oznámení K. Gyuricseka o ukončení činnosti v Kulturní
komisi při Radě města Fryštáku ke dni
31. 12. 2016 bez připomínek.
• RMF ukládá IT komisi při RMF zajistit
návrh zadávací dokumentace na případné pořízení nového redakčního systému
webových stránek města.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 01/2017/VII ze dne 23. 1. 2017 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy peněžních
prostředků vedených na účtech města
Fryštáku ke dni 31. 12. 2016 včetně
dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
v návaznosti na ust. § 77 téhož zákona a v souladu s NV ČR č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění NV ČR č.
414/2016 Sb., ve věci udělení odměn
neuvolněným členům zastupitelstva:
schvaluje poskytování odměn všem neuvolněným členům zastupitelstva, a to
s účinností od 1. 2. 2017.
schvaluje při souběhu více funkcí odměnu ve výši součtu dvou nejvýše honorovaných funkcí (vyjma místostarosty).
schvaluje poskytování odměn v maximálních výších stanovených NV č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění
NV č. 414/2016 Sb., dle přílohy č. 1 tohoto zápisu, vycházejícího z aktuálního
NV, a to vyjma místostarosty
• ZMF ke dni 23. 1. 2017 schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu města
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Fryštáku na rok 2017 (předpokládané
příjmy ve výši 58,57490 mil. Kč, předpokládané výdaje ve výši 77,71990 mil.
Kč a deﬁcit ve výši 19,145 mil. Kč +
splátky ve výši 3,255 mil. Kč - hrazeno
z ﬁnančních prostředků z minulých let).
• ZMF bere na vědomí návrh investic,
dotací, oprav a dalších výdajů zařazených do rozpočtu města Fryšták na rok
2017 a ukládá za účelem realizace
akce „Regenerace hřbitova Fryšták“
zajistit výběrové řízení na zajištění dodavatele celkové rekonstrukce hřbitova a ukládá zastupitelům předložit své
návrhy investic do 1. 2. 2017 na mail:
kancelarstarosty@frystak.cz.
• ZMF s odkazem na ust. § 10c zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění, schvaluje:
Dodatek č. 1 k Zásadám grantové podpory nestátních neziskových subjektů
poskytovaných městem Fryšták, kterým se nově do Čl. I doplňuje nový bod
č. 4 se zněním: „Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 80.000
Kč.“ a současně schvaluje vzor žádosti
o podporu.
• 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 2017 tzv. grantovou
komisi pro účely stanovení výše podpor nestátním neziskovým organizacím
v roce 2017 ve složení:
tajemník komise: Mgr. P. Nášel
členové: Ing. P. Gálík, M. Končáková,
J. Nášel, L. Mikl, A. Soukup, Mgr. L.
Sovadina, Mgr. F. Bezděk, Ing. J. Görig,
Ing. T. Černý.
• ZMF bere na vědomí Zápis č.
183/2016/IAK z dílčího přezkoumání
hospodaření města Fryšták za posuzované období 1. 1. 2016 – 31. 10. 2016
s výhradou a s odkazem na ust. § 13
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000
Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC
a DSO, v platném znění, schvaluje Opatření ZMF k odstranění chyb a nedostatků uvedených v Zápise č. 183/2016/
IAK z dílčího přezkoumání hospodaření
města Fryšták.
• ZMF schvaluje úpravu znění statutu
Peněžního fondu pro uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a pro další účely u dotčených osob
tak, že v Čl. I bodě 2 nahrazuje číslovku
„320.000 Kč“ číslovkou „360.000 Kč“
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s účinností dnem schválení této změny.
• ZMF bere na vědomí nabídku Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje na čerpání státní dotace na zabezpečení pohotovosti pro rok 2017,
ke které se již ZMF vyjádřilo svým zamítavým usnesením U Z 07/2016/VII/02
a nereﬂektuje ani na tuto opakovanou
nabídku.
• ZMF s odkazem na předložené materiály (stanoviska Magistrátu města Zlína – živnostenského odboru a odboru
životního prostředí a zemědělství, Krajské veterinární správy, Krajského úřadu
– odboru právního a Krajského živnostenského úřadu a důvodovou zprávu pí
G. Najmanové) ve věci stížnosti občanů
místní části Vítová na obtěžování hlukem způsobeným chovem psů:
- neschvaluje vydání OZV o regulaci chovu psů
- doporučuje občanům v daném případě nespokojenosti ve věci občanského
soužití (nadále trvající hluk způsobený
chovanými psy) řešit formou žaloby.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, na základě Pověření
ze dne 7. 1. 2013, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, TS
T1 Obec, obnova“, umístěné na části
městských pozemků p. č. 446/1 – ost.

plocha, man. komunikace, p. č. 474/1 –
ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 490
– ost. plocha, ost. komunikace a p. č.
516/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene v celkové výši 8.500,Kč bez DPH, s připočtením DPH podle
platných právních předpisů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ukončení Smlouvy č.
1030030999/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene uzavřené
dne 4. 11. 2016 mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Fryšták, pí Billová,
úprava vedení NN“, umístěné na části
měst. pozemku p. č. 213/2 – zahrada
a p. č. 432/2 – ost. plocha, ost. komunikace, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták,
z důvodu změny umístění části energetického zařízení a zvýšení ceny věcného
břemene dohodou ke dni 24. 1. 2017,
a pov. starostu podpisem této dohody.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030030999/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, stavbě energetického zařízení s názvem „Vítová, pí
Billová, úprava vedení NN“, umístěné
na části měst. pozemku p. č. 213/2 –
zahrada a p. č. 432/2 – ost. plocha,

ost. komunikace, oba k. ú. Vítová,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 3.500,- Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF ve věci organizačního zajištění
projektu protidrogové prevence, zajišťované městem Fryšták, schvaluje
ﬁnanční podmínky (cena kroužků, odměny vedoucím kroužků) tohoto projektu ve smyslu přílohy č. 7 tohoto zápisu
(ve smyslu návrhu Komise pro školství,
mládež a tělovýchovu - 400,- Kč, poplatek 250,- Kč odměna)
• ZMF bere na vědomí ústní informace
L. Eliášové, DiS., o stavu přípravy kupní
smlouvy ve věci převodu objektu č. p. 1
„Hrubá hospoda“ a odkládá rozhodnutí
ve věci předmětného převodu do doby
předložení znaleckého posudku pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
• ZMF bere na vědomí ústní informace starosty o jednání zástupců města
a zástupců TJ Fryšták ve věci návrhu parametrů bezúplatného převodu objektu
a souhlasí s přípravou příslušné smluvní dokumentace s odkazem na navržené parametry převodu.
• ZMF odkládá rozhodnutí do doby precizace podkladů z činnosti ze strany
předsedy kontrolního výboru pana Libora Mikla.

OKÉN KO ZASTU PITELE
Vážení spoluobčané, stává se již určitou tradicí v našem
městě, že MO ČSSD ve Fryštáku, pořádá v březnu oslavu,
Mezinárodního dne žen pod názvem (DEN RŮŽÍ). Nebude
tomu jinak i v letošním roce. Tato oslava se uskuteční 8.
3. 2017 v 17 hodin v prostorách školní jídelny ve Fryštáku.
O program, hudbu, drobné občerstvení a růže bude postaráno.
Nyní něco málo z historie. Podnětem pro vznik MDŽ nebyla, jak se mnozí domnívají Komunistická strana Československa, ale byla to stávka amerických švadlen počátkem 20.
století, během které daly ženy najevo svou celkovou nespokojenost s postavením v práci ale i ve společnosti. Návrh
na zavedení MDŽ předložila v roce 1910 Němka Clara Zetkinova na Mezinárodní konferenci socialistických organizací
v Kodani. Po Sametové revoluci a velkých změnách ve společnosti u nás se MDŽ přestalo slavit, ovšem změna nastala
v roce 2004, kdy prezident podepsal novelu zákona o státních svátcích a MDŽ se opět objevilo v kalendářích. MDŽ,
bylo po celá desetiletí zneužívaná komunistickým režimem
ke své propagandě.
Já si osobně myslím, že MDŽ je velmi dobrá příležitost
jak projevit, maminkám, babičkám, manželkám ale i dcerám
nebo kolegyním v zaměstnání úctu a lásku. Sám ze svého
života velmi dobře vím, jak moc na to v dnešní uspěchané
době zapomínáme. Nikde není psáno, že se na jejich „počest“ musíme na pracovištích ožírat do němoty, jak to bývalo
za našich mladých let (někde to možná ještě funguje), ale
my chceme spolu s nimi si připravit a užít krásné odpoledne
a to jen kvůli nim.

Vzpomínky na MDŽ z dětství, ale i zralejšího věku, kdy
jsme nosili kytičky, přáníčka a někteří z nás nedostatkové
punčocháče maminkám, babičkám byly jakousi jarní povinností. Samozřejmostí však bylo a to není do dnes jasné, proč
právě my pánové, jsme slavili MDŽ až do „BEZVĚDOMÍ.“ My
jsme nyní provedli změnu, že už do vázy neputuje „Červený“
karaﬁát, ale Červená růže.
Ten kdo má problém s oslavami MDŽ, nechci a nemám
zájem se někoho osobně dotknout, jen konstatuji a mám
takový pocit, že se příliš okatě odtrhuje od „OBYČEJNÝCH
LIDÍ.“ Konec konců, v našich zeměpisných délkách či šířkách nic nového pod sluncem. Na názory potřeby a požadavky občanů v poslední době vůbec nikdo nebere zřetel snad
s výjimkou období před volbami. Nemohu si však odpustit
vyslovit názor, že i většina SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝCH
ŽEN v ČSSD svorně konstatuje opodstatněnost oslav MDŽ,
některé však ke svému názoru neopomenou přidat to nešťastné slůvko „ALE.“ Já si myslím, že žádná z nich nepohrdne tou bomboškou či punčocháčemi, případně hezkým automobilem, (dnes už je to někde jinde) natož krásnou kytičkou
„RUDÝCH“ růží nebo se mýlím?
Vážení spoluobčané, nezbývá mi, nežli všem ženám popřát touto cestou zdraví, lásku a spokojenost, hlavně však
v současné době pro život tak důležitou maličkost, jakou je
práce a dobré zaměstnání.
Vlasťa. F.
(Bez redakční úpravy.)
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
Jak správně postupovat při opuštění domácnosti / objektu při evakuaci?
V případě vyhlášení evakuace, ať už se nacházíte doma,
v kanceláři nebo nákupním středisku, je důležité vědět, co
udělat před odchodem a jak se chovat při opuštění objektu.
Kdo rozhoduje o připravované evakuaci?
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné
a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí.
Evakuaci je oprávněn nařídit (v rámci svých kompetencí)
velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro
svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta
obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP
a hejtman kraje pro část území svého kraje.
Jak se dozvíte o připravované evakuaci?
Hrozí-li nebezpečí z prodlení - např. hrozba výbuchu, úniku
nebezpečné látky, destrukce objektu, přívalová vlna při zvláštní povodni - dozvíte se z místního rozhlasu, není-li zřízen, tak
z radiovozů policie / městské policie, od zaměstnavatele či
správce objektu.
Nehrozí-li nebezpečí z prodlení - např. přirozená povodeň,
dlouhodobý kolaps dodávek energií - kromě výše uvedených
způsobů se dozvíte také z médií, zvl. z České televize a Českého rozhlasu.
Jak správně postupovat při krátkodobém opuštění domácnosti / objektu?
Pokud lze předpokládat, že se budete moci vrátit do svého
domova / kanceláře již za několik hodin, postupujte takto:
- vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které
máte v provozu,
- elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky
a mrazničky),
- uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky...),
- vypněte topení (plynový kotel),
- zhasněte před odchodem všechna světla,
- vezměte s sebou i svá domácí zvířata,
- uzamkněte byt / kancelář,
- ověřte, zda i ostatní v budově či okolí vědí o evakuaci,
- opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.
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Při opouštění budovy se chovejte klidně, pomáhejte
osobám se sníženou pohyblivostí a po opuštění budovy se
shromážděte na místě určeném k evidenci evakuovaných. Je
nezbytné se zaevidovat, aby záchranáři při případné havárii
po Vás nepátrali zbytečně v troskách budovy.
Jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění domácnosti / objektu?
Při dlouhodobém opuštění domácnosti je Vaším nejdůležitějším úkolem si sbalit evakuační zavazadlo. Jak správně postupovat při balení evakuačního zavazadla a co má toto zavazadlo obsahovat, naleznete na dole uvedené webové stránce.
Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn
k opuštění domácnosti, postupujte tak, jak je uvedeno v předchozí podkapitole.
Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní
uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové dveře bytu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se
evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí
zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo oﬁciální místa,
určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své
chatě, u příbuzných).
Nemějte strach o Vaši domácnost, evakuovaná oblast
bude hlídána policií či armádou a nepovolané osoby nebudou
do této oblasti vpuštěny.

FL 3/2017

UPOZORNĚNÍ
Finanční úřad pro Zlínský kraj,
Územní pracoviště ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání fyzických
osob za zdaňovací období roku 2016
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 27. 3. 2017
do 31. 3. 2017 ve všech pracovních
dnech vždy od 8.00 do 17.00 hodin
a v pondělí 3. 4. 2017 od 8.00 do
18.00 hodin.
V průběhu měsíce března 2017
budou probíhat výjezdy pracovníků
územních pracovišť so 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 ve středu dne 22.
března 2017 v době od 8.00 do 12.00
a od 13. do 17.00 hodin v prostorách
budovy Městského úřadu ve Fryštáku.

Zastupitelstvo města Fryštáku na svém jednání 20. února 2017 schválilo

ROZPOČET NA TENTO KALENDÁŘNÍ ROK.
Rozpočet (v tis. Kč)
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Deﬁcit (rozdíl mezi příjmy a výdaji)
Mimorozpočtové operace (v tis. Kč)
Použití ﬁnančních prostředků z minulých let
Splátky úvěrů
Rozdíl (bude použito k dokrytí deﬁcitu rozpočtu 2017)

58 574,90
77 719,90
-19 145,00
-22 400,00
-3 255,00
-19 145,00

Příjmy jsou tedy ve výši 58,5749 mil. Kč, výdaje 77,7199 mil. Kč.
Rozdíl (deﬁcit – schodek) činí 19,145 mil. Kč a bude krytý ze zůstatků na
účtech z minulých let. Současně tento zůstatek na bankovních účtech poslouží ke krytí splátek úvěrových prostředků.
-mj-

UPOZORŇUJEME
Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání
údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky.
Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji
pro placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní
uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/
přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně
prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do 15. března 2017 svému správci
daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu
datovou schránku. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.
Podrobné informace o službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých
věcí e-mailem naleznete na internetových stránkách Finanční správy: www.
ﬁnancnisprava.cz, v sekci http://www.ﬁnancnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/
dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638

Poplatky za komunální odpad

Důležité upozornění

Na základě množících se dotazů oznamujeme občanům Fryštáku, že i v letošním roce obdrží do svých
poštovních schránek složenky s předepsanou platbou
za svoz komunálního odpadu pro rok 2017.
Složenky budou rozeslány v průběhu měsíce března,
splatnost poplatku je k 30. dubnu. Poplatek je možno
uhradit bezhotovostně, dále pak na poště. V pokladně
města, která sídlí v budově Penzionu, je možno poplatek
uhradit v úřední hodiny v pondělí a ve středu.
Případné dotazy směřujte na odp. pracovnici I. Plškovou, tel. 702 182 606, e-mail: i.plskova@frystak.cz.

Upozorňujeme občany, že na konci února začalo probíhat kácení líp
na hřbitově ve Fryštáku. Vzhledem
ke složitosti a náročnosti bude provoz
a pohyb na hřbitově v době provádění
prací na nezbytně nutnou dobu částečně omezen.
Předpoklad ukončení prací je 31.
března 2017.
Děkujeme za pochopení.
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Dne 28. března slaví svůj svátek všichni učitelé.
Zastupitelstvo města Fryštáku a starosta
Mgr. Lubomír Doležel by při této příležitosti chtěli popřát
všem pedagogům hlavně hodně zdraví, pevné nervy
a stálý úsměv na tváři.
Povzbuzením pro ně budiž slova učitele
národů Jana Amose Komenského:
„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný
a zdvořilý ve způsobech, přívětivý
a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný
srdcem. Miluj a tak milován budeš."

Malý, ale šikovný….
věta známá z pohádky „Princezna ze mlejna“ parafrázuje nový přírůstek, který
na konci ledna rozšířil vozový park Fryštáckých technických služeb. Je to sice drobeček (velikostí), ale i tak váží pěkných 625 kilo a měří dva a půl metru.
Tedy aby nedošlo k omylu, mluvíme o Kubotě BX 2350 (tohle jméno jsme si
nevymysleli my – dostal je od svých japonských rodičů).
Konec hádanek – jak sami vidíte na fotograﬁi, jde o šikovný univerzální traktůrek s kabinou a bohatou výbavou (čelní odmetací kartáč, sypač, čelní nakladač,
lžíce…), který může v zimním období sloužit např. pro úklid chodníků, protože svou
šířkou přímo odpovídá velikosti chodníku.
Vzhledem k tomu, že pánové z technických služeb se usmívají, nezbývá než
věřit, že jim ten úsměv při zimní údržbě chodníků dlouho vydrží, a že práce s tímto
japonským šikulou pro ně bude spíše zábavou…
pn

Letošní zima na „Žabě“ v Horní Vsi
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Řidiči, zkontrolujte si
platnost svých dokladů
Letos proběhne největší výměna řidičských průkazů v historii. Řidičů s trvalým bydlištěm ve správním obvodu
s rozšířenou působností Zlín, kterých
se výměna týká, je více než sedm a půl
tisíce.
„Během letošního roku postupně
skončí platnost řidičským průkazům
vydaným v roce 2007. Byly vydány
na dobu deseti let, a to v historicky
nejvyšším počtu. Řidiči by si měli datum platnosti dokladu ve vlastním zájmu pohlídat, aby stihli včas požádat
o jeho výměnu. Za řízení s propadlým
řidičským průkazem hrozí při silniční
kontrole pokuta,“ upozornil vedoucí
Odboru občansko-správních agend Magistrátu města Zlína Antonín Šrajer.
Výměnu lze provést nejdříve tři měsíce před skončením platnosti průkazu.
Lhůta pro vydání je 20 dní a je zcela
bezplatná (pokud ovšem nedochází i ke změně údajů). Řidič může také
požádat o výměnu ve zkrácené lhůtě
do pěti pracovních dnů, ale ta už bezplatná není.
„Vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě je zpoplatněno. Správní
poplatek činí 500 Kč,“ uvedl Antonín
Šrajer.
Pro vydání řidičského průkazu je
zapotřebí se osobně dostavit na pracoviště magistrátu v ulici L. Váchy 602,
přinést platný doklad totožnosti, jednu
průkazovou fotograﬁi a současný řidičský průkaz. Potřebnou fotograﬁi lze
také pořídit přímo v přízemí budovy. Termín pro vyřízení řidičského průkazu si
může občan objednat elektronicky prostřednictvím webových stránek města:
https://por talobcana.zlin.eu/detail-zivotni-situace.aspx?cislo=201&akce=rezervace.
Úřední hodiny pracoviště vyřizujícího
agendu řidičských průkazů jsou v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.
Více informací k vyřizování řidičského průkazu zde: https://portalobcana.
zlin.eu/homepage.aspx.
Pro občany Fryštáku platí, že si
řidičský průkaz mohou vyřídit pouze
na Magistrátu města Zlína (nikoliv
na MěÚ Fryšták).
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ZPRÁVY Z KRAJE

Asistenti ve školách
Počet asistentů pedagoga zaměstnaných na školách ve Zlínském kraji
dosáhne v tomto školním roce téměř
čtyř stovek. Asistenti působí ve třídách
nebo studijních skupinách, v nichž se
vzdělává žák, případně i více žáků, se
speciálními vzdělávacími potřebami
(tj. žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí
podpůrných opatření).
„Předpokládaný objem ﬁnančních
prostředků, které budou v letošním
školním roce školám na platy asistentů
celkově poskytnuty, dosáhne 100 milionů korun a připočítáme-li k této částce i zákonné odvody, dostaneme se
k sumě 136 milionů," informoval radní
ZK pro školství Petr Gazdík.
K náplni práce asistenta pedagoga
patří zejména spolupráce s učitelem
na přímé výchovné a vzdělávací činnosti u žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami, pomoc při komunikaci mezi
učiteli a žákem i jeho zákonnými zástupci, při přípravě žáka na výuku a rovněž
nezbytná pomoc při jeho sebeobsluze
a pohybu během vyučování.
O tom, zda žák potřebuje asistenta,
rozhoduje školské poradenské zařízení
(pedagogicko-psychologická poradna,
speciálně pedagogické centrum), které posuzuje speciální vzdělávací potřeby žáka a v případě potřeby přidělení
asistenta doporučí. Na základě tohoto
doporučení a žádosti vystaví krajský
úřad škole souhlas se zřízením funkce
asistenta pedagoga a poskytne škole
příspěvek.
Školy zaměstnávají asistenty pedagoga jako pedagogické pracovníky,
proto musejí mít asistenti vzdělání
na základě zákona o pedagogických
pracovnících, které se odvíjí podle druhu vykonávané činnosti. Požadované
vzdělání se tedy liší a začíná na požadavku základního vzdělání doplněného
o kurz pro asistenty pedagoga (například v případě pomocných výchovných
prací ve školní družině), až po požadavek na vysokoškolské vzdělání pedagogického směru pro přímou pedagogickou práci ve třídě.
kr-zlinsky.cz

Sdružení Region Bílé Karpaty pokračuje v podpoře
přeshraniční spolupráce
K všestrannému rozvoji Zlínského kraje a přilehlých příhraničních mikroregionů
na obou stranách česko-slovenské hranice přispívá činnost sdružení Region Bílé
Karpaty, která bude pokračovat i v nadcházejícím období. Nadále se bude zaměřovat zejména na podporu spolupráce moravských příhraničních krajů s partnerskými
organizacemi působícími na slovenské straně.
Zájmové sdružení právnických osob Region Bílé Karpaty (RBK) v současnosti
čítá celkem 10 členů. Založeno bylo v roce 2000 s cílem podporovat česko-slovenskou spolupráci a přispívat k rozvoji regionu. Za tím účelem byl v témže roce založen
i Euroregion Bílé-Biele Karpaty a od té doby se podílí na rovnovážném rozvoji regionu a sbližování jeho obyvatel a institucí v příhraničních oblastech.
Sdružení RBK hraje významnou roli v čerpání peněz ze strukturálních fondů EU
v příhraničních regionech, kdy plní funkci správce Fondu mikroprojektů, který součástí je součástí Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika
– Slovensko. Celkem bylo RBK v letech 2005 až 2015 administrováno téměř 6
milionů EUR ve prospěch příjemců v moravských příhraničních krajích, kteří je využili k realizaci celkem 388 mikroprojektů. K vlastním uskutečněným aktivitám RBK
patřilo například uspořádání společného mezinárodního sklářského sympozia, při
němž došlo k navázání nových kontaktů a vzniku nových partnerství v oboru sklářství z obou stran hranice.
„Pro programové období do roku 2020 sdružení Region Bílé Karpaty opět funguje jako správce Fondu mikroprojektů. Pro Fond je počítáno s částkou 9 milionů
EUR, z toho 4,5 milionu EUR pro moravskou část. Přímo pro příjemce je určeno 3,78
milionu EUR, zbylá část je určena na administraci Fondu mikroprojektů s tím, že
vesměs bude tato částka použita ve Zlínském kraji,“ informoval náměstek hejtmana
Zlínského kraje Josef Zicha.
Na základě schválené Dohody o spolupráci a partnerství je Zlínský kraj od roku
2015 zapojen do činnosti tohoto sdružení jako stálý host a ve správní radě má 3
členy. Pro následující období jimi budou statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop,
radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková a vedoucí Odboru
strategického rozvoje kraje Milan Filip.
Stávajícími členy sdružení RBK jsou: Mikroregion Luhačovské Zálesí, Sdružení
Mikroregion Rožnovsko, Mikroregion Vizovicko, Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Sdružení Uherskobrodska,
Statutární město Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sdružení pro rozvoj Soláně,
Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko.
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Husí chmýří všechno smíří...
...to bývávalo motto dlouhých večerů, kdy zima ještě nepředala vládu jaru a stále ještě se sedělo doma
za pecí. Od pradávných časů se scházely naše babičky na dračky, neuměly
sedět s prázdnýma nečinnýma rukama,
předly a drávaly peří společně, vázaly
mašlovačky. Ten úžasný pocit, jak se
spalo pod poctivou peřovou duchnou
při praskání ohně, mnozí z nás ještě
pamatují. Současná doba se neustále
zrychluje a času na besedování není
nazbyt. Pro jeden večer si ale tento
čas vyšetřily ženy a dívky v Lukovečku
a pustily se do hromady peří s vervou
sobě vlastní. Velmi brzy jsme všechny
zjistily, jak zdlouhavá a nelehká to byla
práce. Na pořádnou duchnu se spotřebovalo okolo 5kg peří, což obnášelo 4x
oškubat asi 10 hus či kachen. Proto
byla peřina věnem tak ceněná. Každá

z nás po naplnění vskutku malého polštářku s obdivem vzpomínala na naše
babičky a stařenky, kolik trpělivosti
a pečlivosti do své práce musely dávat.
Aby jim to lépe utíkalo, povídaly se strašidelné i zábavné historky, zpívalo se,
pomlouvaly se sousedky a děti za pecí
ani nedutaly. Naše děti si to vyzkoušely
také a všem se nakonec práce zdařila.
Mašlovačky byly krásně uvázané a polštářky měkoučké a nadýchané. Povídání
bylo veselé, proto na pomluvy ani nedošlo, jen strašidlo Kudibal obcházelo kolem a chtělo peří rozfoukat, nakonec si
netrouﬂo. Možná i proto, že i muži přišli
zkontrolovat, jak nám to jde a zpestřili
nám svou přítomností už tak hezký večer. Mnohé z nás odcházely až dlouho
po půlnoci a odnášely si hřejivý pocit
i jen s malinkým polštářkem.

Chtěla bych poděkovat všem „dračkám“ za moc hezký a příjemný večer.
Držme se moudrosti a tradic našich
předků, kteří drželi spolu při každé práci. Jsem velmi ráda, že naše malé muzeum není jen strnulou institucí k připomínání dob minulých, ale dává nám
neustále příležitosti se do těch dob,
kdy „bejvávalo dobře“, vracet skutečně
a zažít je na vlastní kůži.
ik
KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120, Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
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Neztrácejte čas, konejte dobro a konejte ho mnoho.
Nebudete toho nikdy litovat.
Don Bosco
11. června jsou ústní zkoušky 2. třídy v Kroměříži.
12. června pokračuje 3. a 4. třída.
Rafajovi započali stavět zděný plot.
13. června zkoušky kvintánů
a sekundánů. Přijel nás navštívit
P. František Lepařík, ředitel z Brna.
17. června byl odvezen Hnila do Zlínské nemocnice s otravou krve v obličeji.
Přijel P. Franta z Ostravy. dělá zkoušky
a zdrží se zde tři dny.
20. června nás navštívil žeranovický
pan farář.
21. června má svátek P. Alois Veselý, ředitel oratoře. Svátek se bude slavit
až v neděli.
23. června slavnost v oratoři. první
část programu směřuje k oslavě svátku
P. Aloise Veselého, druhá část k rozdávání hodnocení za celoroční docházku
do oratoře a dobré chování panem ředitelem. Spolupracovníci a dobrodinci
oratoře zakoupili oslavenci k svátku reproduktor v ceně 350 K.
24. června Z Ostravy přijel Karel
Divoš na léčení krku. Z Říma František
Socha, který skončil na Gregoriáně ﬁlosoﬁi.
25. června přijímací zkoušky v Holešově.
27. června je pan ředitel na rekolekci ve Zlíně.
28. června jel pan ředitel do Kroměříže pro výroční vysvědčení. Všichni
udělali dobře zkoušky, až na tři: jeden
propadl v zeměpise a dějepise a dva

Kronika ústavu (48.)
školní rok 1939–1940
reparáty byly ze zeměpisu. K večeru přijeli z Ostravy klerici (25.) na duchovní
cvičení a zdrží se zde na prázdninách.
Pro zavazadla jim jel do Holešova pan
Doležel. Sami šli pěšky.
29. června svátek odložen, ale my
máme program sváteční - P. Jurečka
z Kroměříže navštívil ústav. Připravujeme ubytování a studovny pro duchovní
cvičení. Večer přijel z Praha pan Halada,
Kuchař a František Mikulík, asistent.
Večerní modlitby jsme začli v kapli.
30. června přijíždějí exercitanti ze
všech stran, aby se zúčastnili duchovních cvičení, které dnes večer začnou.
Kazatelé: P. Hudeček z Brna meditace.
P. Oldřich Med, katecheta z Ostravy instrukce, ředitelem exercicií je P. Václav
Mrtvý, fryštácký ředitel.
1. července je poslední skupina
na zkouškách v Kroměříži. dopadlo to
dobře.
2. července přijel pan inspektor
P. Stuchlý.
3. července přijel náš dlouho očekávaný P. Emil Škurka, který skončil svoje
teologická studia v Římě na vysokém
učení gregoriánském.
4. července nás navštívil P. Josef
Lepařík, ředitel z Ostravy kvůli zpovědi.
6. července nás překvapil svým
příjezdem z Turína novokněz P. Alois
Zmrzlík. Byl vysvěcen 23. června 1940

kardinálem Fossatim v Turíně po třetím
roce. Ukončili jsme duchovní cvičení.
Pan inspektor nám dal na památku
krásná kvítka, ta, která si opatřil sv.
Jan Bosko při první mši sv. Po slavném
obědě exercitanti osvěženi na duši se
rozjíždějí.

Nové vitráže v kapli
31. ledna byly slavnostně požehnány nové vitráže v naší kapli. Téma
je Nejsvětější Trojice. Tři osoby, které
se různým způsobem zjevují v našem
životě. Autor, akademický sochař Daniel Trubač, sám říká o těchto plochách: „Otec - Boží oko, které všechno vidí. Je pohledem lásky a ochoty
pomáhat. Moře, to jsou ústa, kterými
otec promlouvá a mušle je představitelem stvoření a narození. Ježíš pravda, láska, naděje a krása. Proud
krve a vody, který vytryskl z boku,
vytvořil horu, na kterou se vydáváme, jestliže naše myšlenky se upínají
a stoupají vzhůru. Duch Svatý - představuje ohnivé jazyky, které sestupují o Letnicích na apoštoly. Jazyky se
prolínají a vytvářejí zcela nové barvy.
Duch Svatý zde sestupuje v podobě
pestrobarevné holubice.
Vitráže byly vyrobeny ve sklářské
dílně Petra Kolinského a jeho syna
Lukáše v Bakově nad Jizerou. Výsledek předčil očekávání, ale o tom se
již musíte na vlastní oči přesvědčit
i vy.
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Vlastivěda IV. ročníku obsahuje učivo o hlavních událostech českých dějin.
Takto děti ze IV. C nakreslily naše předky a gotický Chrám svatého Víta v Praze.
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Vodění medvěda
Již několik let chodí po Fryštáku
koncem února průvod nadšenců, aby
obnovil staré tradice, staré zvyky.
Začíná totiž období masopustu.
Mnozí občané si dlouho před tímto
dnem chystají různé kroje, masky.
A tak jste mohli spatřit podivnou pestrou směsici barev, roztodivné klauny,
kominíky, včelaře, nevěsty i ženichy,
sportovce, vodníky, policajty, pohádkové bytosti, kouzelníky a další. Hlavní postavou však byl medvěd, hudebníci, kteří do toho mumraje vyhrávali valašské
písničky. Někdo v průvodě zpíval, někdo
jen tak křičel, jiný vybíhal z průvodu, aby
zastavil chodce, auta a donucoval je
něčím se vyplatit. Jo, zapomněla jsem
na povoz tažený koníky. V „korbě“ se
vezly děti, dary a v neposlední řadě byli
naloženi i ti, kteří tolik veselí a švandy
nevydrželi.
Maškary navštívily po cestě spoluobčany, kteří je srdečně zdravili, obdarovali je pitím, koblihami, chlebem,
masem. S hospodyňkou si medvěd
za doprovodu muzikantů zatancoval
a šlo se o dům dál. Všude vládla přátelská, uvolněná nálada. Snad proto, že
to byla poslední akce, švanda, smích,
zpěv před „půstem“. (I když mám dojem, že v dnešní době půst nikdo nedodržuje, nedrží.)
I v průvodě se nesl duch pospolitosti, radosti se setkání, možnosti rozhovorů o všem, co nás potěšilo, zarmoutilo
během uplynulé doby, Najednou jsme
uměli naslouchat druhému MĚLI JSME
RADOST Z PODANÉ RUKY, Z POZDRAVENÍ. Najednou nás všechny a všechno
spojilo. Dokonce i jakási láska mladých
ke starým a naopak, Občané nás v tento den respektovali. Nikdo nikomu nic
nezakazoval.
Bylo dobře, že při této obnovené tradici mohly účinkovat i děti. Že veselí se
tento den neslo po celém městě. No,
řekněte, nebylo to hezké, když jsme si
v tento den byli bližší?
Nyní už se budeme těšit na Velikonoce.
SK

Mnozí naši spoluobčané se na úřadech
při dotazu na bydliště setkali s pozdviženým
obočím, nechápavými výrazy či dotčenými obličeji pracovníků na přepážkách. „Mexiko? My
tu nejsme pro legraci!“ Ale i přes nedůvěru státní
správy je Mexiko už přes půl století nedílnou
součástí Horní Vsi.
Na vznik tohoto označení vzpomíná věrná
Mexičanka (nyní z Lukova) paní Anička Horsáková.
V roce 1938 odjížděli Baťovci pracovat
do nově vznikajících obuvnických továren
ﬁrmy po celém světě. Tak se dostala do Jižní Ameriky i paní Petrželová z Horní Vsi. Po
devíti letech se vrátila s šestiletým synem
domů, aby se postarala o nemocnou maminku.
Ta v roce 1948 zemřela, ovšem nový politický režim už cestu zpět do Ameriky
neumožnil. Syn Tonda zdědil podobu po matce, ale černé vlasy a snědá pleť
ukazovaly na jeho původ. Spolužáci a kamarádi mu začali říkat Mexičan. To se
zalíbilo skupině dětí ze sousedství, vyrůstajících v nové zástavbě u lesa v Horní
Vsi. „My jsme Mexičani!“, říkával Toník Krasický hrdě. A aby nevznikly žádné
pochyby, na cesty z humen i z dědiny se nalajnovaly hranice a stodolu pana Sovadiny ozdobil obrovskými písmeny vyvedený nápis MEXIKO. Hospodář moc velkou
radost neměl, ale umýt už to nešlo. Pak se koupila velká role hodně strakaté
látky, z níž paní Cholečková a Hiršová ochotně ušily jednotné košile, a dílo bylo
završeno. Když Mexičani v stejnokrojích vyrazili do fryštackého kina, vzbuzovali
zaslouženou pozornost.
Název Mexiko vznikl kolem roku 1960. Dlouho potom jsme se dozvěděli, že
paní Petrželová (později Rektoříková), ve skutečnosti prožila těch devět let v Bolívii. Ale Mexiko přežilo. Byla to nádherná doba plná zážitků, kamarádství – prostě
mládí je jen jednou a vzpomínky zůstávají.
Když jsem procházel to dnešní Mexiko (Sovadinova stodola už nestojí, ale ten
nápis s ní vydržel až do konce), všiml jsem si, že jedna z cedulí s názvem ulice
chybí. Snad suvenýr pro některého ohromeného návštěvníka. Jisté je, že nadšení
oné mladé generace, připomínající slavné Foglarovy uliční party, se nesmazatelně zapsalo do historie města.
Milí Fryštačané!
Nevychází vám letos ﬁnance na exotickou dovolenou? Udělejte si vycházku
k hornoveskému lesu. Můžete pak užaslým kolegům v zaměstnání vyprávět o výletě do Mexika!
-bEnPamětnice slavné éry – paní Ondlevcová, Hrnčiříková a Horsáková
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Deset let s Claviem čili Čtenář je vzácný host
Památce paní Marie Dohnálkové, Olgy Holoubkové, Zdeňky Machačkové, Vlasty Mikuškové, Anežky Polepilové, Růženy
Vítkové, pana Jana Urbana, manželů Anny a Josefa Taiblových a dalších velkých čtenářů a také těm, kteří dobrodružství
zvané četba začínají teprve objevovat.
Milé spřízněnkyně a milí spřízněnci mezi řádky,
letos v červenci (26. 7.) to bude deset let, co byl ve Vaší
knihovně do ostrého provozu uveden výpůjční systém Clavius.
Vzhledem k tomu, že má tento knihovnický nezletilec výbornou paměť (je to holt číman), rádi Vám nabízíme letmé
nahlédnutí do jejích přihrádek. Stojí to za to. Zároveň si buďte
jisti, že nepůjde jen o čísla. Ta sice do knihovny patří, ovšem
pouze v omezené míře.
Zásuvka první je nejdůležitější. Poznáte ji snadno. Je prostorná, najdete ji nejvýše a má v sobě něco z každého čtenáře, který kdy knihovnou prošel. Je totiž věnovaná právě jim.
Očima techniky se po otázce kdo? objeví čísla. Díky nim můžeme zjistit, že v loňském roce poprvé za deset let překročil
počet ve fryštácké knihovně a její pobočce ve Vítové registrovaných čtenářů hranici 400 (přesně šlo o 403 čtenářů).
V několika předchozích letech se pohyboval mezi 366 a 385.
Sympaticky také přibylo registrovaných čtenářů do 15 let.
Loni jsme měli tu čest uvítat jich 158 (o 27 více než předloni).
Přestože Clavius ve svém podstolním království jménem
Triline vnímá pouze čísla související s jednotlivými čtenářskými konty, případně tematické skupiny výpůjček, my stojíme
tváří v tvář každému z návštěvníků, setkáváme se s jeho
přáními, radostmi, ale i smutky. Jsme svědky zrodu nových
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čtenářů, objevů osobně zásadních knih, jásavé žánrové otevřenosti, potěchy z krás i tajů českého jazyka, stejně jako
potřeby noční knižní infuze. Zkrátka každý čtenář má svou jedinečnost. A vězte, že jsme Vašimi osobními knihovníky tuze
rádi.
V počtech, jak už bylo napsáno, čtenářská setkávání určitě nespočívají, ale umíme si představit, že Vás napadne třeba
otázka jako tato: Kolik se dá za deset let (přečíst či) vypůjčit knih? Stručně lze odvětit, že nemálo. Obšírnější odpověď
nám poskytne přehled čtenářů s nejvyšším počtem výpůjček
za toto období. Může znít takto: Třeba 631 jako v podání paní
Hany Šimíkové, 580 jako u paní Vlasty Mikuškové nebo 570
jako u pana Jana Urbana. Soustředíme-li se na jediný rok,
pohledem loňska bude její podoba následná: Třeba 148 jako
u paní Hany Šimíkové, 147 jako u pana Miroslava Ticháčka
(který mimochodem v březnu slaví neuvěřitelné 93. narozeniny), případně 130 jako u manželů Věry a Františka Chludových (pan František oslavil v prosinci 91.). Ohromujících čísel,
následně přetavených do solidního povědomí o přečtených
titulech, však dosahují i děti. Jako kupříkladu Nicolas Sedlář
– loni 74.
Pokud Vás zajímá, kolik činí součet všech výpůjček za zkoumanou dekádu, není nic snazšího, než předložit další číslo. Co
se týká knih, jde o 76 945 svazků. Deníky a časopisy jsme
přes systém začali prohánět od 1. září 2014 a od té doby jich
bylo vypůjčeno 6 844. Loni dosáhl největšího počtu výpůjček
periodik mezi dospělými pan Ly Hung Tuan, a to 135, a mezi
dětmi Johanka Krčmová – 77.
Přihádka druhá zavoní rozličnými vůněmi, pestrými jako
rastafariánská vlajka. Zahrnuje mnohost knih, jež si získaly
čtenářskou pozornost. Na několika řádcích Vám prostřeme
tabuli nejžádanějších knižních titulů. Je to velmi zajímavá oblast. Koneckonců nás přivádí k vnitřnímu portrétu čtenářů,
listům stromu jménem knihovna. Díky nim toto místo dýchá.
Tak schválně. Čekali jste, že největší oblibu si vydobyl Deník malého poseroutky Jeffa Kinneyho? Ve fryštácké knihovně si první díl této série našel cestu k 84 čtenářům. Nutno
doplnit, že jedničku jsme pro velevelký zájem časem doplnili
druhým exemplářem. Výsledné číslo je tedy součtem úspěchu
obou svazků. Hned za štrapácemi Grega Hefﬂeyho najdeme
blok vykovaný z titulů povinné (doporučené) četby středoškolských studentů. Také ony tituly najdete v knihovně ve více
kusech. Jedná se o Petra a Lucii Romaina Rollanda (78 výpůjček), Erbenovu Kytici (66), Dykova Krysaře (65), Na západní
frontě klid od Remarqua (64), Máchův Máj (62) a Saint-Exupéryho Malého prince (57). Hádejte, koho najdeme v závěsu
za nimi? Přece opět Poseroutku, tentokrát díl 4. (56;-) Detektivní prózu Mary Higgins Clarkové nazvanou Pod rouškou
noci (53) děsí dotahující 2. díl Poseroutkova deníku (52). Mezi
knižními tituly se 40 až 50 výpůjčkami pak najdeme čtyřikrát
příhody Čtyřlístku, třikrát knihy Julie Garwoodové, dvakrát
prózy rodačky z Chvalčova Kláry Janečkové, po jedné knize
Nory Robertsové, Corinne Hofmannové, Dorothy Garlockové
a Barbary Woodové (vše, co následuje po Čtyřlístku, představuje prózu vyhledávanou převážně čtenářkami). S více než 40
výpůjčkami se ještě setkaly tituly klasiků Shakespeara, Tyla
a Poláčka a Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové.
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S periodiky je to snazší. Za necelé
dva roky evidence přes Clavius se největší zájem týkal deníků. Lidové noviny
byly vyhledány v 991 případě, Zlínský
deník si pročetlo 791 párů očí. Mezi dětmi a mládeží nejčastěji koloval Čtyřlístek (642), Simpsonovi – Bart Simpson
(495), ABC (180) a Bravo (130). Dospělí pak nejčastěji volili Naši krásnou zahradu (205), Bydlení (165), Zahrádkáře
(156) a Domov (141). Nad 100 výpůjček
se dostal ještě Chatař a chalupář (118),
Xantypa (116), Živá historie (115) a D
Test (101).
Pozn. Uff, tedy takhle rozepsáno to
působí hodně únavně. Na webových
stránkách knihovny frystak.knihovna.cz
vše najdete hezky v tabulkách.
Třetí zásuvka by mohla být pohádková. Číslo by přece odpovídalo. Ukrývá
řetězec rukou, bez nichž by se mnohé
nedělo. O té už mudrlant Clavius neví
nic. Patří do ní všichni, kdo Vaši knihovnu podporují nebo s ní spolupracují.
Na prvním místě samozřejmě jednotliví čtenáři. Vězte, že je velmi příjemné
i zavazující zjištění, že máme několik
skupinek i jednotlivců štamgastů, kteří
si do knihovny více či méně pravidelně
vyrážejí posedět, počíst, ale i setkat se
s kamarády. Jsou různého věku – najdete mezi nimi žáky a žákyně prvního
i druhého stupně, ale i dospělé.
Rozhodující podporu nám poskytuje zřizovatel – Město Fryšták –, díky ní
může nejen košatět knihovní fond, ale
můžeme také realizovat a rozvíjet nejrůznější nápady obvyklé či neobvyklé.
Rádi Vám také představujeme několik
institucí, které jsou pro nás významnými partnery – Divadélko Fofr, MŠ
Fryšták, Rodinný klub Vlaštovky, školní
družina při ZŠ Fryšták, Z kola ven, ZŠ
Fryšták a ZUŠ Morava.

V sobotu 25. 3. proběhne
ve fryštáckém kinosále čtvrtý ročník
folkové a alternativní hudby

FRYŠTÁCKÝ JARNÍ SLET

Richard H O V A D Í K

Kamenné pohoří
(Cyklus Zbojnické balady)

Vzdálený příběh se odvíjí
ze tmy se noří
na horách modravých
zbojnické plameny hoří
Hoří a sílí
nad lesem ohně šlehají
tvrdé dlaně horalů
se pokořit nedají

Rysy knihovny dále spoluutvářejí autoři, kteří jsou jí nakloněni a mohli jste
se v ní s nimi několikrát setkat fyzicky,
případně virtuálně na jejích stránkách.
Hřeje a těší, že jsou nám blízké Pavla
Jazairiová, Monika Kompaníková a Marka Míková.
Děkujeme Vám všem za přízeň, buďte si jisti, že je pro nás důležitá a občerstvující. Přivádí inspiraci a úsměv!
my z knihovny
P. S. Březen je pro knihovny důležitý
měsíc. Po určitém toulání od knihy k internetu si jako toho nejdůležitějšího vyhlédly čtenáře. Jak se můžete přesvědčit, toto zacílení s nadsázkou dokládá
i letošní volba popartového plakátu
navnaďujícího na Měsíc čtenářů. Vaše
knihovna pro Vás na březen připravuje
také několik počinů, které v sobě ponesou krapet (nehudebního) popu a přiměřenou míru artu. Dáme o nich včas
vědět!

Měsíc se v mracích ztrácí
noc oči přivírá
horní chlapci
jehličím kráčí
les dveře otvírá
Na cestě někdy čeká
stín zastřený –
vnitřní hlas však má
prst zdvižený
Mezi stromy často
vlka potkají
nebo jiné lesní přátele
ten však zvolna odchází
jak elixír z korbele
Ti muži jsou z kamene pohoří
vichry odmrští
do Moravské země
zlo nepustí
I kdyby ohně
v horách dohořely
a uplynula bouřlivá léta
plamen v srdci stále hoří
žádný jej nerozmetá….

Produkci zahájí populární a nakažlivě zábavná dvojčlenná úderka Huso. Harmonika, klarinet a písně o zvířátkách, dopravních nehodách a o tom, jak se nakonec
všichni dobře poměli.
Večer bude pokračovat v akustickém duchu, z Brna dorazí vynikající pouliční
šraml Urband s expresivním zpěvákem a houslistou Tomášem Vtípilem v čele.
Tomáš Vtípil je uznávaný hudební skladatel, multiinstrumentalista a performer.
Spolupracuje například s Monikou Načevou nebo undergroundovou legendou DG
307. Za hudbu k ﬁlmu Pouta režiséra Radima Špačka byl v roce 2010 nominován
na Českého lva.
Kapela Kochlea už ve Fryštáku vystoupila před třemi lety, kdy přímo na podiu
vytvářela hudební podkres k němému ﬁlmu The Kid od Charlieho Chaplina. Nyní se
představí s klasickým koncertem. Atmosférické vrstvení zvuku saxofonu, baskytary, elektrického piana a bicích, to vše se smyslem pro gradaci a melodii.
Na závěr festivalu z Prštného přiletí Farářovi netopýři. Jedná se o happy metal s autistickými prvky pod taktovkou Davida Prokopa, některým známého z již
neexistující zlínské skupiny Krutý omyl. A to bude taková pěkná tečka za letošním
ročníkem.
Akce začíná v 18 hodin, vstup je 200 Kč, drobné občerstvení bude zajištěno.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
- jn -
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Karneval
Tak jako každý rok, i letos jsme
oslavovali masopustní období Dětským
karnevalem. V sobotu 4. února se v kulturním sálu ZD Fryšták sešlo spoustu
dětí a jejich rodičů v krásných maskách.
Přišly víly i princezny, klauni i piráti,
včelky i berušky.
Slavnostní zahájení nám nacvičily
Fryštácké mažoretky pod vedením Nikoly Dorazínové. A jelikož se jejich vystoupení všem moc líbilo, přidaly uprostřed
další vystoupení i starší mažoretky.
Celé odpoledne bylo veselé, plné
soutěží a tance a za stálého mumraje
měla porota plno práce najít nejhezčí či
nejzajímavější masky. A tak měly naše
mažoretky-porota dost nelehký úkol.
Ale jsou to holky šikovné, a když jsme
mohli vyhlásit vítěze, neměl nikdo žádné námitky.
V mladší kategorii vyhrál například
traktorista i s traktorem či pirát s pirátkou.
Ve starší kategorii všechny okouzlili
pan a paní Chaplinovi. Ale také pirátka
či kat.
Všechny děti si odpoledne užily,
všechny dostaly balíček aspoň za účast
a s úsměvem odcházely unavené domů.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům, všem pomocníkům
co se podíleli na přípravách i na samotném karnevale.
Za z.s. Věneček
P.K.
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VE STOPĚ VALAŠSKÉ ZIMY
Po loňském třetím místě si automechanik z Fryštáku Lukáš Nášel splnil předsevzetí a zároveň i sen, když ovládl „Valašské Monte Carlo“, jak fanoušci s oblibou
soutěž nazývají. Na druhého Drahomíra Kubicu s Mazdou 323 najel na náročné
trati obsahující osm slalomových zkoušek na čtyřech úsecích, náskok téměř čtyřiceti sekund. „Oproti loňsku přibylo slalomových zkoušek a díky povětrnostním
podmínkám to bylo i výrazně složitější. Udržet se dopoledne na trati ve vyjetých
kolejích a ve druhých průjezdech pak na rozbředlém sněhu bylo opravdu velmi
těžké,“ líčil unavený mladík, který si na tratil prožil asi jako každý účastník několik
těžkých chvilek.„Měli jsme pár krizových situací, když jsme se dvakrát přetočili
a museli couvat. Pokud ale chcete vyhrát, musíte jet rychle a z toho samozřejmě
i nějaká ta chybička vyplyne. Naštěstí to vždy dobře dopadlo, takže můžeme jít
večer vítězství řádně oslavit,“ oddechnul si v cíli.
Na slalomové zkoušce Barák dokonce objížděl soupeře zapadnutého v příkopě. „Byl to docela dobrý pocit předjet soupeře se silnějším vozem, ovšem také to
vedlo ke krátké ztrátě koncentrace. O zatáčku dál jsme totiž sami málem skončili
v příkopě. Naštěstí jsem to ubojoval a auto udržel na cestě,“ připomenul jednu
z horkých chvil na trati pilot Mitsubishi.
Dobrou průpravou do automobilových soutěží mu byly motokáry, na kterých
závodí od svých 11 let. „Ve čtrnácti jsem ale již nahlédl do světa automobilů,
když jsem se zúčastňoval různých amatérských závodů, například Šíma sprinty
a slalomy. Kvůli nedostatku ﬁnancí mé další stopy vedly ke dvěma kolům. S kamarády jsem začal jezdit sjezdy horských kol, což také přináší spoustu adrenalinu,“
přiznal Nášel.
Před třemi lety si ovšem za ušetřené peníze pořídil současný vítězný vůz, který si sám připravuje v autodílně, kde je zaměstnaný. „Vrátil jsem se s autem
k účasti na různých amatérských závodech, převážně pak závodech Hobby Cupu.
Loni jsem v Bochoři u Přerova vyhrál absolutně a parádní přípravou na stopu
byla i účast na lednovém automobilovém slalomu v Hodoníně. Tady se nám také
podařilo na zledovatělé trati vyhrát absolutně. Jsem proto rád, že výčet úspěchů
jsme rozšířili i na téměř domácí stopě Valašské zimy,“ liboval si Fryštačan, jenž
má v plánu letos startovat na Rallysprintu Kopná a poté na konci roku i na Mikulášské Rally ve Slušovicích.
Tenhle rozhovor vznikl po skončení rally a mohli jste si ho přečíst ve Zlínském deníku.
Úspěch na Valašsce je pro mě a mého spolujezdce, Marka Štěpána, velice
uspokojující a doufejme jeden z mnoha. Nakoplo nás to a pomalu pokukujeme
výš. Začínáme si zařizovat zapůjčení závodničky na Rallysprint Kopná. Ale bez
sponzorů to nepůjde.Je to bohužel pro nás drahý koníček.
Chceme absolvovat co nejvíce závodů, pokud ﬁnance dovolí, abychom mohli dobře reprezentovat město Fryšták. Samozřejmě naším přáním je umístit
se na stupních vítězů, protože je to nádherný pocit –:) a taky důvod, aby byli
Fryštačané na nás hrdí.
Lukáš Nášel
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SENIOŘI

Cvičení s fyzioterapeutem
Ing. Marcelem Meravým

Žijí mezi námi....
Další z výtvarně nadaných spoluobčanů pan Antonín Krčma, zavítal na pozvání k nám do Klásku 31. 1. 2017.
Představovat se nám nemusel, všichni
ho známe. Přesto nás hned v úvodu
překvapil sdělením, že o rodu Krčmů
z Koněpas je zmínka už ve 13. století. I v knize Valašská dědina Držková je
uveden rod Krčmů, představitelů vesnice, hluboko do dávné historie. Hned potom „skočil“ do současnosti a zahrnul
nás svými výtvarnými pracemi. Nejdříve
naši pozornost upoutaly dvě dřevořezby – krokodýl a surikata – dárečky pro
jeho vnoučata. Potom dal kolovat dvě
alba s fotograﬁemi obrazů, opravovaných historických sošek s náboženskou
tématikou, renovovaný kříž k Lukovečku
a další...
Nestačili jsme se divit množství
těchto prací i „objevům“ našeho blízkého okolí. Znovu se potvrdilo, že malíři,
výtvarníci nás učí „vidět“. Tím obohacují náš život, ale také nás učí vážit si

HLEDÁM KE KOUPI CHATU
nebo chalupu, Fryšták a okolí.
Tel.: 731 362 416

pořádá oddíl tai-či Fryšták ve
čtvrtek 16. 3. 2017 v době od 19
do 20.30 hodin v tělocvičně základní
školy.
Tentokrát se zaměříme na bolesti
zad a prevenci těchto potíží.
Zúčastnit se může každý, podmínkou je pouze vlastní podložka.
Vstup je zdarma.

a opatrovat krásné okolí našeho bydliště. Nezbývá, než vyjádřit srdečné díky
od všech zúčastněných této besedy.
Za Klásek A. Bačůvková

KOUPÍM BYT

PRODÁM POZEMEK

ve Fryštáku.

ve Fryštáku.

Tel.: 604 126 290

TEL.: 732 137 275

Povinná
REVIZE KOTLŮ VIADRUS
pro rok 2017
•••
Objednávky přijímáme na tel. čísle 608 638 193
nebo na email plumber.otrokovice@gmail.com

KOUPÍM BYT v lokalitě Fryšták, případně Lukov.
Nejsem realitní kancelář.
Prosím, kontaktujte na tel.: 777 675 626

CENÍK INZERCE ve FL 2017
Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Inzerce ČB – A4
Inzerce ČB – A5
Inzerce ČB – A6
Inzerce ČB – A7

Služba

1 074
537
269
132

1 300
650
325
160

Inzerce barva – A4
Inzerce barva – A5
Inzerce barva – A6

1 653
826
413

2 000
1 000
500

Programy DISu, pozvánky na kulturní a sportovní akce ve
Fryštáku pořádané neziskovými organizacemi – do formátu A5 –
ZDARMA, formát A4 dle ceníku inzerce.
Názory, dojmy a zprávy z uskutečněných akcí – max. jedna
strana A4 i s fotem – ZDARMA.
Poděkování za účast při posledním rozloučení – ZDARMA.
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci BŘEZNU 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Zdeněk Bělák
Josef Doležel
Antonín Jančařík
Marie Kolaříková
Viera Kukučková
Zdenka Oralová
Jindřich Petřík
Marie Svačinová
Jana Syslová
Vladimír Vacl
Svatopluk Vrubel
Karel Zlámalík

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

Poděkování

Před několika lety vznikla ve Fryštáku nová a dobrá tradice. S cílem rozšířit
nabídku potravin z kamenných obchodů a obohatit ji o zajímavé a především kvalitní farmářské produkty vznikly Farmářské trhy. Postupně se rozvinuly v populární
a významnou akci celoregionálního významu, která přinášela radost a užitek občanům našeho města a zároveň otevírala Fryšták zájemcům o tento sortiment z jiných
měst.
V prosinci loňského roku v předvánočním ruchu a shonu se pořadatelé z Fair
play rozhodli pořádání Farmářských trhů ukončit. Vánoční trhy měly být, řečeno
divadelní hantýrkou, jejich derniérou. Naštěstí se tak stalo jen pokud jde o jejich
jméno. Náročnou štafetu v pořádání trhů totiž převzalo město Fryšták. A tak máme
pro všechny zájemce o kvalitní farmářské produkty, rukodělné regionální výrobky,
ale i zábavu pro celou rodinu, dobrou zprávu. TRHY VE FRYŠTÁKU POKRAČUJÍ.
V měsíci dubnu se opět představí s premiérovým názvem Fryštácký jarmark. Bude
mít dvě podoby – velký a malý. Ten velký bude probíhat 4x za rok. V letošním roce
se uskuteční v těchto termínech:
8. 4. 2017 - Fryštácký jarmark - velikonoční (Pozor změna proti kalendáři)
17. 6. 2017 - Fryštácký jarmark - folklórní
16. 9. 2017 - Fryštácký jarmark - podzimní
9. 12. 2017 - Fryštácký jarmark - mikulášský (Pozor změna proti kalendáři)
Prodejní sortiment Fryštáckých jarmarků zůstává stejný - významnou částí budou kvalitní zemědělské a farmářské produkty od přímých výrobců. To vše bude
doplňováno o výrobky tradiční řemeslné a rukodělné výroby, s cílem představit i pomalu, ale jistě mizející řemesla. Významnou součástí jarmarků bude také kulturní
program, soutěže a tvůrčí dílničky pro děti, soutěže o tradiční domácí pochutiny,
či jiné formy zábavy pro celou rodinu. Od konce měsíce dubna se obnoví i provoz
menší varianty trhů, s názvem Fryštácký jarmárek.
V současné době již aktivně probíhá příprava na Velikonoce. Aktualizuje se databáze prodejců, přijímají první přihlášky, s dotčenými orgány státní i místní správy
se jedná o povolení změn v dopravě a zkrátka všem, co je pro organizaci takové
akce zapotřebí. Věřím, že se budou líbit i nové plakáty, které pro nás připravil pan
Martin Ševčík.
Na velikonoční Fryštácký jarmark se chystá i kulturní program, kde vystoupí
Fryštácké mažoretky, skupiny dětí ze Základní školy Fryšták a kapela Jazzbook. ZUŠ
Morava chystá pro děti (a třeba i odvážné rodiče) jarní tvůrčí dílničky, děti by také
měly vyrazit na tajemnou velikonoční stezku za čokoládovými vajíčky a zajíčky: Pro
všechny šikovné domácí fryštácké kuchařky a hospodyně (jiné snad ani ve Fryštáku
nejsou) bude vyhlášena soutěž Nejlepší velikonoční mazanec, samozřejmě o ceny.
Ale o tom všem aktuálně v příštích Fryštáckých listech (ať se máte na co těšit),
případně v hlášení městského rozhlasu.
Je hezké, že díky iniciativě města Fryšták, zavedené tradice, jak ty starší, tak i ty
nové nemizí, ale rozvíjejí se. Na závěr bych chtěl poděkovat Tomáši Černému a Jiřímu Sadilovi i ostatním, kteří se na všem podíleli, nejen za velký kus práce, který při
realizaci této náročné akce odvedli, ale i za to, že laťku nastavili tak vysoko. Je velkou výzvou na ni navázat a pokusit se ji nikoli podlézt, ale přeskočit. Věřím, že otěže
rozjetého kočáru pevně uchopíme a ono přeskočení nebude nesplnitelným snem.

placená inzerce

Srdečně děkujeme všem občanům, kteří se přišli rozloučit 31.
ledna 2017 s naší drahou zesnulou,
paní Ludmilou Hrošovou z Fryštáku,
která zemřela 23. ledna 2017.
Děkujeme mnohokrát za květinové dary a prosíme, abyste na ni pamatovali ve svých modlitbách.
Zarmoucená rodina

Trhy ve Fryštáku pokračují
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
mail:
frystackyjarmark@seznam.cz
tel.:
725 961 115
kontaktní osoby: Ing. František Odstrčil, Zdeňka Vidlářová
Všem přeji příjemné prožití přelomu odcházející zimy, a snad
brzkého rozpuku jara. Srdečně vás všechny zveme nejen
na velikonoční Fryštácký jarmark 8. 4. 2017, ale i všechny
ostatní.
FOFR

FL 3/2017
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

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

Nabízíme také památečníí sklo!

e-mail
web

placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.
info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k
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