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Vážené paní učitelky a páni učitelé,
rádi bychom Vám u příležitosti svátku
Dne učitelů popřáli hodně zdraví, optimismu, spokojenosti a osobní i pracovní pohody. Zároveň dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši náročnou práci, které si velmi vážíme
a za obětavost, se kterou plníte úkoly
při výchově a vzdělávání mladých lidí.
Zastupitelstvo města Fryštáku
a Lubomír Doležel, starosta.

Město Fryšták a Fryštácká Javořina Vás srdečně zvou na

VALAŠSKÉ SETKÁNÍ 2015
v pátek 20. března od 18.30 hodin
v sále kulturního domu ZDV Fryšták.

Účinkují:

Túfaranka ze Šakvic • Krajanka • Stříbrňanka • Krásinka (SK) • Fryštácká Javořina
Jako host si zazpívá Jožka Šmukař. Pořadem provází Ivana Slabáková a Karel Hegner.
Předprodej vstupenek MěÚ Fryšták a Magistrát města Zlína. Cena vstupenek 150 Kč. Po skončení programu taneční zábava.

placená inzerce

Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé Karpaty.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 02/2015/VII ze dne 26. 1. 2015 (Výběr)
• RMF schvaluje zřízení běžného účtu
u Komerční banky, a. s., a to za účelem evidence plateb místních poplatků
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a evidence
plateb místních poplatků ze psů, schvaluje uzavření smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu mezi městem Fryšták,
a Komerční bankou, a. s., Praha, vč. dispozičních oprávnění a plných mocí, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí návrh rozpočtu
města Fryštáku na rok 2015 a doporučuje ZMF schválit zveřejnění návrhu
rozpočtu města Fryštáku na rok 2015
v předloženém znění.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu ze dne 19.
1. 2015 a pověřuje ekonoma Ing. Jaška
zahrnutím požadované částky na dary
poskytované v roce 2015 ve výši 50 tisíc Kč do rozpočtu města.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. C/421 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce V. Kadlčákové, Březnice a schvaluje uzavření
smlouvy mezi městem Fryšták, a
V. Kadlčákovou, na dobu určitou do 31.
12. 2015, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v rámci zajištění informovanosti občanů v právních záležitostech každodenního života souhlasí s organizací školení pro občany města Fryštáku
z oblasti vybraných kapitol nového občanského zákoníku a ukládá Mgr. P. Nášelovi zajistit právníka, termín školení
a prostory.
• RMF bere na vědomí znění dodatku č.
9 ke smlouvě o dílo č. 50/713/03/4O,
kterým se mění ceník poskytovaných
služeb ve věci nakládání s komunálním
odpadem ve smyslu předloženého návrhu – viz příloha č. 1 tohoto zápisu • RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit povolení pro výkon veterinárních asanačních činností městem
Fryšták, a to vč. materiálně technického
zabezpečení a) pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
b) pro odchyt toulavých a opuštěných
zvířat a zacházení s nimi včetně péče
o ně v útulcích pro zvířata.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Českému svazu včelařů, o. s.,
okresní organizace Zlín a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem
Fryšták a Českým svazem včelařů, o.
s., okresní organizace Zlín, a to za účelem částečné úhrady nákladů spojených
s organizováním VIII. Včelařské akade-

mie a III. Regionální výstavy včelařských
potřeb, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost občanů
místní části Vítová o změnu ceny jízdného, podporuje tento požadavek občanů
a ukládá starostovi tento požadavek
uplatnit u příslušného poskytovatele dopravní obslužnosti, popř. dalších dotčených orgánů, jakožto požadavek města.
• RMF bere na vědomí Zprávu o stížnostech a peticích za rok 2014 dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
v platném znění.
• RMF bere na vědomí Výroční zprávu
Městského úřadu ve Fryštáku za rok
2014 dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12107843
mezi městem Fryšták, a provozovatelem distribuční soustavy ﬁrmou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
na připojení elektroměru k čerpací stanici kanalizace na ul. Korábová k distribuční soustavě NN, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje podání žádosti o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny
k nově připojovanému elektroměru
na čerpací stanici kanalizace na ul. Korábová, a pověřuje starostu podáním
této žádosti.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
na pronájem části měst. pozemku p. č.
2/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 45 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli Fair Play Fryšták, o. s.,
pro pořádání pravidelných pátečních tzv.
malých Farmářských trhů, a to na dobu
určitou od 10. 4. 2015 do 11. 12.
2015, podle skutečně zabrané plochy,
se splatností v den konání akce (dle realizovaného trhu), s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, a uzavřením
příslušné nájemní smlouvy.
• RMF z důvodu podpory obnovy lidových tradic a lidové kultury schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, subjektu Fair Play Fryšták, o.
s., pro pořádání tzv. velkých Farmářských trhů na náměstí ve Fryštáku, a to
na dobu určitou - soboty 4. 4., 20. 6.,
12. 9. a 19. 12. 2015, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF pověřuje OTH zajištěním podmínek pro pořádání velkých farmářských
trhů podle požadavků žadatele.

• RMF bere na vědomí žádost T. Svačinové a pověřuje OSM zajištěním podkladů (zákres stavebních úprav do dokumentace stavby a rozpočet) týkajících
se stavebních úprav místnosti č. 212
ve Zdravotním středisku Fryšták ze strany žadatelky T. Svačinové, Fryšták, a odkládá své rozhodnutí do doby předložení
těchto podkladů.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
na následující zasedání rady rozsah
předpokládaných stavebních úprav
vnitřních prostor včetně cenové náročnosti úprav (kalkulace nákladů).
• RMF 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 2015 a schvaluje
podání žádosti o dotaci k akci s názvem
„Rehabilitace a stavební úpravy kapličky ve Fryštáku – Vítové“, a pověřuje starostu podáním této žádosti –
• RMF nedoporučuje ZMF podání žádosti v rámci výzvy ROP SM na podoblast
podpory 2.3.1
Fyzická revitalizace území na venkově,
a to z důvodu nastavení pro město kritických parametrů, zejména termínů
přípravy žádosti, administrace veřejné
zakázky i samotné realizace rekonstrukce, popř. ohrožení provozuschopnosti
na náměstí Míru v souvislosti s plánovanou opravou komunikace Zlínská a 6.
května.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Inženýrská činnost pro vydání stavebních povolení pro regeneraci hřbitova
ve Fryštáku“, a to ﬁrmu AIP engeneering, s. r. o., Zlín, s bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
AIP engeneering, s. r. o., Zlín, na realizaci akce „Inženýrská činnost pro vydání
stavebních povolení pro regeneraci hřbitova ve Fryštáku“, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje Ceník služeb města
Fryštáku č. 1/2015.
• RMF schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro období
roku 2015.
• RMF schvaluje stanovisko města Fryštáku k žádosti o. s. FC Fryšták
o poskytnutí dotace na dostavbu kabin
na fotbalovém hřišti FC Fryšták ve smyslu přílohy tohoto zápisu a pověřuje starostu podáním tohoto stanoviska.
ÚKOLY: RMF ukládá Mgr. P. Nášelovi,
vedoucímu městské knihovny, připravit
návrh programu pietního aktu a oslav
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70. výročí skončení II. sv. války a osvobození města Fryštáku.
• RMF ukládá předsedovi stavební
komise Ing. Pavlu Gálíkovi projednat
žádost p. Jasenského, č. j. MUF-OTH2624/2014-DOH ze dne 8. 12. 2014
ve stavební komisí přímo na místě –
do konce února 2015.
• RMF ukládá Mgr. P. Nášelovi, předsedovi kulturní komise, ve spolupráci
s kulturní komisí a Ing. P. Dohnalem,

vedoucím odboru technického hospodářství, projednat zásady (podmínky)
půjčování tzv. pivních setů (stanovení
počtu, rezervace, záloha, odpovědnost,
administrace apod.) – do konce února
2015.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu odboru technického hospodářství, zajistit opravu laviček v prostoru
městského areálu v Horní Vsi („Žaba“)
– do 15. března 2015.

• RMF ukládá P. Dohnalovi, vedoucímu
odboru technického hospodářství, projednat do konce února 2015 se zástupci Jednoty možnost umístění nových
nástěnek na zdi u vchodu do objektu
Jednoty (COOP).
• RMF ukládá místostarostovi oslovit
všechny subjekty ohledně nominace
členů do tzv. grantové komise pro rok
2015 a tyto zájemce nominovat do 2.
2. 2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 01/2015/VII ze dne 3. 2. 2015 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku číslo Z 03/2014/VII ze dne 9.
12. 2014 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 3. 2. 2015 včetně dlouhodobých závazků města bez
připomínek.
• ZMF s odkazem na zodpovězené připomínky bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku za období leden –
prosinec 2014 bez připomínek.
• ZMF neschvaluje Rozpočtové opatření města Fryštáku č. 19/2014 a ukládá
Ing. M. Jaškovi vrátit ﬁnanční příspěvek
ve výši 9.948,00,- Kč zpět do státního
rozpočtu.
• ZMF schvaluje Rozpočtové opatření
města Fryštáku č. 19/2014 – Úprava
rozpočtu města Fryštáku za rok 2014
v návaznosti na schválené ﬁn. Operace.
• 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 2015 tzv. grantovou komisi ve složení: tajemník a člen komise:
Mgr. P. Nášel, Fryšták;
členové: PhDr. Č. Zapletal, Fryšták;
Mgr. S. Knedlová, Fryšták; Mgr. B. Komín, Fryšták; Ing. P. Gálík, Fryšták;
P. Ševčík, Fryšták; P. Bezděčík, Fryšták.
• ZMF pro volební období 2014 – 2018
zřizuje Osadní výbor Vítová, stanovuje jeho celkový počet na tři a jmenuje
za jeho členy: Předseda: A. Zbranková,
Vítová - Fryšták; Členové: P. Mikl, Vítová Fryšták; A. Bačůvková, Vítová – Fryšták.
• ZMF ke dni 4. 2. 2015 schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu města Fryštáku na rok 2015 (předpokládané příjmy
ve výši 82, 1199 mil. Kč, předpokládané
výdaje ve výši 96,8649 mil. Kč a deﬁcit
ve výši 14,745 mil. Kč + splátky ve výši
3,255 mil. Kč – hrazeno z ﬁnančních
prostředků z minulých let).
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 9
ke smlouvě o dílo č. 50/713/03/4O,
kterým se mění ceník poskytovaných
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služeb ve věci nakládání s komunálním odpadem ve smyslu předloženého
návrhu – viz příloha č. 3 tohoto zápisu
- a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Smlouvy 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 „Fryšták, p. Bařinka, kabelová přípojka NN“, umístěné
na části městských pozemků p. č. 2/1
– ostatní plocha, a p. č. 755 – ostatní
plocha, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene s připočtením DPH dle platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Smlouvy 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 „Fryšták,
p. Sedláček, kabelové vedení NN“, umístěné na části městských pozemků p. č.
2/1 – ostatní plocha, p. č. 2/2 – ostatní
plocha, a p. č. 2/3 – ostatní plocha, vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene s připočtením DPH podle
platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou RWE GasNet, s. r. o.,
Ústí nad Labem, ke stavbě plynárenského zařízení s názvem „ZTV Fryšták
- Skalka, SO 05 NTL plynovod a přípojky,
číslo stavby: 50834“, umístěné na části
městských pozemků p. č. 600/3 – ostatní plocha a p. č. 904 – orná půda, oba
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost p. B. Javory, Lukov, o prodej části městského
pozemku p. č. 256/1 a části městského
pozemku p. č. 258, oba k. ú. Vítová, ob.
Fryšták, a odkládá rozhodnutí o žádosti
do doby vyjasnění majetkoprávních vzta-

hů a dořešení odkanalizování chatové
osady.
• ZMF deleguje jako zástupce města Fryštáku na zasedání výroční valné
hromady Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, v. o. s., v likvidaci,
dne 6. 2. 2015, zastupitele P. Ševčíka,
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
plné moci k zastupování města na této
valné hromadě.
• ZMF bere na vědomí informaci Regionálního operačního programu Střední
Morava o připravované výzvě na získání dotace pro podoblast podpory 2.3.1
Fyzická revitalizace území na venkově
(obce od 500 do 5 000 obyvatel) a neschvaluje podání žádosti o dotaci.
• ZMF bere na vědomí sdělení starosty
o přerušení stavebního řízení na část
km 10,9 – 18,0 ze stavby 4901 Hulín –
Fryšták, rychlostní silnice R 49.
• ZMF bere na vědomí předloženou aktualizaci Plánu odezvy orgánů města
Fryšták na vznik mimořádné události
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy z Finančního výboru při ZMF a ukládá:
c.a) Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit
výběrové řízení na zajištění zpracovatele dokumentu „Plán revitalizace Domu
s byty pro důchodce Fryšták“;
c.b) Ing. M. Jaškovi neprodleně zajistit
výběrové řízení na zpracovatele kompletní cenové mapy města Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti
Kontrolního výboru při ZMF ve věci přípravy zásad jednání výboru.
• ZMF bere na vědomí návrh Jednacího
řádu Kontrolního výboru při ZMF a ukládá předsedovi Kontrolního výboru při
ZMF tento jednací řád doprecizovat.
• ZMF bere na vědomí připomínku občanů ve věci parkování na chodnících
města a ukládá starostovi projednat
tento nešvar s vedoucím OO Policie ČR Fryšták ve smyslu zjednání nápravy.
• ZMF ukládá Mgr. P. Nášelovi prověřit
zřízení památného místa připomínajícího památku letce RAF Oldřicha Doležala
z Vítové.
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ZPRÁVY
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RADNICE

Vážená redakce Fryštáckých listů
Byla jsem pozvána na lednové vítání občánků ve Fryštáku na vaší radnici. Celkem bylo pozvání patero rodičů a s nimi přišlo do obřadní síně i mnoho příbuzných.
Byla jsem zvědavá, jak probíhá tento obřad ve Fryštáku. Už to, že se postupně
rozsvěcovaly křišťálové lustry, že stály malé krojované děti MŠ za kolébkou, velcí kolem paní učitelky, která hrála na klávesy, pak vstoupili oslavenci a usedli na určená
čestná místa, jemná doprovodná hudba – to vše mne velmi zaujalo.
Přivítání a úvodní slova paní matrikářky Konečné. Roztomilé vystoupení hezkých
básniček a písniček dětí MŠ pod vedením paní učitelky Hochmajerové, pak pokračování starších děvčat s paní učitelkou Mgr. Dračkovou. Jejich úsměvné básně
a vtipné, trefné písničky. To bylo moc hezké.
Následovalo představování jednotlivých rodičovských párů a jejich dětátek předsedkyní komise pro občanské záležitosti – paní Mgr. Sylvou Knedlovou. Její proslov
byl nejen vtipný, ale plný hlubokých myšlenek, rad, plný citu a lásky. Přesto, že se
lidé usmívali, ukápla mnohým i slzička, když pasovala „cérky a ogary“ jako nové
Fryštačany. Valašská písnička děvčátek tuto krásnou scénu umocnila.
Velmi se mi líbilo, když zdravotní sestřička dávala děťátka postupně do starodávné, ornamenty malované kolébky, krojované děti novorozeňátko „hoškaly“,
fotografové lovili obrázky, rodiče podepisovali úřední knihu.
Poděkování, gratulace, dárečky, kytičky, rodinné fotky, besedy jednotlivých rodinek, to byl neformální závěr.
Byla jsem opravdu mile překvapena, jak dovedete učinit z vítání občánků tak
velkolepou slavnost, na kterou jistě nikdy nikdo z účastníků nezapomene.
Moc děkuji.
Marie Míčková, Zlín

Čistění potoka
ve Fryštáku
V roce 2015 zahájil správce potoka ve Fryštáku, kterým jsou Lesy ČR
s. p. práce na čistění Hornoveského
potoka a jeho přítoků. Zahájení této
akci předcházela dlouhá a náročná příprava, na které se významně podílelo
i město Fryšták. Především s ohledem
na náklady spojené s ukládáním vytěženého materiálu jsme intenzivně řešili
alternativy uložení. Rozpočtované náklady na uložení totiž převyšovaly položku na samotné čistění a v takové výši
neměl investor akce ve svém rozpočtu
krytí.
Příležitost se naskytla při zahájení
rekultivace skládky na Žabárně. Po provedení potřebných rozborů (výsledky
byly až překvapivě dobré) bylo rozhodnuto o využití tohoto prostoru pro uložení sedimentů.
Jediným problémem, který snižuje
efekt prováděných prací je nesouhlas
některých majitelů pozemků pro umožnění vstupu mechanismů na jejich pozemky. Přes ujištění investora, že dotčené plochy budou uvedeny do původního
stavu je zřejmé, že některé části potoka
zůstanou nevyčistěny.
Předpokládané dokončení čistění
koryta potoka bude v prvním pololetí
roku 2015.
-pd-

ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO SENIORY
Městská knihovna Fryšták pořádá kurz Základy ﬁnanční
gramotnosti pro seniory.
Cyklus zahrnuje 3 lekce vždy po 1,5 hod.
Přednáší Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D., z Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati.
Místo: fryštácká knihovna
Termíny jednotlivých lekcí:
1) středa 11. 3. 2015, zač. v 16.00,
2) středa 18. 3. 2015, zač. v 16.00,
3) úterý 31. 3. 2015, zač. v 16.00.
Kurzovné: 50 Kč / 1 lekci

Anotace:
Kurz Základy ﬁnanční gramotnosti pro seniory je určen zájemcům z řad seniorů, kteří chtějí rozumět hospodaření své
domácnosti. Účastníci kurzu se dozvědí, jak lépe řídit rodinné
ﬁnance, naučí se rozeznat nástrahy a triky ﬁnančního světa
a účinně se jim bránit. Ve třech částech kurzu budou postupně probrána témata zaměřená například na problematiku rozpočtu domácnosti, řízení příjmové a výdajové stránky osobních ﬁnancí, fígle obchodníků nebo dluhy a exekuce.
Zájemci se mohou závazně přihlásit do pátku 6. března
v knihovně, případně e-mailem na adresu knihovna@frystak.
cz nebo telefonicky na čísle 577 911 801.
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Vážení adoptivní rodiče,
v minulém roce jsme podporovali v projektu Adopce dětí
na dálku celkem 5 indických dětí, v květnu jsme dostali informaci o ukončení podpory u studenta, který se jmenuje Nishal
Winston D´cunha a obdobná zpráva přišla v prosinci a týkala
se Inase Gomeze. V listopadu jsme zahájili v našem městě již
devatenáctou sbírku na podporu adopce dětí na dálku a můžeme s radostí konstatovat, že byla velmi úspěšná. Zůstatek
z předcházející sbírky byl 10.668,- Kč a do 19. února jsme vybrali dalších 49.788,- Kč. Celkem máme připraveno na úhrady
60.456,- Kč. Dne 21. ledna 2015 jsme odeslali první platbu
za dvě děti ve výši 10.900,- Kč a za ostatní se posílá platba
až během měsíce března. Moc děkujeme rovněž dárci, který
i když sám není z Fryštáku, a nepřál si být jmenován podpořil naši sbírku velkorysou částkou 20 tisíc korun. Patří mu
za jeho otevřené štědré srdce velký dík.

Mozek a srdce
na pravém místě
Dáte mi jistě za pravdu, že jsou mezi
námi lidé, kteří z každého parku, u každé lavičky udělají svinčík.
Jsou však i tací, kterým vadí, že páníček se dívá na svého pejska, až si tento
vykoná svou potřebu a posléze oba spokojeně jdou dál, aniž by exkrementy majitel zvířátka sebral do pytlíčku a odložil
do košů (máme jich ve městě dost!!!) To
by asi byla pro držitele pejska pohana,
sbírat po něm hovínka! Takovému milovníku zvířátek je naprosto jedno, zda
exkrement skončí na botičkách dětí,
které pobíhají na trávnících, po předzahrádkách. Vy asi nevíte, že i pejsek
rád využívá zrovna těchto travnatých
místeček! Je to necitelné, sprosté jednání a chování majitelů psíků. (Kolikrát
už jsme o tomto nešvaru psali ve FL?)
Naposledy pan Končák v minulém čísle! Ale páníčkové asi nedovedou číst,
či nemají čas pročítat FL. Vlastně oni
po trávnících nechodí, čekají na chodníku a tam málokdy něco nalepí na svou
obuv. Ale nechci být kritikem i těm ojedinělým případům majitelů psů, kteří
chtějí po svých miláčcích udržovat pořádek, chtějí mít kolem sebe čisto, pěkně
a zdravo.
Prostě mají mozek i srdce na správném místě. Ano, srdce!
Přátelé, do které skupiny patříte Vy?
Brzy sníh zmizí a odkryje nedbalost,
nepořádek, exkrementy!
Jsem přesvědčena, že nohy a ruce
by vám neupadly (týká se i našich školáků), když dáte obal od svačinek, pet
lahví, krabičku od pizzy, sklenice, exkrementy do košů, které máte na dosah
ruky.
Už se těším, jak bude ve městě pořádek, jak budete posilovat mozek i srdce!!
SK
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Vzhledem k dostatku ﬁnančních prostředků doplníme počet adoptovaných dětí na sedm. Doposud se do sbírky zapojilo
89 občanů a na jejím úspěchu se podílela osvědčená skupina
organizátorů, velký dík patří paní Konečné na matrice MěÚ,
paní Chudožilové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města těmto občanům: Márii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Marii Vaňharové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, Aničce
Skaličkové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku
Mrázkovi. Naše velké poděkování patří Mgr. Pavlu Nášelovi
za vytrvalou propagaci adopce na dálku ve FL a městském
rozhlase. Závěrečné hodnocení sbírky včetně údajů o nových
podporovaných indických dětech zveřejníme v některých následujících FL a také v propagační skříňce u nákupního střediska na náměstí.
Organizátoři sbírky

Víte co jsou to LYSSETKY?
„LYSSETKY“ je vymyšlený název, který je určen pro mezinárodní systém označování psů vakcinovaných proti vzteklině speciálními známkami, které po vakcinaci připevní veterinář na obojek psa. Zároveň si vede evidenci psů vakcinovaných proti vzteklině (datum vakcinace, číslo lyssetky, nacionále vakcinovaného
psa a adresa majitele). V USA a jiných anglicky mluvících zemích se tento systém
nazývá „CANINE RABIES TAGS“, což jak jistě sami uznáte, by byl při doslovném
překladu dost složitý název a možná i nepřesný. Proto tedy LYSSETKY - uměle
vytvořené slovo, které ve svém základě vyjadřuje vztah k vzteklině (lyssa virus),
ale znamená doslova známky pro psy vakcinované proti vzteklině.
Tento systém se používá v mnoha zemích světa (samozřejmě ne pod názvem
LYSSETKY). Jedná se o to, že mezinárodně dohodnutý tvar a barva známek (u nás
LYSSETEK) se pravidelně ve čtyřletých intervalech opakují. Pro rok 2013 to je
modrá rozeta, pro rok 2014 to je oranžový ovál, pro rok 2015 zelený zvonek a pro
rok 2016 červené srdíčko. Dále, jak už bylo napsáno, se tyto tvary a barvy opakují. Je dobré, že se tvary i barvy výrazně liší a proto je už z dálky poznat, byl-li pes
v daném roce vakcinovaný proti vzteklině či nikoli.
LASSETKY je mezinárodní systém označování psů vakcinovaných proti vzteklině. Podle lyssetky můžete kontaktovat veterináře, který provedl vakcinaci a zjistit
tak všechny potřebné údaje o psovi i jeho majiteli.
lyssetky-id.eu je mezinárodní internetový vyhledávač majitelů zvířat, podle
identiﬁkačního čísla lyssetky. Informace jsou proto přístupné i mimo pracovní
dobu veterináře, tj. 24 hodin denně.
ZAREGISTRUJTE si Vašeho čtyřnohého přítele na lyssetky-id.eu! Registrace
na lyssetky-id.eu je bezplatná a funguje v několika jazykových mutacích. Potom
stačí, když nálezce nebo pokousaný vloží do vyhledávače lyssetky-id.eu číslo lyssetky psa a za okamžik zná kontaktní údaje na majitele zvířete.
Každá lyssetka má desetimístný číselný kód, kde prvá čtyři čísla označují kód
veterinární praxe, další dvě ukazují rok vakcinace a poslední čtyři značí pořadové
číslo lyssetky, pod kterým je zvíře registrováno u veterináře.
Další informace najdete na http://www.lyssetky-id.eu/.
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Zápis do 1. tříd
pro školní rok 2015/2016
Dne 3. 2. 2015 se uskutečnil
zápis dětí do 1. třídy pro školní rok
2015/2016 v budově přístavby Základní školy ve Fryštáku. Budoucí prvňáčky
společně s rodiči přivítaly hned u vchodu žákyně 8. tříd v krásných kostýmech
princezen, které pomáhaly paním učitelkám z prvního stupně s organizací zápisu. Malí 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 budoucí prvňáček drobnou odměnu, pamětní
list a omalovánku. Všechny děti byly
moc šikovné a zvládly tento důležitý životní krok na jedničku. Celkem se dostavilo k zápisu 54 dětí, z toho 48 dětí
z Fryštáku a 5 dětí z Lukovečka.
Našim budoucím prvňáčkům chceme 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 Fryšták

Mokré vysvědčení
Učím již několik desítek let tělesnou výchovu. Nemusím nikomu vysvětlovat, že každý z nás by se měl umět pohybovat
v tělocvičně, na hřišti, na sněhu, ledě, ale i ve vodě. Jsme-li
alespoň trochu pohybliví, snáze zvládneme pracovní činnosti
a život vůbec.
Jak však ve Fryštáku naučit děti plavat? Máme sice v blízkosti přehrady, ale jednak jsou to náhradní zdroje pitné vody,
jednak nemají pevné dno, proto zde výuka není možná. A tak,
abychom – kdysi před lety – mohli získat Tyršův odznak zdatnosti, kde bylo plavání povinné, jezdila jsem děti učit plavat
v sobotu odpoledne do Zlína (Gottwaldova) do krytého bazénu.
Bylo to náročné.
Na schůzi OPS (okresní pedagogické středisko) se mne jednou zeptal inspektor, co bychom potřebovali ve Fryštáku. Bez
rozmyšlení jsem řekla, že bazén. Vysmál se mi, prý tolik peněz
nám dát nemohou. Navrhla jsem tedy, aby všem venkovským
dětem zařídili výuku plavání ve Zlíně s tím, že si třeba školáci
zaplatí cestu a okres nebo pojišťovna trenéry, bazén. Po nějaké
době se podobný návrh uskutečnil.
Fryštácké děti (předškoláci, druháci, třeťáci) jezdí již několik
desetiletí na deset dvouhodinovek plavání do Zlína, kde se jim
maximálně věnují trenéři Plavecké školy Zlín.
Měla jsem to štěstí, že jsem zastupovala nemocnou kantorku a jela s dětmi na jejich první lekci. Strach a obavy dětí
odpadly hned po rozpravě a vstupu do vody. Ta radost! Voda

je nesla! Zážitky se probíraly v autobusu i ve škole. No a nyní
jsem (pro změnu) zastupovala druhou kantorku na jejich poslední lekci. Tentokrát už mne do lázní vedli zkušení „borci“.
První hodinu měli rozplavání různými plaveckými styly. Druhou
závody. Přátelé, žasla jsem! Co s nimi za těch několik lekcí trenéři dokázali? Všechny děti uplavaly nejméně 25 m, jiné 100 m,
výborní 200 m! Kraul, prsa, znak! Plavci převzali vysvědčení.
Téměř všichni jedničky. Nesmírná radost děcek, ale i má! Mé
zbožné přání se splnilo. Už nebudeme mít topící se děti!
Díky vám, kolegové Plavecké školy Zlín. Díky za trpělivost
s těmi, kterým jste pomohli překonat strach, naučili je přátelit
se s vodní plochou. Naše škola využívá těchto možností už několik desítek let. Když počítám ročně (u nás je to vždy nejméně 100 dětí), kolik dětí zdaleka široka jste za tu dobu naučili
plavat. Chtělo by to medaili, odměnu, řád! Děkuje vám za tak
záslužnou práci vůbec někdo? Uvědomuje si společnost, co děláte pro mladou populaci?
Proto přijměte upřímný dík za všechny děti z Fryštáku (dnes
jsou již mnozí, které jste učili plavat, dospělí, ale určitě se
mnou budou s poděkováním souhlasit). Přeji vám nejen ke Dni
učitelů, ale pro všechen čas vaší náročné pedagogické činnosti
hodně pevných nervů, elánu, zdraví a v neposlední řadě hlavně správného ocenění učitelské a trenérské práce. Poděkování
malých plavců, rodičů i celé společnosti.
SK
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Soutěž v aerobiku
Koncem kalendářního roku se děvčata ze ZŠ Fryšták z 2. až 7. tříd zúčastnila
ve Zlíně soutěže v aerobiku Vánoční zvonek. Soutěžilo se ve 3 kategoriích – 60
závodnic v každé kategorii.
Celkově 9 děvčat se probojovalo
do SEMIFINÁLE: S. Holíková, T. Julinová, N. Moravcová, V. Sušilová, K. Knedlová, A. Chludová, V. Rubešová, A. Macková, K. Zelinková
Do FINÁLE postoupilo 5 děvčat!!!
T. Julinová, N. Moravcová, K. Knedlová, A. Chludová, A. Macková
NELINKA MORAVCOVÁ z 2. B předvedla exkluzivní perfektní výkon – z 60
závodnic patřila mezi 6 nejlepších proﬁ
top závodnic!
Naši školu reprezentovala děvčata:
Sárinka Holíková
2. B
Terezka Julinová
2. B
Nelinka Moravcová
2. B
Verunka Sušilová
2. B
Karolínka Knedlová 2. C
Agátka Chludová
3. A
Valinka Rubešová
3. A
Anička Macková
4. A
Martinka Pekařová
4. A
Eliška Grulichová
4. B
Adélka Čechová
6. A
Klárka Zelinková
6. B
Klárka Slováková
7. A
Bára Osohová
7. B
Vedoucí aerobiku Irena Láníčková
děkuje všem děvčatům za vynikající výsledky a vzornou reprezentaci školy!
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Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2015/2016

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

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
na středu 18. března 2015 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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AFRIKA – KRÁSNÁ,
HORKÁ, VELIKÁ
Jak jste se mohli dočíst v únorových
Fryštackých listech, zapojili jsme se
do projektu POMÁHEJ. Chceme pomáhat, chceme v naší škole založit sociální fond.
Abychom do fondu získali peníze,
rozhodli jsme se zorganizovat beneﬁční odpoledne na téma Afrika. Pilně se
připravujeme, už toho o Africe hodně
víme, chystáme mapy, prezentace, tance i divadlo. O pomoc jsme poprosili
všechny čtvrťáky, kamarády z družiny,
seniory ze Zlína - Příluku a fryštackého
Klasu, folklórní soubor Fryštáček, cestovatelku po Africe a paní učitelku Mirku Kydalovou.
Už máme i datum! Beneﬁční odpoledne se uskuteční 10. dubna 2015.
Páťáci a spol.

Investice v dopravě
Opravovat se bude i ve Fryštáku
Částka téměř 160 mil. korun ze
Státního fondu dopravní infrastruktury a 211 milionů z ROP Střední Morava jsou investice, které na svém
únorovém jednání schválila Rada Zl.
kraje do rozvoje dopravy.
Pro letošní rok je vytipováno
celkem 30 investičních akcí na silničních komunikacích ve vlastnictví kraje, které by kraj chtěl opravit
nebo zmodernizovat. Peníze jsou určeny na opravy, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, které
jsou ve vlastnictví kraje. Mezi nimi
je také Rekonstrukce silnice II/490
ve Fryštáku, včetně mostu (evidenční číslo 490-010), v celkové délce
859 m, jež je v nevyhovujícím stavu,
což má dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Cílem je homogenizace povrchu a šířky vozovky a snížení hladiny hluku od projíždějících
motorových vozidel. Součástí akce je
také úprava odvodnění komunikace.
Stavba bude prováděna za částečné
uzavírky silnice po polovinách šířky
vozovky. Rekonstrukce mostu bude
prováděna za jeho úplné uzavírky.
Objízdná trasa povede po silnicích II.
a III. třídy a po místních komunikacích
ve vlastnictví města Fryštáku. Celkové náklady byly vyčísleny na 19 milionů korun (za spoluﬁnancování z ROP
SM). Součástí opravy této komunikace bude rovněž oprava chodníků
podél tohoto úseku v předpokládané
částce více než 5 milionů korun (bez
DPH), kterou bude město investovat
ze svého rozpočtu.
Zdroj: kr-zlinsky.cz
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Dětský karneval v Lukovečku
V sobotu 7. února 2015 připravilo
SDH Lukoveček pro děti, jejich rodiče
a prarodiče Dětský karneval – maskované
odpoledne plné zábavy, v Obecním domě
Lukoveček.
Hned u vstupu nás přivítala děvčata
v maskách a celé maškarní dění provázel úžasný klaun. Děti si to s ním patřičně užívaly a hlavně tancovaly a soutěžily.

Všechny soutěže byly přizpůsobeny tak,
aby se mohly zúčastnit malé i velké děti.
Např. házení míčků, šoupání kartonových
bot po podlaze, motání bonbonů na provázku….
Tato sobota byla ve znamení maškarního veselí nejen v Lukovečku, ale
i ve Fryštáku a ve Vítové. Přesto dorazily
děti z těchto obcí právě do Lukovečku.

Karneval probíhal v duchu nejrůznějších masek. Sešlo se jich celkem 34, což
je veliký úspěch. Zastoupeny byly princezny, víly, čarodějnice, kovboj, kosmonaut,
gejša, červená karkulka, beruška... Vyhodnocené masky získaly balíček cukrovinek, ručně vyrobenou papírovou medaili
a diplom.
Všichni budou vzpomínat na zaplněný sál, plný krásných masek a dětského
smíchu.
Nesmím zapomenout taky na bohatou
nabídku občerstvení bufetu, kde jsme si
mohli zakoupit kromě jiného vynikající palačinku nebo hot dog.
Celé odpoledne bylo doprovázeno reprodukovanou hudbou, pod vedením Jakuba a Davida Drábka.
Všechny děti získaly ceny ze slosování
sponzorských darů.
Za letošní pomoc s nákupem dárků,
cukrovinek a sladkého překvapení na stůl
v podobě domácích koblížků a jiných odměn pro děti můžeme poděkovat :
Obci Lukoveček, ﬁrmám Asep, Geres,
Lesko, cukrářství Hrabal, Aloisi Řezníčkovi, rodině Jurčíkově, Drábkové a Vařákové, paní Vlastě Ticháčkové.
Těším se na další akci v Lukovečku.

J.B. z Fryštáku

Končiny v Lukovečku

Letos vyšel masopust na 14. února.
Takže vymyslet, uspořádat, obléct, ale
hlavně převléct!
Sraz masek, které doprovázely medvěda byl 8:45 u obchodu. Trousili jsme
se jak švábi na pivo, ale fakt je ten, že
přesně v 9 hodin nasadil harmonikář,
který nás doprovázel písničku do kroku,
a vyšlo se. A jako vždy po stejné ose.

li a pohostili. Bylo patrné, že se lidé
na masopustní průvod těšili a moc si
toho vážíme. A za rok zase půjde Lukovečkem MEDVĚD!
Popelářová Hana

Letos se nás sešla hromada. Byl
nás snad rekordní počet. Medvěd, muzikant, hodně různých úžasných masek
všech možných témat, ale cigánů něúrekom. Však v každém baráku nabízeli
zboží, hledali podnájem a nebo chtěli
odvézt měděné rýny. No prostě byla veliká legrace.
Děkujeme všem, kteří nás čeka-
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Ať nás Bůh stojí co chce, není nikdy drahý.
Dne 20. března v neděli měl společnou mši svatou pan inspektor Stuchlý. Druhou, zpívanou, měl školní rádce
P. Franta s pěknou promluvou o čistotě.
Po požehnání s nešporami se opakovalo divadelní představení „Vše pro maminku“ pro dívky, které se zúčastnily
duchovní obnovy. Návštěva byla velmi
slabá, zato chovanci sehráli kus velmi
zdařile. Po divadle následovalo kino:
Lurdy, nebo-li zázračná noc. Film sice
měl nějaká závadná místa, vcelku však
zanechal pěkný dojem. Po večeři opět
kino: Oběť zpovědního tajemství. Velmi
pěkné. Pan inspektor si pochvaloval,
ačkoliv chápal, že toho bylo trochu mnoho najednou. K dobré náladě přispělo
výjimečně krásné počasí. Pan inspektor
nezahálí a pilně prohlíží účetní knihy.
25. března jsme světili svátek Zvěstování P. Marie. Odpoledne byla vycházka. Chlapci byli spokojeni, zvláště s vycházkou. Večer měli „pantáti“ druhou
přednášku P. Černíka, bylo jich přes dvě
stě a pochvalovali si ji. Dnes byli naši
na odvodu v Holešově: 4 chovanci a 2
asistenti. Z chlapců byli odvedeni Pěnčík a Pazderka a pan asistent Bělohlávek byl určen k přehlídce do Olomouce.
27. března ukončili duchovní obnovu muži. Celkem jich bylo u svátostí
na 230. Na snídani a na fotografování
na 180. Večer se jim hrálo divadlo „Dům
pod mrakem“. Účinkoval sám P. Lepařík
a večer hrála i hudba. Dvě přiložené fotograﬁe jsou z této duchovní obnovy.
30. března přijeli v poledne z Trnavy
pan ředitel a pan prefekt. Byli na inspek-

Kronika ústavu (25.)
školní rok 1937–38
toriální kapitule. Všech účastníků kapituly bylo 15. Scházel P. Babiak, ředitel
sv. Benediku, přinucený náhlým úmrtím
mladého spolubratra zůstat v ústavě.
Bylo zvědavostí, kdo bude inspektoriálním delegátem v domech i na kapitule v Turíně samotné. Kandidáty byli
P. Bokor z Bratislavy a P. Coggiola, kteří
reprezentovali dvě strany: českou a slovenskou. Při prvním skrutiniu volby delegáta obdržel P. Bokor 6 hlasů, P. Coggiola 6 hlasů, P. Stano 2 hlasy a P. Trochta
1 hlas. Při druhém skrutiniu nikdo nedosáhl absolutní většiny. P. Bokor 6 hlasů, P. Coggiola 7 hlasů, P. Stano 1 hlas
a P. Trochta 1 hlas. Konečně při třetím
skrutiniu zůstal tento stav: P. Bokor 7
hlasů, P. Coggiola 7 hlasů a P. Trochta
1 hlas. Protože P. Bokor a P. Coggiola
měli stejný počet hlasů, tak podle §
101 salesiánských pravidel s ohledem
na stejný rok řeholní profese rozhodl pro
P. Bokora věk narození. Byl aklamován
potleskem všech za delegáta. Z 15 hlasujících bylo Čechů 7, 1 Ital a 7 Slováků.
Don Coggiola soustředil na sebe celou
českou stranu, včetně pana inspektora,
ale svůj hlas čestně nechal nepoužitý až
k získání absolutní většiny. Scházel on
jediný. P. Coggiola doznal, že svůj hlas
dal jinému, z třetího skrutinia vyplývá,
že tento hlas dostal P. Trochta. Za náhradníka byl zvolen P. Coggiola. Ten
byl upřímně spokojen, že delegátem je

Don Bosco

Informce z DISu
25. dubna v sobotu nám zahraje
v kinosále hroznolhotský ochotnický spolek Hrozen etýdu „Zabijačka“.
Lístky se budou prodávat na recepci po Velikonocích začátkem dubna.
Čas ještě není dohodnutý, bude včas
upřesněn.

Slovák, pro tolik důvodů. Nečekal, ani
nepomyslil, že by shromáždil tolik hlasů
bez jakéhokoliv domlouvání nebo přemlouvání jednotlivých českých kapitulářů, nicméně se dočkal zadostiučinění
v jednotě české strany stojící za ním.
V úterý ráno se ještě hovořilo o těžkostech a návrzích udaných z Turína
přípravou na generální kapitulu. Ve středu ráno se všichni kapituláři rozjeli
do svých domovů a tak skončila 1. inspektoriální kapitula ČSR.
Dne 31. března nás navštívili bohoslovci z 2., 3. a 4. ročníku z olomouckého semináře. Výpravu v počtu 85 osob
vedli dva profesoři. Dr. Vašek s nimi nebyl, ačkoliv on dal podnět k této cestě.
Bohoslovci přijeli kolem 16 hodiny ze
Zlína. Byli srdečně přivítání kvintánem
Frýdeckým a Kuchařem z Primy. Hudba
jim s chutí zahrála. To všechno se odehrálo před ústavem. Po společném požehnání měli svačinu v divadelním sále.
Hudba jim vyhrávala na jevišti. Na hřišti
zatím chovanci hrálo své obvyklé hry,
ale když přišli bohoslovci, dali se s nimi
do volejbalového zápasu. Hudba hrála i na dvoře. Začalo poprchat. Kolem
17.30 se s nimi velice nadšeni rozloučili
a s doprovodem hudby i chlapců odešli
k autobusům.
Večer o 20 hodině začali duchovní obnovu svobodní mládenci. Káže
P. Franta.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Lidově řečeno také masopust,
končiny, fašank, ostatky, šibřinky
značí zahájení postního období před
jedním z nejkrásnějších svátků v roce
– Velikonocemi.
V sobotu 14. 2. před Popeleční
středou jsme se všichni sešli v Dolní
Vsi u restaurace Lepa. Počasí nám víc
než přálo. Po nezbytných organizačních záležitostech a focení jsme vyrazili s medvědem v čele po Dolní Vsi,
Fryštáku-náměstí a Horní Vsi za našimi spoluobčany a kamarády.
Již po páté za námi přijeli muzikanti z Valašského souboru Kašava
a hráli nám pod nohy k tanci i ke zpěvu. Letos poprvé se k nám připojili
i manželé Velkovi, kteří vás také potěšili svým muzikantským uměním.

Vodění medvěda ve Fryštáku
Na náměstí ve Fryštáku nás čekal pověřený zástupce města, který
masopustní průvod patřičně přivítal.
Stárkem masopustního průvodu mu
byly zadány úkoly, které se mu podařilo po ukrutném zápolení splnit,
a tak už nic nebránilo tomu, aby nám
byl předán klíč od města a tím povoleno veselí po celém Fryštáku i jeho
přilehlých částech.
Poté jsme pokračovali do Horní
Vsi a zakončení celého průvodu bylo
v letošním roce u Zdeničky Vidlářové, která nás jak se patří, pohostila
a za to jí mnohokráte děkujeme.
Především bychom chtěli poděkovat všem spoluobčanům, známým
a kamarádům, kteří nás s radostí přivítali a pohostili. Tolik rozmanitých
druhů jídel, co nám bylo nabídnuto
k ochutnání - koláče , koblížky, buchty, klobásky, slanina, ale samozřejmě
nechybělo ani uvítání „pravú valašskú slivovicú“.
To vše vypovídá nejen o tom, že
lidé ve Fryštáku se chtějí a umějí bavit, ale také o tom, že tato starobylá
tradice v našem městě žije a určitě
nezůstane jen dávno zapomenutou
zmínkou v kronice města. Všem ještě
jednou děkujeme a nesmírně si vážíme jejich přístupu k veselí a pohostinosti .
V příštím roce sdružení ROZRUCH
plánuje velkou změnu ve Vodění medvěda. O všem budeme včas řádně
informovat.
ROZRUCH o. s.
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MURÁNĚ

Ozdobené slávnostné 70. výročie oslobodenia Muráňa
Odbitím 14. hodiny na impozantnej
veži kostola v Muráni sa začala dôstojná spomienková oslava oslobodenia
našej obce s pod nacistickej nadvlády, ktorú zorganizovalo vedenie obce
v spolupráci so základnou organizáciou
SZPB(odbojárov) a miestnym speváckym súborom Levenda. Táto sa konala
pred obecným úradom a to v pamätný
deň oslobodenia obce.
Tu za zvukov štátnej hymny zazneli slávnostné salvy členov miestneho
poľovníckeho združenia, po ktorých nasledovali oslavné verše v podaní žiačky
ZŠ v Muráni Terezky Hemlíkovej.
Zúčastneným občanom a delegácii
oblastného výboru z Rožňavy sa prihovoril starosta obce Ing. Roman Goldschmidt a potom predseda odbojárskej
organizácie Jozef Kubaško, ktorí pripomenuli fakty o priebehu oslobodenia
obce a obetiach, ktoré si oslobodenie
vyžiadalo. Potom položili vence vďaky
pod pamätnú tabuľu. Pamätnými piesňami z vojnovej doby ukončili členovia
obecného spevokolu pietnu spomienku
na bojovníkov rumunskej a sovietskej
armády, ktorí nám priniesli slobodu
spojenú s obeťami a tiež mladými životmi občanov našej obce.

12

Slávnostný deň bol umocnený dojímavým krstom knihy „Zvonia muránske
zvony“, ktorej autorom je muránsky rodák PhDr. František Bábeľa žijúci t.č.
v Tisovci.
Preplnená sála obradnej siene obecného úradu bola svedkom dojímavého
rozprávania, recitácie vlastných veršov
a dokonca zaspievania slávnej piesne
Ave Mária 87 ročného autora tejto publikácie. Obdivovali sme jeho úžasnú
pamäť, z ktorej sa vynárali spomienky
na prežité chvíle v početnom rodinnom
kruhu, spomienky na kruté vojnové zim-

František Bábela
Tvrdiť, že vieme všetko o ľuďoch, s ktorými sa stretávame denne, je odvážne!
Sme presvedčení, že dokonale poznáme členov svojej rodiny? Aj tí nás neraz
prekvapia skrytou skutočnosťou. Život našich susedov tiež býva zahalený rodinným
tajomstvom, ktoré napokon len akoby náhodou preniklo za hranice plotov. Ešte
menej vierohodné je presvedčenie, že naši rodáci nás už ničím nemôžu prekvapiť,
hoci takmer jednoznačne platí, že „doma nie je nikto prorokom...“ A predsa, hoci
človeka mnoho rokov poznáme, vnímame fakty o jeho živote rôzne, rôzne danosti
a súvislosti, objavíme zrazu, často nečakane, že je čímsi výnimočný, že už dávno
ocitol sa vo sfére ľudskej nevšednosti. Aj PhDr. František Bábela (1928) akoby sa
dokonale zoznámil sám so sebou až na dôchodku. On sa totiž o vlastnú literárnu
tvorbu pokúsil takmer sedemdesiattriročný. A našiel sám seba v poézii, próze
a esejách. PhDr. František Bábela sa narodil v Muráni v rodine horára 16.5.1928.
Ako stredoškolský profesor pôsobil najprv na Gymnáziu v Tisovi. Po jeho zrušení ako učiteľ, zástupca riaditeľa, riaditeľ Priemyselnej školy hutníckej i chemickej
v Tisovci. Ako dôchodca ešte aj na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci. Poézia si ho
získala už ako študenta, neskôr ako slovenčinár na strednej škole čas stal aj jej
sprostredkovateľom - vykladačom. Jeho tvorba je už pomerne rozsiahla, literárne
činný je od roku 1996, publikuje v Tisovskom mesačníku, regionálnej i celoslovenskej tlači. Knižne vyšli dosiaľ tieto jeho zbierky: ECCE POESIS, NEHA, POLARITY, STOPY, DOTYKY, BELASÝ SEN, RÁNO S HRDLIČKAMI, IBA POŠEPKY, NOČNÉ
BÁSNE, PLAKAŤ DO BÁSNÍ. Okrem uvedených zbierok našiel si čas aj na písanie
Kroniky mesta Tisovec. Teší sa z pravidelných stretnutí svojich bývalých žiakov zo
stredného a východného Slovenska, tiež už dôchodcov - aj niekoľkokrát v jeho
bydlisku v Tisovce, ktorí sponzorujú edíciu jeho knižiek. Jeho niektoré básne boli
dokonca zhudobnené. Prof. Juraj Hatrík - významný predstaviteľ hudobného života
na Slovensku pod názvom Tri venovania - Triptych pre alt, bas a komorný orchester na texty Františka Bábelu (Modlitba za lásky, Stopy a Nezabudol som) vytvoril
v roku 2008. Boli uvedené aj na koncerte v Tisovci v septembri 2009. Autor
skladieb rodáka z Muráňa - pedagóga Františka Bábelu nazval charizmatickou
osobnosťou Tisovca.
jk
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né januárové dni, keď sa ukrývali v okolitých lesoch Voniacej a Kľaku. Vtedy
mal 17 rokov. V prvých dňoch slobody
mu bolo súdené odprevadiť na večnosť
zabitých kamarátov, ktorí ležia na muránskom cintoríne.
Mnohým z nás vyhrkli slzy, keď spomínal na bezhraničnú ﬁnančnú podporu svojich bývalých žiakov na vydanie
mnohých jeho publikácií a zbierok veršov. Dve z nich zarecitovali prítomná
tajomníčka oblastného výboru v Rožňave Irenka Lacková ako aj predseda ZO
Jožko Kubaško.
Celú akciu sprievodným slovom moderovala pani Darinka Korimová, ktorá
požiadala o pokrstenie knihy voňavou
borovicovou halúzkou starostu obce
Ing. Romana Goldschmidta, Ing. Norberta Lacku a jeho manželky Irenky
a Jozefa Kubašku. Krstní rodičia za zlo-

žitých podmienok v mene oblastného
výboru podujali na vydanie tejto 235
stránkovej publikácie doplnenej dobovými fotograﬁami. Publikácia tohto diela
čakala dlhých 25 rokov na svoje vydanie, ktoré podporili aj graﬁckou úpravou pán Dušan Dubovský, Pavol Ferdinandy a Ing. Maroš Detko. Aj im patrí
naše uznanie a poďakovanie, ktorého
sa všetkým zainteresovaným dostalo pri autogramiáde. O presun autora
s podlomeným zdravím sa postaral pán
Mgr. Milan Kvetko. Prípravu do tlače zabezpečoval p. Roman Kováč z tlačiarne
Roven v Rožňave.
Celé podujatie bolo skutočnou ozdobou spomienky na prichádzajúcu slobodu v januári spred 70. rokov.
Ján Debnár a Jozef Kubaško

Klub maminek B Ř E Z E N
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
PROGRAM
Pravidelné dopolední úterky pro děti
s doprovodem od 9:30–11 hod.
3. 3. Pražná herna pro děti
10. 3. Den solidarity s Tibetem a kýchavná herna pro děti
17. 3. Zdraví z přírody pro Vaše děti
s ochutnávkou – povídání o rozmanitější stravě plné energie s Monikou Vyvlečkovou a možnost objednání dobrůtek
na DOBRO-MYSL.CZ. Pozvání na intuitivní tanec pro celou rodinu.
24. 3. Herna pro děti a Den horské
služby v ČR
31. 3. Šedivé úterý – herna pro děti

PŘ IPRAVUJEME
INTUITIVNÍ TANEC s Monikou Vyvlečkovou- neexistuje dobrý a špatný
tanec, jen tanec nás samotných. Hodinka relaxace a aktivního odpočinku.
Uvolníte svoji mysl a tělo, odreagujete
se a vychutnáte si přítomné tóny v hudebním prostoru. Není třeba žádných
technik ani pomůcek, naladíte se sami
na sebe a hudba povede Vaše pohyby
svobodně, přirozeně a volně. Takový tanec nás uzdravuje a posiluje a zároveň
nás zbavuje všech předsudků.
Zájemci hlaste se na 605 482 839
nebo na Vlaštovčí mail.

V měsíci BŘEZNU 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Marie Doležalová
Josef Drábek
Olga Gálíková
Miroslav Hanačík
Zdeňka Hlavatá
Mária Horáková
Jiří Huňa
Irena Janečková
Vlasta Janušková
Jiří Jasenský
Jana Ježíková
Alena Kolajová
Oldřiška Košáková
Vlasta Langrová
Petr Pagáč
Dagmar Rektoříková
Pavel Strangmüller
Světluše Šlechtová
Jana Vojtková
Libuše Zbořilová
Marta Žourová

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

Poděkování
Srdečně děkujeme všem občanům, kteří se přišli rozloučit ve čtvrtek 12. 2. 2015 s naším drahým zesnulým panem Zdeňkem Konečným,
z Fryštáku – Dolní Vsi, který zemřel
7. 2. 2015 ve věku 93 let.
Děkujeme také mnohokrát za slova soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina
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Měsíc čtenářů – Ať je to ten nebo ten…
Richard HOVADÍK

Postřehy
Jsou slova světlá
i tmavá –
ve slově – NE –
se stín nachází –
slovo – ANO –
zase k cíli provází
Kdo nechce mít
hodně roků –
ať je nepočítá –
blažený pocit
tím přivítá
Bič
je pryč –
tak uchopíš
od klidu
klíč…
Lidé rádi berou –
někdo má levou ruku
jak lopatu
a pravou která dává
malou
jak bez práce výplatu
Člověk
nemůže jen brát –
musí také
do protivky něco dát

Půda je stále zkřehlá, i když pozvolna začíná spiklenecky pomrkávat. Brzy začne vyprávět o věčné síle, svěžesti listoví a stébel. Rukavice, šály a čepice dosud
hřejivě objímají. Lampu slunce střídají světla domácností a na stolcích, v peřinách
i všude jinde ožívají knihy. Věk, pohlaví, jakákoliv sociální či jiná vřazení v tu chvíli
nerozhodují. V mnohosti je jeden čtenář. A může jím být třeba tatínek – stejně jako
kdokoliv jiný.
Čtenářsky otevřená náruč měsíce března se prolne i s aktivitami Vaší knihovny.
Budou se pro Vás postupně otvírat. Třeba i na jejích stránkách (frystak.knihovna.
cz). Neváhejte nahlížet.
Už teď se těšíme na děti z fryštácké mateřské školy, školní družiny, ale i žáky
prvního stupně (pro ty jsme společně s paními učitelkami vybrali knihy vypravěče
nezměrné fantazie Roalda Dahla). Neopomeneme ani veřejnost, za níž dveře školy
již dříve či nedávno zaklaply.
A vůbec. Kdo přijde, může posedět nad stránkami vázanými i volně složenými
(třeba Lidových novin a Zlínského deníku), sejít se s přáteli, občerstvit se nejen
slovem, ale i čajem, případně kávou. Dveře knihovny cinkají rády ;-)
my z knihovny
Sluneční paprsky napovídají: Jestliže jste zapomněli včas vrátit knihu nebo časopis (po dvou prodlouženích nejpozději do tří měsíců), během března můžete takovou
výpůjčku vracet, aniž bychom po Vás chtěli poplatek z prodlení.

Pozvánka
Divadélko Fofr, Harfová škola Zlín a Městská knihovna Fryšták
Vás srdečně zvou na

Podvečerní setkání nad knihou
Antoina de Saint-Exupery Malý princ

Kdo nemluví pradu
vítr odvane co vyslovil –
proto je zmatený
jeho cíl
Bloudí v kruhu –
kde začal
tam se vrací –
jeho – JÁ –
se ztrácí
Pijůvka se ráno
do zrcadla podíval –
spatřil strašidlo
a je vyděšen –
kdyby je vyhodil –
vyhodí i sebe ven
Kde jsou
knihy otevřené –
tam slova Můgů zní
jak struny postříbřené
Vnímání mistrovského díla
nejlépe probudí –
tiché
důstojné prostředí…

14

Účinkují:
František Odstrčil (mluvené slovo)
Lucie Fajkusová (harfa)

Městská knihovna Fryšták • Pátek 6. března od 17.30
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TAI-ČI FRYŠTÁK: Přijďte si zacvičit s fyzioterapeutem

Ve čtvrtek 19. 3. 2015 v době od 19 do 20,30 hodin v tělocvičně školy se
budeme pod vedením fyzioterapeuta zlínské nemocnice Ing. Marcela Meravého
opět věnovat cvičení Dynamické neuromuskulární stabilizace – metody prof. Pavla Koláře, ke které se na přání taičistek po roce znovu vracíme.
„Tato rehabilitační, ale také tréninková technika dle prof. Koláře úspěšně léčí
bolesti páteře, svalů i kloubů. Šetrně a efektivně vrací k aktivnímu životu nebo může
zvýšit sportovní výkony ….“
Cvičení je pro všechny zájemce bezplatné, může se ho zúčastnit kdokoliv, je
třeba si jen přinést podložku na cvičení.
http://www.taicifrystak.estranky.cz/

Fryštačan
mistrem republiky
v novém rekordu
Fryštačan Vašek Staněk, svěřenec Lubomíra Heneše, se postaral
o nehodnotnější výsledek a výkon
na MČR dorostu a juniorů, které se
konalo v polovině února v Praze.
Ve skvělém čase 1:53,35 min získal
titul, zaběhl rekord MČR a vytvořil
jeden z nejhodnotnějších výkonů celého mistrovství. (Jeho čas na 800
metrů se stal novým rekordem halového šampionátu po dlouhých 27
letech).
Vaška teď čeká soustředění v Itálii
a rád by splnil limit na MS dorostenců
v Kolumbii, které se koná v červenci
letošního roku.

Český rozhlas vysílal pořad s naším učitelem Ing. Janem Turneberem z Českého
centra tradičních čínských cvičení v Praze. Zájemci si jej mohou poslechnout na adr.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3303707.

Košt slivovice na Žabárně
V sobotu večer dne 24. ledna 2015
se konal za účasti 10 degustátorů již 9.
ročník tradičního koštu slivovice na Žabárně, jehož hostitelem a pořadatelem
byl, stejně jako v roce loňském, pan
Petr Hrnčiřík. Loňský rok 2014 produkci
tradičního valašského moku z důvodu
malé úrody trnek příliš nepřál, přesto
se podařilo do soutěže shromáždit 12
vzorků ovocného destilátu od 10 hrdých
domácích producentů. Kdo neměl slivovici z loňska, mohl dle pravidel přihlásit
poslední vypálený vzorek.

Anonymizované vzorky byly postupně hodnoceny všemi účastníky soutěže, kteří přidělovali jednotlivým vzor-

Gratulujeme mu ke skvělému výkonu, osobnímu rekordu a také k získaným cenným zkušenostem.
kům body ve stupnici od 1 do 7. Jediná
hodnota, kterou degustátor uděloval,
musela vystihnout všechny individuální
preference hodnotitele, co se týká kvality moku, ať už se jednalo o chuť, jestli
řetízkuje či charakteristický ovocný obsah a kvalitu. Největší bodový zisk pak
po součtu bodů od všech degustátorů
znamenal pro majitele vítězství a zisk
putovního poháru.
Výsledek
Koštu slivovice ŽABÁRNA 2015:
1. David Juruška, 2. Jaroslav Faksa, 3. Eda Svoboda
Posezení místních i obyvatel z blízkého okolí proběhlo v přátelské atmosféře v duchu „chlapi sobě“ s konstatováním, že tradice výroby kvalitní
slivovice na Žabárně pokračuje.
JF
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SENIOŘI

Staříci do školky

Ještě dobrovolní hasiči

Nejdražší mobil
Povídáme si s paní učitelkou o dětech a o všem možném. Cesta busem
tak líp uběhne. Děti ve škole vyrušují
spoustou techniky, předhánějí se, kdo
má dražší mobil, který má víc funkcí...
Nejdražší mobil mám já, usmívám
se.
A umí fotit a posílat video a ...a má
ty funkce?
Umí telefonovat, posílat smsky
a budit mne do práce. Víc nepotřebuju.
Koupily mi ho k narozeninám a ﬁnancují
moje děti, aby mi nebylo smutno - když
už jsou dospělé a není čas na povídání. Umí poslat, přinést i schovat několik slovíček od milých lidí pro pohlazení
dušičky. Která funkce může být dražší?
Vti.

Dne 20. 1. jsme znovu u nás v KLASu uvítali pana Richtera, aby nám dopověděl,
co posledně nestihl. Uvědomili jsme si, že se stále zvyšují nároky na dobrovolné
hasiče. Nová technika, zásahy při požárech, povodních, větrných smrštích, při autonehodách i různých potížích občanů. Rychlost, znalost první pomoci, správné
rozhodování. Nejvíce nás však zaujaly kroniky, kde jsme objevili fotograﬁe známých
nebo příbuzných, ba dokonce fotky našich členek KLASu (v dobách jejich mládí). Je
dobré poznávat věci nové, ale i historii dní minulých. Vždyť to všechno ovlivňuje náš
život, naše konání.
Za zprostředkování těchto zážitků děkujeme veliteli „našich“ dobrovolných hasičů, panu Lubomíru Richterovi.

Stále více našich občanů objevuje i vzdálené končiny naší země. Také paní Marta Dlouhá se dostala až do východní Austrálie, do Brisbane a Kentu. Nejdříve nám
přiblížila tu vzdálenost. Mapu Austrálie natisknutou na ubruse (pěkný suvenýr). Jela
tam za svou dcerou a její rodinou - a to dvakrát. Jak se domlouvala? Po druhé už
anglicky, po prvé, jak se dalo. Je tam úplně jiný způsob života, jiná ﬂora, jiná fauna. Například se v těchto končinách nestmívá, tma tam náhle padne. Fotograﬁe,
kamínky z podmořských atolů, trochu písku z pouště, suché rostliny, prospekty - to
všechno se rychle střídalo. Dověděli jsme se i něco o původních obyvatelích těchto
končin - Aboridžincích. Čas rychle ubíhal a stejně jsme dobu naší besedy přetáhli.
Ještě štěstí, že nás nemá kdo vyhánět.
Martičko, díky za tyhle, tak zajímavě podané postřehy.
Za KLAS
A. Bačůvková

Pro pamětníky >>>
Stará fotka lidí, co se o sport
ve Fryštáku (a nejen ten) kdysi dost zasloužili. Takovou tou nadšenou nákazou
mladších. V mém případě dokonce až
po smrti – jako knižní povaleč jsem byla
vůči pohybovým aktivitám dost imunní
a začala s nimi, až když bylo potřeba
sportovně založeného dědečka nahradit dětem.
Závodění dodnes nemusím, ale pohyb s dětmi je fakt příjemný a veselý.
Děkuju, tati. Měl bys teď 95 a – věřím – pořád bys byl názorově mladý...
Vti.

POZVÁNKA
Město Fryšták, Fryštácká farnost a divadélko FOFR
Vás zvou na

velikonoční koncert
CHRISTUS FACTUS EST

Pozvánka
ZO ČSZ Lukoveček – Fryšták Vás zve
všechny své členy na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se uskuteční
v sobotu 21. března 2015 od 14 h
v Obecním domě v Lukovečku.
•••
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

placená inzerce

...nač zašla epocha Fr. Josefa...
Tento postoj se v rakousko-uherské
monarchii projevoval naprostým nedostatkem lásky, absolutní nevůlí udělat
někdy něco pro kohokoliv jiného, nepopsatelným egoismem všech ...egoismus je základní individuální, sociální
a politickou vlastností člověka... právě
proto na něj lidé i říše odjakživa zacházejí...
Václav Cílek: Borgesův svět (Nakladatelství Dokořán, Praha 2007)

Postřehy z Austrálie

Zazní varhanní hudba starých mistrů a gregoriánské chorály
provázené výňatky z knihy Zahrada Mariánská J. Zeyera.

Zpěv: Antonín Jeroným Molek
Varhany: Jiří Šón • Mluvené slovo: František Odstrčil

Kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku.
Neděle 29. 3. 2014 v 15,45 hodin
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ZMĚNA
ORDINAČNÍ DOBY
Od 1. března 2015 poskytuje MVDr. Jan Frolka, CsC.
ve své ordinaci ve Fryštáku (ulice Osobození V, č. p. 196)
preventivní, léčebnou a poradenskou službu u psů, koček,
laboratorních a cizokrajných zvířat na základě vzájemně
dohodnutého termínu návštěvy v ordinaci.

Zároveň oznamujeme, že letos v jarních měsících nebude poprvé po 20 ti letech ve Fryštáku a Vítové MVDr. Frolka provádět hromadnou vakcinaci psů proti vzteklině,
a to z odborných a bezpečnostních důvodů. Chovatelé, kteří se pravidelně této akce zúčastňovali, mohou po dohodě
své psy nechat naočkovat v ordinaci MVDr. Frolky za cenu
obdobnou jako při hromadné vakcinaci.

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

Termín návštěvy si může chovatel s MVDr. Frolkou
dohodnout na telefonních číslech 577 911 215 nebo
606 435 812.
Tuto službu bude MVDr. Frolka poskytovat po vzájemné dohodě s majitelem zvířete, jak v pracovních dnech,
tak i ve dnech pracovního klidu bez jakýchkoli příplatků.
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placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce
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ČESKÁ OBUV
po – pá 7 – 17 h
MOLEDA, a. s.
výrobce obuvi PRESTIGE
K Farmě 497
763 14 Zlín – Štípa
Tel.: 573 776 634
e-mail: obchod@moleda.cz
www.moleda.cz
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i děti

