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Měsíc únor byl pro Aerobik klub
Zlín veleúspěšný v České republice
i v zahraničí.
Padesátičlenná výprava klubu pobrala na závodech v Praze co mohla.
Závodila ve všech vypsaných věkových
kategoriích III. výkonnostní třídy
a přivezla celkem sedm medailí. Nejúspěšnější byli ti nejmenší v kategorii
6–7 let – trojka sportovního aerobiku
Březinová, Šimková, Vrbová a fitness
tým braly zlato. Stříbrné medaile patří
fitness týmům v kategorii 11–13, 14–
16 a týmu dospělých. Bronzové medaile si z Prahy odvezly fitness týmy
v kategorii 6–7 a 8–10 let. K úspěchům
klubu se řadí i tři čtvrtá místa v kategorii 8–10 singl – pro Zuzku Němcovou
to byl prvý start v životě, 8–10 fitness
aerobik a 14–16 singl Nikola Kouřilová. Překvapil fitness tým dospělých

týmech Belgia Open 2014. Aerobik
klub Zlín na prvých zahraničních závodech v roce 2014 proměnil pět startů
na pět medailí. V kategorii dětí 8–10 let
získala zlato trojka Aneta Moučková,
Vendula Pröschlová, Anička Macková
z Fryštáku; Aneta Moučková závodila
i jako sólistka a byla druhá. V kategorii 11–13 let to měla nejtěžší při
svém prvém startu ve vyšší věkové
kategorii sólistka Vanda Šimková.
V patnáctičlenném startovním poli
si, byť oslabena virózou, udržela medailovou pozici ve všech třech kolech
a přiváží si bronz. Trio Erika Ševců,
Vanda Šimková, Bára Krčmářová nenašlo přemožitele a bylo zlaté. Posledními startujícími byla děvčata Fitness
týmu Barvičky – Marie Podhájská, Michaela Rathová, Barbora Habáňová,
Erika Ševců, Vanda Šimková, Bára

Medailové zisky Aerobik klubu Zlín s účastí Fryštáku
Krčmářová, Aneta Hrbáčková a Barbora Pličková, který obsadil druhé místo.
„Zúročili jsme náročnou přípravu, jsem
velice spokojená. Domů nikdo neodjíždí bez medaile. Mají pro nás velkou
cenu. Skvělá byla spolupráce s rodiči,
kterým patří velké poděkování. Gent je
krásné město a budeme na něj mít ty
nejlepší vzpomínky.“ Řekla úspěšná
trenérka Monika Váňová.

Z obsahu:

se Sárou Váňovou, který vedle Mgr.
Moniky Váňové trénuje i ing. Simona
Dobrá – všechny tři z Fryštáku. Skvělá
choreografie! „Byla jsem hrdá na náš
klub, při vyhlašování Aerobik klub Zlín
zněl nejčastěji. Skvělý start do nové
sezóny!“ pochvalovala si majitelka klu-

bu Zdena Šteflová. Pět ze sedmi medailí získaly svěřenkyně trenérky Moniky
Váňové, zbylé dvě pak svěřenci Renáty
Myjavcové a Petry Machalíkové.
Ve stejném termínu, tedy 22.–23.
února, se v Gentu konalo Mistrovství
Belgie ve sportovním aerobiku a Fitness
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 01/2014/VI ze dne 12. 2. 2014 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy finančních
prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 12. 2. 2014 vč.
dlouhodobých závazků města bez přip.
• ZMF v návaznosti na zodpovězení
všech uplatněných dotazů schvaluje
plnění rozpočtu města Fryštáku za období leden až prosinec 2013 bez přip..
• 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.
459/2013 Sb., ve věci udělení odměn
neuvolněným členům zastupitelstva:
- schvaluje poskytování odměn všem
neuvolněným členům zastupitelstva,
a to s účinností od 1. 3. 2014.
- schvaluje poskytování odměn v maximálních výších stanovených NV č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění
NV č. 459/2013 Sb., dle přílohy č. 1
tohoto NV, a to vyjma místostarosty.
- schvaluje při souběhu více funkcí odměnu ve výši součtu dvou nejvýše honorovaných funkcí (vyjma místostarosty).
• ZMF schvaluje dokument Zásady pro
poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Fryštáku v roce
2014.
• ZMF schvaluje Rozpočtové opatření
MF č. 17/2013 - Úprava rozpočtu v návaznosti na schválené výdaje.
• ZMF ke dni 13. 2. 2014 schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu města Fryštáku
na rok 2014 (předpokládané příjmy ve
výši 49,756 mil. Kč, předpokládané výdaje ve výši 57,172 mil. Kč a deficit ve
výši -7,416 mil. Kč + splátky 3,255 tis.
Kč – hrazeno z finančních prostředků
z minulých let vč. přijatých úvěrů).
• ZMF deleguje jako zástupce MF na
zasedání výroční valné hromady Společnosti singularistů velkousedlých
Fryšták, v. o. s., v likvidaci, dne 21. 2.
2014, zastupitele P. Ševčíka, a pověřuje starostu podpisem plné moci k zastupování města na této valné hromadě.

• ZMF schvaluje účast města Fryštáku
v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ jakožto projev podpory boje proti
bezpráví a porušování lidských práv
obecně (12. 3. 2014)
• ZMF v návaznosti na vydané souhlasy
vlastníků bere na vědomí výkup části
pozemku p. č. 831/5 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o vým. cca 43 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
od vlastníka M. Čáslavské, Fryšták, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem
a výkup pozemku p. č. 831/7 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
40 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, od vlastníka R. Staňkové, Přílepy, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, souhlasí se záměrem výkupu
uvedených pozemků a pověřuje OSM
zajištěním příslušného GP na oddělení
části pozemku p. č. 831/5, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí žádost manželů
Z. a F. Jurčíkových, Zlín, o prodej části
městského poz. p. č. 255/1, k. ú. Vítová, ob. Fryšták, o vým. cca 26 m²,
za účelem zarovnání oplocení u svého
pozemku, souhlasí se záměrem prodeje
mezi MF a žadateli a ukládá OSM zajistit neprodleně znalecký posudek za
účelem stanovení ceny v místě a čase
obvyklé a ze strany žadatele GP.
• ZMF neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 784/2 – lesní
pozemek, o výměře cca 400 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli J. Polákovi, Fryšták, za účelem užívání jako
zahrady, z důvodu zachování pozemků
sloužících pro zalesňování.
• ZMF bere na vědomí žádost fy E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, o
prodej nově odd. pozemku p. č. 516/2
– ostatní plocha, manipulační plocha, o
výměře 12 m² (z pozemku p. č. 516),
a pozemku p. č. 1024 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5m², oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem výstavby nové kioskové trafostanice Betonbau, souhlasí se záměrem prodeje
mezi městem Fryšták a žadatelem, a
ukládá OSM zajistit neprodleně znalec-

ký posudek za účelem stanovení ceny
v místě a čase obvyklé.
• ZMF bere na vědomí žádost P. Skaličky, Fryšták, o prodej městského pozemku p. č. 42 – ostatní plocha, zeleň,
o výměře 137 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za účelem užívání jako příjezd k
RD, souhlasí se záměrem prodeje mezi
MF a žadatelem, a ukládá OSM zajistit
neprodleně znal. posudek za účelem
stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
• ZMF bere na vědomí návrh odboru
správy majetku na zrušení Interní směrnice č. 05/2005 – Pravidla pro přidělování bytů v nájemních bytech a domech
v majetku města Fryštáku a odkládá
rozhodnutí v této věci do doby vydání
stanoviska k této záležitosti ze strany
Komise bytové, sociální a pro rodinu při
Radě města Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí žádost Zlínského kraje na uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě č. O/0140/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle
z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
v platném znění, na území Zlínského
kraje veřejnou autobusovou linkovou
dopravou, a odkládá své rozhodnutí do
doby rozhodnutí Zlínského kraje ve věci
stanovení výše příspěvku na rok 2015.
• ZMF souhlasí se změnou využití Sportovního areálu při Základní škole ve
Fryštáku – změnou vyhrazených hodin
pro veřejnost, a to: ve dnech školního
vyučování v době od 14.00 do 21.00
hodin v letním období; ve dnech školního vyučování v době od 14.00 do 16.00
hodin v zimním období; ve dnech, kdy
neprobíhá školní vyučování, v době od
08.00 do 16 hodin v zimním období ve
dnech, kdy neprobíhá školní vyučování,
v době od 07.00 do 21.00 hodin v letním období.
• ZMF v souladu s ust. čl. č. III bod č.
1 Zásad grantové podpory nestátních
neziskových subjektů poskytované MF
jmenuje grantovou komisi ve složení: L.
Mikl, B. Konečný, Mgr. S. Knedlová, Ing.
F. Kočenda, P. Ševčík a jmenuje tajemníkem této komise Mgr. P. Nášela.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 02/2014/VI ze dne 10. 3. 2014 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti
na předložený zápis z jednání RMF č.
R 05/2014/VI ze dne 24. 2. 2014 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy finančních
prostředků vedených na všech účtech
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MF ke dni 10. 3. 2014 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí sdělení Římskokatolické církve Fryšták, o celkových
nákladech na III. etapu stavby „Oprava
krovu a střechy kostela sv. Mikuláše ve
Fryštáku“ ve výši 1.058 407,- Kč s DPH.

• ZMF schvaluje poskytnutí dotace z
prostředků rozpočtu města Fryštáku ve
výši 105.840,70 Kč žadateli Římskokatolické církvi Fryšták, za účelem částečného krytí nákladů spojených s projektem III. etapy „Oprava krovu a střechy
kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku“, paFryštácké listy 4/2014

mátkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR, jenž je součástí Městské
památkové zóny města Fryšták a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF odkládá rozhodnutí o poskytnutí
výše neinv. dotace nad rámec tzv. povinného příspěvku města z rozpočtu MF
na r. 2014 až po schůzce zastupitelů ve
věci poskytnutí materiálů týkajících se
projektu „Oprava krovu a střechy kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku“ se zástupcem investora, a to ve středu dne 19.
3. 2014 od 17.00 hodin na radnici.
• ZMF schvaluje rozpočet města Fryštáku na rok 2014 - viz příloha č. 1a) a 1b)
tohoto zápisu – jakožto rozpočtu schodkového s předpokládanými příjmy ve
výši 49,756 mil. Kč, s předpokládanými výdaji ve výši 57,172 mil. Kč a deficitem rozpočtu ve výši -7,416 mil. Kč
+ splátky 3,255 mil. Kč, které budou
kryty v souladu s ust. § 4 odst. 7 zák.
č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, finančními prostředky z minulých let na bankovních
účtech města, a ukládá Ing. M. Jaškovi,
vedoucímu ekonomicko-správního odboru, neprodleně zajistit rozpis tohoto
rozpočtu.
• ZMF v rámci rozpočtu města Fryštáku na rok 2014 v souladu s ust. § 5
zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních samosprávných celků,
v platném znění, a v návaznosti na ust.
§ 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, schvaluje vyčlenění – převod objemu prostředků do „Peněžního fondu

města Fryšták pro účely uspokojování
kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města Fryšták a pro další účely
u dotčených osob“.
• ZMF pověřuje Radu města Fryštáku
v r. 2014 schvalovat změny rozpočtu
města - rozpočtová opatření, a to každé
vždy maximálně do výše do 200.000,Kč včetně DPH, aniž by se přijatým rozpočtovým opatřením změnily závazné
ukazatele celkových příjmů a výdajů
a současně aniž by se změnil schválený
rozdíl celkových příjmů a výdajů.
• ZMF schvaluje výše finanční podpory
(výše neinvestičních dotací) neziskovým
organizacím v r. 2014 a ukládá Mgr. P.
Nášelovi připravit jednotlivé smlouvy
o poskytnutí dotace ke schválení na
dalším zasedání zastupitelstva.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace o. s. DH Fryštácká Javořina,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v mezi městem
Fryšták, a Dechovou hudbou Fryštácká
Javořina, o. s., za účelem částečné
úhrady nákladů spojených s činností
sdružení a zajištění akce Valašské setkání – Fryšták 2014, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Fryšták, a Spolkem přátel hradu
Lukova, za účelem částečné úhrady
nákladů spojených s činností obnovy
hradu Lukova, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Domu Ignáce Stuchlého,
SKM, o. s., a schvaluje uzavření smlou-

vy o poskytnutí neinvestiční dotace za
účelem částečného krytí nákladů spojených se zajištěním činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje dokument Zásady
města Fryštáku - Postup zaměstnanců
města Fryštáku při organizaci veřejných
zakázek.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o ukončení procesu likvidace
mikroregionu Lukovské podhradí ke dni
10. 2. 2014 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informaci zastupitele P. Ševčíka o výsledcích jednání
valné hromady Společnosti singularistů
velkousedlých, v. o. s., v likvidaci bez
připomínek.
• ZMF pověřuje místostarostu Mgr.
P Pagáče projednáním petice rodičů
dětí ze třídy Včeliček z Mateřské školy
Fryšták ve věci řešení agresivního chování žáka této třídy v Komisi školství,
mládeže a tělovýchovy při Radě města Fryštáku a ukládá zajistit starostovi
podklady k dané záležitosti ze strany
vedení zařízení a právníka.
• ZMF neschvaluje připojení města
Fryštáku k akci „Hodina Země 2014“.
• ZMF v návaznosti na prověření
možnosti splnění termínů pro podávání
žádostí o poskytnutí dotace pověřuje
starostu podáním žádosti o poskytnutí
dotace za účelem realizace energeticky
úsporných opatření pro objekt Dům
s byty pro důchodce Fryšták.
• ZMF ukládá Ing. P. Dohnalovi neprodleně zajistit umístění do areálu
hřbitova popelnice na sklo.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 05/2014/VI ze dne 24. 2. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje na základě dohody
s vedením Mateřské školy Fryšták, p. o.,
zápis dětí do tohoto zařízení (okolnosti
podání žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání) takto: termín – čtvrtek dne
13. 3. 2014, doba zápisu – od 13.00
do 16.00 hodin.
• RMF bere na vědomí informaci
o stavu oplocení objektu MŠ Fryšták
a schvaluje opravu oplocení MŠ Fryšták
a pověřuje OTH přípravou a provedením
opravy oplocení.
• RMF ve věci předložené žádosti
o udělení licence na provozování veřejné
linkové osobní dopravy vnitrostátní pro
dopravce ČSAD Vsetín, a. s., číslo linky
820226 Zlín – Holešov - Otrokovice –
Kroměříž - Brno, souhlasí s udělením
této licence, a to z důvodu, že uvedená
linka řeší základní dopravní obslužnost
občanů města Fryštáku, dopravce zde
má zastávku, přičemž stávající zkuše-

nost s poskytovanými službami uvedeného subjektu je velmi pozitivní.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 4
k dohodě o pracovní činnosti mezi městem Fryšták, a F. Zapletalem, Žabárna
uzavřené dne 30. 6. 2011 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí oznámení Mgr.
L. Sovadiny, ředitele školy, o průběhu
zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok
2014/2015 v ZŠ Fryšták bez přip.
• RMF nedoporučuje zřízení osobních
účtů opatrovanců H. Čechmánkové, L.
Dvořáka, R. Pilo a R. Snášelové.
• RMF bere na vědomí žádost Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice o finanční
pomoc a odkládá do doby vyjádření Komise bytové, sociální a pro rodinu.
• RMF bere na vědomí zápis o posouzení nabídek podle bodu 1b) směrnice č.
2/2012 na VZ - PD DBD Fryšták – Realizace úspor energie.

• RMF neschvaluje pronájem městského pozemku p. č. 516 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 314 m²
a pozemku p. č. 1024 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m², oba k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli E.
Uhříkovi, Lukov, za účelem umístění
mobilního stánku s občerstvením, a to
z důvodu nevhodnosti pozemků k požadovaným záměrům žadatele.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit
prodej městského pozemku p. č. 516
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 314 m² a pozemku p. č. 1024
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
5 m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli E. Uhříkovi, Lukov, za účelem
umístění mobilního stánku s občerstvením, z důvodu nevhodnosti pozemků
k požadovaným záměrům žadatele.
• RMF schvaluje uzavření Dohody č.
01/2014 o poskytnutí osobní a věcné
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pomoci mezi městem Fryšták, a Mateřskou školou Fryšták, na poskytnutí
pomoci při mimořádných událostech
a krizových situacích ve městě Fryšták,
a to na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 02/2014
ze dne 19. 2. 2014 bez připomínek.
• RMF schvaluje pronájem bytové
jednotky č. A/345 v Domě s byty pro
důchodce Fryšták žadatelce E. Štaubertové, Kroměříž a schvaluje uzavření
smlouvy o nájmu bytu mezi městem
Fryšták, a E. Štaubertovou, Kroměříž,
na dobu určitou jednoho roku, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. B/331 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce L. Mynářové,
Zlín a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi MF, a L. Mynářovou, Zlín,
na dobu určitou jednoho roku, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. D/412 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce I. Novákové,
Zlín a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi MF, a I. Novákovou, Zlín,
na dobu určitou jednoho roku, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 03/2014/VI/10b) ze dne 27. 01.
2014 schvaluje pronájem části měst.
pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o vým. 45 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli Fair Play Fryšták,
o. s., pro pořádání pravidelných pátečních malých Farmářských trhů.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
mezi městem Fryšták, a o. s. Fair Play
Fryšták, na pronájem části měst. pozemku p. č. 2/1 – ostatní plocha, ost.
komunikace, o výměře 45 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, na dobu určitou
od 28. 2. 2014 do 12. 12. 2014 (s výjimkou 18. 4., 20. 6. a 12. 9. 2014),
za cenu 20,- Kč/m²/den, dle skutečně
zabrané plochy, se splatností v den
konání akce (dle realizovaného trhu), s
tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF z důvodu podpory obnovy lidových tradic a lidové kultury schvaluje
výpůjčku části měst. pozemku p. č. 2/1
– ost. plocha, ost. komunikace, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli Fair Play
Fryšták, o. s., pro pořádání velkých Farmářských trhů na náměstí ve Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
mezi městem Fryšták, a o. s. Fair
Play Fryšták, na pronájem části měst.
pozemku p. č. 2/1 – ostatní plocha,
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ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, na dobu určitou, a to soboty
19. 4., 21. 6., 13. 9. a 20. 12. 2014,
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 24.
1. 2013 mezi městem Fryšták, a L.
Světlíkovou, Fryšták, kterým se upravuje Článek II – Předmět nájmu, bod
3.: „Příslušenství bytu se stanoveným
nájemným a zálohami na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále
jen služby) jsou stanoveny v evidenčním
listu, který je přílohou této smlouvy.
Vybavení bytu je poskytováno městem
Fryšták zdarma. V případě ztráty takového majetku má pronajímatel právo na
náhradu škody. Dojde-li ke zničení majetku (vybavení), bude toto posuzováno
individuálně. Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě zničeného majetku
neposkytnout žádnou finanční nebo
věcnou náhradu.“, pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku a současně
pověřuje Ing. Jaška, vedoucího ESO,
úpravou evidenčního listu bytu.
• RMF schvaluje výpůjčku městských
pozemků p. č. 784/2 – lesní pozemek,
o vým. 9213 m² a pozemek p. č. 1164 –
trvalý travní porost, o výměře 5099 m²,
oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za
účelem užívání – zajištění honitby, Mysliveckému sdružení Fryšták Dolní, zast.
Z. Fišerem, předsedou sdružení.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
výpůjčce mezi městem Fryšták, a Mysliveckým sdružením Fryšták Dolní, zast.
Z. Fišerem, bytem Fryšták na výpůjčku
městských pozemků p. č. 784/2 – lesní
pozemek, o výměře 9213 m² a pozemek p. č. 1164 – trvalý travní porost,
o výměře 5099 m², oba k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za účelem užívání – zajištění honitby, na dobu určitou 10 let,
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit, v návaznosti na žádost Společenství vlastníků jednotek domu Potoky čp. 109 ve
Fryštáku, zast. J. Slaměnovou a K. Kučným, podání žádosti o převod části pozemku p. č. 754, na kterém se nachází stavba místní komunikace III. třídy
a chodníků, od České republiky.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 1309
– vodní plocha, o výměře cca 27 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadatelům
manželům P. a D. Šenkeříkovým, Žabárna, za účelem zajištění dopravního napojení a obsluhy nemovitosti čp. 166,
za cenu ne nižší než je cena znaleckého
posudku, s podmínkou úhrady geomet-

rického zaměření, znaleckého posudku
a návrhu na vklad žadateli, a uzavření
příslušné kupní smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 26. 2. 2014
zveřejnění záměru výpůjčky objektu kinosálu (za radnicí), žadateli Z kola ven,
o. s., Fryšták, pro uspořádání multižánrového kulturního festivalu Fryštácký
jarní slet ve dnech 11. – 12. 4. 2014,
na dobu určitou od 10. 4. 2014 do 12.
4. 2014, s úhradou nákladů na energie
na vrub města (podpora kultury), a uzavřením příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace pro realizaci
městského kamerového a dohlížecího
systému města Fryštáku, a to Ing. S.
Adamíkovou, Zlín a doporučuje odložit
do dalšího rozpočtového období, t. j.
2015 s vazbou na realizaci.
• RMF schvaluje uspořádání sbírky
použitého ošacení ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov,
neziskovou organizací, a to v termínu 4.
4. 2014 a 5. 4. 2014, vždy od 8.00 hodin do 16.00 hodin na Hospodářském
dvoře TS Fryšták, a pověřuje vedoucího
OTH Ing. P. Dohnala organizačním a personálním zabezpečením této akce.
• RMF bere na vědomí vítěze poptávkového řízení pro výkon funkce odborného lesního hospodáře na lesních
pozemcích v majetku města Fryštáku,
a to společnost Lesy pod Hostýnem,
s. r. o. a schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi MF, a společností Lesy
pod Hostýnem, s. r. o., na poskytování
odborné pomoci při výkonu funkce odborného lesního hospodáře na lesních
pozemcích v majetku MF, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje pro smluvní strany, kde
je dotčeným vlastníkem nemovitosti (pozemku) město Fryšták, uzavírání smluvního vztahu formou Smlouvy o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce
uzavřenou dle ust. § 1746 odst. 2 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, na dobu životnosti stavebního díla (příslušných inženýrských
sítí, zpevněných sjezdů a vstupů).
• RMF schvaluje předložené znění Smlouvy o podmínkách provedení
stavby a o výpůjčce uzavřené dle ust.
§ 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění,
pro účely prokazování práva založeného smlouvou ve smyslu ust. § 86 odst.
2, resp. §§ 96 odst. 3 písm. a) a 110
odst. 2 písm. a), zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění,
pro potřeby provedení staveb na cizím
pozemku, kde je dotčeným vlastníkem
Fryštácké listy 4/2014

nemovitosti (pozemku) město Fryšták.
• RMF svěřuje Odboru správy majetku
MF působnost rozhodování o uzavírání
smluv o podmínkách provedení staveb
a o výpůjčce, a to pouze pro oblast (působnost) staveb přípojek inženýrských
sítí ukládaných do pozemků obce po
dobu trvání (životnosti) stavby.
• RMF pověřuje Ing. M. Kasalu, vedoucího OSM, uzavíráním a podpisem
smluv o podmínkách provedení stavby
a o výpůjčce pro stavby přípojek inženýrských sítí ukládaných do pozemků
obce po dobu trvání (životnosti) stavby.
• RMF svěřuje Odboru technického hospodářství Města Fryšták působnost rozhodování o uzavírání smluv o podmínkách provedení staveb a o výpůjčce, a
to pouze pro oblast (působnost) staveb
zpevněných sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací
obce po dobu trvání (životnosti) stavby.
• RMF pověřuje Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, uzavíráním a podpisem smluv
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavby zpevněných sjezdů
a vstupů napojovaných na pozemky a
stavby komunikací obce po dobu trvání
(životnosti) stavby.
• RMF bere na vědomí žádost M. Jašky,
Zlín, na provedení stavby „Zatrubnění
Vítovského potoka na parcele č. 238
k. ú. Vítová“, jejíž část je umístěna i na
části městského pozemku p. č. 255/1,
k. ú. Vítová, ob. Fryšták, o výměře 0,5
m², a v návaznosti na usnesení č. U R
05/2014/VI/24e) ze dne 24. 2. 2014

Kontakt
na policii

ve Fryštáku
Policie
České republiky
Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení
Souhrady 368
763 16 FRYŠTÁK
Telefonní kontakt
Sekretariát: +420 974 666 781
V případě nepřítomnosti
volejte linku 158
Veřejný e-mail
zl.oop.frystak.podatelna@pcr.cz
Datová schránka: w6thp3w
Úřední hodiny
PO – 7.00 – 15.00
ÚT – 7.00 – 15.00
ST – 7.00 – 15.00
ČT – 7.00 – 15.00
PÁ – 7.00 – 15.00

pověřuje Odbor správy majetku uzavřením Smlouvy o podmínkách provedení
stavby.
• RMF bere na vědomí předloženou
důvodovou zprávu a ukládá vedoucímu
OSM ve spolupráci s vedoucím ESO
realizovat výběrové řízení na udělení
zakázky malého rozsahu na komplexní
management a monitoring akcí „samosběrný čistící vůz“ a „ZS – zateplení
obvodového pláště“, to vše dle platné
Směrnice MF č. 2/2012 – Postup zaměstnanců města Fryštáku při organizaci veřejných zakázek města Fryštáku.
• RMF potvrzuje objednávku Krajské knihovny Františka Bartoše Zlín a
schvaluje v r. 2014 výkon regionálních
knihovnických služeb Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně Městskou
knihovnou Fryšták pro místní knihovny
Držková, Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Vlčková, a pověřuje
starostu podpisem akceptace objednávky.
• RMF pověřuje vedoucího OTH Ing. P.
Dohnala výběrem dodavatele na výkon
činnosti technického dozoru investora
na celou stavbu.
• RMF schvaluje uzavření Příkazní
smlouvy č. 2014035P dle §2430 a
násl. Občanského zákoníku na výkon
zadavatelských činností na veřejnou zakázku ZS Fryšták – Zateplení obvodového pláště a výměna oken mezi Městem
Fryšták, a společností MCI SERVIS, s. r.
o., Zlín, a pověřuje starostu podpisem.

Zápis ze zasedání RMF

• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zajištění
dodavatele projektové dokumentace
„Dům s byty pro důchodce Fryšták –
Realizace úspor energie“, a to Ing. R.
Omelku, Zlín , a schvaluje uzavření
smlouvy a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi, ved.
OSM, neprodleně zajistit nabídky na
zpracování žádosti o poskytnutí dotace
z prostředků OPŽP na akci „Dům s byty
pro důchodce Fryšták – Realizace úspor
energie“.
• RMF vydává souhlas se stavbou kanalizační přípojky na části městských
pozemků p. č. 113/1, ostatní plocha, p.
č. 113/3, ostatní plocha, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, pro novostavbu rodinného domu žadatele firmy Demington,
s .r o., Praha, a to ve smyslu projektové
dokumentace zpracované Ing. arch. Jiřím Jílkem v září 2013.
Hledám brigádu nebo HPP
na ranní směnu, SŠ, žena 35 let.
Za nabídky děkuji
na tel. 773 666 244.

POZVÁNKA
Fryštácké mažoretky a roztleskávačky přijímají nové členky ve
věku od 4 let.
V případě zájmu kontaktujte vedení souboru na telefonním čísle 739
441 491 nebo na e-mailu sdorazinova@seznam.cz.

č. R 06/2014/VI z 10. 3. 2014 (výběr)
• RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu ust. bodu
č. 1 Interní směrnice č. 02/2012 bere
na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na
zajištění Výkonu činnosti technického
dozoru investora na zajištění akce „Stavební úpravy
chodníku na ulici Komenského“, a to
spol. POSPÍŠIL, a. s., Zlín.
• RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi Městem Fryšták, a spol.
POSPÍŠIL, a. s., Zlín, na zajištění Výkonu činnosti technického dozoru investora akce „Stavební úpravy chodníku na
ulici Komenského“, a a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF pověřuje starostu vyzvat spol.
SMO, a. s., Otrokovice, k realizaci akce
„Stavební úpravy chodníku na ul. Komenského, Fryšták“ v celém rozsahu
v r. 2014 a připravit příslušný dodatek
č. 2 předmětné smlouvy.

Oprava pokračuje
V sobotu 15. března byly znovu
obnoveny stavební práce na rekonstrukci silničního úseku II/490 mezi
obcí Horní Lapač a městem Fryšták.
Tato stavba o délce silnice 3 kilometry byla zahájena již v roce 2013.
Část rekonstrukce už byla dokončena
v loňském roce, pro letošní rok zbývá
realizovat stavební práce na úsecích
o celkové délce 1 130 metrů. Při průjezdu rekonstruovaným úsekem čekají na řidiče automobilů o hmotnosti
do 7,5 tuny, autobusů a vozidel IZS
dvě sady světelných signalizačních
zařízení. Musí na této trase počítat s
určitým zdržením. Pro vozidla o větší
hmotnosti platí úplná uzavírka a objízdná trasa přes Holešov, Zahnašovice, Machovou, Otrokovice, Zlín.
Stavební práce a dopravní omezení
by měly skončit do 31. května tohoto
roku. 
www.kr-zlinsky
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Z P R Á V Y   Z   r a d n i c e
Vážení spoluobčané!
Při pohledu do kalendáře zjišťujeme, že již celá první čtvrtina roku 2014 se
nenávratně stala historií, a společně rekapitulujeme, co nám toto období přineslo
i z pohledu našeho města.

Vlajka
Vlajka
Z rozhodnutí zastupitelstva se
Fryšták dne 12. března 2014 připojil
k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ jako projev podpory boje proti
bezpráví a porušování lidských práv.
Na fryštácké radnici tak po celý den
vlála tibetská vlajka.

První zásadní zprávou je, že od 10.
března t. r., po ukončení trvání tzv. rozpočtového provizoria, které mimo jiné
zastupitelům umožnilo komplexně vyhodnotit hospodaření města za r. 2013
(např. stavy účtů, daňové příjmy, inventarizace majetku, výsledky dotačních
řízení apod.), má naše město schválený
rozpočet (s jeho základními parametry
se můžete seznámit prostřednictvím
zápisu ze zasedání zastupitelstva a podrobně pak na internetových stránkách
města, popř. v tištěné podobě přímo
na úřadě, kde vám poskytneme i vyčerpávající komentář. Další – a doufám,
že pro většinu z nás snad také dobrou – zprávou je, že naše město jako
každoročně absolvovalo povinný audit
(zevrubnou kontrolu hospodaření za

Občanské sdružení Diakonie Broumov nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m², prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek), Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky - vše
nepoškozené Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, Obuv – veškerou nepoškozenou, Hračky – nepoškozené a kompletní, Peří, péřové přikrývky a
polštáře, Menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí, znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se koná 4. a 5. dubna 2014 od 8 do 16 hodin v prostorách hospodářského dvora Technických služeb Fryšták.
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám poskytneme na telefonu 224 316 800, 224 317 203
nebo na www: diakoniebroumov.org

INFORMACE

Ořez keřů

Komise bytová, sociální a pro rodinu sděluje občanům Fryštáku, kteří se
v konkrétní situaci potřebují zorientovat v možnostech sociálního systému,
že se mohou obracet na paní Taťánu
Křenkovou, pracovnici odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína. Ta
je připravena tazatelům podle možnosti
poradit nebo je patřičně nasměrovat.
Volat můžete na tel. 577 630 828,
nebo psát na email: tatanakrenkova@
zlin.eu.
Ing. Pavel Osoha, předseda komise

U zdravotního střediska byl proveden radikální ořez keřů. K tomuto
kroku bylo přistoupeno po prověření
zdravotního stavu keřů. Ořez byl realizován v době vegetačního klidu
především z důvodu zmlazení rostlin
a v neposlední řadě i z důvodu plánované rekonstrukce zdravotního střediska, kdy vzrostlé keře zasahovaly
do konstrukce budovy a jejich těsná
blízkost neumožňovala postavit lešení
v letošním roce.
red
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r. 2013), jehož výsledek je – řečí paragrafů sice formulováno poněkud rozvláčně a složitě – příznivý (přesvědčit
se můžete sami - celé znění taktéž naleznete na našem oficiálním webu, stačí „kliknout“, listinnou verzi lze prostudovat v sekretariátu starosty).
A k pověstné třetici dobrých zpráv
připojím tu doslova žhavou o tom, co
se podařilo na poli našeho několikaletého boje o nápravu situace vzniklé
ve společnosti VaK Zlín: Krajský soud
v Brně totiž rozhodl o neplatnosti nejdůležitějších usnesení valné hromady této
společnosti, a to o zrušení usnesení
z 30. 4. 2004 týkajících se převodu
podniku (prodej a pronájem), který našemu městu, a tudíž i jeho občanům,
dle našeho názoru způsobil újmu. Domnívám se, že se jedná o faktický
úspěch akcionářů (v poslední době de
facto jen Otrokovic, Fryštáku a Lukova),
kteří v této záležitosti zastávají konzistentní postoje od počátku. Jedná se
o principiální výstup soudu, třebaže
jde o rozhodnutí prvního stupně, které
bude jistě napadeno odvoláním (a pokud s odvoláním protistrana neuspěje,
tak i dovoláním). Minimálně v morální
rovině je však již nyní potvrzeno, že náš
postoj byl správný a vynaložené úsilí nevyšlo naprázdno.
A na závěr dvě přání. To první směřuje ke dvěma dubnovým oslavencům,
představovat je netřeba, dobře oba znáte – významného životního jubilea se
totiž dožívají manželé Česlav a Anna Zapletalovi. Rád tedy využívám této příležitosti a jistě nejen jménem zastupitelů
se přidávám k dlouhé řadě gratulantů
a oběma našim spoluobčanům děkuji za všechnu práci, kterou pro město
Fryšták vykonali, a ze srdce přeji hlavně
hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, radosti i tvůrčích sil, ať se i nadále spolu rádi setkáváme jako doposud! Tak
tedy, vážení oslavenci, všechno jen
a jen nejlepší!
To druhé mé přání pak věnuji vám
všem, spoluobčanům. Za pár dnů přivítáme poetické svátky jara. Věřím, že to
snad nebude jen pěkné počasí, které
nám zpříjemní atmosféru těchto svátků, a přeji Fryštačanům, aby i ty letošní Velikonoce byly nám všem zejména
oním duchovním povzbuzením do dnů
nadcházejících…
S přáním všeho dobrého
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
Fryštácké listy 4/2014

Reakce na dopisy občanů / pokračování
Pohled očima zastupitele města Fryšták
Vážení spoluobčané, okolnosti mě nutí k tomu, že musím pokračovat v odpovědích na Vaše dotazy. Auto flotila:je pravdou, že vozový park se rozrůstá o Peugeot Boxer 2,2,který má sloužit hasičům. Tento jsme schválili, ale za předpokladů
širšího využití pro občany. Měly by ho využívat neziskové organizace, nesmíme
opomenout ani na družební spolupráci a návštěvy měst Muráň a Kaňanka. Osobně jsem navrhoval využití tohoto vozidla jako Senior-Taxi,který by využívali naši
senioři pro návštěvy specializovaných lékařů ve Zlíně,popřípadě nákupy,návštěvy
kina či divadla a podobně.Co se týká jízdného představa je taková,že senior zaplatí částku,jako v běžné hromadné dopravě (autobus) a rozdíl skutečných vzniklých
nákladů půjde na vrub města Fryšták. V nejbližších dnech ještě přibude Samosběrný čistící stroj,který je pro město Fryšták velmi nutným a podle vedení města
důležitým zařízením? Já si myslím, že je třeba využít veřejných finančních prostředků pro zlepšení života všech občanů a ne jenom některých.Cyklostezky:Každé zastupitelstvo, by mělo usilovat o dobrou kvalitu života obyvatel města cestou jejího
rozvoje.Rozvoj města závisí často na ochotě zastupitelů zda jsou ochotni převzít
za uskutečnění změn svou zodpovědnost.Jsme v 21.století a měli-bychom brát
zřetel také na životní prostředí a výstavba cyklostezek si myslím, že není zbytečná,ale je takovou malou náplastí na zlepšení životního prostředí.Tady bych velký
problém neviděl.Granty:Kultura je téma celoevropského charakteru.Kultura nejen
finanční prostředky spotřebovává,ale i generuje z různých akcí a aktivit.Kultura,
jak je známo ve svém celku generuje větší množství finančních prostředků než automobilový průmysl.To není z mé hlavy, ale někde jsem to vyčetl.Kultura a zájmové
aktivity mládeže musíme podporovat i u nás v městě Fryšták. Doprava: Zlínský
kraj vynakládá ročně z vlastních zdrojů 650 mil.korun,aby bylo možno udržet hromadnou dopravu v kraji. Proto byly města a obce požádány o navýšení příspěvku
ze 70Kč na občana a rok na 85Kč pro rok 2014 a 100Kč od 1.1.2015 s tím,že
tato výše se v příštích letech nebude měnit. Z 307 obcí a měst 3 neodsouhlasily
mezi nimi i město Fryšták, nemáme být na co hrdi to se hodně stydím!!!Co je na
tom smutné, že se tento problém stále oddaluje a nemůžeme dojít ke shodě.
Na jiné akce finanční prostředky máme i kdybychom si je měli vytisknout.Přeci
typickou oblastí pro vlastní působnost obcí a měst je doprava.Obecně platí,že
čím větší obec či město,tím větší má v dopravě odpovědnost a finanční náklady
s tím se musí počítat.Musíme,ale brát v potaz,že dopravu často využívají matky
s dětmi,mládež a v neposlední řadě senioři a postižení občané.Toto všechno je
třeba brát na zřetel.Je třeba vycházet občanům vstříc, přeci občané jsou náš největší kapitál.Vážení spoluobčané otázek je celá řada a proto MO ČSSD Fryšták se
rozhodla Vás pozvat na setkání s občany města Fryšták sraz bude v sále u Žáků
23.dubna v 19.hodin. Pokud budete mít chvilku času a zájem přijďte mezi nás.
Rádi Vám odpovíme na Vaše otázky a třeba se dozvíte i zajímavé věci.
(Neprošlo textovou úpravou) 
Vlasťa Filák

upozornění

V tomto školním roce nemáme prostor na expozici výstavy bábovek
a pečiva, takže se tato tradiční akce bohužel neuskuteční.
Kdo je ochoten zapůjčit na oskenování (okopírování) dobové fotografie např.
z Baťovy školy práce, starých 1. májů, výletů nebo jiných baťovských akcí, ať
se ohlásí Mgr. Sylvě Knedlové. Krátký popisek a rok akce bude vítán.
Děkujeme za Vaši ochotu.
SK

POZVÁNKA
Město Fryšták a Fryštácká farnost
Vás zvou na

velikonoční koncert

CHRISTUS FACTUS EST
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 13. 4. 2014 (15.45)

Přednáška o včelaření, životě včel
a jejich chovu pro laickou veřejnost ke
Dni Země

Včelařův rok
úterý 22. dubna 2014 od 18 hodin
salonek na zbrojnici SDH Fryšták.
Přednášejícími jsou místní včelaři,
kteří se s Vámi podělí o své životní zkušenosti se včelařením.
Přednáška bude doplněna za příznivých povětrnostních podmínek v sobotu 26. 4. 2014 od 10 hodin praktickou
ukázkou včelaření přímo na stanovišti
včelstev př. Hrabíkové na Vítové.
Vstupné je dobrovolné.
Srdečně zvou organizátoři – výbor ZO
ČSV, o.s., Fryšták a Městská knihovna
Fryšták.

Poděkování
Vážený pane starosto,
děkujeme za vyřešení vleklého
problému s přerostlou zelení před
naším objektem na ulici Hornoveská
265 ve Fryštáku.
V poslední době docházelo k poškozování fasády a také stav stromů představoval nebezpečí pro zákazníky naší
prodejny (kvůli padání větví a stínění
veřejného osvětlení). Kořenový systém stromů také zasahoval do našeho pozemku a komplikoval náš záměr
- rozšíření provozovny, který v současné
době připravujeme. Dále sdělujeme, že
naše firma je připravena podílet se na
obnově zeleně na uvedeném městském
pozemku.
Řeznictví a uzenářství Aleš Košař
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Zlatým hřebem podvečera spolu
s pohoštěním a předáním růží bylo
vystoupení proslulého zlínského sportovce – kulturisty Boba Divílka, který
spolu se sličnou partnerkou ukázal, že
i v sedmdesáti letech si lze uchovat krásu mládí a radost ze života. A tak jsme
se při rozchodu shodli: Kéž by čas růží
vstoupil i do našich srdcí...

-al-

Čas růží
Také letošní tradiční fryštácké setkání k Mezinárodnímu dni žen proběhlo
v jídelně základní školy. Uspořádala ho místní organizace České strany sociálně
demokratické.
Za hojné účasti jsme přívitali
Zímou“ - zpěvákem panem Svačinou
vzácného hosta – místopředsedkyni
a jeho kolegyní. Pořad moderoval
Senátu parlamentu ČR paní PaedDr.
pan Vlastimil Filák, místopředseda
Alenu Gajdůškovou (ČSSD), která ocefryštácké ZO ČSSD. V lyricky laděném
nila místo něžného pohlaví ve světové
povídání zavzpomínal kronikář Slávek
populaci i v naší zemi, informovala
Zapletal na naše nezapomenutelné
o volbách do Evropského parlamenmaminky, stařenky a učitelky. Z osobtu, blížících se komunálních volbách
ností fryštáckých připomněl zejména
i aktuálních úkolech současnosti. Zodpaní učitelku Františku Burianovou,
pověděla několik otázek z řad přítomjednu z průkopnic předškolní výchovy
ných.
a mecenášku, oceněnou v Římě Svatým
Jestliže vloni mezi nás zavítala stootcem Piem XI. zlatou medailí „Bene
letá paní Anička Petříková (a dokonce
merenti“, dále přední moravskou pesi zatančila), letos vévodila „cérkám trodagožku a osobnost sokolského hnutí
chu dříve narozeným“ stále agilní paní
Emílii Klusalovou, publicistku, bývalou
Růženka Vítková ze Žabárny.
ředitelku a budovatelku Základní školy
K srdečné atmosféře přispěla opět
v Želechovicích. Čestnou občankou
Vitovecká jednička v čele s kapelníkem
města Fryštáku byla v jubilejním roce
Liborem Miklem, který shromážděné
2006 jmenována známá učitelka,
pozdravil i jako předseda místní ČSSD.
básnířka a textařka Marie Kopřivová,
Zazpívali jsme si se zlínským „Josefem
roz. Krajčová z Horní Vsi.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych poděkoval ženám
z Fryštáku, ale i blízkého okolí, které se
zůčastnily oslav MDŽ dne 11. března
v jídelně ZŠ Fryšták, za neopakovatelnou atmosféru, jež na oslavách vytvořily. Tohoto setkání, které zorganizovalo
MO ČSSD Fryšták, se zúčastnila i první
místopředsedkyně Senátu parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková. Její
proslov se tématicky věnoval postavení
českých žen ve společnosti a následná
diskuze ukázala, že v naší společnosti
je na tomto poli opravdu co zlepšovat.
Od poměrů v zaměstnání až po politickou či veřejnou angažovanost žen.
Vážení spoluobčané, chci vyjádřit poděkování také vedení ZŠ Fryšták
a pracovníkům školní jídelny, kteří nám
umožnili již po páté se v těchto prostorách v rámci oslav MDŽ setkat.
Dovolím si využít této možnosti
a pozvat vás, občany města, na veřejnou diskuzi se zástupci ČSSD Fryšták
na téma “Komunální politika ve Fryštáku a její vize pro období 2014-2018.“
Tato diskuze se uskuteční dne 23.
dubna 2014 v restauraci“ U Žáků“
v 19.00 hod.
Na setkání s vámi se těší členové
MO ČSSD Fryšták.
Krásné jarní dny přeje

Libor MIKL
Předseda MO ČSSD Fryšták

Ohlédnutí za Valašským setkáním 2014
Milými hosty letošního Valašského setkání byli naši přátelé ze slovenské družební obce Kanianka a v rámci programu se
představila s pořádající Fryštáckou Javořinou i legenda české dechovky – zpěvák Josef Zíma.
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Klub maminek d u  b 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 úterky
od 9:30 do 11 hod.
1. 4. APRÍLOVÁ HERNA PRO DĚTI
8. 4. HERNA PRO DĚTI
15. 4. VELIKONOČNÍ HERNA PRO DĚTI
– tvoření, volné hraní
22. 4. DEN ZEMĚ – hravé dopoledne
pro děti s Jirkou Sadilou – nenechte
si ujít tohle báječné setkání, které Vás
i Vaše děti pohladí po duši. Možná i za
doprovodu flétny a bubínků.
29. 4. SLET MALÝCH ČARODĚJŮ A ČARODĚJEK – čarodějné tvoření, volné
hraní
• Program klubu pro děti
a veřejnost
2. 4. SETKÁNÍ MAMINEK A DĚTÍ
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE FRYŠTÁKU
(středa – začátek v 9:30 hod.)
V rámci Mezinárodního dne dětské knihy se již po třetí budou moci sejít maminky s dětmi v Městské knihovně ve
Fryštáku. Svět dětské knihy Vám přiblíží
náš pan knihovník. Navážeme na velmi
úspěšné loňské povídání o zajímavých,
nejen dětských, knihách s příchutí
a vůní čaje. Vlastní dobroty s sebou.
Těšíme se na Vás.
28. 4. SETKÁNÍ S PANÍ LÉČITELKOU
Danou Ištvánkovou ze Slušovic.
Začátek v 17 hod.

25. 4. KORÁLKOVÁNÍ S DÁŠOU BRADÁVKOVOU. Začátek od 16:30 hod.
Příspěvek: 50,- Kč + cena za spotřebovaný materiál. Je třeba se předem přihlásit. Těšíme se na Vás.
Změna programu vyhrazena.
• Pravidelný klubový program
u Vlaštovek
CHYTRÉ HRANÍ – každou středu od
15:30 do 17 hod. Kroužek pro předškolní a mladší školní děti bez rodičů vždy
tematicky zaměřený. Povídání, hraní
a tvoření s využitím montessori pedagogiky a pomůcek. Děti je třeba vždy
předem přihlásit.
Příspěvek 80 Kč/dítě.
ZVÍDÁLEK – ve čtvrtek nebo pátek od
10 do 11:15 hod. Kroužek pro rodiče
s dětmi od 1 a půl roku do 4 let. Hravé
dopoledne s kreativními hračkami
a pomůckami inspirované montessori
pedagogikou. Program rozvíjí dětskou
motoriku, soustředěnost a kreativitu.
V přátelském prostředí klubu na Vaše
děti čeká spoustu zajímavých zážitků.
Je srovnatelný s programy ve větších
městech a za velmi příznivou cenu.
Je třeba se vždy předem přihlásit na
klubový mail nebo na tel. 605 482839.
Příspěvek 50 Kč/dítě.

• Páteční tvořivé dílny:
11. 4. JARNÍ A VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Z PEDIGU s Magdou Plškovou.
Začátek v 16 hod. Příspěvky: 60 Kč +
cena za spotř. materiál, herna pro malé
děti 10 Kč. Je třeba se přihlásit.

Richard Hovadík

Vše se mění

Dříve nás provázelo
hrčení vozů a řehtání koní –
		
co bylo –
však dávno už není
Vůz byl dřevěný –
podkovy klapaly –
		
rytmy starých písní
zněly do dáli
Než koně z brány vyjely –
v očích byla radost i napětí –
		
jak napnutá tětiva
než střela vyletí
Láska k půdě
staletím přikovaná –
		
násilím byla přeťata
a v neznámo rozmetaná
Oči tu lásku hledají –
málokdy ji uvidí –
		
koho oheň zahřívá
tomu závidí
Prasklý zvon
zahnal zvuk –
		
mnoho studentů
těžko hledá šíp –
		
pro svůj luk…

Rozumět dětem, znamená pomáhat jim
Víte, co jsou to prosociální vlastnosti?
Jsou to slova, která v češtině začínají slabikou – sou.
(např. soužití, součinnost, soucit, soustrast..).
Tato slova vyvolávají v člověku schopnost spolupráce,
a schopnost přátelství.
Odborníci tvrdí, že dítě má v jednom až dvou letech
překročit hranici rodiny a vstoupit do světa jiných dětí... Jinak
ho uzavřete v rodinném prostředí (byť sebelepším), a pak mu
vlastně škodíte. Dítě má potřebu týmové práce, týmové činnosti. Má se učit navazovat kontakty, učit se soužití.
Ve škole se toto mění v soutěživost. Zde se má dítě od
rodičů odpoutat.
(Ovšem pozor! Někteří rodiče samostatnost dítěti vůbec

nedovolujete: Vodíte prvňáčka do školy ještě po pololetí.
Nosíte mu aktovku. Přezouváte ho. Přinášíte mu do školy
zapomenutou svačinku, pomůcky. Vidím to a sleduji, když
mám dozor!)
Vážení rodiče, uvědomujete si, že tím samostatnost
dítěte úplně likvidujete? Raději školáčkovi večer zkontrolujte za jeho účasti všechny pomůcky, které si skládá do aktovky. Tím se přesvědčíte, že má vše v nejlepším pořádku,
úkoly napsané, vámi podepsané a může s klidem usnout.
Věřte, že když budete soustavně a v souladu s rozvrhem
školáka spolupracovat, bude i vaše dítě samostatnější
a soustředěnější.
A o to nám všem jde. 
SK
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Exkurze

Jak to bylo, medvěde?

Ve středu 5. 2. 2014 se náš devátý ročník vydal na exkurzi do KOVOSTEELU ve Starém Městě u Uherského
Hradiště.
Prohlídka začala v kongresovém
centru této firmy, které, jak nám bylo řečeno, bývalo cukrovarem. Prostory jsou
obrovské a nádherně zrekonstruované.
Byla tu místnost plná pohodových sedacích pytlů, kde jsme mohli relaxovat
při filmu o recyklaci. Po objektu KOVOSTEELU jsme jezdili vláčkem Steelinkou.
Měli jsme možnost vidět skladiště kovů
i dílny, ve kterých se rozebírají použité
spotřebiče.
Navštívili jsme zde i kovozoo, která
je jediná svého druhu v Evropě. Byla zde
vystavena zvířata všeho druhu vyrobená z kovu. Zaujal nás i maják a pirátská
loď.
Před odjezdem jsme si udělali přestávku v Uherském Hradišti. Poté jsme
se vydali do Velehradu, kde jsme si prohlédli místní baziliku a vyslechli přednášku o její historii.
I přes ne příliš pěkné počasí jsme
si výlet užili a byli bohatší o mnoho zážitků.
N. Křepelková 9. A
 A. Bačůvková 9. A

Tož letos jsem objednal dobré počasí, hodně lidiček, co mne budou doprovázet a ještě více těch, kteří mému
tanečnímu umění neodolali. To víte, po
zimě – takové nemastné neslané- bylo
fajn protřepat hospodyňkám faldy a ještě k tomu za rytmických tónů muzikantů
a zpěvaček souboru Kašava.
No, neměli to s námi mnozí pohostinní občané Fryštáku jednoduché. Víte,
vrazila k nim do dvora moje ochranka
skládající se i z pohádkových bytostí.
Rákosníček, kravička, slůně, čtyři roztomilé holky z naší školky (pardon- jedna
byl ON), pak čtyři mušketýři (zase se
omlouvám, tři byly ONY), džin z láhve.
Duch sudičky, dobře stavěná břišní tanečnice (pak se zjistilo, že je to ON),
babičky, šnečci, Karkulky (dokonce
s košíčkem, bábovkou, vínem a kokinky). Docela pohledné čertice, motocyklový závodník (jako vystřižený z Postřižin), Vochomůrka s Křemílkem.
A představte si, objevil jsem i jednu
Číňanku (asi špionka), no a pak další
a další bodygárdi. Nad „pořádkem“
dohlížel nejmladší policajt z Fryštáku
a okolí.
Co vám mám povídat, než předal
starosta klíč od města, klíč od našeho

Jaro
Nejvíce se ladí k světu

ty krásné barvy květu.
Ptáčci vesele zpívají,

cvrčci na housle hrají.
Když modrý motýl létá,

černý mravenec pospíchá.
Sluníčko se na nás směje,

nic kolem se nechvěje.
Na jaře je jaro s námi,

nikdo se nejde ptát mámy.
Na jaře ovce vlnu dává,

naproti se pase kráva.
Kamínky se sluncem třpytí,

když kytice je plná kvítí.
Michaela Nohová, 3. B

Recitační soutěž
Pro žáky druhého stupně naší základní školy bylo 25. února uspořádáno každoroční školní kolo recitační soutěže. Organizaci této soutěže si vzaly na starosti vedle učitelů českého
jazyka i žákyně 9. A, které moderovaly celé klání.
Početné pole soutěžících předvedlo velmi pestrý výběr
básní. Porota, složená z vyučujících i žáků, neměla jednoduchou práci, ale nakonec rozhodla o následujím pořadí:
I. kategorie (6. – 7. třídy):
1. Kateřina Kočendová (7. A)
2. Michaela Hrbáčková (6. A)
3. Adéla Ondrová (6. A)
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II. kategorie (8. – 9. třídy):
1. Veronika Lauterkrancová (9. A)
2. Michaela Mikulková (8. A)
3. Jan Gajdošík (8. A)
Tito žáci se 12. března zúčastnili okrskového kola v Kašavě, kde naši školu velmi úspěšně reprezentovali. Michaela
Hrbáčková obsadila 1. místo v I. kategorii a Veronika Lauterkrancová získala 2. místo ve II. kategorii.
Oběma oceněným žákyním přejeme hodně štěstí v okresním kole!
-mk-
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nezřízeného veselí, musel absolvovat
(pro mne nepředstavitelně těžkou zatěžkávací zkoušku) skákání přes švihadlo, hrát kuličky na důlek, skákat „
panáka“, dělat dřepy, skákat snožmo
v úzkém pytli dle rytmu muziky a bůhví
co ještě. No, já bych takové „ blbosti“
svým občanům nedělal. Ale on to ustál
a ještě nás za to štědře pohostil!
No, co bych vám tak ještě řekl. Chtěl
bych pochválit všechny lidičky, kteří mé
nenasytné družině poskytli občerstvení. A nebylo toho málo, A věřte, nebylo
jen tak nějaké! To mi na mou medvědí duši věřte! Od koblížků přes různé
pečivo, masa a další a další dobroty.
Patřičné závlahy se všem dostalo taky
do sytosti. Jeden výrok za všechny. Po
vypití jednoho kalíšku slivovice nadsta-

Magická noc

NOC
KOSTELŮ
VE
FRYŠTÁKU

23. 5. 2014
KOSTEL
SV. MIKULÁŠE
Noc má magickou silu. S potemnělou oblohou pomalu odchází ruch,
shon i starosti všedního dne. Nastává čas zklidnění. Vše ozařuje jen světlo pouličních lamp, měsíce a hvězd.
Svým kouzlem a tajemností nabízí
noc prostor pro myšlenky, pro ztišení,
pro otevření duše. Stejně jako prostor
křesťanského chrámu.
S nápadem spojit oba tyto prostory
v jeden celek a otevřít tak brány kostelů uprostřed noci široké veřejnosti, přišli v roce 2005 ve Vídni, kde také pod
názvem „Lange Nacht der Kirchen“
proběhla první Noc kostelů.
V následujícím roce se přidaly i další evropské země. V roce 2009 zaujal
tento nápad i pořadatele v České republice. Zájem veřejnosti předčil hned
napoprvé očekávání. A tak se Noc
kostelů postupně rozběhla do dalších
a dalších farnosti. V loňském roce už
bylo v ČR zapojeno celkem 939 kos-

musel ledaskdo odpočinout, sednout
na obrubník. Nakonec se však zmátožil
a došel!
A tak vám, moje družino, lidičky,
kteří jste nám nedali zahynout, za srdce děkuji za přízeň a věřím, že až do
příštího roku se budeme dnes a denně
potkávat jen veselí a optimisticky naladění. Za vyčerpávající zprávu o Vodění
medvěda ve Fryštáku děkuje

SK.

Hantec
vuje žíznivec ruku a čeká na další dávku
slovy:“ Máte dobrů slivovicu, tož mi nalejte eště jednu!“
Věřte, nevěřte, do cíle jsme dorazili po dvou (myslím tím po dvou svých
vlastních nohou), i když v Horní Vsi si

telů, ve kterých mohli zájemci shlédnout na 5000 připravených programů.
Pořadatele napočítali vice jak 300000
návštěvnických vstupů.
Noc kostelů má být možností nezávazného přiblíženi a setkání s křesťanstvím, prostorem pro netradiční
setkávaní a rozjímaní lidí, nocí plnou
lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Noc kostelů je určena
pro nejširší veřejnost, kdy se kostely
prezentuji jako významná a nedílná
součást společenského života všech
obyvatel daného regionu. Ve zvláštní
atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří,
se spojují tradiční hodnoty křesťanství
prostřednictvím mluveného slova, hudby, umění, zážitku.
I v letošním roce Noc kostelů opět
proběhne v řadě měst, vesnic a církevních farností po v celé Evropě. Tentokrát pod společným mottem „Nechť
jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení
časů, dnů a let“ (Srov. Gen. 1,14).
I letos bude ve společenství rodiny ostatních přihlášených kostelů také
kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku. Noc
kostelů se uskuteční dne 23. 5. 2014.
Pro všechny návštěvníky opět připravujeme na tento večerní čas bohatý
kulturní program. S jednotlivými body
programu Vás seznámíme v příštím
vydání Fryštáckých listů. Informace
o programu Noci kostelů v jednotlivých
městech a obcích můžete také najít na
adrese www.nockostelu.cz.
Ale již nyní Vás všechny 23. 5.
2014 zveme k návštěvě našeho kostela. Přijďte i Vy pootevřít tajemnou
bránu chrámu – nechť magická noc ve
svitu hvězd vydá opět svá tajemství.
(FOFR)

Co je to hantec? Toto téma nám vyplnilo čas naší schůzky 26. 2. 2014.
Určitě víte, že je to místní varianta češtiny používaná v hovorové mluvě brňanů. Ale že je to smíšenina hanáckého
nářečí s němčinou a vliv měl také jidiš,
rómština a italština, to už ví málokdo.
Četli jsme si v KLASu povídku Náhoda
z knihy Pavla Čiči Jelínka a byl to tak
trochu rébus. Bez občasné nápovědy
výrazů uvedených v knize by to snad ani
nešlo. A následné luštění jen slovíček
a výrazů nás i párkrát rozesmálo. Tak
třeba víte jaký výraz se používá na dítě?
Tak to je vodlitek, nebo kindoš, svatba
je grilka atd... A co je kirchna u dvóch
trampů? No přece kostel svatých Cyrila
a Metoděje!
Na internetu je pod heslem hantec
uveřejněna věta a z ní nepochopíte vůbec nic! Tak i taková může být čeština!

O zdravotní obuvi
I tohle téma je důležité a pro nás
seniory dvojnásob. Abychom se mohli
dobře pohybovat, musíme mít dobré
obutí. Proto jsme si 12. 3. 2014 pozvali
do KLASu paní Machalovou, zdravotní,
rehabilitační sestru, která propaguje
a také prodává obuv Hanák. Přivezla
s sebou nejen ukázky této obuvi, zdravotní stélky do bot, ale také maketu lidské nohy.
Tak jako u každého domu jsou důležité dobré základy, tak i naše obutí
je základem pro náš dobrý zdravotní
stav. Obuv Hanák je stavěna na novém objevu fungování lidského chodidla. Nové tvarování došlapné plochy je
předmětem studia na Karlově univerzitě
v Praze, ale už dnes má firma Hanák
zdokumentované dobré výsledky při nošení této obuvi. Doslova jsme paní Machalové z holešovské polikliniky, viseli
na rtech a při nabídce stélek do bot,
jsme téměř všechny nakoupily, A nejen
to, některý pátek (kdy je prodejní doba)
si zajedeme do Holešova i na to zdravé
obutí. Chci i těmito řádky ještě jednou
poděkovat paní Machalové za její ochotu a poutavou, fundovanou přednášku.
Za KLAS 
A. Bačůvková
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Izrael – putování
po svaté zemi
V pátek 14. 2. uspořádala místní skupina ČČK cestopisnou přednášku. Tentokrát jsme navštívili Izrael. Přednášející Ing. Josef Adolt, který se svojí manželkou tuto zemi navštívil, nás seznámil a provedl tímto státem dokonale. Nejen zeměpisně, ale taky nás obeznámil s hospodářstvím, náboženstvím a bohužel taky
s obtížnou bezpečnostní situací v zemi. Přednáška byla doprovázena fotoprojekcí,
která byla perfektně zpracována. Viděli jsme bohatství, ale i chudobu, která je
v této oblasti přítomná.
A zveme Vás na další cestopisnou přednášku, tentokrát do Mexika, která se
uskuteční 4. dubna v obecním domě v Lukovečku.
Popelářová Hana

Ukázka domácí kuchyně

končiny 2014

Letos proběhl již sedmý ročník, kdy místní skupina ČČK uspořádala ukázku
domácí kuchyně. Tentokrát to bylo na téma nečekaná návštěva.
Komu z Vás se nestalo, že zazvonil telefon a ozval se kamarád, kterého jste
dlouho neviděli? Ahoj, jsem poblíž, stavím se na kafé. A vy chcete pohostit.
Úkol tedy zněl: do 30 minut nachystat pohoštění z běžně dostupných surovin,
které se nacházejí v každé domácnosti.
Oči i chuťové buňky nás překvapovaly, co všechno je možné v tomto časovém
úseku zhotovit.
Každý návštěvník této akce měl za úkol přinést vzorek na ochutnání a recept
na přípravu. Byť jsme nehodnotili pořadí, jednoznačně zvítězil muž, který donesl
pleskačku slivovice a konstatoval: Tak, a z demižónu je to načepované za půl
minuty!
Popelářová Hana
kontakty:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
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Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes:
možná už zítra nebudete mít čas.
Don Bosco
1. září jsme započali nový školní
rok. Nováčkové i „staří“ sekundáni se
rozloučili se svými drahými bez pláče
a počínali si velmi samostatně, byli
hned zdomácnění. Místa pro ně
v ložnicích už nebylo, tak muselo dojít k přeměně největší třídy ve spálnu.
Prozatím všech chovanců je 123. Ráno
byla druhá zpívaná mše svatá k Duchu
svatému a později se sešli chovanci
spolu s představenými v divadle, kde se
četla pravidla ústavu. Po krátkém úvodu
začal číst pan ředitel, po něm postupně
ostatní představení a konečně chlapci
kvintáni. Odpoledne byla vycházka do
16.30 hod. Hoši přinesli hodně hub.
Nálada všech byla sváteční, nebrzděna nikým z asistentů, dala celému dnu
opravdu veselý ráz.
2. září proběhl celý den podle
nového šestihodinového školního rozvrhu. Večer před modlitbami hoši obdivovali v kapli nový baldachýn nad
oltářem, provedený čalouníkem Jirmou
z Holešova. P. Lepařík obdržel dnes
z konzistoře jmenování administrátora
v Žeranovicích. Bude ho však zastávat
P. Macháň, prefekt, který tam bude dojíždět třikrát týdne.
8. září byl zdobrovolněný svátek Panny Marie. Hoši měli dopoledne školu a
odpoledne vycházku jako jindy. Do Štípy
se nešlo, protože hudební nástroje jsou
dosud mnohé u Lídla v Brně a bez hudby bylo by to všelijaké. Pan ředitel s P.
Černíkem šli zpovídat už kolem 5 hodiny
ranní. Školní knihy jsou už od Barviče
z Brna doma, tak se plně vyučuje.
14. září ohromujícím způsobem
dolehla i na chovance našeho ústavu
a na všechny představené tísnivá

Kronika ústavu (16.)
školní rok 1937–38

zvěst o úmrtí presidenta Osvoboditele
T.G.Masaryka. Všichni na něho vzpomínali, o přestávkách se mluví jen
o něm, každý má hlubokou úctu k jeho
osvoboditelskému dílu a jeho osobě.
Odpoledne vycházka, ale bez hudby.
18. září bylo vysílání školského
rozhlasu. Počasí nestálé, větrno. Bylo
už příliš deštivo, hoši nemohli na
dvůr. Došly od Siegla ze Zlína naše
korespondenční lístky s obrázky ze
salesiánského díla.
21. září se chovanci zúčastnili
zpívané mše svaté za dobro vlasti spolu
se venkovskými školáky ve farním kostele. Ze Žeranovic mladý synek mlynáře
Dokoupila přivezl nasbírané plodiny od
tamějších dobrodinců. Kolem desáté
se všichni sešli v divadelním sále, aby
vyslechli presidentovu řeč u rakve presidenta Osvoboditele. Odpoledne byla
delší vycházka.
28. září svátek sv. Václava. Den
před tím pravidelná škola, odpoledne
úklid ústavu. Ráno bylo přivezeno 60
metráků bramborů a obchodník nás
chtěl podvést o 11 pytlů po 50kg. Ale
usvědčili jsme jej a byl četníkem panem
Strnadem vyšetřen. Odpoledne nám
přivezli uhlí: 30 tun. Trochu unaveni, ale
rozjařeni očekávali všichni příští den.
Hoši si dělali laskominy na dvě ošípané,
kteří viseli v umývárně. Ráno nás budili muzikanti. Oslavuje se desáté výročí
příchodu salesiánů do Fryštáku. Byli
pozvání msgr. Dr. Štancl a P. Klement
z Prahy, nepřijeli však. U oběda byli

jenom pan farář, varhaník a kostelník.
Kolem 15. hodiny sehráli chovanci
pěkný divadelní kus sv. Václav. V dobré náladě a spokojeni po pěkném dnu
s pěknými dojmy odcházeli všichni na
postel po dobré noci pana ředitele,
který všem poděkoval a oznámil, že
zítra přijede P. Lepařík kázat třídenní
duchovní cvičení.

Duben na DISu
Naplno rozjedeme Orientační dny,
bude 12 kurzů. Ukončíme letošní
3-víkendové vzdělávání nováčku instruktorů a hned následně začneme
plánovat nový běh, který bude
novinkou: spojíme formaci instruktorů a asistentů a vše odstartujeme
5-denním zážitkovým programem
o prázdninách. Oslavíme Velikonoce,
tradičně přijedou z Prahy děvčata
a sestry FMA z Dvouleté dívčí katolické školy. Největší akcí – co do počtu
– budou Mladé mamky s biskupem
Karlem Herbstem. Letošní host by
měl být Jaroslav Maxmilián Kašparů
jako spisovatel známý též pod autorským jménem Max Kašparů, je to
český psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista. Působí
v Pelhřimově. Je autorem duchovní literatury a externím spolupracovníkem Českého rozhlasu, kde
pravidelně vystupuje v pořadu Jak
to vidí. Příležitostně vystupuje také
v pořadech České televize. Dne 4.
dubna 2012 byl zapsaný do České
knihy rekordů jako držitel největšího
počtu vysokoškolských titulů.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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24. ročník degustace slivovice
kovali, že letos vyšli naprázdno. Všichni se však shodli, že kvalita pálenek
byla velmi vyrovnaná, až na poslední tři
vzorky. Všem zúčastněným děkujeme
za účast, za odvahu, organizátorům za
přípravu a průběh akce a těšíme se již
na další ročník této oblíbené volejbalové akce.

Nechvalně známá metylalkoholová aféra, která postihla Českou republiku na
podzim roku 2012, s jejímiž dozvuky se bohužel setkáváme i dnes, neměla vliv na
pořádání koštů slivovice ve Fryštáku.
Dne 21. 2. 2014 ve fryštácké sokolovně se konal již 24. ročník degustace
tradiční valašské švestkové pálenky. Tuto akci zorganizovali jako každoročně
fryštáčtí volejbalisté se svými přáteli.
Letos se sešlo tedy 14 odvážných
degustátorů a 21 vzorků pravé slivovice. Organizační výbor ve složení Laďka Rafajová, Hanka Fryšová, Hanka
Poledňáková, Michaela Venená a Dana
Konečná zajišťoval hladký průběh klání.
Degustace byla, jak se již stalo zvykem,
zahájena hymnou o slivovici.
Opět byl zvolen osvědčený způsob
ochutnávek. Přinesené vzorky byly
přelity do jednotných půllitrových láhví, zakódovány a předány do soutěže.
Každý si zvolil vlastní tempo a zapisoval body a poznámky do vzorně připravených hlasovacích lístků (od Jakuba
Urbánka), mohl sledovat minulé výsledky a počíst si v bulletinu od Pepíka Rafaji, občerstvovat se bohatým menu od
Broni Konečného a Zdeňka Poledňáka… Výsledky z hlasovacích lístků

jsme přepisovaly do nádherné tabulky
s fotografiemi z minulých ročníků (Luba
Ševela si dal opět záležet – každý degustátor zde měl i svou fotografii!).
Překrásné diplomy vyhotovené Radimem Ptáčkem obdrželi:
Nejlepší slivovice:
1. Broník Konečný /převzal i putovní
pohár/
2. Zdeněk Poledňák
3. Stanislav Vojtek
Nejlepší degustátor:
Josef Rafaja
Nejlepší degustátor z Prahy:
Luboš Kuchař.
Zábava nad výsledky probíhala
dlouho do noci. Zkušení degustátoři se
divili, že nepoznali tu „svoju“, chválili i
nadávali… Někteří se těšili z bodového
zisku do historické tabulky, jiní hoře-

Doufejme, že letošní nezimní počasí
neovlivní úrodu fryštáckých švestiček,
že nepřijde mráz, když stromy pokvetou
a na podzim se budeme moci radovat
z bohaté a kvalitní úrody.
Za organizační výbor
Dana Konečná

Svatá Kateřina
Začátek v podobě zdánlivě šťastného konce:
Kolo, které se mělo stát nástrojem jejího umučení, bylo vytrženo a jeho výplň
rozbita. Kateřina tedy osvobozena.
U hornoveského lesa.
Stála tam více než deset let, od listopadu roku 2003. Vítala ty, kdo přicházeli,
do otevřené náruče stromů, ukazujících nahoru. Pomáhala putujícím odpoutávat
se od tíže lidského potýkání. Nabízela očistu. Snad i proto celou dobu nenapadlo
nikoho, včetně návštěvníků tanečních zábav, vyvracet, rozbíjet, třískat.
Až koncem letošního druhého měsíce. Někdy mezi úterým 25. a středou 26.
února kolo, které se mělo stát nástrojem jejího umučení, bylo vytrženo a jeho
výplň rozbita. Kateřina.
Děkuji Václavu Krumlovi, autorovi sochy, že se ujal restaurování poničené krásy. A všem, komu není Kátin osud lhostejný. Nenecháme ji rozbitou.
Jan Krčma
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Hudební akce jara – Fryštácký jarní slet
V pátek a sobotu 11. a 12. dubna se fryštácký kinosál rozezvučí
libými tóny všech možných (a možná i nemožných) hudebních žánrů.
Krom toho zde bude k vidění i tvorba divadelní a dojde i na film či
přednášku. Událost, jež vše výše vyjmenované spojí v jeden celek, se
nazývá Fryštácký jarní slet.
„Vrcholem
festivalu
Akce navazuje na tradici zimního
bude vystoupení pražského
divadelního festivalu pořádaného o. s.
hudebníka Jaroslava Nogy
Z kola ven, v mnoha podstatných ohles novým projektem Kosmicdech se ovšem liší. Jiná je jak osoba
ký žirafáč. Jedná se o strhlavního organizátora (letos je jí místní
hující a atraktivní one man
stomatolog Jakub Navrátil), tak i celshow, kdy budou mít diváci
kové zaměření festivalu – ve srovnání
vzácnou příležitost na vlasts lety minulými tentokrát uslyšíme mnoní oči vidět jednoho z nejhem více hudby.
lepších světových hráčů na
„Program je letos postaven tak, aby
elektronické bicí. Fryštácký
byl primárně zábavný a měl spád. Chcekinosál se tak zapíše mezi
me, aby se líbil i těm, kteří na náš fesslavná klubová pódia, na
tival zavítají poprvé. Zároveň bychom
kterých tento umělec vysturádi oslovili i širší fryštáckou veřejnost.
poval,“ říká Jakub Navrátil.
I proto jsem rád, že se divákům předZe skromnosti však zapomístaví například místní žonglérská skupiná dodat, že i on sám se na
na ŽongloDISk,“ poodhaluje dramaturfestivalu muzikantsky předgii festivalu Jakub Navrátil.
staví, a to s romantickou exKlíčovými pojmy spojujícími většinu
presivní kapelou Láska.
vystupujících by měl být humor a komuNa festivalu si zahraje i brněnské atnikace. Většina účinkujících totiž humomosférické a energické instrumentální
ru používá jako hlavního ze svých vyjadtrio Kochlea, které hudebně doprovodí
řovacích prostředků. V první řadě by tak
němý film, taktéž z Brna pocházející
mělo jít především o příjemné setkání
alternativní band Biorchestr, osvědčea dobrou zábavu.

ná hospodská úderka HUSO, poetická
dívčí kapela Vytíženy i fryštácké heavy-folkové trio Nadměrný náklad (přijďte
podpořit svého knihovníka!).

Těšíme se na vás.

OTRAVA ALKOHOLEM
Otrava alkoholem přichází v úvahu nejen s přicházejícími Velikonocemi. Postižený může být dospělý, ale hlavně
také děti nebo mladiství. Velmi závažná je alkoholová otrava
u dětí, která může probíhat nezvykle a vzniká již při daleko
menších dávkách alkoholu než u dospělého.
Příznaky:
1. Lehká otrava: euforie, ztráta zábran, zpomalené životní
funkce, ztráta tělesného tepla.
2. Střední otrava: poruchy rovnováhy, koordinace a smyslů,
snížené vnímání bolesti.
3. Těžká otrava: zmatenost, poruchy vědomí, bezvědomí,
poruchy dechového a oběhového systému, zvracení
Příčina:
Předávkování organismu alkoholem. Smrtelná dávka alkoholu pro dospělého se pohybuje v rozmezí 3,5–5 promile.
U dětí je tato hranice daleko nižší!!
Jak poznáme otravu alkoholem?
V lehčích stádiích je postižený dezorientovaný, vrávorá, mluví nesouvisle a o neexistujících věcech, může být pomočený,
může mít zimnici.
V těžších stádiích má postižený křeče, poruchy vědomí až
koma, z úst má zápach po alkoholu, možná je porucha dýchání
a zástava srdce, zvracení (velké riziko aspirace), může končit
latentně.
KAZUISTIKA:
Byla krásné velikonoční pondělí a maminka pustila svého
třináctiletého syna s kamarády, aby si šli něco vymrskat. Jednou ho telefonicky dopoledne zkontrolovala, vše se jí zdálo
v pořádku, protože syn s ní do telefonu mluvil naprosto střízlivě.

Ovšem opak byl pravdou, již měl trošku popito, a když zjistil,
že už nebude mít kontrolu, chtěl se vyrovnat ostatním avšak
starším kamarádům, tak s nimi musel držet tempo v pití alkoholu…. Najednou se začal potácet, padat na zem, byl dezorientovaný a zvracel. Co byste udělali v roli jeho kamarádů nebo
v roli náhodných přihlížejících?
a) Nic, pít jsme mu taky nepomáhali.
b) Uklidnil bych jej, položil na bok (z důvodů zvracení).
c) Proč já bych někomu měl pomáhat, když mi by nikdo nepomohl?
d) Zjistil bych fyziologické funkce a zda je orientovaný.
e) Nevšímal bych si jej.
f) Kontaktovat rodiče a nebo dle stavu ZZS (155).
Správné řešení: b; d; f;
PRVNÍ POMOC
Kontrola základních fyziologických funkcí.
V případě zástavy oběhu zahájit resuscitaci.
Zavoláme ZZS.
Uložíme postiženého do stabilizované (zotavovací) polohy.
Kontrolujeme zvracení, kvůli velkému riziku aspirace a následného udušení.
U postiženého při vědomí se snažíme vyvolat zvracení, tak
aby nedošlo k dalšímu vstřebávání alkoholu do organismu.
Snažíme se udržet tělesné teplo. (postiženého přikryjeme)
A proto si važte svého zdraví a pijte s mírou!
KRÁSNÉ VELIKONOCE!
Zdroj:
www.wikipedia.com • www.lekarionline.cz • www.vitalita.cz
Nikola Dorazínová
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Fryštačanu Tomáši Konečnému jde polská Superliga k duhu
“Hlavním důvodem proč jsem do Polska šel, je liga. Polská nejvyšší soutěž
je mnohem kvalitnější. Je to vidět i na
mojí hře, že se vyhrávám. Jsou tam
v podstatě samé těžké zápasy, které
jsem tady v české Extralize neměl.
Navíc v Česku jsem s El Niněm vyhrál
šest mistrovských titulů, už nebylo kde
brát. Potřeboval jsem změnu. Myslím si,
že to byl dobrý krok.“
Jak si v polské Superlize vedete?
“Sezóna se prozatím vyvíjí dobře.
Jsme ve hře o play-off. Uvidíme, co dál.“
Dají se porovnat tréninkové a finanční podmínky v Polsku s působením
v El Niňu?

Titulem českého šampiona ve
dvouhře pro rok 2014 se může od první
březnové neděle pyšnit stolní tenista
(Fryštačan) Tomáš Konečný, hrající
v této sezóně za polský klub TTS
CARBO-KOKS Polonia Bytom.
Osmadvacetiletý český reprezentant na JKD SPED mistrovství České
republiky v Plzni překonal všechny své
soupeře, včetně obhájce titulu Dmitrije Prokopcova. Finálové utkání mělo
pikantní nádech, oba jeho aktéři před
časem oblékali dres mnohonásobného
českého šampiona SF SKK El Niňo Praha. V repríze finále mistrovství České republiky 2010 v Hodoníně byl úspěšnější
Tomáš Konečný, který svou pouť turnajem zakončil zlatou tečkou. Po vítězství
4:2 nad Dmitrijem Prokopcovem rozmnožil svoji sbírku domácích titulů
o ten nejcennější. “Byl to pro mě zcela
jistě nejúspěšnější šampionát. Double
jsem už získal, ale bylo to ve čtyřhře
a v mixu. Tady v Plzni jsem vyhrál dvouhru a s Tomášem Treglerem potřetí za
sebou čtyřhru. To je určitě daleko cennější.“
Vaše cesta za titulem nebyla snadná. Sehrál jste dva těžké sedmisetové
zápasy s Hanákem a pak v semifinále
se Širučkem, kdy jste otáčel skóre z 1:3
na 4:3. A nakonec přišlo vítězství nad
turnajovou jedničkou Prokopcovem.
Bylo finále nejtěžším zápasem v turnaji?
“Dima je Dima. Je to hráč první
stovky světového žebříčku, tudíž velice silný soupeř. Každý zápas s ním je
těžký. Já jsem ve finále dobře přijímal
a byl jsem celkově aktivnější. A to bylo
pro výsledek utkání rozhodující.“
Před touto sezónou jste změnil
klubový dres. Z pražského El Niňa jste
zamířil do Polska…
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“Předně musím říct, že stále trénuju
v Praze na El Niňu. Do Polska dojíždím
hlavně na zápasy a někdy tam pár dní
zůstanu. A co se týká finančních podmínek, tak jsou jednoznačně lepší
v Polsku.“
Klub, ve kterém hrajete, má dost
“široký“ název TTS CARBO-KOKS Polonia Bytom. Co si pod tím máme představit?
“Carbo-Koks jsou uhelné doly, dva
hlavní sponzoři našeho klubu. Proto
jsou v jeho názvu. Jinak klub sídlí ve
městě Bytom. A Polonia, to je část tohoto polského města, které leží u Katovic.“
František Zálewský

Poděkování městu za podporu
Při všech svých devíti startech na mistrovství světa v orientačním běhu od
Japonska (2005) po Finsko (2013) jsem hrdě prezentoval své rodné město,
které podporovalo mé působení v české reprezentaci.
Tento hezký leč neolympijský sport nedostává velkou státní podporu, která
by zajistila jeho fungování, a proto je každá koruna od soukromých či veřejných
dárců velmi ceněna. Reprezentace České republiky je vrcholem ledovce sportovních a volnočasových aktivit, která motivuje širší veřejnost, aby chtěla dokázat
víc a vydat ze sebe to nejlepší. Ačkoliv jsem se v průběhu vysokoškolských studií
z Fryštáku postupně vzdaloval, od Brna k Praze až po švédský Stockholm, snažil
jsem vždy prezentovat své město, kde jsem vyrůstal. Vrcholový sport je obrovskou
výzvou, která umožňuje poznávat vlastní hranice a naučit se pokorně vítězit i hrdě
prohrávat. Orientační běh bych doporučil všem, kteří mají vztah k přírodě a chtějí
se pohybovat ve zdravém prostředí. Rok 2013 byl pro mě posledním reprezentačním. Úsilí, které jsem věnoval sportu a studiu, bych chtěl dále věnovat pracovní
inženýrské kariéře, budoucí rodině a také trénování mládeže. Věřím, že si nadále
v životě udržím dostatek pohybu a tento sportovní koníček snad nikdy neopustím.
Doufám, že v mých šlépějích půjde mnoho mladých z Fryštáku, Zlína či Holešova,
z oddílů, které jsem reprezentoval. Ještě jednou děkuji městu Fryšták za podporu
a Vám občanům přeji co nejhezčí rok 2014.
Foto: Bratři Dlabajovi při organizování orientačního běhu v rámci dne Fair Play
ve Fryštáku.
Fryštácké listy 4/2014
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Zdroj Wikipedia
Odstavná plocha Také známá
jako záchytné parkoviště, je oblast
určena pro parkování vozidel v zemích,
kde auta tvoří dominantní část dopravy. Odstavné plochy/záchytná parkoviště slouží k dlouhodobému odstavení
vozidel (více než 2 hodiny). Slouží pro
zaměstnance, obyvatele domů nebo
přespolní uživatele hromadné dopravy. Většinou jsou situovány na okraji
měst.

Není to zas tak zlé...
V týdnu od 10. do 14. března mapovali naši zahraniční dobrovolníci ve spolupráci s žáky 8. třídy základní školy parkování na náměstí. Jednalo se o 76 míst
a v časech mezi 7. a 18. hodinou jsme sledovali pohyb na parkovištích. Vznikla
tak precizní analýza, za kterou by se nemusely stydět ani renomované firmy, které
by si účtovaly minimálně 10 tisíc korun. Za to velký dík patří Dinkovi, Monice,
řediteli ZŠ Liboru Sovadinovi, Lence Truhlářové a všem ze třídy 8. A.
Snažili jsme se především spočítat
pět ukazatelů: vytíženost parkovišť,
obrátkovost na jednotlivých místech,
průměrný čas parkování, celkový počet
vozidel, který se na náměstí vystřídal
a počet aut, která tu stojí celodenně.
Parkoviště před obchodním domem. Nachází se zde 13 míst s příčným
stáním. Z toho 3 místa bývají celodenně obsazena a na další třech stávají
auta déle než 2 hodiny. Většina pohybu
se odehrává na zbylých 7 místech. Za
den se tu vystřídá průměrně 109 aut
dopoledne a 72 odpoledne. Největší obsazenost je mezi 8. a 10. hodinou, kdy
je obsazeno 88 % míst.
Parkoviště před penzionem. Nachází se zde 11 míst s podélným
stáním, včetně jednoho reservovaného.
Z toho 6 míst bývá celodenně obsazeno
a na dalších dvou stávají auta déle než
2 hodiny. Na zbylých třech místech se
za den vystřídá průměrně 40 aut. Velká
obsazenost je tu po celý den a pohybuje
se mezi 83 a 88 %. Největší pohyb je na
místě před bankomatem.
Parkoviště před poštou. Nachází
se zde 19 míst s příčným stáním,
včetně jednoho pro invalidy a 5 míst
s podélným stáním u parku. Celodenně
bývají obsazena 3 místa před poštou
a na dalších šesti stávají auta déle než
2 hodiny. Většina pohybu se odehrává na zbylých 10 místech. Za den
se tu vystřídá průměrně 110 aut před
poštou a 54 naproti ní. Největší obsazenost je mezi 8. až 9. hodinou
a mezi 15. až 16. hodinou.
Parkoviště mezi parkem a zastávkou
MHD. Nachází se zde 27 míst s příčným
stáním, včetně dvou míst pro invalidy.

Z toho 8 míst býva celodenně obsazeno
a na dalších osmi stávají auta déle než
2 hodiny. Na zbylých deseti místech se
za den vystřídá průměrně 200 vozidel.
Největší obsazenost se pohybuje mezi
70 a 77 %.
Stačí najít místo pro 20 aut a uleví
se. Zdá se tedy, že největší zátěží pro
pohodové parkování je cca 20 vozidel,
která na náměstí stojí po celý den
a zabírají čtvrtinu kapacity. Dalších 16
míst bývá obsazeno vozidly parkujícími
déle než 2 hodiny a prostor na náměstí
by se pro ně našel. Ostatní, tedy 94 %
z 596 aut, denně parkuje do 2 hodin.
Myslíme si, že více už není třeba vysvětlovat.
Také jsme si všimli? K pohodlnějšímu parkování by přispěly vodorovné dopravní značky (čáry na dlažbě).
Aktuálně pruhy jednotlivých parkovacích
míst nejsou zřetelné, a tak se občas
stává, že některá vozidla stojí přes dvě
místa. Na kraji silnice před obchodním
domem schází plná žlutá čára zakazující stání vozidel, která brání ve výhledu
a komplikují zajíždění a vyjíždění vozidel
z parkoviště. Také nejsou příliš respektována vyšrafovaná místa vedle penzionu a místo pro invalidy před poštou.
Co dál? V minulém čísle jsme nesprávně uvedli, že v rámci chystané rekonstrukce náměstí se s placeným parkováním počítá. Neověřili jsme si tuto
informaci z více zdrojů a ve skutečnosti
je to tak, že na plochu placeného parkování se dotace nevztahuje po dobu
udržitelnosti projektu, tedy pěti let.
Parkovacích kotoučů se toto omezení
netýká. Dohled není problém, ale není
klíčový. Informovali jsme se i na možná

úskalí kontroly regulovaného parkování
u Jiřího Sýkory, vedoucího oddělení Policie ČR ve Fryštáku. Nebyl by problém
s
pravidelnou
kontrolou
celého
náměstí. Pokuty za špatné parkování
činí v blokovém řízení do výše 2 tisíc
korun a za neoprávněné stání na místě
pro invalidy je sankce ve správním
řízení 5 – 10 tisíc korun. Regulaci parkování v centru jako finální krok musí
předcházet:
- vznik legálních míst pro parkování
v okolních ulicích jako varianta první.
Již dnes se tam parkuje, ale nejsou
dodrženy například 3 metry pro jízdní
pruh v každém směru,
- nebo placené celoroční stání pro
rezidenty a zaměstnance na vybraných
úsecích náměstí,
Ale lidé budou nadávat… Slyšíme
často tento argument. Proti změnám
mohou být především ti, kteří zde celodenně parkují. Ale podle analýzy
to vypadá tak, že proti 20 možným
odpůrcům zde stojí minimálně 580
řidičů denně, kterým by změna přinesla
mnohem větší pohodu.
600 aut denně je veliké lákadlo.
Vynásobte si toto číslo třeba jen 10 korunami, pak 5 dny v týdnu a 44 týdny
v roce a vyjde vám možný roční výnos,
lákavý jak pro město, tak především
pro společnosti poskytující služby
v této oblasti. Velmi bychom si přáli,
aby případná jednání s těmito subjekty
byla vždy veřejně dostupná.
Co je klíčové? Klíčová teď není regulace, ale smysluplná nabídka
umístění pro 20 celodenně parkujících
řidičů v okolí centra, zároveň však žádné omezení pro tamní obyvatele. Zbývá
tedy ještě analýza okolních ulic a provizorních parkovišť. O jejím výsledku
a také o tom, jak nám zastupitelé města odpověděli na následující otázky, vás
budeme informovat v příštím vydání.
Může existovat souvislost mezi
dostupností parkování v centru města,
spokojeností parkujících návštěvníků
a tržbami podnikajících subjektů v blízkosti parkovacích ploch (v centru)?
Jak často na náměstí parkujete?
tč
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V měsíci dubnU 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Justina Backová
Jiří Dofek
Karel Harna
Anežka Chudárková
Marie Jasenská
Josef Juhaňák
Marie Krištofová
Marie Matelová
Zdeňka Petříková
Vlasta Poledňáková
Jiří Slaměna
Maria Urbášková
Česlav Zapletal
Anna Zapletalová
ZLATOU SVATBU – 50 let od
uzavření manželství – slaví manželé
ANTONÍN a JINDŘIŠKA BŘEZÍKOVI.

Blahopřejeme!

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

Páteční farmářské trhy
v dubnu

Významného životního jubilea se dožívají manželé
Česlav a Anna Zapletalovi

18

Od pátku, 4. dubna, se již můžete
těšit na pravidlené páteční trhy na náměstí. V pátek 18. 4. trh nebude, protože bude Velký jarní trh v sobotu 19.
dubna.
Účast přislíbili tito prodejci:
Farma Němcovi - mléčné a masné
výrobky + kuřata + králíci
Zahradnictví Syrovín – jarní zelenina
+ přísady
Martina Grulichová – frgály a slané
tyčky
Ovčí sýry a produkty z farmy Zázrivá
Jana Veselá – víno z černého rybízu
Bylinky otce Pleskače
... nečekané změny mohou nastat,
sortiment budeme dále postupně rozšiřovat… Opět připomínáme možnost
prodeje vlastních výpěstků (přepěstků)
či dalších produktů.

Fair Play Fryšták
Fryštácké listy 4/2014

Těšíme se na Fair Play

ODVOZ A Ekologická
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ

placená inzerce

placená inzerce

Ač je teprve duben, několik nadšených dobrovolníků už připravuje červnový festival Fail Play Unit 4, který i letos najdete v areálu
kolem rybníku v Horní Vsi. Bude to v sobotu, 14. 6. a opět se bude
nač dívat... a samozřejmě vše si zdarma vyzkoušet. Tohle je jedna
z hlavních myšlenek akce - rozšířit nabídku smysluplného trávení
času především mladých lidí. Zdarma, bez alkoholu a drog, v přátelské nesoutěžní atmosféře. Třeba se potkáme již při přípravě
akce v areálu v pátek 13 :)
Ač nízkorozpočtová akce, přesto je potřeba investic. Rádi bychom tímto za podporu poděkovali Městu Fryšták, Nadaci Vodafone, společnosti Continental Barum, Z studiu, firmě Cais a dalším
sponzorům. 
tč

včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel. 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř kompletní

autovrak –– vyplatíme
vyplatíme 1000,autovrak
1000Kč
Kč
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zajišťujeme veškeré pohřební a kremační služby
■
■
■
■
■
■

sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

Kvítková 248, 760 01 Zlín (roh Kvítkové a Lorencové 1. patro)
tel. 577 434 534 / mob. 723 490 883 – NON STOP
Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Grafická úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006
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Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00

