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Policie ČR ve Fryštáku otevřela
novou služebnu přímo na náměstí

Foto: P. Nášel
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Nejvyšší vedení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a zástupci
místní správy a samosprávy ve středu
4. ledna slavnostně otevřeli prostory,
které má nově k dispozici Obvodní
oddělení PČR ve Fryštáku. Doposud
policisté sídlili v budově místního
družstva. Teď jsou přímo v centru samotného Fryštáku.
Ještě před rokem reálně hrozilo,
že obvodní oddělení zanikne. Na nájemné obvodu se skládalo několik
obcí z mikroregionu Lukovské podhradí. I pro ně však začínaly být ﬁnanční příspěvky policii přítěží. Řešení se
našlo přímo ve Fryštáku. Městský
úřad nám dal k dispozici své prostory
a navíc je na vlastní náklady nechal
zrekonstruovat. Nájemné tedy policie nemusí platit vůbec, tedy až na
náklady za spotřebovanou energii.
Pomoc Městského úřadu ve Fryštáku
při slavnostním otevření ocenil ředitel
Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Bedřich Koutný.
Obvodní oddělení Fryšták je oddělením nejmenšího typu. Policisté
mají na starosti cca 15 500 obyvatel. Rozlohou 175 km² jde však o druhé největší území v rámci zlínského
okresu (největší plochu mají Valašské
Klobouky). Policisté zde ročně řeší
průměrně 120 trestných činů a stovky přestupků.
Územní odbor Zlín má celkem osm
obvodních oddělení (Zlín, Luhačovice,
Vizovice, Slavičín, Fryšták, Napajedla,
Otrokovice, Valašské Klobouky). Až
na Napajedla a Fryšták sídlí všechna
v prostorách, které jsou v majetku Policie ČR.
mjr. Ing. Jana Bartíková
vedoucí preventivně informačního
oddělení

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 10/2011/VI ze dne 14. prosince 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání ZMF č. Z 9/2011/VI ze
dne 14. 11. 2011 a v souladu s ust.
§ 95 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, schvaluje doplnění tohoto zápisu
v bodě č. 3 d) - připomínky zastupitelů
– v tomto znění:
a) „MUDr. A. Prusenovská se dotazovala, zda bylo zastupitelstvem předem
projednáno ﬁnancování této akce, zda
město nebo zastupitelstvo bylo informováno žadatelem o zahájení realizace
opravy komunikace (v plánu 3-4/2012,
ale realizace proběhla již 10/2011),
proč ZMF nebylo informováno o této
opravě na zasedání 19. 10. 2011, když
byla tato akce již zahájena (dodatečně
KV dle fotodokumentace zjištěno, že
práce byly rozběhnuty již 8. 10. 2011)“.
b) „ Ruší se věta, že FV při ZMF komplexně projednal - bez připomínek.“
• ZMF bere na vědomí zápisy z jednání
RMF č. R 17/2011/VI ze dne 23. 11.
2011 a R 18/2011/VI ze dne 7. 12.
2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 13. 12. 2011 bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězené dotazy zastupitelů bere na vědomí plnění
rozpočtu města Fryštáku za období leden až 13. 12. 2011 včetně aktuálního
stavu dlouhodobých závazků města bez
připomínek.
• ZMF v návaznosti na Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu ust. §13 odst. 1 z. č.
320/2001Sb. (kontrola INTERIM na
místě č. ZL/1105/IS/F/01) ve věci uvolnění dotace na akci Polyfunkční objekt
s hasičskou zbrojnicí odkládá přijetí dotace a navrženého rozpočtového opatření do doby schválení konečné výše
této dotace.
• ZMF na základě schválení rozpočtového opatření města Fryštáku č. 19/
2011 v celkové výši 8.673.600 Kč
schvaluje nově parametry rozpočtu
města Fryštáku na rok 2011 takto: příjmy ve výši 37.056.000,- Kč-, výdaje ve
výši 52.599.600,- Kč, a deﬁcit ve výši
15.543.600,- Kč.
• ZMF v schvaluje poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů a komisí v r. 2011.
• ZMF bere na vědomí informace
o členství města v dobrovolných svazcích obcí.
• ZMF s platností od 1. ledna 2012
schvaluje do data schválení rozpočtu
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města Fryštáku na rok 2012 ve smyslu ust.§ 13 zákona č. 250/2000 Sb,
rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
v platném znění, pro zajištění hospodárného nakládání s ﬁnančními prostředky
města Fryštáku v počátečních měsících
roku 2012 rozpočtové provizórium, jehož pravidla se stanovují takto: celkové
měsíční výdaje města Fryštáku mohou
odpovídat maximálně skutečnosti 1/12
(jedné dvanáctiny) celkových daňových
a nedaňových příjmů a dotací (mimokapitálových) roku 2011 s výjimkou měsíce ledna 2012, kdy celkový měsíční
výdaj podle výše speciﬁkovaného výpočtu za tento měsíc může být zvýšen
o úhradu územního plánu Fryštáku dle
platné SOD (zhotovitel: AKTÉ projekt
s. r. o., Kroměříž).
• ZMF schvaluje dokument Zásady pro
poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Fryštáku v roce
2012.
• ZMF bere na vědomí informace Ing.
M. Jaška ve věci pohledávky města
u nájemce městského bytu v objektu obč. vybavenosti čp. 16 na ul. P. I.
Stuchlého s tím, že deﬁnitivně rozhodne až po vyčíslení konečné výše dluhu.
• ZMF v návaznosti na žádost o poskytnutí dotace v rámci regenerace
městské památkové zóny a památkově
chráněných objektů, podanou sl. S. Zatloukalovou, Fryšták, na MK ČR za účelem zajištění státní podpory na opravu
střešní konstrukce a komínových těles
památkově chráněného objektu Hrubá
hospoda schvaluje zařazení poskytnutí desetiprocentního příspěvku z rozpočtu města Fryštáku na r. 2012, a to
z předpokládaných celkových nákladů
ve výši 998.693,- Kč vč. DPH dle projektu, tj. tedy příspěvek města ve výši
do 100.000,- Kč vč. DPH.
• ZMF schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města
Fryšták č. 4/2010 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem ﬁnancí ČR podle
jiného právního předpisu.
• ZMF schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní
terminál a herní místo lokálního herního
systému.
• ZMF souhlasí se zajištěním spoluﬁ nancování projektu „ Stará brázda vypráví – kapitoly z dějin fryštácko – kanianských“, a to vyčleněním prostředků

z rozpočtu města Fryštáku v roce
2012.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o jednání zástupců vedení (pí Kvapilová, Mgr. M. Ševčíková, pí J. Kojecká)
zařízení DCHB Fryšták, p. o., Krajského
úřadu Zlínského kraje (Ing. Chovancová)
a zástupce města (starosta) s obyvateli
DCHB ve věci přípravy převodu DCHB
Fryšták z vlastnictví kraje do vlastnictví
města Fryštáku vč. rozhodnutí Zlínského kraje o posunutí termínu tohoto převodu ke dni 1. 7. 2012.
• ZMF schvaluje záměr zřídit organizační složku bez právní subjektivity Technické služby Fryšták formou transformace
úseku zaměstnanců města kategorie
převážně manuálně pracujících (nyní
úsek OSMM), a to k 1. 4. 2012, a ukládá starostovi předložit návrh zřizovací
listiny a připravit podklady pro výběrové
řízení na obsazení místa vedoucího této
organizační složky.
• ZMF neschvaluje ke dni 15. 12. 2011
zveřejnění záměru prodeje části městských pozemků p. č. 8/2 a p.č. 28,
o celkové výměře cca 35 m², oba v k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro
využití jako parkovací plochy, fě GERES
Group, s. r. o., Fryšták, za cenu ne nižší
než je stanovena znaleckým posudkem,
s podmínkou úhrady geometrického
plánu, znaleckého posudku a návrhu na
vklad.
• ZMF neschvaluje prodej městského
pozemku p. č. 344, trvalý travní porost,
o výměře 765 m², v k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, pro využití jako zahrady, panu O. Cholečkovi,
Fryšták a doporučuje v případě zájmu
avizovaného v žádosti využít institutu
nájemní/výpůjční smlouvy.
• ZMF zveřejňuje záměr vybudovat část
infrastruktury (zpevnění povrchu MK
a veřejné osvětlení) na ulici Pekárkova
a uzavřít smlouvu mezi městem Fryšták
a majiteli (částí) pozemků v této lokalitě
za účelem stanovení podmínek ﬁnancování dokončení infrastruktury.
• ZMF schvaluje ke dni 15.12. 2011
zveřejnění návrhu uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Kolaja,
přípojka NN“, umístěného na pozemcích p. č. 103/2, 105/5 a 105/6, vše
v k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje ke dni 15.12. 2011
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zveřejnění návrhu uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení „Fryšták, p. Pulec, kabelová smyčka NN“, umístěného
na pozemku p. č. 49/2 v k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břeme-

ne s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.
• ZMF bere na vědomí informace KV při
ZMF - viz zápis ze zasedání výboru.
• ZMF bere na vědomí informace Ing.
S. Velikovského, CSc., předsedy ﬁnančního výboru, viz zápis ze zasedání výboru a tiskem předložený materiál, bez
připomínek s tím, že ukládá předsedovi

a Ing. M. Jaškovi prověřit výsledky podkladů předložených společností BEST
PRICE ENERGY.
• ZMF ukládá Ing. S. Velikovskému,
CSc., ve spolupráci s řediteli ZŠF a ZUŠ
Morava připravit pro další zasedání
zastupitelstva kalkulaci nákladů na vyučovací jednotku, popř. na m² využité
plochy.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 19/2011/VI ze dne 28. prosince 2011 (Výběr)
• RMF schvaluje s platností od 1. 1.
2012 Dodatek č. 2 k Organizačnímu
řádu města Fryštáku, kterým se v rámci
Odboru správy majetku města Fryštáku nově zřizuje funkce správce Polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí
Fryšták.
• RMF schvaluje s platností od 1. 1.
2012 navýšení celkového počtu zaměstanců města Fryštáku o jednu
pozici (správce Polyfunkčního objektu
s hasičskou zbrojnicí Fryšták), čímž tedy
k výše uvedenému datu schvaluje počet všech zaměstnanců města Fryštáku
na 21.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi a Ing. M.
Kasalovi v termínu do 31. 3. 2012 připravit úpravu organizační struktury odboru správy majetku města v návaznosti na avizované záměry města (potřeby
technické správy města, avizovaný převod nemovitostí, péče o p. o. města.
• RMF schvaluje uzavření pracovní
smlouvy mezi městem Fryšták, a p. L.
Richtrem, Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o ukončení platnosti pracovní smlouvy,
uzavřené mezi městem Fryšták a Ing.
V. Ticháčkovou za účelem zástupu za
dlouhodobě nemocnou zaměstnankyni
města pí N. Adamíkovou, a to ke dni
31. 12. 2011, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody č. 2
o změně sjednaných podmínek k pracovní smlouvě uzavřené mezi městem
Fryšták a Mgr. J. Krčmou, kterou se
s platností od 1. 1. 2012 stanovuje
rozsah pracovního úvazku ve výši 100%
(tzv. celý), a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti mezi městem Fryšták,
a A. Zapletalovou, Fryšták, za účelem
výkonu knihovnice (výpomoc), a to na
dobu určitou r. 2012 a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje dokument Provozní
řád Polyfunkčního objektu s hasičskou
zbrojnicí Fryšták.

• RMF schvaluje Interní směrnici města
Fryštáku č. 5/2011 - Odepisování dlouhodobého majetku města Fryštáku.
• RMF schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro období
r. 2012.
• RMF schvaluje Interní směrnici města
Fryštáku č. 6/2011 - Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města
Fryštáku pro r. 2012.
• RMF bere na vědomí informaci starosty a OSMM, že na zveřejněný záměr
pronájmu nebytových prostor ve 2. NP
v objektu Zdravotního střediska Fryšták
doposud nikdo nereagoval.
• RMF zveřejňuje dnem 28. 12. 2011
záměr pronájmu městského pozemku
p. č. 344, trvalý travní porost, o výměře
765 m², v k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a to na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje umístění reklamních
zařízení na sloupu veřejného osvětlení
č. 28 a č. 29 na ul. Souhrady žadateli
fě OBAL PRINT, s. r. o., Fryšták, zast.
Ing. M. Vavřičkou, jednatelem společnosti od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou.
Zároveň schvaluje uzavření smlouvy
o umístění reklamních zařízení na sloupu veřejného osvětlení na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dohod o provedení práce a činnosti mezi městem
Fryšták a smluvními partnery (fyzické
osoby) a pověřuje starostu podpisem
těchto dohod.
• RMF schvaluje pro r. 2012:
- udělení věcných darů pro snoubence,
kteří uzavřou manželství před Městským úřadem ve Fryštáku, přičemž alespoň jeden z nich má trvalý pobyt ve
Fryštáku.
- udělení věcných darů jubilantům
(80,85, 90 a výše let každý rok).
- udělení věcných darů (dárkový koš) ke
zlatým či diamantovým a při obřadu vítání dětí do života.
• RMF pověřuje Ing. J. Košáka projednat s R. Svačinou žádost o snížení výše
ceny nájmu ve Víceúčelovém sociálním

zařízení Šenk v Horní Vsi vč. konzultace
možností stavebně - technických investic do tohoto zařízení.
• RMF doporučuje ZMF schválit výkup
pozemku poz. p. č. 937/3, zapsaný na
LV 813, ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 190m², k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, od vlastníků – M. Metelové, E.
Kalábové, J. Kotasové a E. Frölichové,
a to za cenu znaleckého posudku, za
účelem majetkoprávního vypořádání
vlastnických vzahů („cizi stavba na cizím pozemku“).
• RMF bere na vědomí informace společnosti EKO-KOM, a. s., o změnách
v sazbách odměn pro obce - zpětný odběr a využití odpadů z obalů bez připomínek.
• RMF bere na vědomí sdělení MŽP
ČR - prodloužení platnosti stanoviska
k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí - záměr Rychlostní silnice R49, stavba 4902.1 Fryšták - Lípa,
1. etapa, kterým se platnost původního
stanoviska prodlužuje o pět let, tj. do
16. 11. 2016.
• RMF bere na vědomí zadávací dokumentaci pro účely výběrového řízení na
zajištění dodavatele stavby Revitalizace
náměstí Míru ve Fryštáku a ukládá starostovi zajistit neprodlené projednání
této záležitosti na zasedání zastupitelstva.
• RMF schvaluje uzavření pojistné
smlouvy o komplexním pojištění vozidla
- Global: P206 (čís. sml. 6288280263)
s datem pojištění od 28. 1. 2012, a to
mezi městem Fryšták, a spol. Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance
Group, Praha pro vozidlo ve vlastnictví
města – Peugeot 206 (VIN VF32EHFX44432498), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Zápis ZMF
č. Z 01/2012/VI z 5. 1. 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku č. Z10/2011/VI ze dne 14. 12.
2011 vč. jeho doplnění bez připom.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání
RMF č. R19/2011/VI ze dne 28. 12.
2011 bez připomínek.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 4
zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, si vyhrazuje
pravomoc rozhodnout o parametrech
zadávací dokumentace veřejné zakázky
na zajištění dodavatele akce Revitalizace náměstí Míru Fryšták.
• ZMF schvaluje znění zadávací dokumentace na výběr dodavatele akce Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku - viz
příloha č. 2 tohoto zápisu (CD-nosič) –
včetně doplnění, že nabídky budou obsahovat i doložení minimálních mechanicko technických parametrů použitých
materiálů a závazek provedení hydrogeologického průzkumu zhotovitelem na
své náklady.
• ZMF pověřuje starostu města Mgr.
Lubomíra Doležela jednat se zástupci
ÚRR RS SM ve věci záměru uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace z prostředků Evropské unie č.
ÚRR D-2011/0128/OKP (ROP RS SM),
kterým se nově stanoví původně sjednaný termín předpokládaného zahájení
prací na akci Revizalizace náměstí Míru

ve Fryštáku, a to z důvodu dodatečného
zpracování dokumentace pro realizaci
této stavby.
• ZMF ukládá Finančnímu výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku zpracovat
stanovisko k ﬁnancování akce Kanalizace Vítová.
• ZMF doporučuje RMF schválit snížení
výše ceny nájmu provozovateli zařízení Šenk v Horní Vsi, a to ve výši 50 %
v období leden až duben 2012.

Zápis RMF
č. R 01/2012/VI z 9. 1 2012 (Výběr)
• RMF v souladu s ust. § 6 odst. 6 zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, pověřuje Ing. arch. J. Kudělku, vedoucího
Stavebního úřadu Fryšták, zpracováním
a projednáním změny územního opatření o stavební uzávěře na území města
Fryštáku.
• RMF v souladu s ust. čl. č. X bod č.
2 Zřizovací listiny p. o. ZŠF souhlasí
s přijetím věcného daru v podobě 44
ks sazenic ovocných stromků v hodnotě
10 tis. Kč ve prospěch této organizace.
• RMF v souladu s ust. čl. č. X bod č.
2 Zřizovací listiny p. o. ZŠF a v návaznosti na ust. § 36 zák. č. 561/2004Sb.
(školský zákon), v platném znění, bere
na vědomí informace Mgr. L. Sovadiny,
ředitele základní školy, o konání zápisu
žáků do 1. ročníku školní docházky bez
připomínek.

• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o umístění reklamního zařízení, uzavřené mezi městem Fryšták
a fou OBAL PRINT, s. r. o, Fryšták, kterým se celkový počet využitých sloupů
veřejného osvětlení snižuje z původních
dvou na jeden, a to sloup č. 28, čímž se
také snižuje původní částka a kterým
se stanovuje termín umístění tohoto
reklamního zařízení k datu 1. 2. 2012,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• RMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek dle ust. bodu č.
1 písm. b) IS MF; č. 2/2011, s ohledem
na dosud neschválený rozpočet města
Fryštáku na r. 2012 a v návaznosti na
stanovená pravidla schváleného rozpočtového provizoria města Fryštáku na
r. 2012 schvaluje pořízení nábytku do
POsHZF, neboť touto transakcí nedojde
k překročení objemu v čerpání prostředků města dle zmiňovaných pravidel rozpočtového provizoria, a ukládá Ing. M.
Kasalovi neprodleně zajistit realizaci
této dodávky.
• RMF schvaluje účast města (registraci) v informačním systému Uspoř a podpoř za účelem realizace elektronických
aukcí, souhlasí s Všeobecnými podmínkami fungování informačního systému
poskytovatele služby, tj. Agentury rozvoje elektronických aukcí proti korupci, o. s., Hrabyně, souhlasí s úhradou
ročního registračního poplatku a pověřuje starostu podpisem registračního
formuláře.

Všichni lidé veselé mysli, jste srdečně zváni
DO MASOPUSTNÍHO PRŮVODU.
Věk nerozhoduje.
Dobrou náladu a masky s sebou!
Občanské sdružení ROZRUCH pořádá

dne 18. 2. 2012
po nultém ročníku a 1. oﬁciálním ročníku
již 2. oﬁciálně neoﬁciální ročník

VODĚNÍ MEDVĚDA VE FRYŠTÁKU.
PROGRAM:
Zahájení v 8 h v Dolní Vsi u restaurace LEPA
PŘEDÁNÍ NADVLÁDY NAD MĚSTEM
v 10–11 h na náměstí Míru.
UKONČENÍ ve 14–15 h v Horní Vsi
na točně u manželů Ostrčilíkových
(spojení ulic Hornoveská, Formanská
a Korábová).
TRASA PRŮVODU:
ul. Dolnoveská – ul. 6. května – nám. Míru
– ul. Komenského – ul. Drahová – ul. Hornoveská.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

Plnění rozpočtu Města Fryštáku k datu 31. 12. 2011
PŘÍJMY

Název

třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

PŘÍJMY CELKEM

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

matrika, evidence obyvatel, OP, KPOZ

28,260,000.00
2,717,600.00
1,050,000.00
5,028,400.00

29,129,747.51
3,380,536.62
1,055,360.00
5,003,394.29

103
124
101
100

37,056,000.00

38,569,038.42

104

Sňatky ve Fryštáku uzavřené
– z toho v Lukovečku
9
– z toho církevní
4
Fryšt. obč. uzavřelo sňatek
24
Rozvodů fryšt. občanů
11
Zápisů rozvodů do matriky
6
Dodatečné zápisy do matriky
0
Úmrtí na území – Fryštáku
10
– Lukovečka
3
Fryštáckých obč. zemřelo
28
Dětí narozeno
36
Přihlášeno osob do Fryštáku
80
Odhlášeno osob z Fryštáku
46
Potvrzení vydaná matrikou
2
Hlášení doruč. adresy
0
Potvrzení o zm. stavu – po sňatku
18
– rozvod, ovdovění
18
Potvrzení o změně TP i v obci
69
Rozhodnutí o zruš. TP
12
Usn. o ustan. opatrovníka ve SŘ
1
Úřední sdělení – z matriky
9
– z evidence obyvatel
9
Vrácení příjmení po rozvodu
0
Rozhodnutí o změně příjmení
0
Duplikátů matričních dokladů
19
Nahlédnutí do matriky
3
Určení otcovství
12
Vysvědčení o práv. způsob.
1
Zápis do zvláštní matriky
1
Prohlášení o volbě druhého jména
1
Osvědčení pro církev
4
Ověřovacích položek celkem
1.377
z toho 1.099/Kon/, 278/Plš/
Žádostí o OP
327
Potvrzení o OP /ztráty, odcizení,
skončení platnosti/
81
Žádostí o Osv. o st. obč. ČR na KÚ
9
KPOZ – vítání – obřady /33 dětí/
7
Jubilantů /68 návštěv/
238
Zlaté svatby /1 návštěva/
1
Diamantové svatby /3 návštěvy/
3
Smuteční rozloučení za MF
6
CZECH POINT – výpisy celkem
279
– z toho:
Rejstřík trestů celkem
71
/55 Kon +16 Plš/
Výpis bodů řidičů
10
/8 Kon + 2 Plš/
Obchodní rejstřík
36
/18 Kon + 18 Plš/
Katastr nemovitostí
119
/106 Kon + 13 Plš/
Živnost. registr
3
/3 Kon + 0 Plš/
Žádost o zříz. dat. schr. /2 Plš/
2
Autor. konverze /Kon/
38
přes CZECH Point zápisů
120
– z toho:
Hlášení dor. adresy
0
Zápis rozvodu
0
Zápis úmrtí
13
Zápis manž.
9
Změny trv. pobytu
98

VÝDAJE

Název

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

1014
1019
1032
1036
1039
2143
2212
2219
2221
2223
2229
2310
2321
3111
3113
3312
3313
3314
3316
3319
3322
3326
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3522
3523
3543
3549
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3636
3639
3722
3732
3745
4354
5311
5512
5522
6112
6149
6171
6223
6310
6399
6402
6409

Ozdravování zvířat a plodin
90,000.00
Ostatní zemědělská činnost
30,000.00
Lesní hospodářství (všeob. výdaje)
105,000.00
Lesní hospodářství - správa
25,000.00
Ostatní záležitosti les. hospodářství
10,000.00
Cestovní ruch
15,000.00
Silnice
1,473,600.00
Chodníky
3,303,100.00
Provoz veř. silniční dopravy
278,100.00
Bezpečnost silničního provozu
137,000.00
Ost. záležitosti v sil. dopravě
50,000.00
Vodovody - pitná voda
87,000.00
Kanalizace
4,517,300.00
Mateřská škola
869,700.00
Základní škola
4,992,700.00
Hudební činnost
194,000.00
Kino
58,000.00
Knihovna
1,140,200.00
Vydavatelská činnost
58,000.00
Kronika
97,200.00
Zachování a obnova kult. památek
97,000.00
Obnova kultur. hodnot
24,400.00
Činnost církví
5,000.00
Rozhlas
96,000.00
Ostatní sděl. prostředky (FL)
347,500.00
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
219,000.00
Sport. zařízení v maj. obce
852,500.00
Ostatní tělovýchovná činnost
202,600.00
Využití volného času mládeže
470,000.00
Ost. zájmová činnost a rekreace
37,000.00
Ostatní nemocnice
5,000.00
Odborné léčebné ústavy
6,000.00
Pomoc zdravotně postiženým
32,000.00
Ostatní speciál. zdravotní péče
2,000.00
Bytové hospodářství
164,700.00
Nebytové hospodářství
1,993,100.00
Veřejné osvětlení
1,194,500.00
Pohřebnictví
69,880.00
Výstavba a údržba inženýrských sítí
13,000.00
Územní plánování
124,000.00
Územní rozvoj
11,000.00
Technické služby
3,830,000.00
Sběr a svoz komunálního odpadu 3,349,000.00
Dekontaminace půd
25,500.00
Vzhled obcí a veř. zeleň
782,000.00
Chráněné bydlení
60,800.00
Bezpečnost a veřejný pořádek
10,000.00
Požární ochrana
8,636,800.00
Ost. činnosti v integr. záchr. syst.
30,000.00
Zastupitelstvo
1,476,000.00
Ostatní všeobecná vnitřní správa
19,800.00
Činnost místní správy
8,489,700.00
Mezinárodní spolupráce
570,100.00
Výdaje z ﬁnančních operací
510,000.00
Platby daní a poplatků SR
1,013,000.00
Finanční vypořádání minulých let
39,000.00
Ost. neinvestiční transfery
260,820.00

77,898.00
30,000.00
86,747.00
15,312.00
9,999.00
0.00
756,671.00
2,866,565.00
259,154.00
0.00
0.00
44,800.00
4,002,261.07
867,109.80
4,979,781.40
115,045.00
51,077.00
992,501.60
0.00
89,895.00
97,000.00
24,400.00
5,000.00
20,227.00
344,820.00
122,648.00
783,390.00
202,515.00
414,000.00
36,400.00
5,000.00
0.00
8,000.00
2,000.00
85,097.00
1,365,564.20
1,037,187.00
22,403.08
6,682.00
121,744.00
10,656.00
3,138,209.96
2,956,489.88
25,257.00
721,209.56
60,750.00
0.00
8,473,803.07
7,344.00
1,223,568.00
10,138.00
6,754,950.18
554,345.87
330,221.38
980,183.00
38,353.00
182,439.00

87
100
83
61
100
0
51
87
93
0
0
51
89
100
100
59
88
87
0
92
100
100
100
21
99
56
92
100
88
98
100
0
25
100
52
69
87
32
51
98
97
82
88
99
92
100
0
98
24
83
51
80
97
65
97
98
70

45,416,812.05

86

15,543,600.00

6,847,773.63

44

–15,543,600.00

–6,847,773.63

44

VÝDAJE CELKEM
třída 8

Financování

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

STATISTIKA ROKU 2011

Rozpočet upravený (Kč)

52,599,600.00

Dana Konečná
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Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ
V souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, a v návaznosti na
z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se vydává tento sazebník úhrad
Městský úřad Fryšták poskytuje na základě ustanovení § 9 odst. 2 z.č. 365/2000 Sb., v platném znění, úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě.
Městský úřad Fryšták poskytuje
ověřené výstupy z těchto veřejných
a z neveřejných evidencí:
1 . Výstup z katastru nemovitostí
Žadatel obdrží: úplný nebo částečný
výstup z LV k nemovitostem či parcelám
Co je třeba vědět: katastrální území
a číslo listu vlastnictví
Cena: 100 Kč za první stránku, 50
Kč za každou následující, i započatou
stranu
2 . Výstup z obchodního rejstříku
Žadatel obdrží: úplný výstup z obchodního rejstříku
Co je třeba vědět: identiﬁkační číslo
organizace (IČ)
Cena: 100 Kč za první stránku, 50
Kč za každou následující, i započatou
stranu
3 . Výstup ze živnostenského rejstříku
Žadatel obdrží: úplný výstup ze živnostenského rejstříku
Co je třeba vědět: identiﬁkační číslo
organizace (IČ)
Cena: 100 Kč za první stránku, 50
Kč za každou následující, i započatou
stranu
4 . Výpis z rejstříku trestů
Žadatel obdrží: výpis z rejstříku trestů
Co je třeba předložit: platný doklad
totožnosti (výpis se vydá pouze osobě,
které se výpis týká)
Cena: 100 Kč za výpis (bez ohledu
na počet stran)
5 . Výpis z Centrálního registru řidičů
Žadatel obdrží: výpis z registru řidičů
Co je třeba předložit: platný doklad
totožnosti (výpis se vydá pouze osobě,
které se výpis týká, nebo zmocněnci na
základě úředně ověřené plné moci) a řidičský průkaz
Cena: 100 Kč za první stránku, 50
Kč za každou následující, i započatou
stranu
6. Výpis ze seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách

Žadatel obdrží: výpis ze seznamu
kvaliﬁkovaných dodavatelů
Co je třeba předložit: platný doklad
totožnosti
Co je třeba vědět: identiﬁkační číslo
organizace, o jejíž výpis je žádáno
Cena: 100 Kč za první stránku, 50
Kč za každou následující, i započatou
stranu
7. Výpis z registru MA ISOH (Modul
autovraky informačního systému odpadového hospodářství)
Žadatel obdrží: – registraci a vydání
přístupových údajů,
– vygenerované jednorázové heslo k
existujícím účtům.
Na žadatelovu žádost lze provést:
– změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům.
Co je třeba předložit: platný doklad
totožnosti a identiﬁkační číslo organizace, případně plnou moc k převzetí
oprávnění k přístupu do MA ISOH
Cena: 100 Kč za první stranu (výpis
je jednostránkový)
8. Výpis z insolvenčního rejstříku
Co je třeba vědět: identiﬁkační číslo organizace, o jejíž výpis je žádáno,
nebo osobní údaje dotčené osoby
Cena: 100 Kč za první stranu, 50
Kč za každou následující, i započatou
stranu
9. Autorizovaná konverze dokumentů
Formy konverze: – z listinné do elektronické podoby
– z elektronické do listinné podoby
Cena: 30 Kč za každou i započatou
stránku konvertované listiny
10. Podání žádosti o zřízení datové
schránky
10.1 FO předloží: občanský průkaz,
nebo jiný doklad totožnosti a na místě
podepsanou příslušnou žádost
10.2 Podnikající FO předloží: občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti;
na místě podepsanou žádost; doklad
o podnikání
Cena: bezplatně
11. Zneplatnění přístupu do datové
schránky a opětovné vydání přístupových údajů
Cena: 200 Kč

Tento sazebník nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2012 a ruší Sazebník
úhrad za poskytování ověřených výpisů
s účinností od 1. července.2009.
Ve Fryštáku dne 2. 1. 2012
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

INFORMACE
k místním poplatkům
Žádáme občany, aby poplatky za
komunální odpad a poplatky za psy na
rok 2012 zaplatili až poté, co obdrží do
svých poštovních schránek vyplněné
složenky s předepsanou částkou.
INFORMACE K PLATBĚ SLOŽENEK: Pokud údaje na složence budou
odpovidat skutečnosti, má poplatník
tři možnosti úhrady: a) platba v hotovosti v pobočce České spořitelny ve
Fryštaku na účet města (dle platného
ceníku); b) platba na základě obdržené
složenky přes poštu; c) bezhotovostní
platba převodem na učet KB Zlin 193724661/0100. Věnujte, prosim, velkou pozornost při zvolené možnosti
úhrady v případě a) a c), a to ve vyplňování variabilního symbolu z důvodu
prokazatelnosti plátce a příslušneho
poplatku.
Platby za převod peněžních prostředků z bankovniho účtu na účet se
řídí aktuálními ceníky domovských peněžních ústavů, u kterých má daný plátce učet zřízen. V případě, že skutečnost
bude odlišná od zaslaného předpisu,
musí se občan dostavit na MěÚ Fryštak
k odpovědné pracovnici (I. Plšková, dveře č. 217), kde bude provedena změna
předpisu podle skutečnosti.
Poplatek za komunální odpad je
splatný nejpozději k 30. dubnu 2012.
Poplatek za psy je splatný nejpozději
k 28. únoru 2012.
Znovu žadáme občany, aby uklízeli
z chodníků a jiných veřejných prostranství výkaly po svých psech. K tomuto
účelu je možno si ZDARMA odebrat libovolné množství sáčků na úklid, a to na
městském úřadě u pí Plškové.
Dále oznamujeme, že při ztrátě psí
identiﬁkační známky je nutno si vyzvednout taktéž ZDARMA známku novou.
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Informace
z evidence obyvatel města Fryštáku

ZÁKL A D N Í

Š KO L A

F RYŠTÁK

w w w.zsfr ystak.cz • tel.: 577 911 052
Ke dni 1. 1. 2012 byl stav občanů
ČR města Fryštáku 3 732 osob.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

Podle místních částí:
Fryšták
Dolní Ves
Horní Ves
Vítová
Celkem 3.732 občanů ČR.

1 507
546
1 414
265

Ve Fryštáku je přes cizineckou policii přihlášeno 24 cizinců. Celkový stav
všech obyvatel Fryštáku je tedy 3 756
obyvatel.
Počet občanů ČR podle stavu:
svobodní
ženatý či vdaná
vdovec či vdova
rozvedení

1 415
1 784
287
246

Základní školy Fryšták pro školní rok 2012/2013
Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb.
§ 36 a 37 v plném znění zápis dětí do l. třídy Základní školy Fryšták.
Zápis proběhne dne 7. února (úterý) 2012 od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách II. patra přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku).
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou: občanský průkaz rodiče,
rodný list dítěte, údaje o bydlišti, tel. kontakty rodičů.
Upozornění: zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinni přihlásit dítě k zápisu
do l. třídy základní školy.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. (školský zákon 561/2004 Sb.)
Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

Z celkového počtu 3 756 občanů ČR
je 1 928 žen a 1 804 mužů.
Průměrný věk občanů ČR ve Fryštáku je 40,79 roku (z toho žen – 42,12
roku a mužů 39,38 roku).
Přesné informace o cizincích nemáme, jsou vedeni na cizinecké policii.
Dana Konečná
Evidence obyvatel MěÚ Fryšták

POZVÁNKA
Zveme Vás na další kursy kresby
a malby ve večerním ateliéru ve fryštácké sokolovně. Kursy budou probíhat každé úterý od 17 do 20 h (od 31.
1. 2012). Cena lekce je 120 Kč.
Další případné dotazy získáte
v době konání kursů nebo na e-mailové adrese: atelierg1@centrum.cz.

SRPŠ při Základní škole ve Fryštáku
Vás srdečně zve na

tradiční

RODIČOVSKÝ
PLES,
který se koná
dne 3. března 2012 od 19.30 h
ve velkém sále ZDV Fryšták.
***
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina FOCUS-rock
Připraven je bohatý kulturní program,
tombola a občerstvení.
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EXKURZE
Ve čtvrtek 19. ledna poctila naši školu návštěva účastníků mezinárodního projektu Partnerství Leonardo da Vinci s názvem Kariéra budoucnosti, jehož cílem je
poznat a porovnat systémy kariérového poradenství v zapojených zemích.
Tento projekt realizuje Zlínský kraj a jeho partnery jsou Sandwell Metropolitan
Borough Council Velká Británie a Galway Technical Institute Irsko. Z těchto partnerských institucí se přijelo na průběh a realizaci kariérového poradenství pro žáky
naší školy podívat celkem 15 osob, tři zástupci z Irska a 12 zástupců z Velké Británie. Doprovod této delegace tvořil PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí Odboru školství,
mládeže a sportu Zlínského kraje.
Návštěva byla zahájena prohlídkou školy, následovala prezentace o práci výchovného poradce na naší škole Mgr. Miluše Šafářové. Po prezentaci a dotazech
ohledně kariérového poradenství a volby povolání žáků následovala neformální diskuse ve sborovně školy o formách školství v zemích účastníků exkurze, organizaci kariérového poradenství, školství a dalších otázkách souvisejících s výchovou
a vzděláváním dětí. Návštěvníci velmi pozitivně hodnotili prostředí naší školy, opravenou historickou budovu školy, výzdobu tříd a celkovou atmosféru.
Mgr. Libor Sovadina
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2012

TALENTMÁNIE

Milí čtenáři Fryštáckých listů, rád bych vás seznámil s novou soutěží, která se uskutečnila 21. prosince 2011 ve školní
jídelně.
Tato soutěž, která je nazvaná Talentmánie, vynikala především krásnými výkony všech vystupujících.
Soutěžily děti z první až páté třídy.

Vystupovaly se zpěvem, aerobikem, žonglováním atd. Novinkou byla dětská porota, ve které bylo deset dětí. Po vystoupení porota ohodnotila jejich výkon.
Bylo to moc pěkné a děti byly šťastné.
Moc se to povedlo a snad se tato soutěž bude konat
i příští rok.
J. Sklenář, 4. B

MLADÝ DEMOSTHENES 2011/2012
Vyhlašovatelem celostátní soutěže v umění komunikace je společnost Face of
new Europe a letos probíhá už 5. ročník.
Naše škola se účastnila všech ročníků a vždy si vedla úspěšně. Letos se školní
kolo uskutečnilo 13. 12. 2011 a soutěžilo 21 žáků 6.–9. tříd. Připomeňme si, že
úkolem soutěžících je připravit si monolog na libovolné téma a časově omezený na
2 minuty. Hodnotí se originalita tématu, práce s informacemi, využití jazykových
prostředků, technika práce s hlasem a neverbální komunikace. Plně se zde uplatní
tvůrčí přístup interpreta a jeho komunikační i improvizační talent.
Hodnocení odborné i divácké poroty bylo i letos zodpovědné a nelehké. V první
kategorii žáků 6. a 7. ročníků je opět vítězkou žákyně 7. A Zuzana Hanačíková, druhé místo patří Michaele Mikulkové z 6. A a bronzová je Veronika Šopíková z 6. B.
Z žáků 8. a 9. roč., což je druhá kategorie, první místo získal zásluhou zvoleného
tématu Jan Hřebačka z 9. A, stříbro patří Elišce Němcové z 9. B a Jonáš Truhlář
z 8. A vítězná místa uzavírá. Zuzka a Honzík postupují do okresního kola.
Poděkování patří všem soutěžícím za vynaložené úsilí při přípravě i soutěži
a organizátorům za přijemné předvánoční odpoledne.
Mgr. Hana Březinová

Školní družina – vánoční tvoření

Výuka v praxi

Poslední předvánoční týden jsme i u nás ve školní družině měli plné ruce práce. Celý týden jsme s dětmi stříhali, lepili, barvili a zdobili. V pondělí jsme vyráběli
vánoční zápichy, v úterý andělíčky z papírové krajky a ve středu přišly na řadu
ozdobné zvonečky. Dny do vánočních prázdnin nám tak rychle utekly a ve čtvrtek
si děti svoje výrobky i s vánočními přáníčky odnášely konečně domů.
Hodně radosti a pracovních úspěchů v novém roce 2012 přejí
vychovatelky školní družiny.

V šesté třídě se učíme v předmětu
praktické činnosti o přírodě, výsadbě
rostlin, stromečků, obdělávání půdy
apod. No a dostaly jsme od vyučující
p. Knedlové úkol sehnat si odkopek trnky či nějaký výpěstek bobulovin a podle
získaných vědomostí jej zasadit.
Úkol naše skupina dívek ze 6. B.
splnila. Zasadily jsme trnky a nektarinku. Většinou v zahradách doma nebo v
sadu. Následně budeme pozorovat, jak
stromek poroste, a snad se za pár let
dočkáme i plodů. Navíc jsme pyšné,
že jsme obohatily přírodu o pár nových
ovocných stromů. Držte nám palce.
M. a P. Zálešákovy, E. Kamenářová,
B. Šlampová, K. Dohnálková,
V. Šopíková a N. Jasenská
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Tříkrálová sbírka 2012
Také letos proběhla ve fryštácké farnosti – tedy i v Lukovečku – Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Už 22. prosince 2011 bylo na Městském úřadě ve Fryštáku zapečetěno 18 pokladniček. Skupinky koledníků chodily
po Fryštáku a Lukovečku až do 9. 1. 2012. V úterý 10. 1. 2012 bylo rozpečetěno celkem 18 kusů pokladniček a skupinky koledníků celkem vykoledovaly částku
101 536 Kč.
A jak si vedly jednotlivé skupinky?

ZAJÍMAVOSTI

Pavlína Jasenská
3 594 Kč
Magdalena Jasenská
5 277 Kč
Jana Jasenská
3 635 Kč
Alena Horáková
2 706 Kč
Markéta Halaštová
2 919 Kč
Lubomír Fuksa
3 536 Kč
Eliška Němcová
9 075 Kč
Stanislav Skalička
12 934 Kč
Emilie Zbranková
7 745 Kč
Vlasta Konečná
3 180 Kč
Libor Kučera
5 944 Kč
David Odstrčil
4 485 Kč
Alena Kočendová
7 370 Kč
Iva Lauterkrancová
7 480 Kč
Terezie Görigová
6 545 Kč
Markéta Poláková
5 699 Kč
Pavla Pšejová /Lukoveček/ 4 229 Kč
Kateřina Václavková /Luk./ 5 183 Kč

výsledky podle váhy pokladničky...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Děkujeme všem, kteří přispěli, i těm, kteří sbírku prováděli a organizovali.
za Charitu Jana Jasenská a Božena Jančaříková,
za Městský úřad Fryšták Dana Konečná

Iva Lauterkrancová
Stanislav Skalička
Emílie Zbranková
Eliška Němcová
Kateřina Václavková
Terezka Gorigová
Libor Kučera
Alena Kočendová
Magdaléna Jasenská
Luboš Fuksa
Markéta Poláková
Pavla Pšejová
Jana Jasenská
David Odstrčil
Markéta Halaštová
Vlasta Konečná
16. Pavlína Jasenská
17. Alenka Horáková

1,400 kg
1,350 kg
1,210 kg
1,150 kg
0,950 kg
0,920 kg
0,860 kg
0,810 kg
0,800 kg
0,770 kg
0,750 kg
0,700 kg
0,620 kg
0,560 kg

Celková váha pokladniček

14,815 kg

0,530 kg
0,520 kg
0,385 kg

Ještě pár zajímavostí z letošní sbírky:
Víte, že letos se vybralo o 8 297 Kč více než v loňském roce?
Víte, že v pokladničkách bylo 5,5 eura a 1 neplatná /papírová/ padesátikoruna?
Víte, že v Lukovečku se vybralo 9 412 Kč?
Víte, že ve Vítové se vybralo 7 404 Kč?
Víte, že Jasenští vybrali dohromady 12 506 Kč?
Víte, že z loňské a předloňské sbírky bylo podpořeno celkem 8 rodin, 1 z Lukovečka,
2 z Vítové a 5 z Fryštáku?
Víte, že letos bylo poměrně příznivé počasí, co se týká sobotního dopoledne, úplná
paráda?
Víte, že letošní sbírku jsme spočítali v rekordním čase, tzn. během tří hodin?

Předsilvestrovská zábava seniorů
Tato zábava se už stala tradicí. Jistě nejsem sama, kdo
se na ni těší. Vždyť pan Cholasta náš „dvorní“ muzikant, nám
vždycky „kápne“ do noty.
I tentokrát jsme začali slavnostním přípitkem s nezbytným
živio. Potom, při družné zábavě a pojídání obložených chlebíčků, nám zněly melodie nové i ty starší, písničky našeho
mládí. Byly tak neodolatelné, že nás vytáhly na parket. Vůbec nevadilo, že bylo více žen než mužů. I dvě „holky“ se umí
pěkně točit v kole, nebo i jednotlivě v kruhu, když zazní Babylon nebo Švihák lázeňský. S neúnavným panem Cholastou
jsme si také s chutí zazpívali, zavzpomínali – vždyť jsme přece
jen už dříve narození. Do toho tah tomboly, výherců bylo dost,
kdo nevyhrál, vyhraje určitě příště. A jedem dál – hraje se, zpívá, tancuje a hodiny letí. Neradi se loučíme, ale na rok se tu
jistě zase sejdeme – tak šťastný a veselý nový rok 2012!
za Klub důchodců Fryšták
A. Bačůvková, foto M. Jedličková
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Klub maminek

– ÚNOR

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Pravidelné úterky od 9 do 11 hodin:
17. 2. Pletení volánkové šály s Janou Macháčkovou.
Pro děti: malování karnevalových masek.
14. 2. Jaké je to být maminkou? Beseda s Veronikou Holíkovou z CPR, o.s., Zlín.
21. 2. Cvičení na velkých balonech.
28. 2. Péče o pleť a líčení s Petrou Chromčákovou.
Tvoření pro širokou veřejnost
15. 2. od 17 hod. (středa) Pletení z pedigu, materiál zajištěn.
24. 2. od 18 hod. (pátek) Výroba dřevěné hry pro nejmenší a dekorace z překližky; materiál zajištěn.

POZVÁNKA
V sobotu 11. 2. 2012 od 9 do 12
hodin je pro děti ve věku 5 až 10 let
v Klubu maminek Fryšták připraveno
povídání o masopustu s výukovými
kartičkami, hraní a tvoření papírových
masek na obličej.
Přihlášky a info: mi.nu@centrum.cz

Od loňského října se každou středu
od 9 hodin scházejí maminky se svými
malými dětmi v montessori kroužku
v klubu maminek. Děti přicházejí s nadšením, na připravené aktivity se těší
a „pracují“ se zaujetím. Maminky získávají inspiraci a další poznatky spojené
s výchovou dětí. Máte-li děti ve věku

1,5 až 4 roky, přijďte se podívat a vyzkoušet s nimi trochu „jiné hraní“. I to
může být pro Vaše děti zábavou, která
rozšíří možnosti rozvoje jeho osobnosti.
V nejbližší době připravujeme přednášku
o výchově dětí s praktickými radami jak
s dětmi v tomto věkovém období nejlépe komunikovat a vycházet.
Více fotek naleznete na webových
stránkách klubu.

Na patchworku paní Hanky Svačinové bylo kromě samotného šití i možno
zhlédnout ukázku šitých hraček a dekorací. Děkujeme za krásný tvořivý podvečer.
Decoupage, ubrousková technika

Vlaštovky a farmářské trhy
Klub maminek Fryšták – Vlaštovky
se zúčastnil fryštáckých farmářských
trhů jako prodejce domácích buchet,
koláčů a jiných výrobků. Za utržené peníze byly dětem zakoupeny nové hračky
a montessori pomůcky (viz foto hraček).
Ráda bych tímto upřímně poděkovala především dvěma organizátorům
farmářských trhů, a to Jirkovi Sadilovi
a Tomáši Černému, za jejich neúnavnou
aktivitu a podporu, za zvýšení úrovně
města Fryštáku.
Velké díky vyslovuji i maminkám,
které nezištně pekly, tvořily a pomáhaly. Jmenovitě to jsou: Marta Končáková,
Ivana Juráňová, Monika Kamenářová,
Jana Komínová, Jana Ševčíková, Míša
Nutilová, Anna Šťastná, Dagmar Hanačíková, Markéta Čepická, Kamila Lutonská, Dana Orsavová, Lucie Chludová,
Eva Rektoříková, Lenka Pavlová, Monika Janošková, Magda Plšková, Renáta
Šafková, paní Ladislava Pušová a paní
Eliška Topičová.

Díky patří i vám všem, kteří jste si
přišli do našeho stánku něco koupit.
Vy uzavíráte článek řetězu pro radostné
chvíle našich dětí.
LP
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Buďme pokorní a poslušní vůči Pánu Bohu, plňme dokonale jeho vůli
a spoléhejme se vždy na pomoc Panny Marie.
P. Ignác Stuchlý
Kronika oratoře (34.)
(školní rok 1940–41)
Letos bylo pořízeno, vřelý dík P. Vandíkovi a P. Zmrzlíkovi, přes sto zpěvníků s písněmi podle nového kancionálu,
takže mohli všichni zpívat. Prostřednictvím P. Vandíka byl koupen do oratoře
radiogramofon, který pak vyplnil přestávky a obveseloval oratoriány.
Poněvadž někteří chlapci měli pěkný
hlas, byl zaveden pěvecký kroužek. Míval dvakrát týdne zkoušku. Cvičili různé
vložky, které zpívali při oratoriánské mši
sv. anebo při akademiích. V zimě také
začal fungovat i oratoriánský jazz. Hrál
asi dvakrát při divadle. Hrají již pěkně.
Ale ani divadelní ochotníci nezaháleli. Malí hráli na podzim 20. října divadlo
„Stolečku, prostři se!“ Na jaře pak hráli
krásný kousek „Skřítek Rum!“ Mimo to
hráli asi dvakrát živé loutky, které se
všem líbily. Velcí předvedli delší divadlo
„Zlatý šíp“ a později „Falešný klíč“, který měl velký úspěch. Režisérem obou
divadel byl ct. Kůdela.
Neděle a svátky byly vyplněny buď
nějakým divadlem, loutkovým divadélkem, nebo světelnými obrazy, které napjatě sledovali. Jarní pingpongovou sezónu ukončil žákovský turnaj. Finalisté
Ruda Švajdů a Kubíček usilovně zápolili v prvenství. Poněvadž Kubíček delší
dobu netrénoval, obsadil druhé místo.
V zimní sezóně však pilně hráli velcí.
Utkali se několikrát s cizími mužstvy.
Hráli asi dvakrát s SK Lukov, ve Zlíně,

v Holešově, v Kroměříži atd. Závodili též
s fryštáckými kluby.
Jakmile slunéčko počalo vysílat hřejivé paprsky, přestal ping-pong a dvůr
počal oživovat křikem skotačivých ogarů. Hrály se všechny možné hry: prapor,
vyzývaná, četníci, myslivec, vybíjená,
vyvolávka, důlky, házená, volejbal atd.
Na konci roku a pak o prázdninách
chodila oratoř na vycházky do přírody,
kde se velmi poutavě a zajímavě hrála zaklepávka, pašeráci atd. V březnu
byly konány v ústavní kapli obnovy žen,
dívek, mužů, jinochů a nakonec školní
mládeže. Účast byla pěkná. Školní mládež zaplnila kapli, takže se bylo radost
podívat na takové množství hlav.
Konec roku byl zakončen menší akademií, jež byla na počest pana ředitele
oratoře, neboť slavil své jmeniny. Při
této akademii byly rozdány celoroční odměny těm, kteří si toho zasloužili. První
cenu obdržel Jos. Nykodém.
S nadějí a důvěrou do budoucího
roku byl ukončen školní rok 1940–41.

ŠMOULÍ PLES
V pořadí 12. disácký ples byl šmoulí. Do šmoulí nálady nás uvedl pan ředitel
v masce dědy Šmouly. I scénka byla šmoulí a dokonce při losování tomboly přiběhl Gargamel a ukradl losovací pračku. Vše dobře dopadlo. Výzdoba byla šmoulí
a zaměstnanci měli šmoulí čepičky. Prostě jsme šmoulovali. V tombole bylo úctyhodných 444 cen jako loni. Děkujeme všem, kteří přispěli, všechny jsme se snažili vyjmenovat ve šmoulí plesové brožurce. A co bude příště? Už se něco chystá!!!

Trochu statistiky za uplynulý rok:
Program orientačních dnů se uskutečňuje od roku 1999 v násled. rozsahu:
Tříd
Studentů

2003
37
892

2004
46
1057

2005
44
1085

2006
53
1249

2007
61
1522

2008
59
1378

2009
60
1402

2010
67
1265

2011
81
1626

2004
6
78

2005
6
102

2006
6
100

2007
5
86

2008
6
81

2009
4
57

2010
1
12

2011
1
8

2004
30
428

2005
33
515

2006
24
464

2007
17
240

2008
11
163

2009
11
374

2010
13
213

2011
8
309

Prázdninové akce:
2003
Akcí
10
Účastníků 119
Víkendové akce:
2003
Akcí
36
Účastníků 463

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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DOTEKY RÁJE
(Před 120 léty se ve fryštácké škole narodil Mistr Jaroslav Kvapil)
Jako každé kulturní centrum má
i naše město pojmenováno několik ulic
po slavných rodácích a osobnostech
národních (do 2. světové války jich bylo
dokonce víc než dnes: Masarykova,
Benešova, Štefánikova, Grmelova, Absolonova, Jiráskova, Sv. Čecha, dnešní náměstí Míru dokonce neslo jméno moravského rodáka z nedalekých
valašských Hodslavic – Otce národa
– poslance bývalého říšského sněmu
a historiografa Království českého dr.
Františka Palackého. V posledním půlstoletí došlo k některým změnám. Část
pojmenování zanikla a naopak přibyly
názvy nové: Bakalova, Kvapilova, Komenského, Pekárkova, Stuchlého. Jsem
přesvědčen, že by si Fryšták zasloužil
i ulici Jadrníčkovu, Renčovu, Fišerovu,
Seilernovu...
Když jsem pro fryštácký kalendář na
rok 2012 chystal přehled letošních jubileí, uvědomil jsem si, že by zabral několik stran. Pamatujeme na ně i v rámci samostatných medailonů a vyznání
nejen ve Fryštáckých listech (viz pořad
o Renčovi na ČT).
K rázovitým Fryštačanům, kteří těžce nesli pracovní a uměleckou zátěž
mimo milované rodné město (tělem
a povinnostmi byli kdesi jinde, ale
srdcem ve Fryštáku – v ráji svých dětských snů, jež často ovlivňovaly jejich
tvorbu i celoživotní cestu), nesporně
patří hudební velikáni Břetislav Bakala
a Jaroslav Kvapil. Oba se narodili ve
služebních bytech svých otců v budově fryštácké školy na rynku. Oba patřili
spolu s Josefem Doležalem a Janem
Pospíšilem k žákům Mistra Leoše Janáčka, oba působili v Brně a stali se
spoluzakladateli Janáčkovy akademie
múzických umění. Oba byli pověstní
svou houževnatostí, smyslem pro povinnost, úctou k bližním. Oba i ve světě
dokázali, že ogaři z moravské periferie
se nedají! Oba seděli v první řadě ve
fryštácké sokolovně při oslavách 600.
výročí Fryštáku (1956), oba nás opustili
ve stejném roce 1958!
Mnohokrát jsem o nich psal, přednášel, putoval se čtenáři naší knihovny
po místech, kde učili, dirigovali, tvořili svá díla. Když jsme usedli s panem
učitelem Josefem Šindlerem, vzácným,
moudrým a obětavým člověkem, a zástupci města Fryštáku v první řadě
v Besedním domě v Brně při oslavách
fryštáckých rodáků (1987), přivítala
nás přítomná elita moravské metropole
bouřlivým potleskem. Nezdržel jsem se

dojetím, když mě po projevu manželky
obou mistrů před celým sálem pohladily
a vřele nám Fryštačanům tiskly ruce. Při
odhalení byst na fryštáckém náměstí
téhož roku tu byla řada jejich rodinných
příslušníků i početná skupina předních
osobností našeho hudebního života.
A tak jsem (i na podnět pana Jendy Doležala, když mě zastavil při cestě
z bohoslužby), znovu usedl k počítači,
zalistoval v hromadě materiálu a rozhodl
se znovu připomnět poněkud netradičně jednoho z těchto velkých Fryštačanů – profesora Jaroslava Kvapila (jehož
jméno nese i brněnská konzervatoř).
Narodil se 21. dubna 1892 v rodině šarmantního nadučitele Hynka Kvapila – všestranného kulturního činitele
a muzikanta – a jeho půvabné choti Aloisie, rozené Sedláčkové, výtečné zpěvačky a vášnivé divadelní ochotnice. Ne
náhodou Jaroslav i jeho sourozenci Ludmila, Marie a Vladimír propadli múzám,
zejména múze hudební. Přestože sám
Jaroslav byl dle vzpomínek pamětníků
dítko nesmírně živé, nabité energií a optimismem, s velkou bolestí a steskem
v srdci opouštěl fryštácký domov...
Byť v rukou skvělých pedagogů
(Janáček, Nešvera, Ondříček, Kocián,
Zelenka-Lorand, Vach, Reissig, Drozda, Kuhlová...) či doslova unášen na
vlnách oceánu svých uměleckých, organizátorských a učitelských aktivit (jako
skladatel, sbormistr, korepetitor brněnského Národního divadla, profesor
na konzervatoři či JAMU), stalo se mu
laskavé a tvůrčí zázemí fryštáckého domova láskou věčnou a nenahraditelnou.
Proto využíval každé chvíle či prázdnin

k návštěvě milovaného Fryštácka. Ubytován býval v prvním poschodí v Hrubé
hospodě u Ševčíků, rád se procházel
zdejšími lukami, lesy, kochal se výhledy
se Skalky či výlantského kopce, často
ho vídávali posedávat s notovým notesem. Sám přiznával, že ve Fryštáku,
ve stínu rozezpívaných košatých lip, se
mu ohromně komponovalo... Fryštácká brázda, to byl pravý ráj jeho duše!
Oporou jeho životních cest byla manželka – paní Ludmila, rozená Kárná. I ta
se o fryštáckém prostředí, tichém, romantickém městečku, vyjadřovala vždy
s obdivem a láskou.
Ve Fryštáku měl Kvapil hodně přátel,
zejména mezi muzikanty (Matula, Sitka,
Košut, Doležal, Metela, Odstrčilík, Nohál, Ježík, Rajndl, Krajča, Končák...).
Miloval lidovou píseň a folklor vůbec.
Kvapil, velký humorista, báječný člověk,
byl vždy středem společnosti, pohodu
kolem sebe doslova rozdával. Dvakrát
ve Fryštáku nastudoval se svými přáteli
z Brna, ze Zlína a z Fryštáku Blodkovu
operu „V studni“, podílel se na přípravě
některých akademií. Fryštačané byli na
Kvapila hrdi a rádi se účastnili jeho vystoupení v Brně (např. uvedení Kvapilova
oratoria „Lví srdce“, jeho kantát i opery „Pohádka máje“). Skladatelské dílo
Kvapilovo je rozsáhlé (v místní knihovně
je publikace „Fryštácko hudební“, kde
se zájemce doví mnohem víc). Fryštačané při návštěvě Brna nikdy nezapomněli panu profesorovi předat demižonek dobré slivovice, pořádný polt špeku
a pecen výborného fryštáckého chleba.
Ke Kvapilovým přátelům v Brně patřil zejména věhlasný umělec prof. Ludvík Kundera. Kvapil rád vzpomínal také
na své slavné žáky F. Schäfra, Samo
Kováře, F. Jílka a mnohé další. Při jedné
z fryštáckých návštěv Mistr Kvapil napsal pár řádků i do muzikantské kroniky. Tradovalo se, že když s Bakalou
usedli v restauraci, tak na číšníkovo
„Co si pánové vybrali?“ přejel prof. Kvapil prstem po jídelníčku odshora dolů
a pak nahoru a významně mrkl. „U nás
doma se říkávalo: Jak k jídlu, tak k práci! Toš deme na to!“
Kvapilův pedagogický, umělecký
i lidský rozměr má co říci i nám, nepokorným pasažérům na palubě Titaniku
21. století zvaného Concordia.
-Čz-
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Zapomenuté výročí
Před 100 lety byla založena Mariánská družina ve Fryštáku
Vedle významných výročí, jimž je
v našem městě věnována pozornost,
existují i historická jubilea, která zapadla kdesi v minulosti a o jejichž existenci dnes už ví jen málokdo. Přesto
však není na škodu i tato výročí tu
a tam „oprášit“ a představit tím další
zajímavý kousek minulosti Fryštáku.
Pokud nahlédneme do seznamu významných dat uvedených v letošním
fryštáckém kalendáři, dozvíme se, že
kromě včelařského spolku byla v tomto městečku v roce 1912 založena
i mariánská družina. O jaký spolek šlo
a jak se zde objevil, možná už neví ani
nejstarší fryštáčtí pamětníci. Naštěstí se dochovalo poměrně velké množství pramenů dokumentujících činnost
tohoto spolku, díky nimž se můžeme
s historií fryštácké mariánské družiny
blíže seznámit.
Nejprve se však krátce zastavme
u historie mariánské družiny v evropských, potažmo světových církevních
dějinách. Úcta k Panně Marii má v katolické církvi tradici už od nejstarších
dob. Tomu odpovídá i zaměření na mariánskou úctu u mnoha náboženských

sdružení a bratrstev, která vznikala již
ve středověku. Např. na konci 15. století existovalo v Lübecku – tehdejším
největším severoněmeckém obchodním městě – více než 70 mariánských
bratrstev. Samotné mariánské družiny
však „vymysleli“ až jezuité v 16. století.
Vůbec první mariánskou družinu založil
v Římě v roce 1563 jezuita P. Jan Leunis. Tato družina byla určena výhradně
pro chlapce z řad jezuitských studentů.
Již v roce 1578 však papež Sixtus II. povolil, aby mohli být členy mariánských
družin nejen jezuité a jejich žáci, ale
všechny stavy ve společnosti mužského pohlaví. V roce 1748 umožnil papež
Benedikt XIV. jezuitům zakládat mariánské družiny i pro ženy a dívky. Roku
1885 papež Lev XIII. povolil zakládání
mariánských družin i v jiných kostelích
a kaplích než jezuitských, avšak se
schválením diecézního biskupa. Je zřejmé, že mariánské družiny měly v celém
katolickém světě velkou oblibu: jen
mezi léty 1854–1904 jich vzniklo 19
869 a na konci roku 1921 jich existovalo ve světě 47 545. I v českých zemích
získaly tyto družiny značnou popularitu.

První studentská mariánská družina
u nás vznikla v Praze roku 1575. Jejím
zakladatelem byl později svatořečený jezuita P. Edmund Kampián. Na konci 17.
století existovalo v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku již 78 družin, jejichž členy bylo obyvatelstvo nejrůznějších stavů – např. rolnická mariánská družina
v Uherském Hradišti měla v roce 1675
asi 5000 členů; na seznamu členů akademické mariánské družiny v Olomouci
je za léta 1580–1668 zapsáno 4000
doktorů (členem jedné z olomouckých
mariánských družin byl svého času i sv.
Jan Sarkander). Není bez zajímavosti, že členové jezuitských mariánských
družin se vyznamenali jako obránci při
švédském obležení Brna (1645) a Prahy
(1648) na sklonku třicetileté války.
Jak jsme již výše zmínili, od 80. let
19. století mohly vznikat mariánské družiny i při těch kostelech, které nespravovali jezuité. To byl i případ družiny ve
Fryštáku. S myšlenkou založit v tomto
městečku mariánskou družinu přišli redemptoristé z Červenky, kteří zde v prosinci 1911 konali lidové misie (duchovní obnova farnosti). Jejich návrhu se

Mariánská družina ve Fryštáku na fotograﬁi kolem roku 1913; sedící řada zleva: Karolína Janušková (provd. Rajndlová), ???,
Anežka Nesvadbová, Julie Jašková (provd. Krajčová) – první starostka družiny, katecheta P. Rudolf Drábek, farář P. Jan Drábek, kaplan
P. Josef Klečka, Anna Velísková (provd. Doležalová), Marie Nesvadbová (provd. Rašková), Marie Nováková (provd. Zezulková), ???.
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dostalo kladné odezvy – první schůze
družiny se uskutečnila již 6. ledna 1912
na slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
v místním klášteře školských sester.
Původně měli členskou základnu družiny tvořit hlavně chlapci. Na první schůzi
však údajně nepřišel ani jeden a později přicházeli jen v malém počtu (od čtyř
do deseti), až nakonec přestali chodit
úplně. Proto se Mariánská družina ve
Fryštáku nakonec ustavila jako družina
dívčí. Hned na začátku se do družiny
přihlásilo 20 dívek, v dalších měsících
přibyly ještě další, takže už po půl roce
své existence měla družina kolem třiceti členek. Z jara 1912 družina zaslala
žádost o schválení do Říma, odkud záhy
přišel agregační diplom, jímž byl tento
spolek formálně přičleněn k nejstarší římské mariánské družině založené
v roce 1563 (viz výše). Stanovy družiny byly oﬁciálně schváleny olomouckým
arcibiskupem kardinálem Františkem
Bauerem 5. dubna 1912. Celý oﬁciální název spolku zněl „Mariánská družina dívek pod ochranou blahoslavené
Panny Marie bez poskvrny počaté a bl.
Anežky České při chrámu Páně sv. Mikuláše ve Fryštáku.“ Můžeme zde ještě
doplnit, že družina se stala již třetím
uskupením tohoto druhu v místní farnosti – vedle ní zde v té době fungoval
Spolek živého růžence (asi 200 členů)
a Bratrstvo Božského Srdce Panny Marie (asi 70 členů).
Mariánská družina měla svého ředitele, jímž se stal zdejší farář a děkan P.
Jan Drábek. Vedle ředitele, což byla spíše formální funkce, stál ve vedení družiny místoředitel, který spolek fakticky
řídil. Tuto funkci zastával vždy místní kooperátor nebo katecheta. Prvním místoředitelem se stal katecheta P. Rudolf
Drábek (synovec faráře P. Jana Drábka).
Po jeho odchodu z Fryštáku (1915) se
v této funkci střídali fryštáčtí kaplani:
nejprve P. Adolf Pešna, od roku 1916
P. František Blaha a od roku 1917 až
do počátku roku 1920 P. Stanislav Zela
(pozdější olomoucký světící biskup), atd.
Vedle duchovních stálo v čele spolku
několikačlenné představenstvo, které
si zvolily samotné členky tohoto sdružení. Při první volbě v roce 1912 byla starostkou družiny zvolena Julie Jašková
z Horní Vsi (později provdaná za Filipa
Krajču), první náměstkyní-tajemnicí se
stala Anna Velísková (provdaná Doležalová), druhou náměstkyní-instruktorkou
Anežka Nesvadbová, za radní byly zvoleny Marie Nováková (později provdaná
za Metoděje Zezulku) a Marie Zetíková,
pokladnicí se stala Marie Brázdilová
a sakristiánkami Marie Matulová a Vincencie Janušková.

Diplom potvrzující přijetí Anastázie Manďákové do Mariánské družiny ve Fryštáku,
dne 23. 5. 1920

Hlavním cílem, který si družina
předsevzala, bylo pěstování mariánské
úcty a vůbec křesťanské zbožnosti jak
u samotných členek, tak i mezi katolickou veřejností. Tento cíl byl uskutečňován především prostřednictvím snahy
o vlastní příkladný náboženský život,
dále aktivní účastí na náboženském životě farnosti (mše sv., pobožnosti apod.)
a rovněž prostřednictvím vlastních spolkových aktivit, k nimž patřily na prvním
místě schůze spolku. Tyto schůze se
konaly pravidelně buď v místním farním
kostele – ty byly veřejné – nebo soukromě v klášteře, kde měl spolek svou
místnost. Veřejné schůze, které byly
svolávány zpravidla při příležitosti velkých církevních svátků, obvykle začínaly promluvou o ctnostech Panny Marie,
po níž následovalo vystavení Nejsvětější svátosti a krátká adorace. (Družina
měla v kostele i svůj vlastní mariánský
oltář, o který se starala.) Při soukromých schůzích v klášteře se členky spolku – tzv. sodálky – věnovaly především
nácviku různých zpěvů pod vedením
sestry Alžběty Zbořílkové. Kromě zpěvu
se při těchto setkáních také četla naučná literatura nebo zprávy o činnosti jiných mariánských družin. Družina měla
v klášteře i svou vlastní knihovnu a odebírala několik časopisů; v roce 1915 to
byly např. časopisy Poklad věřících, Ráj,
Hlasy Svatohostýnské, a v roce 1918
jsou jako odebírané uváděny časopisy
Ve službách Královny, Květy Mariánské,
Echo z Afriky, Přítel opuštěných, Ráj,
Náš domov, Ludmila a Dorost. Kromě
toho sodálky nacvičovaly různá divadelní představení, družina pořádala malé
zábavy a nechávala k různým příleži-

tostem tisknout svaté obrázky. V roce
1913 sodálky založily při družině také
tzv. odbor eucharistický, jehož členky si
daly za cíl pravidelně a častěji, než bylo
obvyklé, chodit ke svatému přijímaní.
Při družině fungoval také pěvecko-zábavný kroužek.
Mezi významnými událostmi z činnosti fryštácké mariánské družiny můžeme uvést např. první slavnostní přijetí členek, které se konalo dne 8. září
1912 ve fryštáckém kostele za přítomnosti panstva z Lešné – hraběnky Charlotty Seilernové a hraběte Josefa Seilerna s chotí, faráře P. Jana Drábka, dále
asi dvaceti sodálek z mariánské družiny
z Lukova a školských sester z místního
kláštera. Slavnostní mši sloužil P. Josef
Foltynovský, ekonom kněžského semináře v Olomouci, který byl aktivním
podporovatelem mariánských družin.
Z kroniky spolku se také dozvídáme, že
se družina účastnila sjezdu moravských
mariánských družin na Velehradě v roce
1913 a že v roce 1917 dokonce sama
pořádala okrskový sjezd mariánských
družin ve Fryštáku. Sjezd se uskutečnil 13. května 1917 a zúčastnilo se jej
celkem 12 družin z těchto obcí a měst:
Lukov, Mysločovice, Kašava, Fryšták,
Záhlinice, Hulín, Břest, Kvasice, Frenštát, Moravská Ostrava, Opava a Vizovice. Celkový počet účastníků sjezdu byl
asi 200. Za zmínku stojí i to, že v roce
1921 přijala Anežka Nesvadbová, jedna
z bývalých členek družiny, řeholní roucho a vstoupila do kláštera.
Vzestup nebo pokles aktivní činnosti družiny byl zřejmě do značné míry
závislý na angažovanosti kněze, který
stál v jejím čele. Rozkvět sdružení je
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příznačný především pro dobu, kdy byli
v jejím čele P. Rudolf Drábek a později
také P. Stanislav Zela. Od počátku 20.
let ale začala její činnost upadat. V roce
1923 měla družina už pouhých 15 členek, tedy o polovinu méně než po svém
založení v roce 1912. Poslední zpráva
o její činnosti je zápis ze zasedání výboru družiny, které se konalo 25. ledna
1924. V tomto zápise je konstatováno,
že počet členů je neutěšený, slabá je
i účast na schůzích a je třeba s tím něco
udělat. Družina se však už nevzchopila,
a proto je možné považovat rok 1924 za
rok jejího zániku. Přestože existence tohoto spolku neměla letité trvání a skončila pravděpodobně s odchodem zakladatelek družiny, lze tuto iniciativu i tak
považovat za jeden z viditelných důkazů zájmu o prohloubení náboženského
života mezi katolickým obyvatelstvem
Fryštáku v první třetině 20. století.
Vít Němec
(Použité materiály: archiválie ze SOkA
Zlín – fond Farní úřad Fryšták; http://katolicka-kultura.sweb.cz/ – P. Emanuel
Kubíček: Mariánské družiny; soukromá
sbírka Vladimíra Kopřivy, SDB)

V měsíci ÚNORU 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Innocenc Kolář
František Koutný
Jarmila Miklová
Jiřina Nedorostová
Ludmila Pazderová
Jiřina Plšková
Marie Slováková
Zdeňka Stiskálková
Anna Šimková
Jiří Švajda
Karel Velikovský
Vladislava Veselá
Pavel Zálešák
Jan Zelinka
Karol Žužič

Blahopřejeme!
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Lovci a sběrači
Milé čtenářky a milí čtenářové,
někdy není třeba být lovcem, stačí být sběračem. Takové tvrzení Vás patrně
překvapí, ale neobávejte se, v následujících větách je ozřejmím. Také my knihovníci
můžeme při získávání nových titulů občas nechat kniholovné zbraně (jako je kupř.
zocelování v přehledu o knižních novinkách či mikroskopicky důkladná rozvaha o volbě staršího a levnějšího, případně aktuálního a dražšího) odpočívat v koutku a stačí
nám sbírat. Znamenitým zdrojem je pro nás Česká knihovna, projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, děl literární vědy a kritiky.
Této lahůdky, již má na svědomí Moravská zemská knihovna, mohou každoročně
využívat veřejné profesionální knihovny. Jak vše funguje? Dostaneme na výběr ze
seznamu knih zpravidla vydaných o rok dříve (a mnohdy oceněných). Jsme omezeni
určitou částkou a pak už jen hledáme a hledáme, čím bychom knihovní fond obohatili, dokud nenarazíme na strop. Mimochodem, vězte, že by nám nevadilo, kdyby
nešlo o strop garáže, ale o strop zámeckého sálu… Mezi níže uvedenými vybranými
novinkami, jež u nás v knihovně najdete, jsou dva ze zástupců laskomin sesbíraných
díky tomuto projektu, a to Noemova archa a Strážci občanského dobra.
Nuže, přejeme Vám dobrou chuť! (A přijďte pobejt! ;-)
Jan Krčma
• BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Geislerová Dagmar – Hlavně v klidu! – Ludvíkův hustokomiks
Ludvík a Vincent jsou
nerozluční kamarádi. Alespoň do té doby, než se
v jejich třídě objeví dva
posměváčci, kteří záhy
učiní hlavního hrdinu Ludvíka terčem neustálého
zesměšňování. Život je
rázem naruby. A Ludvík jako by přitahoval všemožné katastrofy. A aby toho
nebylo málo, Vincent se z ničeho nic chová jako ten největší zrádce! Ohrožena
je tak i jejich práce na společném veledíle, ﬁlmovém komiksu. Ludvík tak
zůstane proti těm dvěma sám, pokud
tedy nepočítáme Leu, protože to je
holka! Náš hrdina se však rozhodně
nehodlá smířit s osudem! To si pište!
Hlavně to nevzdávat… A hlavně v klidu!
Velice odlehčenou, poutavou a zábavnou formu vyprávění doplňují komiksové ilustrace.
Říčanová Tereza – Noemova archa
Obrazové album, které podle starodávného biblického příběhu a událostí
na vlastním dvoře nakreslila Tereza
Říčanová, nechává znovu ožít příběh
o záchraně Noema a jeho rodiny. Ilustrace vyprávějí o časech před potopou, o andělu zvěstovateli, Noemově
rodině, potopě, záchraně Archy a nové
úmluvě mezi Bohem a lidmi. Autorka
zvolila pro své vyprávění zcela osobní a jako vždy originální přístup. Ve
velkém příběhu umí skvěle najít drobnosti, jež vyprávění dodávají autenticity a osobní síly. Například zvířata
oslovuje k záchraně anděl, přičemž
nezapomene ani na malé brouky v trávě, a lidé každému zvířeti jeho komůrku vysmolí, aby do ní nenatekla voda.

Kniha získala ocenění „Zlatá stuha
2010 – Výtvarný počin roku“ a mezi tituly literatury pro děti a mládež jí bylo
také přisouzeno označení „Nejkrásnější
česká kniha roku 2010“.
Svěrák Zdeněk – Šupy dupy dup
a jiné písničky
V tomto leporelu pro nejmenší se
setkáte s texty čtyř známých písniček
Zdeňka Svěráka (Svátek zvířat, Šupy
dupy dup, Strašidýlko Emílek a Narozeninová). Každý je doplněn rozvernými
ilustracemi Ladislavy Pechové.
Witcher Moony – Čarodějka Šestého měsíce – Kniha kouzel
Čarodějky, POZOR! Poznejte novou
kamarádku Ninu a zažijte fantastická
dobrodružství! Nina odjíždí do Benátek, kde jí dědeček odkázal celou vilu
včetně kouzelného žezla. V domě objeví
mluvící knihu kouzel a zjistí, že jejího
dědečka zabil kouzelník Karkon. Dědečkova duše je na planetě Xorax, již chce
Karkon zničit. Tajná laboratoř v dědečkově domě je pro Ninu rájem a nachází
zde nového kamaráda, androida Maxe,
který jí odhalí důležité poslání. Záchrana planety Xorax se bez Niny neobejde
a Nina se neobejde bez mluvící knihy
kouzel. Podaří se jim Karkona porazit
a vyhrát souboj se zlem? To se dozvíte v prvním díle fantasy tetralogie, jejíž
všechny díly najdete u nás v knihovně.
• BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Hůlová Petra – Strážci občanského
dobra
Hlavní postava nového románu
vnímá předlistopadový svět jako sice
nedokonalý, ale nejlepší ze všech možných světů, zatímco proměnu společnosti po roce 1989 vnímá jako dobu
plnou tolika omylů, že cítí potřebu aktivně a třeba i násilím vnutit ostatním
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svou představu o společenském dobru. Román je temnou groteskou, která
upozorňuje na to, že všechno lze nahlížet ze zcela odlišných úhlů pohledu
a že co pro jednoho člověka znamená
nové možnosti a svobodu, může druhému člověku přinášet úzkost, prázdnotu
a beznadějný pocit chaosu. Romány Petry Hůlové nikdy nehýřily optimismem,
tento však zneklidňuje ještě o poznání
více než ty předchozí, protože – ač se
odehrává na půdorysu jednoho města
a jednoho osudu – vytváří přesvědčivý
obraz úplného zmatení jazyků bez možnosti dorozumění mezi lidmi.
Smith Wilbur – Běsnící spravedlnost
Skupina teroristů unese při cestě do Londýna
letadlo s mnoha exponovanými
osobnostmi
a světu hrozí orientální
despotismus. Napínavý
román pak dějově vrcholí
na poušti biblického kraje v Galileji. Thriller se dočkal i ﬁlmové
adaptace.
Szczygieł Mariusz – Libůstka
Nejnovější kniha autora bestsellerů Gottland a Udělej si ráj má jednoho velkého jmenovatele: ženu. Jsou to
příběhy o obyčejných Polkách, jen dvě
jsou u nás známé (reportérka Hanna
Krallová a herečka z ﬁlmu Obchod na
korze Ida Kamińská), příběhy všední,
a přesto strhující. Příběh o ženě, která
je celý život posedlá podrobnými zápisy o své každodennosti. O jiné, která
se svými pohlednicovými fotograﬁemilibůstkami snaží zastavit plynoucí čas.
O dvou ambiciózních ženách, které celá
desetiletí udržují přátelství jen pomocí
korespondence. O záhadných jménech
21 žen z padesátých let, sepsaných na
lístku nalezeném autorem ve varšavské
kavárně. O ženě, které se dostalo nezvyklého vyznání lásky. A příběh herečky, jež dostala Oscara, a přesto o jejím
osudu víme jen málo. Ačkoliv jsou to
příběhy zdánlivě banální, každý je ohromující, nepředvídatelný a tajemný, svědčící o tom, jak těžké je pochopit jiného
člověka.
Viewegh Michal – Maﬁe v Praze
Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu
rozhodně nevypadá: na
Praze 11 kdosi tajně sleduje, a dokonce fyzicky
napadá opoziční politiky a
občanské aktivisty, kteří
protestují proti chystané
zástavbě Trojmezí, krásnou makléřku Dianu z ﬁnanční skupiny

Patria vydírá ruská maﬁe a ministr vnitra
Stanislav Langross předčasně propustí
z programu na ochranu svědků někdejšího lobbistu Darka Balíka, jenž na neznámém místě ukrývá kompromitující
materiály na mnoho českých politiků
(zvláště pleš náměstka ministra obrany
Šestáka se leskne potem víc než dřív).
Novináři z MF DNES tudíž náhle nevědí, o čem psát dřív, věhlasný pražský
kmotr Mord se musí narychlo vrátit ze
své jachty v Chorvatsku a nájemný vrah
Ras dostane od příbramského šéfa další „zakázku“ – tak začíná kniha nejoblíbenějšího českého spisovatele, který
po deseti románech, dvou povídkových
souborech, třech novelách, dvou denících, dvou svazcích fejetonů, dvou sbírkách literárních parodií, několika ﬁlmových scénářích, divadelní hře a knížce
pohádkové poprvé přichází s detektivkou. Jak tomu však v autorově případě
bývá často, i tentokrát jde o čtení jen
zdánlivě oddechové.
„Chtěl jsem napsat svižnou a vtipnou detektivku, která ale navíc bude –
na rozdíl od méně ambiciózních detektivních příběhů – nebezpečně pravdivým
obrazem české reality a její nemilosrdně jízlivou satirou,“ říká o Maﬁi v Praze Michal Viewegh. Literární thriller byl
napsán ve spolupráci se známým investigativním novinářem MF Dnes Jaroslavem Kmentou.
• NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Llewellyn Claire – Predátoři
Zajímá vás svět zvířat? Neváhejte poznat,
která z nich stojí na vrcholu potravního řetězce! Seznamte se s nejnebezpečnějšími predátory naší planety! Svět
kosatek, krokodýlů, ledních medvědů
nebo harpyjí je krvavý a nebezpečný.
Poznejte jejich zbraně a seznamte se
s jejich propracovanými technikami lovu.
Další detaily o životě nebezpečných predátorů navíc můžete získat díky odkazům na anglicky psané webové stránky
také na internetu.
Valiente Francisca – Hledej na středověkém hradě
Z této knihy se dozvíš spoustu zajímavostí o starých hradech, o jejich
budování, o každodenním životě hradních pánů a poddaných i o tom, jak se
takový hrad dobýval. Ale nejen to. Ke
každé kapitole patří obrázek, na nějž se
zatoulalo několik zvířat nebo předmětů,
které tam nepatří. Najdeš všechno, co
na obrázek nepatří?

• NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Cílek Roman, Richter Karel, Veverka Přemysl – Hlasy z hořících domů
Poslední výstřely druhé světové války dozněly
na evropských a zanedlouho i na asijských bojištích před šestašedesáti lety, v roce 1945. Lidé
na celém světě vydechli
úlevou. Skončila do té
doby největší a nejkrvavější válka, která stáhla do svého ničivého soukolí téměř dvě miliardy lidí
a stála lidstvo 50 milionů mrtvých a 35
milionů raněných a zmrzačených. Zvlášť
bolestnou součástí této války je utrpení a smrt bezbranných obyvatel obcí
a měst, které se v jeho rámci staly oběťmi nacistických barbarů a vrahů. Patří
k nim i sedm českých obcí – Lidice,
Ležáky, Český Malín, Ploština, Prlov,
Zákřov, Javoříčko. Za každým z těchto
názvů se skrývá vzrušující válečný příběh, bolestné osudy desítek a stovek
lidí, mužů, žen i dětí. Odehrály se v průběhu války za různých okolností a každý
z nich i všechny v souhrnu, jak následovaly po sobě jeden za druhým, jsou
pro nás nepomíjivou výzvou, abychom
si v bezpečí a pohodlí mírových časů
uvědomovali cenu obětování životů
prostých lidí a abychom těmto padlým
hrdinům prokazovali nepomíjivou vděčnost tím, že na ně nezapomínáme. To
je důvod, proč se skupina zkušených
autorů literatury faktu, Roman Cílek,
Karel Richter a Přemysl Veverka, inspirována trvale platným odkazem hrdinných obcí, ujala vytvoření souborného
umělecko-dokumentárního literárního
obrazu závažných odbojových událostí
s nimi spjatých. Autoři znovu prozkoumali známá historická fakta z nadhledu
současnosti a doplnili je novými poznatky, jež umožnily prohloubit dramatičnost
a výstižnost jejich zobrazení.
Goleman Daniel – Emoční inteligence
Je „chytrost“ něčím, co je člověku předem dáno, aniž by na tom mohl
něco změnit? Donedávna se myslelo,
že ano a že tím, co určuje inteligenci
člověka, je právě míra úspěšnosti v IQ
testech. Kupodivu tomu tak ale není.
Tato fascinující kniha Daniela Golemana, která vzbudila nesmírný ohlas
jak v laických, tak v odborných kruzích
a vyvolala doslova revoluci v zavedeném
uvažování, nám přesvědčivě ukazuje, že
naše chápání lidské inteligence je příliš
zúžené. Schopnost empatie, sledování
dlouhodobých cílů, umění domluvit se s
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ostatními – to všechno jsou věci, za něž
získáváme body na úplně jiném poli,
v království emoční inteligence. Protože
je to právě tento typ inteligence, který
určuje, jak budeme v životě úspěšní
a spokojení.
Vácha Marek Orko – Modlitba argentinských nocí
Reﬂexivní, autobiograﬁcky laděné
texty o setkání s Bohem, hledání smyslu života a jeho duchovních dimenzí. Katolický kněz, etik a cestovatel popisuje
svoji vlastní i obecnou cestu k Bohu.
Duchovní dimenze života se nám odkrý-

vají skrze všední i nevšední každodenní
zážitky: při cestování, setkávání s druhými, v kostele, v přírodě, při modlitbách, skrze rituály křesťanské i nekřesťanské... Je jen třeba procházet světem
nikoliv jako nezainteresovaný turista,
sbírající zážitky prostřednictvím fotek
a suvenýrů, ale pátrat hlouběji po smyslu věcí. Hledat vnitřní duchovní svět, neviditelný ihned na první pohled.
Kniha čtenářů Katolického týdeníku
za rok 2011.
(Zdroj: kosmas.cz, knihy.abz.cz, knihy.
heureka.cz, mlp.cz, mzk.cz, popron.cz)

Podchlazení = hypotermie
Jde o stav, kdy teplota organismu
poklesne pod úroveň potřebnou pro
běžný metabolismus a fungování. Z medicínského hlediska se za podchlazení
u člověka považuje nechtěný pokles
teploty těla pod 35 °C.
Příznaky: zpomalený a špatně hmatný tep, bledá a chladná kůže, únava,
spavost, dezorientace, apatie, halucinace, koma s útlumem dýchaní.
Příčiny podchlazení: teplota okolí
nižší než teplota těla, pobyt ve vodě,
tonutí (zemřít na podchlazení lze i v tropickém moři 20 st. teplém), vítr, dehydratace, vyčerpání…
Kazuistika:
Kamarádi Pavel a Petr se rozhodli,
že si půjdou zabruslit na rybník nedaleko jejich domova. Bohužel rybník není
místy dosti zamrzlý, a tak oba chlapci
nic netuší a brusli. Najednou se ozve
křik a Pavel se propadl do ledové vody.
Co teď?
1. Postiženého vytáhneme na souš.
2. Zkontrolujeme životní funkce. V případě jejich vymizení začneme masáží
srdce a umělým dýcháním s následným
průběžným sledováním stavu pacienta.
3. Zajistíme postiženému přesun na
bezpečné místo, do závětří nebo místnosti.
4. Vlhký oděv nahradíme suchým, případně poskytneme další oblečení.
5. Pozvolna zahříváme (lze využít teplou
lázeň, nahřáté přikrývky, ohřívání nesmí
postiženému způsobovat bolest).
6. Uklidníme postiženého, zajistíme mu
dostatek teplých a pokud možno sladkých tekutin (dodají energii).
7. V závažnějších případech zajistíme
transport do zdravotnického zařízení.
8. Nikdy nepodáváme alkohol, ale podáme nápoj s jednoduchými cukry!
Zdroj: wikipedia.org /První pomoc
pro zdravotnické školy – M. Beránková,
A. Fleková, B. Holzhauserová, nakladatelství Informatorium
zpracovala Nikola Dorazínová
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Ohlédnutí za Vánočním koncertem
Letošní povánoční štěpánské pondělí v kostele sv. Mikuláše oživilo hudební vystoupení CM Prameny se všemi dětskými i dospělými účinkujícími. Již 33. koncert
se konal pod záštitou starosty města Mgr. Lubomíra Doležela. O svátečním odpoledni si mohli všichni příchozí znovu připomenout vánoční pohodu a vyslechnout
celou řadu českých, moravských, slovenských koled, ale i vánoční písně autorské
dvojice paní Vlasty Kunstové a Richarda Hovadíka. Celou atmosféru dokreslovala
poezie z tvorby R. Hovadíka v podání Markéty Matulové. O tom, že si Fryštačané
rádi dopřejí kulturní zážitek, svědčila jejich účast – dokázali zaplnit všechna místa.
Právem mohli být pyšní i všichni rodiče, kteří přišli podpořit malé zpěváky. Ti i přes
velkou zimu zazpívali skutečně od srdíčka. Celým programem provedl posluchače slovem Mgr. Pavel Nášel. Ozdobou sborového zpěvu se stali i sóloví zpěváci,
a to zejména ti nejmenší, již svým výkonem oživili celé vystoupení. I přes sychravé,
spíše podzimní než vánoční počasí, které ovlivnilo všem zpěvákům hlasivky, podali
skvělý výkon Míša Kunst, Sabinka Slováková, Jirka Hrabík, Markétka Nováková,
Leonka Bártková a další odvážní sólisté. Také v řadách dospělých zpěváků se prezentovaly nové posily souboru – Viktorie Nováková a Bohdan Škabraha. Úvodní
a závěrečný duet si zazpívali Ing. Jan Černek s Markétou Matulovou, která se zaskvěla ve ztichlém chrámu krásnou písní
„Zdravím tě, Pane“. Závěr byl ve znamení
společného zpívání. Přátelský vztah publika s protagonisty je to, co bychom ve
Fryštáku velmi rádi zachovali i do budoucna. Jako hezká tečka za celým programem
zapůsobila jako tradičně Gruberova „Tichá
noc“. S Vámi všemi, milovníky dobré muziky ve Fryštáku, se těšíme i na dalších
koncertech již brzy na shledanou…
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OBEC MURÁŇ

11. 2. 2012

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

XXXIV. ročník

ZDARMA

A TJ TATRAN MURÁŇ
USPORIADA

ZIMNÉHO PRECHODU
MURÁNSKOU PLANINOU
Spolupracujú: Lesy SR š.p. a OZ Revúca – Lesná správa Muráň, Lesná správa
Veľká Lúka, ZŠ A MŠ Muráň
Program: 7.00–7.30 Zraz účastníkov na námestí v Muráni – prezentácia
7.00 Odchod autobusu z pred BILLY Revúca, smer Muráň – Javorina!

včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219

Odchod autobusu z Muráňa o 7.30! Späť do Revúcej individuálne.

Za kompletní autovrak

Účastnícky poplatok: 3 €.

vyplatíme 500 Kč

Občerstvenie: na trase, po ukončení akcie guláš v jedálni ZŠ v Muráni.
Trasy: L1: Nemecké lúčky – Belková – Lopušné – Havrané – Studňa – Zadné
hory – Kľak – Muráň;
P1: Javorina – Veľká Lúka – Muránsky Hrad – Muráň (pešia).
Prechod sa uskutoční za každého počasia! Účastníci sa zúčastňujú akcie na
vlastnú zodpovednosť.
Informácie: OÚ Muráň – č. tel. 058/4881730, 4881029, Pavol Mlákay
0904/482 098, Pavel Kochjar 0905/832 002.

Autovrakoviště Třebětice
placená inzerce

PODĚKOVÁNÍ
MUDr. Eva Pavláková děkuje společnostem OBAL PRINT, s.r.o. Fryšták
a KOVEX, s.r.o. Dešná za poskytnutí
sponzorského příspěvku k nákupu
deﬁbrilátoru AED Plus – přístroje
pro první pomoc při srdeční zástavě
a bezvědomí. Uvedený přístroj bude
sloužit pro potřeby pacientů ordinace
MUDr. Evy Pavlákové a pro první pomoc v regionu města Fryšták.

Poděkování
Jménem pořadatelů Zemědělského plesu ve Fryštáku, který se uskutečnil 14. ledna 2012, děkuji všem
sponzorům za poskytnuté dary do
tomboly, která letos byla nesmírně
bohatá, čítala celkem 441 hodnotných cen.
Také děkuji všem zúčastněným za
podporu a doufám, že se vám u nás
líbilo.
za pořadatele ZK

Krásný a ještě krásnější den
Jako královský princ vstávalo na východě jarní slunce.
Z mlh, jako z jemných pavučinkových plének, se vybavovalo,
až se posadilo na špičky stromů.
Jasným okem se usmálo na celý náš fryštácký kraj.
Nejdříve políbilo věž kostela sv. Mikuláše,
ozlatilo jemně, jako by pohladilo,
střechy školy, radnice, penzionu
a už se jedním dechem smálo na ostatní domy,
na občany, kteří spěchali na autobusy do Zlína,
či do práce.
Na děti s aktovkami na zádech.
Začal zase jeden krásný den!
SK
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v sobotu 11. února 2012
od 15 hodin
v sále ZDV Fryšták.

Můžete se těšit na ukázky tai-či, soutěž o nejhezčí masku
spoustu her a zábavy. Připraveno je i bohaté občerstvení.
Vezměte si sebou odvahu, chuť soutěžit,
dobrou náladu a přijďte si s námi zadovádět.
Na vaši účast se těší OS Věneček.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ
SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY.

Město Fryšták a Fryštácká Javořina
Vás srdečně zvou
na jubilejní 10. ročník

Valašského setkání - Fryšták 2012
v pátek 23. března od 18.30 hodin
v kulturním domě ZDV Fryšták.
Účinkují:

MORAVANKA JANA SLABÁKA
MISTŘÍŇANKA
BOŽEJÁCI
FRYŠTÁCKÁ JAVOŘINA
Pořadem provází: Ivana Slabáková a Karel Hegner
Cena vstupenek: 150 Kč.
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