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Dovoluji si vás všechny pozdravit
v čase přicházejícího jara, období, které
nám – v kontextu probouzející se přírody – jistě přináší tolik potřebnou novou
energii do života.
I naše město schválením rozpočtu
na letošní rok – vzhledem k ambiciózním parametrům nastaveného hospodaření, zejména pak v oblasti předpokládaných investičních výdajů – vyrazilo
k postupnému naplňování jednotlivých
rozvojových projektů, předjímaných nejen avizovanými záměry jednotlivých
zastupitelů či politických subjektů, ale
taktéž požadavky vašimi. Mohu tedy
alespoň v krátkosti (jde o výběr z aktivit) naznačit, co nás letos čeká: kromě
dokončení rekultivace skládky odpadu
na Žabárně před námi stojí např. oprava chodníků a obrub na ul. 6. května
a Zlínské, rekonstrukce povrchu komunikace na ul. Korábová, zpevnění povrchu tzv. druhé přístupové komunikace
na Vítovou (v úseku z ul. Ke Skalce
k nemovitosti Zbořilových), výstavba
chodníku u hlavní silnice na Vítové
k opravovaným zastávkám, na Vylantech se dočkají vodovodu, naše děti
na Vítové a v Dolní Vsi se mohou těšit
na doplnění dětských hřišť apod. Výdaje na investice a opravy či rekonstrukce
by měly dosáhnout výše až cca 57 mil
korun, což nám umožnil příznivý výsledek hospodaření z minulého roku, kdy
jsme (třebaže byl rozpočet sestaven
jako schodkový) skončili v hospodaření
s přebytkem.
Rád bych se, vážení spoluobčané,
zastavil u problematiky odpadového
hospodářství. Všichni jsme asi zaznamenali změnu legislativy, zejména pak
v oblasti třídění jednotlivých komodit.
„Povinnou“ separovanou složkou se
stává i biologicky rozložitelný komunální
odpad a kov. U nás de facto tento sběr
fungoval již několik let, takže zavedený
systém není nutno v praxi měnit. O to
více však záleží na nás, jak se k třídění odpadů postavíme – jak doma, tak
Dokončení na str. 6

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 03/2015/VII ze dne 16. a 18. 2. 2015 (Výběr)
• RMF uděluje souhlas s konáním 10.
ročníku volejbalového turnaje O pohár
starosty města Fryštáku v prostorách
Sportovního areálu města Fryštáku při
Základní škole ve Fryštáku, který se
uskuteční při příležitosti výročí osvobození města Fryštáku, a to v sobotu dne
16. 5. 2015.
• RMF uděluje souhlas k možnosti zřízení zázemí pro občerstvení účastníků
a hostů turnaje na travnaté ploše areálu,
a to s podmínkou projednání s hlavním
správcem areálu.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
příspěvku TJ Fryšták (sokolovna), za účelem pořízení cen a dalších propagačních
materiálů, které budou uděleny účastníkům turnaje.
• RMF bere na vědomí Zápis č.
KPOZ/1/2015 schůze Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku ze
dne 22. 1. 2015 bez připomínek a ukládá KPOZ zjednání nápravy ve věci pořizování fotografií z vítání občánků a navrhuje řešit stížnost výměnou fotografa.
• RMF bere na vědomí sdělení SÚ ze dne
9. 1. 2015 a ukládá starostovi zajistit
od SÚ stanovisko, co z dané současné
situace ohledně Myslivecké chaty v Parku pro majitele objektu vyplývá.
• RMF schvaluje umístění kontejneru
sociálního družstva Broumovská diakonie centrum na použité ošacení v areálu
hospodářského dvora TS Fryšták.
• RMF v návaznosti na „Zápis o posouzení a hodnocení nabídek podle bodu 1b
Zásad č. 1/2014“ ze dne 10. 3. 2014
na zpracovatele dokumentu „Strategický rozvojový plán města Fryštáku“ bere
na vědomí výsledky VŘ zakázky malého
rozsahu bez připomínek.
• RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky
na zpracovatele dokumentu „Strategický
rozvojový plán města Fryštáku“ obchodní firmu ERIC, s. r. o., Zlín. Na dalších
místech se umístili: Partnerství o. p. s.,
Brno,; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,;
Regionální podpůrný zdroj, s. r. o., Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi MF a vítězem výběrového řízení
na zpracování dokumentu „Strategický
rozvojový plán města Fryštáku“ obchodní
firmou ERIC, s. r. o., Zlín a pov. starostu
města podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí rezignaci člena
IT komise pana Františka Eliáše a nejmenuje za jeho osobu náhradníka.
• RMF bere na vědomí oznámení Mgr. Libora Sovadiny, ředitele základní školy
Fryšták o průběhu zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 v Základní škole Fryšták bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost J. Jurčíka, Fryšták, a nesouhlasí se stavbou
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oplocení části měst. pozemku p. č.
383/30 – ostatní plocha, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták formou
tzv. lesní oplocenky (dřevěné kůly a pozinkované pletivo do výšky min. 120 cm)
z důvodu nevhodné formy oplocení, která
by esteticky celou lokalitu znehodnotila,
a ukládá Ing. M. Kasalovi projednat se
žadatelem jiný vhodný návrh.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 258 – zahrada, o výměře do 200 m², k. ú. Vítová,
obec Fryšták, žadateli K. Černému, Zlín.
• RMF bere na vědomí sdělení ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o nabídce převodu pozemků p. č. 646/3 a p. č. 646/4, oba k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, formou dvou samostatných výběr. řízení a nedoporučuje
ZMF schválit účast ve výběrovém řízení.
• RMF schvaluje prodloužení nájmu
bytu č. 1 ve Sdruženém objektu čp. 386
ve Fryštáku, žadatelce D. Chupíkové,
Fryšták, na dobu určitou od 1. 4. 2015
do 31. 3. 2017 a schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu
a pov. starostu podpisem dodatku.
• RMF schvaluje pronájem části měst.
pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 45 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli Fair Play
Fryšták, o. s., pro pořádání pravidelných
pátečních tzv. malých Farmářských trhů
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části měst. pozemku
na dobu určitou od 10. 4. 2015 do 11.
12. 2015, 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, pro pořádání pravidelných
pátečních tzv. malých Farmářských trhů,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF z důvodu podpory obnovy lidových
tradic a lidové kultury schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 2/1
– ost. plocha, ostatní komunikace, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli Fair
Play Fryšták, o. s., pro pořádání tzv.
velkých Farmářských trhů na náměstí
ve Fryštáku a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části městského pozemku
na dobu určitou - soboty 4. 4., 20. 6., 12.
9. a 19. 12. 2015, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, pro pořádání
tzv. velkých Farmářských trhů na náměstí ve Fryštáku, a pov. starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi Statutárním městem Zlín,
a MF, o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů, a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí s využitím bezplatného

poskytnutí kontejnerů na tříděný odpad
od společnosti EKO-KOM dle požadavků
odboru technického hospodářství.
• RMF schvaluje uspořádání sbírky použitého ošacení ve spolupráci se sociálním družstvem Broumovská diakonie
centrum, a to v termínu 13. 3. 2015
v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin
a 14. 3. 2015 v době od 8.00 hodin
do 16.00 hodin na Hospodářském dvoře
TS Fryšták a pověřuje vedoucího odboru
technického hospodářství Ing. P. Dohnala organizačním a personálním zabezpečením této akce.
• RMF bere na vědomí uzavření dohod
o provedení práce na provedení kontroly
hospodaření a veřejnoprávní kontroly dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a to u ZŠ Fryšták,
p. o., a MŠ Fryšták, p. o.
• RMF schvaluje prodej vytěžené dřevní
hmoty z lesních pozemků v majetku města Fryštáku za cenu ne nižší než činí nabídka společnosti MELICA NUTANS, s. r.
o., Bystřička.
• RMF schvaluje na základě dohody
s vedením MŠ Fryšták, p. o., zápis dětí
do tohoto zařízení (okolnosti podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání)
takto: termín – středa dne 18. 3. 2015,
doba zápisu – od 13.00 do 16.00 hodin,
místo – Komenského 344.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 03/2015/VII – 2. část
ze dne 18. 2. 2015 (Výběr)
• RMF v rámci efektivní likvidace biologicky
rozložitelného
komunálního
odpadu (BRKO) projednala využití možnosti likvidace biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (BRKO) od obyvatel
a z údržby veřejné zeleně na plánované
kompostárně společnosti Zemědělské
družstvo vlastníků Fryšták. Jedná se
o odpad - kat. číslo 20 02 01 - biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO).
Předpokládané množství produkovaného
BRKO je cca 150 až 190 tun ročně.
V případě zájmu ZDV Fryšták, který bude
odrážet nabídku nejvýhodnější v daném
čase a místě, Rada města předpokládá,
že spolupráce zpracování BRKO formou
kompostování by byla zahájena v průběhu roku 2016.
• Různé: Informace L. Sovadiny ze setkání starostů ZK s náměstkyní ministra vnitra pro veřejnou správu Mg. Janou Vildumetzovou v Kroměříži dne 16. 2. 2015.
Informace z jednání IT komise přednesené předsedou T. Černým. RMF ukládá
IT komisi připravit ve spolupráci s autorem současných webových stránek MF
p. Chvatíkem novou podobu stránek.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 02/2015/VII ze dne 24. 2. 2015 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku číslo Z 01/2015/VII ze dne 3.
2. 2015 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti
na předložený výpis z jednání RMF č. R
03/2015/VII ze dne 16. a 18. 2. 2015
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy finančních
prostředků vedených na všech účtech
MFu ke dni 24. 2. 2015 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje rozpočet města Fryštáku na rok 2015 jakožto rozpočtu schodkového s předpokládanými příjmy ve výši
82,1199 mil. Kč, s předpokládanými
výdaji ve výši 96,8649 mil. Kč a deficitem rozpočtu ve výši 14,745 mil. Kč +
splátky 3,255 mil. Kč, které budou kryty finančními prostředky z minulých let
na bankovních účtech města, a ukládá
Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ekonomicko-správního odboru, v souladu s ust.
§ 14 zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová
pravidla ÚSC, neprodleně zajistit rozpis
tohoto rozpočtu.
• ZMF pověřuje Radu města Fryštáku
v roce 2015 schvalovat změny rozpočtu
města - rozpočtová opatření, a to každé
vždy maximálně do výše do 200.000,Kč včetně DPH, a to 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 v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2015,
v návaznosti na ust. čl. č. I bod č. 1 a 3
Zásad grantové podpory nestátních neziskových subjektů poskytovaných MF
a v souladu s ust. § 85 písm. c) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje výše finanční podpory (výše neinvestičních dotací)
neziskovým organizacím v roce 2015
a schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace.
• ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční
dotace mezi MF a příjemci podpory – viz
příloha č. 2 tohoto zápisu – a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv.
• ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši 100.000,Kč o. s. DH Fryštácká Javořina, schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem částečné úhrady nákladů spojených s činností sdružení a zajištění akce Valašské
setkání – Fryšták 2015, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši 10.000,-

Kč Spolku přátel hradu Lukova, schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem částečné úhrady nákladů spojených s činností obnovy hradu Lukova, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši 110.000,Kč Domu Ignáce Stuchlého SKM, o. s.,
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
za účelem částečného krytí nákladů spojených se zajištěním činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní investiční dotace ve výši 500.000,-Kč
FC Fryšták, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace za účelem dostavby kabin, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní investiční dotace ve výši 150.000,-Kč
Spolku přátel lesa Ondřejovsko, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace za účelem obnovy myslivecké chaty Hubertka, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030022960/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a firmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, pan Bařinka, kabelová přípojka NN“, umístěné
na části městských pozemků p. č. 2/1
– ostatní plocha, a p. č. 755 – ostatní
plocha, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030022168/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a firmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, pan
Sedláček, kabelové vedení NN“, umístěné na části městských pozemků p. č.
2/1 – ostatní plocha, p. č. 2/2 – ostatní
plocha, a p. č. 2/3 – ostatní plocha, vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene s připočtením DPH podle
platných právních předpisů, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost K. Černého, Zlín, o prodej části městského
pozemku p. č. 258 – zahrada, o výměře
do 200 m³, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
a odkládá rozhodnutí o žádosti do doby
dořešení odkanalizování a vodovodu chatové osady.
• ZMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-

jetkových o nabídce převodu pozemků
p. č. 646/3 a p. č. 646/4, oba k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, formou dvou samostatných výběrových řízení a neschvaluje
účast ve výběrovém řízení.
• ZMF schvaluje účast města Fryštáku
v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
jakožto projev podpory boje proti bezpráví a porušování lidských práv obecně.
• ZMF schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 01/2015 - Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících
na území města Fryštáku včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
• ZMF bere na vědomí informaci o aktuálním dění, změnách a výhledu na nejbližší období ve spol. VaK Zlín, a. s.
• ZMF bere na vědomí informaci o udělení souhlasu ke stavbě „Rychlostní silnice
R49, stavba Hulín – Fryšták“, a zároveň
informaci o podání rozkladu stavebního
řízení na část km 10,918,0 ze stavby 4901 Hulín – Fryšták
rychlostní silnice R 49.
• ZMF bere na vědomí Zápis z jednání
Komise pro péči a obnovu památek ze
dne 17. 2. 2015 bez připomínek a ukládá zajistit vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci sochy sv. Jana
Nepomuckého, podání žádosti na opravu
kapličky na Vítové do 30. 4. 2015 a pověřuje předsedu stavební komise jednat
s panem Bařinkou a připravit materiál
na příští ZMF.
• ZMF v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní
finanční podpory v Programu regenerace
MPR a MPZ, schvaluje povinný spolupodíl na obnově kulturní památky ve výši
10%, tj. částka ve výši 48.000,- Kč z celkově vynaložených nákladů na obnovu
kulturní památky, žadateli Římskokatolická farnost Fryšták, za účelem částečného krytí nákladů spojených s projektem „Obnova pískovcových ostění
vstupních portálů a soklového obložení
interiéru a exteriéru kostela sv. Mikuláše
ve Fryštáku“, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu
kulturních památek ČR a jenž je součástí
Městské památkové zóny MF, schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a pov. starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informaci o jednání s Policií ČR OO Fryšták;
• ZMF bere na vědomí oznámení p. Ševčíka o konání valné hromady Singularistůvelkousedlých;
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Kontrolního výboru při ZMF Libora Mikla
o tom, že si Kontrolní výbor schválil Jednací řád.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 04/2015/VII ze dne 9. 3. 2015 (Výběr)
• RMF bere na vědomí udělení zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského dárcům
krve – občanům města Fryštáku, a to Jiřímu Bartkovi, Petru Lukašíkovi, Bronislavu Pšejovi, s tím, že Rada města Fryštáku vyslovuje poděkování těmto občanům
za ochotu darovat krev pro zdraví a záchranu života svých spoluobčanů a uděluje ocenění těmto občanům - viz příloha
č. 1 tohoto zápisu - a ukládá Komisi pro
občanské záležitosti při RMF ve spolupráci s Mgr. P. Nášelem, vedoucím městské knihovny, zajistit předání tohoto ocenění v rámci slavnostního aktu konaného
v obřadní síni města.
• RMF bere na vědomí změnu přílohy č. 2
ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
společností Elektrowin, a. s., a to s účinností od 1. 4. 2015 a ukládá ing. P. Dohnalovi, vedoucímu odboru technického
hospodářství, s okamžitou platností zajistit podmínky pro obsluhu sběrného
místa města pro zpětný odběr použitých
elektrozařízení kolektivním systémem
dle příslušného metodického pokynu
ve znění přílohy č. 2 „smlouvy“.
• RMF bere na vědomí návrh smlouvy
o pronájmu budovy sokolovny pro sportovní činnosti oddílů TJ Fryšták, o. s.,
místnosti pro schůze oddílů, výkonného
výboru a valné hromady, místnosti pro
archiv skladovacích prostor pro sportovní vybavení mezi městem Fryšták
a TJ Fryšták a ukládá starostovi prověřit
možnost zapracování těchto požadavků
do návrhu smlouvy o bezúplatném převodu objektu.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu při Radě města Fryštáku č. 1/15 ze
dne 14. 1. 2015 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí zápisy ze zasedání IT-komise při Radě města Fryštáku č.
IT 02/2015 ze dne 28. 1. 2015 a č. IT
03/2015 ze dne 27. 2. 2015 bez připomínek a pověřuje radního Ing. T. Černého
organizací výběrového řízení na zajištění
dodavatele fotografií města Fryštáku.
• RMF bere na vědomí informaci o odstoupení člena komise Bytové, sociální
a pro rodinu při Radě města Fryštáku
Ing. J. Göriga a jmenuje ke dni 9. 3. 2015
novým členem této komise pana L. Hanáka, Vítová - Fryšták.
• RMF ve věci předložené žádosti o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro
dopravce KRODOS BUS, a. s., Kroměříž,
číslo linky 770430, Bystřice p. Hostýnem – Zlín – Holešov – Kroměříž – Vyškov
– Brno, souhlasí s udělením této licence,
a to z důvodu, že uvedená linka řeší základní dopravní obslužnost občanů města Fryštáku, dopravce zde má zastávku,
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přičemž stávající zkušenost s poskytovanými službami uvedeného subjektu je
velmi pozitivní.
• RMF ve věci předložené žádosti o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro
dopravce KRODOS BUS, a. s., Kroměříž,
číslo linky 820901, Zlín – Kroměříž –
Brno - Praha, 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 zkušenost
s poskytovanými službami uvedeného
subjektu je velmi pozitivní.
• RMF ve věci předložené žádosti o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce ARRIVA MORAVA,, a. s., Ostrava,
číslo linky 920015, Přerov – Holešov
- Zlín, 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 zkušenost s poskytovanými službami uvedeného subjektu je
velmi pozitivní.
• RMF bere na vědomí žádost M. Krčmy o pronájem prostoru nebo místa
ve Fryštáku pro provozování cukrárny
a sděluje, že město nedisponuje vhodnými volnými komerčními prostorami,
přičemž doporučuje žadateli prověřit
u stavebního úřadu a odboru správy majetku města možnost využít veřejné prostranství.
• RMF schvaluje Nařízení města Fryštáku č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád
města Fryštáku, a to s účinností od 1.
4. 2015.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítě nízkého napětí č. 95503687597
mezi městem Fryšták, a dodavatelem
fou E.ON Energie, a. s., České Budějovice, na dodávku elektřiny k odběrnému místu: Horní Ves K/419, 763 16
Fryšták (čerpací stanice kanalizace
na ul. Korábová), a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí návrh stavby oplocení části měst. pozemku p. č. 383/30
– ostatní plocha, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadatele J. Jurčíka,
Fryšták, s podmínkou provedení oplocení formou provizorně umístěných sloupků a pozinkovaného pletiva s ochrannou
vrstvou (bužírka) do výšky min. 120 cm
a ponecháním manipulačních pruhů podél místní komunikace ul. Hutky o šířce
min. 9m a podél místní komunikace ul.
Lesní čtvrť o šířce min. 2m, a ukládá
Ing. M. Kasalovi ve spolupráci s radním
Ing. T. Černým projednat s organizátory

kulturních akcí konaných v této lokalitě.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy č.
67621/15 o užití digitálních ortofot mezi
městem Fryšták, a Českou republikou –
Zeměměřičský úřad, Praha, na bezplatné poskytnutí dat ortofoto (snímkování
2014), a to bezúplatně, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č.
367/1 – ostatní plocha, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, o celkové výměře 22 m², žadateli L. Ševelovi, Fryšták,
za účelem vybudování stání pro osobní
motorové vozidlo, a to na dobu určitou
10ti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
474/1 – ostatní plocha, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o celkové výměře 30 m²,
žadateli manželům Štefkovým, Fryšták,
a uzavřít Smlouvu o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu RD, čp. 41, umístěné na poz. p. č.
552, k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu při Radě
města Fryštáku č. 03/2015 ze dne 4. 3.
2015 bez připomínek.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. B/234 v Domě s byty pro důchodce
Fryšták žadatelce L. Gerychové, Podkopná Lhota a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 12.
2015, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF neschvaluje poskytnutí peněžitého daru pro rok 2015 Centru služeb postižených Zlín.
• RMF neschvaluje poskytnutí peněžitého daru pro rok 2015 Naději, pobočka
Otrokovice.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru spol. Handicapu Zlín pro rok 2015
ve výši 5.000,- Kč a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
mezi městem Fryšták, a Handicapem
Zlín, za účelem pokrytí částečných nákladů pro přepravu postiženého dítěte
(občan města Fryšták) do speciálního zařízení ve Zlíně, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Nemocnici milosrdných bratří
Vizovice pro rok 2015 ve výši 5.000,Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem
Fryšták, a Nemocnicí milosrdných bratří
Vizovice, za účelem pokrytí částečných
nákladů na poskytování zdravotnických
služeb pro klienty města Fryšták, a pověřuje starostu popisem této smlouvy.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2015

• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru manželům Daňkovým pro rok
2015 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem
Fryšták, a manželi Daňkovými, Vítová
- Fryšták, za účelem pokrytí částečných
nákladů na školné a dopravu pro zdravotně postižené dítě, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Nadaci pro transplantaci kostní
dřeně pro rok 2015 ve výši 5.000,- Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru MF, a Nadací pro
transplantaci kostní dřeně, Plzeň, za účelem podpory dárcovství a transplantací
kostní dřeně a léčby leukémií, a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje předložené znění Zadávací dokumentace vč. Výzvy k podání
nabídek zpracované spol. MCI servis,
s.r.o., Zlín na akci „Průtah Fryštákem –
chodníky na ulici Zlínská a 6. května“
a určuje osobu odpovědnou za administraci této zakázky za město Fryšták
Ing. M. Kasalu.
• RMF schvaluje seznam oslovených
firem ve věci veřejné zakázky vč. Povinnosti zveřejnění na úřední desce města.
• RMF schvaluje komisi pro otevírání
obálek a komisi pro posouzení nabídek
(jakožto jeden společný orgán), a to
v tomto složení:
členové: Mgr. M. Černá, MCI SERVIS, s.
r. o., Zlín; Ing. P. Dohnal, Fryšták; Ing. M.

ZPRÁVY
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Kasala, Fryšták; Ing. P. Gálík, Fryšták;
Ing. T. Černý, Fryšták;
a náhradníci: JUDr. J. Schaferová, MCI
SERVIS, s. r. o., Zlín; Ing. V. Matela,
Fryšták; Ing. arch. J. Kudělka, Zlín; Ing. J.
Košák, Fryšták; P. Ševčík, Fryšták.
• RMF bere na vědomí sdělení Zemědělského družstva vlastníků Fryšták, ze
dne 3. 3. 2015, ve věci Myslivecké chaty
v Parku v Horní Vsi a ukládá starostovi
jednat se zástupci družstva ve věci dalšího možného využití objektu.
• RMF určuje osobu odpovědnou za administraci zakázky malého rozsahu Vyhotovení cenových map města Fryštáku
Ing. M. Jaška a jmenuje členy komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek
pro realizaci této zakázky malého rozsahu ve složení (jedna společná komise):
Ing. M. Jašek, Želechovice nad Dřevnicí;
Náhradník: Ing. arch. J. Kudělka, Zlín;
Ing. M. Kasala, Fryšták
Náhradník: Ing. P. Dohnal, Fryšták;
G. Najmanová, Zlín – Kostelec;
Náhradník: Ing. V. Doleželová, Fryšták;
Ing. T. Černý, Fryšták;
Náhradník: Mgr. B. Komín, Dolní Ves Fryšták;
Ing. M. Špačková, Zlín;
Náhradník: T. Petrášová, Martinice.
• RMF určuje osobou odpovědnou
za administraci veřejné zakázky malého
rozsahu Oprava komunikace ulice Korábová Ing. P. Dohnala, vedoucího odboru
technického hospodářství, a schvaluje

seznam oslovených firem ve věci veřejné
zakázky.
• RMF schvaluje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení nabídek (jakožto jeden společný orgán), a to v tomto
složení: členové: Ing. P. Dohnal, Fryšták;
Ing. M. Kasala, Fryšták; Ing. P. Gálík,
Fryšták; Ing. R. Ševčík, Fryšták; Ing. J.
Košák, Fryšták;
a náhradníci: Ing. V. Matela, Fryšták;
Ing. arch. J. Kudělka, Zlín; P. Ševčík,
Fryšták; Ing. M. Jašek, Želechovice nad
Dřevnicí; Mgr. L. Sovadina, Fryšták.
• RMF v návaznosti na společné zasedání obce Lukova a města Fryštáku bere
na vědomí stanoviska obou obcí k tématům dopravní obslužnosti a problematiky celé lokality vč. přípravy realizace RK
R49 (jejího pokračování na Slovensko),
možnosti využití průmyslové zóny Lukov,
k záměrům v oblasti cestovního ruchu
a k systému nakládání s odpady a ukládá starostovi Mgr. L. Doleželovi zajistit
do 30. 3. 2015 zpracovatele společné
veřejné zakázky na zajištění poskytovatele systému nakládání s odpady, souhlasí
s ustanovením místostarosty obce Lukova M. Teplého garantem přípravy cyklostezky Fryšták - Lukov (revize podkladů
a zahájení jednání s projektantem do 30.
6. 2015) a určuje garanta přípravy tohoto projektu za město Fryšták Ing. M. Kasalu, vedoucího odboru správy majetku
města, a ukládá mu neprodleně zajistit
součinnost s obcí Lukov.

RADNICE

Silnice II/490 Fryšták, průjezdní úsek, 2. a 3. etapa
– úpravy komunikací a chodníků na ulici Zlínská a ulici 6. května
Vážení spoluobčané,
Ředitelství silnic Zlínského kraje dlouhodobě připravuje
rekonstrukci silnice II/490, k čemuž se město v průjezdních
úsecích připojuje opravou a dobudováním přilehlých pěších
tras se zaměřením na dosažení bezbariérovosti a zvýšení bezpečnosti dopravy.
Jde o stavební úpravu silnice II/490 ve městě Fryšták, jež
navazuje na 1. etapu, která je již dokončena na ulici Holešovská a Souhrady.
Začátek rekonstrukce je na konci náměstí Míru ve středu
města a konec předmětného úseku je na konci města Fryšták
u svislé dopravní značky konec obce. Celková délka stavební úpravy je 863 metrů. Rekonstrukce komunikace spočívá
ve výměně krytových vrstev stávající komunikace s nově
položenou obrusnou vrstvou “gumosfaltu BBTM 8 B CRmB”
v tloušťce 30 milimetrů kvůli snížení hladiny hluku v předmětném úseku silnice. Na části silnice, v délce cca 100 metrů od
náměstí po křižovatku, silnice II/490 se silnicí II/489 a místní
komunikací bude provedena kompletní výměna konstrukce
vozovky. Směrové a výškové řešení v maximální míře kopíruje
stávající stav vozovky. Šířka mezi obrubami je sjednocena na
7 metrů s rozšířením ve směrových obloucích. Součástí akce
je komplexní přestavba stávajícího mostu ev. č. 490-010 přes
Hornoveský potok u „Staré Hasičské zbrojnice“. Stavba mostu bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/490 a to i z důvo-

du plánované rekonstrukce mostu na přehradě.
Při rekonstrukci silnice město zrealizuje rekonstrukci
chodníků.
Předběžně je uvažováno s následujícími objízdnými trasami:
1) Objízdné trasy nad 7,5 t : I/49 - R55 - II/432 - II/438 II/490 (Zlín – Otrokovice – Hulín – Holešov – Fryšták) po celou
dobu stavby.
2) Objízdné trasy pro vozidla do 7,5 t:
20. 4. – 12. 7. 2015 (vozidla do 7,5 t, bus, IZS)
– sil. III/4911, III/48015, II/489 (Kostelec – Lešná – Lukov – Fryšták)
13. 7. – 14. 8. 2015 (vozidla do 7,5 t, bus, IZS)
– sil. III/49016 (Martinice – Žeranovice – Racková – Mladcová – Zlín).
Dle informace provozně-technického náměstka ŘSZK, ing.
Berecky, probíhá v současné době výběrové řízení na zhotovitele stavby po jeho ukončení bude svolána koordinační
schůzka s dotčenými orgány, kde bude dohodnut přesný časový harmonogram a systém uzavírek, případně i výjimky pro
vozidla s cílem přepravy ve Fryštáku.
Ing. Miloslav Kasala, Vedoucí OSM

5

S L O V O S TA R O S T Y
dokončení ze str. 1

i např. na sběrném místě na hospodářském dvoře města. Tam totiž dnes
vznikají největší problémy – i zde se
třídí jednotlivé složky odpadů, a proto
je nezbytné plně respektovat pokyny
zaměstnanců města, kteří regulují provoz, a to tak, aby skutečně konkrétní
komodity byly ukládány tam, kam patří
– totiž jeden „náklad“ do nesprávného
kontejneru znehodnotí celou vyseparovanou složku, takže v konečném důsledku město (a tudíž i všichni občané)
přicházejí o případné benefity z třídění.
Dovoluji si tedy na nás všechny apelovat, abychom plně respektovali pokyny
kolegů na sběrném dvoře při třídění odpadu, tak jak se snažíme participovat
na tomto systému doma – pomáháme
tím celému městu. K tomu ještě dodám, že jsme zahájili společná jednání
s Radou obce Lukov, a to nejen v oblasti možné spolupráce v komplexním systému nakládání s odpady, ale i v oblasti
cestovního ruchu, zejména tedy v přípravě cyklostezky z Fryštáku do Lukova.
O dalších společných záměrech obou
obcí vás budeme průběžně informovat.
Vážení spoluobčané!
V následujících čtyřech až pěti měsících nás čeká velký zásah do běhu našeho každodenního života, a to v podobě
avizovaných dopravních uzavírek (a vynucených objížděk) v důsledku opravy
krajské komunikace II/490 včetně dvou
mostů na ní. Plně chápu, že je to pro
nás všechny zásadní překážka, nicméně
jistě ne nepřekonatelná za předpokladu vzájemné tolerance a ohleduplnosti.
V této souvislosti si vás všechny dovoluji
požádat o trpělivost a pochopení, třebaže jsem si vědom, že všichni budeme
nuceni náš každodenní režim novým dočasným podmínkám přizpůsobit. O konečné podobě uzávěrky mě jestě čekají
další jednání. Jsem ale přesvědčen, že
kýžený výsledek oprav nám případné
útrapy vynahradí.
Vzhledem k přísně vymezenému prostoru v našich listech – ač jsem nevyčerpal všechna témata, která jsem chtěl
okomentovat (snad příště) – mi tedy
zbývá ještě jedna milá povinnost: všem
přeji příjemné prožití svátků jara. Nechť
jsou nám tedy Velikonoce – navzdory
neutuchajícímu pracovnímu shonu – příležitostí nejen vzdát hold probouzející
se matce Přírodě, ale také příležitostí
alespoň na chvíli se zastavit, vnitřně
zklidnit a rozjímat…
Nejen veselé Velikonoce, ale
i úspěšné dny přeje
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Informace
k místním poplatkům
Oznamujeme občanům, že Město
Fryšták s platností od 1. 1. 2015 zrušilo svůj bankovní účet u České spořitelny, a.s. a zřídilo nový pro platbu
místních poplatků.
Nový bankovní účet určený POUZE
pro platbu místních poplatků (za odpad
a psy): KB Zlín 107-9557760227/0100
Bankovní účet pro ostatní platby:
KB Zlín 19-3724661/0100.

POZVÁNKA
Město Fryšták a Městská knihovna Fryšták připravily pro všechny občany přednášku na téma „Nový občanský zákoník“.
O novinkách týkajících se všech
oblastí občanského soužití bude hovořit Mgr. Pavlína Řehová, která je po
skončení přednášky připravena odpovídat i na vaše konkrétní dotazy.
Akce se koná v úterý 14. dubna
2015 od 17 hodin ve fryštáckém kinosále.

INFORMACE K PLATBĚ
SLOŽENEK

ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2015
Dle OZV č. 1/2014 činí výše poplatku na osobu 500,- Kč, splatnost poplatku je do 30. 4. 2015.
Úhradu lze provést na základě obdržené složenky:
a) hotově na kterékoliv pobočce
České pošty;
b) hotově v pokladně města pouze
v PO a ST v době 7.00 – 11.30 a
12.00 – 17.00 hod.;
c) bezhotovostním převodem na
účet KB Zlín 107-9557760227/0100.
Věnujte, prosím, velkou pozornost
při zvolené možnosti úhrady v případě b), a to ve vyplňování VS z důvodu
prokazatelnosti plátce a příslušného
poplatku. Platba bez VS bude vrácena
zpět. Poplatky za převod peněžních prostředků se řídí aktuálními ceníky peněžních ústavů. V případě jakýchkoliv nejasností nebo odlišné skutečnosti od
zaslaného předpisu, dostavte se, prosím, v uvedenou dobu na MěÚ Fryšták
k odpovědné pracovnici I. Plškové,
dveře č. 217.
Známky na popelnice nebudou vydávány. Odstranění odpadu z veškerých
popelnic je zajištěno ke dni splatnosti
poplatku tj. do 30. 4. 2015. Po tomto termínu může být využita zákonná
možnost dle §11 z.č.565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v platném znění,
tj. zvýšení poplatku na trojnásobek.

Upozornění
Upozorňujeme majitele nemovitostí v k. ú. Fryšták na povinnost vyplývající z platných obecně závazných
vyhlášek o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„OZV“), vydaných Městem Fryšták,
a to OZV č. 2/2012, č. 1/2013, č.
1/2014, kdy Čl. 2, bod 1 b) uvedených OZV říká: „Poplatek …platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví ...
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.“
Poplatek činí 500 Kč nemovitost/rok, splatnost vždy k 30. 4. příslušného roku.
Vyřizuje: I. Plšková, tel. 577 911
051, e-mail: i.plskova@frystak.cz.

Akce čistý Fryšták!
Zveme všechny občany, starší i mladší, kterým není lhostejný nepořádek v okolí našeho města, aby se v sobotu 18. 4.
2015 připojili ke konání této akce. Bylo
vybráno několik lokalit (Skalka, potok
přes Lukovské, nádrž Fryšták, les pod
Lešnou), které jsou znehodnoceny nejrůznějším odpadem. Proto si dovolujeme
oslovit Vás, širokou veřejnost, vezměte
své rodiny a přátele a přijďte udělat něco
pro své město.
Ochranné pomůcky, pytle na odpad
a vše potřebné je díky podpoře města
Fryštáku zajištěno. Sraz je v sobotu 18.
4. 2015 v 9 h na náměstí ve Fryštáku.
Nápady, dotazy a návrhy dalších lokalit směřujte na tel. 725 115 648 nebo
na bosdookoli@seznam.cz. Budeme rádi,
když potvrdíte předem svou účast.
Také se ozvěte v případě, že byste
nešli na místo srazu a chtěli začít přímo
v jedné z lokalit. Na Vaši účast se těší
přátelé přírody.
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Proč je pro město Fryšták důležité mít zpracovaný Strategický rozvojový plán?
Jaromír SCHNEIDER je jedním ze zakladatelů a byl dlouholetým ředitelem Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, která byla založena v roce 1998 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Krajskou hospodářskou komorou a Sdružením měst
a obcí Východní Moravy. Tato agentura jako první ve Zlínském kraji pracovala na získávání dotací z fondů Evropské unie. V roce 2009 na tuto práci navázal ve společnosti ERIC s.r.o., kde se ve funkci jednatele a vedoucího manažera projektů zabývá
řízením projektů, službami dotačního managementu a zpracováním strategických
rozvojových dokumentů.
V poslední době se kromě jiného podílel na zpracování rozvojové strategie statutárního města Zlína do roku 2020 (Zlín 2020) a na aktualizaci analytické části strategie pro město Fryšták. Úzce spolupracuje s odborníky z Univerzity Tomáše Bati,
dalších vysokých škol a institucí.
Klíčovým procesem řízení rozvoje
jakéhokoliv obce je plánování. Základním plánovacím dokumentem obce,
zakotveným v zákoně č. 128/2000
Sb., o obcích, je program rozvoje obce
(dále jen PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání
situace ve městě a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje
představy o budoucnosti obce spolu
s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. PRO rozvoje obce
se zpracovává na období 4–7 let.
PRO zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení.
Umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit
obce i celkového potenciálu obce. Dále
slaďuje představy jednotlivých subjektů
o rozvoji obce a slouží tak k prevenci
budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu
rozvoje.
Podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak,
aby byl využit potenciál lidí i organizací
působících v obci. Zvyšuje připravenost
obcí k podání žádostí o dotační podporu, zvyšuje šance získat vnější finanční
prostředky a je podkladem pro cílený
a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu. Je nástrojem koordinace rozvoje v širším území
(reflexe rozvojových záměrů okolních
obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí) a je podkladem pro
rozhodování orgánů obce v rozvojových
záležitostech.
Zároveň jej lze využít i jako marketingový, informační nástroj (vůči potenciálním obyvatelům, investorům, resp.
i návštěvníkům).
Jakým způsobem bude tento dokument vznikat a jak do jeho zpracování
budou zapojeni obyvatelé města?
Postup zpracování PRO se bude řídit
metodikou zpracovanou Ministerstvem
pro místí rozvoj (MMR).

Tato metodika popisuje důležité
principy tvorby PRO:
Zásadní a nezastupitelnou roli v procesu tvorby PRO hraje politická reprezentace obce (starosta, rada obce, zastupitelstvo obce).
Do procesu zpracování musí být zapojení relevantní aktéři na obecní úrovni.
Je vhodné co nejvíce zapojit občany obce. Občané musí být průběžně informování, musí mít možnost vhodným
způsobem vyjádřit své názory (např.
v rámci veřejných diskuzí, formou dotazníkového šetření apod.) a jejich připomínky musí být řádně vypořádány.
Vhodným způsobem je potřebné zapojit
i neziskové organizace a podnikatele
působící v obci.
Důležitým subjektem v procesu
tvorby Programu je pracovní skupina.
Pracovní skupina je významnou tvůrčí
silou: projednává jednotlivé návrhy, slaďuje rozporná stanoviska apod.
Je nutné respektovat relevantní koncepční dokumenty z krajské a národní
úrovně.
Musí být reflektován územní plán
obce.
Program musí být zpracován reálně
s ohledem na rozpočtové a majetkové
možnosti obce.
Je potřebné prověřit soulad PRO
s rozvojovými záměry okolních obcí
a obcí v rámci svazků obcí, jichž je obec
členem.
Kdy má být hotový a jaké budou
následovat další kroky po jeho schválení?
Strategický rozvojový plán města
Fryštáku do roku 2020 má být dokončen definitivním projednání v orgánech
města v září 2015. Dalším krokem bude
jeho realizace. Ta se nejčastěji řídí pomocí akčních plánů. Akční plán představuje krátkodobý dokument (na období
1–2 let), který navazuje na návrh opatření a aktivit a konkretizuje způsob realizace rozvojových aktivit plánovaných

na nejbližší období až do podoby postupových kroků (rozfázování činností, zejména např. přípravné kroky). Věcný obsah akčního plánu může být různorodý,
ale obvykle je v zavedené praxi běžně
jeho součástí: seznam nosných aktivit či projektů na dané období, rozpis
hlavních kompetencí a úkolů vybraných
aktérů (organizační a materiální zabezpečení), projektové fiše. Aktivity, které
mají nižší důležitost, které se týkají
pozdějšího období, resp. různé další náměty na rozvoj obce, je možné zachytit
do tzv. Zásobníku projektů, kde budou
k dispozici pro přípravu dalšího akčního
plánu.
Jak budou záměry v něm obsažené
provázány na širší okolí (město Zlín,
Zlínský kraj, Česká republika a dotace
z Evropské unie)?
Strategický rozvojový plán města
Fryštáku do roku 2020 musí být zpracován (nejen) ve vazbě na územní plán
obce a s ohledem na rozpočtové a majetkové možnosti obce. Je nutné reflektovat rozvojové záměry okolních obcí
a měst, zejména statutárního města
Zlína, které bude nositelem Integrovaného plánu rozvoje území, do kterého
patří i město Fryšták. Zároveň bude
plán zapadat do relevantních strategií
Zlínského kraje a České republiky se
záměrem využít co nejvíce prostředků
z operačních programů Evropské unie.

IT KOMISE HLEDÁ
šikovného fotografa
Členové Komise pro Informační
Technologie byli pověřeni výběrem fotografa, který by profesionálním způsobem zdokumentoval jarní Fryšták
a poskytl fotografie pro následnou
aktualizaci vzhledu webových stránek
našeho města. Práce to bude sice namáhavá, o to skromněji odměněná.
Zájemci hlaste se, prosím, odpovědné osobě: T. Černý: 602 566 844
nebo tomas@simcar.cz.
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Mezilidi
Máte všichni čas účastnit se osobně zasedání zastupitelstva? Hlavně když se
jedná o něčem pro vás důležitém. Někdy to trvá i čtyři hodiny. Člověk z toho může
být dost unavený. A co byste řekli na to, kdybyste měli k dispozici videozáznam
s podrobným členěním celého jednání, snadno dohledatelný na městském webu?
To by se pak mohl každý podívat, jak kdo o čem hlasoval. Váš budoucí oblíbený
odkaz: www.frystak.cz/videozaznam_zastupitelstva_05=2015 :)

Jmenovité hlasování?
Od začátku našeho působení
ve „fryštácké politice“ jsem poprvé zaznamenal náznak úspěchu. Až na třetí
pokus zastupitelstvo prohlasovalo zřízení osadního výboru Vítová ve složení:
Alena Zbranková, Petr Mikl a Alena Bačůvková. Háček vězel v tom, že zájemci
o členství v tomto výboru si přáli vzniknout a pracovat bez politických kolegů
Libora Mikla a Libora Hanáka. Teď už
jen zbývá doufat, že budou mít dostatek
času a chuti na řešení místních podnětů.
Chtěl jsem na tomto příkladu předvést, jak je nemožné z pozice zastupitele někomu prokázat svou podporu či
opak. Narážím na dosavadní absenci
jmenovitého hlasování zastupitelstva.
Současný jednací řád neukládá povinnost zaznamenávat hlasování jednotlivých zastupitelů. V praxi to znamená, že
mi nikdo nedokáže, jestli jsem osadní
výbor v předchozích jednáních podporoval či nikoliv. Aktualizaci jednacího řádu
bychom měli projednat na zastupitelstvu dne 21. 4. 2015.

Vymezování kompetencí
Na posledním zasedání zastupitelstva mě nejvíce bavilo projednávání jednacího řádu Kontrolního výboru neboli
„not, podle kterých by se mělo hrát“
jak to pojmenoval Libor Mikl. Přemýšlel
jsem, co vzbuzovalo takovou paniku.
A napadlo mě, že jde jen o definování si
vztahů mezi jednotlivými orgány města,
přestože jsou tyto vztahy určeny zákonem o obcích. Těžko říci, do jaké míry
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byly naplněny v minulosti a jak se s ambicemi nově jmenovaného kontrolního
výboru vypořádá současné zastupitelstvo, rada či starosta. My ve finančním
výboru na to jdeme formou učení se
z jednotlivých případů a situací tak, jak
přicházejí. Čeho se nám zatím podařilo
dosáhnout? Zastupitelstvo vzalo na vědomí podněty z našeho zápisu. Teď se

hledá cesta k co nejobjektivnějšímu
způsob stanovení tržních cen nájmů nebytových prostorů. Upozornili jsme totiž
na to, že ceny nájmu komerčních prostorů v objektu bývalého penzionu jsou
nižší než ceny nájmů bytů.
Dále se v rámci rozpočtu schválil
finanční objem 255 tisíc korun rezervního fondu sloužícího pro nutné investice v již zmíněném Domě s byty pro
důchodce. Zastupitelstvo proto také
pověřilo Miloslava Kasalu zajištěním výběrového řízení na zajištění zpracovatele dokumentu „Plán revitalizace Domu
s byty pro důchodce Fryšták“. Myslíme
si, že budova penzionu i jeho obyvatelé
si pravidelné investice zaslouží.
Tomáš Černý, zastupitel

Starosta města Fryštáku vyhlašuje
veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

Referent/ka odboru technického hospodářství města.
Pracovník vykonává agendu:
Zajištění podkladů včetně projektové dokumentace pro investiční akce
v gesci odboru technického hospodářství.
Komplexní administraci veřejných zakázek malého rozsahu v působnosti OTH.
Zpracování podkladů žádostí o poskytnutí dotací.
Vedení agenty odpadového hospodářství města.
Vedení agendy ochrany přírody a krajiny.
Vedení agendy technické správy bytového a nebytového fondu města.
Administraci agendy hospodaření města v městských lesích
Vedení agendy pohřebnictví.
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Platová třída: 9 dle NV č. 224/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
v platném znění.
Požadavky:
VŠ vzdělání, obor s technickým zaměřením. Praxe v oboru výhodou.
Zkoušky odborné způsobilosti výhodou.
Znalost problematiky státní správy a samosprávy výhodou.
Komunikační a organizační schopnosti, samostatnost.
Dobrá znalost práce na PC. Řidičský průkaz skupiny B. Odolnost vůči stresu.
Termín nástupu: 1. 7. 2015
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Připravenost dětí na mateřskou školu
Vstup dítěte do mateřské školy je velmi významnou událostí, jak pro dítě samotné, tak i pro jeho rodiče. Někteří svěřují své dítko do péče někomu „cizímu“
úplně poprvé a je zcela samozřejmé, že přáním všech zúčastněných je spokojené
a šťastné dítě.
A z toho vyplývá otázka, jak co nejlépe připravit dítě na vstup do mateřské
školy, aby první odloučení od rodičů proběhlo klidně a s úsměvem. V rámci přípravy je velmi důležité, vysvětlit dětem,
co je ve školce opravdu čeká a jak bude
den v mateřské škole vypadat. Nacvičit si s dětmi ranní vstávání a sled věcí
po ránu, může mnohé usnadnit, tak
jako podpora v samostatnosti a osvojení základní sebeobsluhy dítěte. Docílíme tak toho, že malý človíček se bude
cítit klidněji a sebejistěji.

Dítě by si také mělo zvykat na kolektiv i na kratší odloučení od matky. Rodiče by se měli společně se svými ratolestmi těšit do mateřské školy a ujistit
je, že si pro něj vždy přijdou po obědě
či odpoledne a tuto dohodu také i dodržet. Rozhodně by se měli vyhnout projevům pláče, obav a strachu, protože tyto
pocity rodiče přenáší na své dítě a to by
mohlo velmi ztížit adaptaci.
Někdy se stává, že jsou děti ovlivněny nepřiměřenou motivací a to jak
v kladném slova smyslu, tak i v tom ne-

ZÁKL AD N Í
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gativním. Někteří rodiče mohou školku
vykreslit tak dokonale, že se dítěti při
vstupu do mateřské školy jeho očekávání nenaplní a dítě je pak zklamané
a v některých případech školku přímo
odmítá. V opačném případě bychom
se zase měli vyvarovat „strašením“
školkou. Například věty typu: „Počkej
ve školce, tam tě naučí!“ mohou vést
k negativnímu vnímání mateřské školy
ještě před nástupem. Proto tady platí
pravidlo „všeho s mírou.“
Každé dítě je jiné, a proto i adaptační období trvá individuálně jinak dlouho. Někdy to chce čas a velkou dávku
trpělivosti a také nepolevit v době, kdy
dítě s rodiči smlouvá o tom, zda půjde
do školky nebo ne. Protože jedině jistotou a opakováním usnadníme a urychlíme adaptaci dítěte na nové prostředí.
Letošní nové děti ze třídy Kuřátek, mě velmi překvapily tím, jak byly
na školku dobře připraveny. Většina jich
nové prostředí, nové kamarády i nové
autority přijala velmi dobře. První nadšení u některých dětí vystřídalo období stesku, které však rychle odešlo.
Nyní se každé ráno vítáme s úsměvem
na tváři a naše dny v mateřské škole
jsou hned veselejší. Do třídy Kuřátek
má nastoupit ještě pár nových dětí,
na které se všichni velmi těšíme.
Touto cestou bych také velmi ráda
poděkovala všem rodičům ze třídy Kuřátek za dobrou přípravu jejich dětí
a vstřícnou spolupráci.
Bc. Aneta Klabačková
učitelka mateřské školy

F RYŠTÁK
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ
Umřela panna v době jarních let
jako když uschne mladé růže květ,
umřela panna, růže v poupěti
– škoda jí, škoda v zemi ležeti!
Podle pochmurné nálady veršů tušíme, že se jedná o dílo Karla Jaromíra
Erbena, je to úvodní čtyřverší z balady
Lilie.
Tu i řadu jiných básní jsme si mohli vyslechnou ve středu 4. 3. 2015 na
školním kole recitační soutěže, které se
zúčastnilo 28 žáků 6. – 9. ročníků.
Úroveň recitátorů byla velmi vyrovnaná, ale do okrskového kola mohou
postoupit jen tři nejlepší z každé kategorie (III. k. 6. a 7. tř. , IV. k. 8.a 9. tř).

Kdo tedy nejvíce upoutal svým přednesem?
III. kat.
1. Zuzana SKALIČKOVÁ – 6.B
2. Lenka MATELOVÁ – 6.B
3. Lucie VALERIÁNOVÁ – 7.A
IV. kat.
1. Jakub DIEŽKA – 9. A
2. Marcela JURÁKOVÁ – 9. A
3. Michaela MIKULKOVÁ – 9.A
Děkujeme všem účastníkům soutěže za krásné poetické odpoledne a vítězům budeme držet palce v okrskovém
kole soutěže.
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PRECHOD MURÁNSKOU PLANINOU

POHÁDKOVÁ NOC
Letos uplyne 210. výročí H. CH.
Andersena a současně 100. výročí
od narození J. Drdy, českého spisovatele. A aby nebylo oslavných výročí málo, slavíme letos i 15. ročník
Nocí s Andersenem. Bude to zároveň
oslava Mezinárodního dne dětské
knihy. I naše školní děti i knihovna
se těchto akcí účastní. Zájem dětí,
dětských čtenářů je hlavně o nocování v knihovně, ve škole. Zde dětem
předčítají výborní vyprávěči, dávají
osobní příklad v pěkném přednesu
pohádek, dobrodružné četby, různých
soutěží a překvapení.
Známý herec a moderátor Marek
Eben vzkazuje dětem: „Když jsem
byl malý já, neměli jsme ještě televizi a tak jsem hodně četl pohádkové
i dobrodružné knížky. Věřte, že postavy i země, které si po přečtení budete
představovat ve své fantazii, budou
stokrát krásnější než ve filmu, protože budou vaše! Přeji vám hodně času
stráveného s nejvěrnějšími a nejlepšími přáteli, s knihami...“
Ještě pro zajímavost. Vloni se
Noci s Andersenem účastnilo přes
81 000 dětí ze 16 zemí světa. Co myslíte, kolik jich bude letos?
SK

Pozvánka
Městská knihovna Fryšták
a Divadélko FOFR
Vás srdečně zvou na další
kratochvilné setkání, tentokrát se
spisovatelem Karlem Čapkem
a jeho „RECEPTÁŘEM“
– ZAHRADNÍKŮV ROK.
Pořad doprovází písničky vsetínského rodáka Josefa Stelibského
v podání R. A. Dvorského, Míly Spazierové – Hezké a další zpěváků a zpěvaček 30. let minulého století.

Dňa 14. februára 2015 sa uskutočnil už 37. ročník Prechodu Muránskou planinou. Toto významné turisticko – športové podujatie dopadlo nad očakávanie, pretože sa ho zúčastnilo približne 700 účastníkov nie len z Muráňa, ale aj z celého
širokého okolia. Keďže to bol v poradí už 37. ročník, organizátori podujatia Obecný
úrad Muráň v spolupráci z Telovýchovnou jednotou‚ organizačne perfektne zvládli
a pripravili skvelý program v podobe turistickej cesty pre peších turistov a pre milovníkov turistiky na bežkách to bol skvelý zážitok v podobe vyznačených bežkárskych
stöp a trás. Celému podajatiu prialo aj veľmi dobré počasie - bol krásny zimný slnečný deň s modrou oblohou. Súčasťou podujatia bol aj pietny akt pri pamätníku
hrdinov 2. svetovej vojny na Velkej Lúke.
Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s predsedom
Základnej organizácie Jozefom Kubaškom, spolu s priatel‘mi z družobného moravského Fryštáku, si pripomenuli výročie oslobodenia obce Muráň a uctili si pamiatku
položením venca k pamätníku. Veľké poďakovanie patrí aj organizátorom, ktorí zabezpečovali občerstvenie jednak na chate Maretkiná, ale určite najlepšou odmenou
každého účastníka prechodu, bol chutný kotíkový guláš, ktorý bol podávaný v školskej jedálni v Muráni. Ostáva len dúfať, že takýchto vydarených akcií bude v budúcnosti pribúdať a budúci ročník Prechodu Muránskou planinou bude ešte lepší ako
ten tohtoročný. 
S. Albiny

7. VELKÝ
SLET ČARODĚJNIC
O.S. Věneček a Město Fryšták
Vás zvou

VE ČTVRTEK 30. 4. 2015
na velký rej, který započne průvodem
v 16.30 h u sokolovny ve Fryštáku.
Hlavní rej proběhne
u rybníka v Horní Vsi – na Žabě.
Co s sebou do průvodu? Plecháčky,
vařečky, trumpetky, bubínky, řehtačky a jiné lomozící a jinak hlasitě se
projevující předměty.
Každá příchozí dětská i dospělá
čarodějnice se může ucházet o titul
Čarodějnice roku.
Připraveny budou soutěže, salón
krásy, věštírna, lektvary
hudba, ohňová show, občerstvení
grilované sele a mnoho dalšího.

Akce se koná v Městské knihovně
Fryšták v pátek 10. dubna od 17.30.
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Tak neváhejte, ustrojte se,
nastartujte košťata a přileťte!
FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2015

ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

MUZEUM LUKOVEČEK

Brambory

Sobota 28. 2. 2015 byla pro děti
z Lukovečka dnem první společné
vernisáže v muzeu. Mladí výtvarníci a
účastníci soutěže v jednom se snadno
zhostili úkolu vyjádřit osobní vztah ke
své „valašské dědině“ a přesvědčili
všechny příchozí, že ten stojí na pevných základech.

Vyzvedli také přístup občanů, kteří se
aktivně a hrdě hlásí ke svým kořenům
a vytvořili ucelenou sbírku ukázky života svých předků. V Lukovečku už toto
kulturní dědictví zůstane a jeho občany odměnou čeká celá řada zajímavých
projektů. Symbolicky v krásném jarním
měsíci máji se mohou občané Lukovečka těšit na první kapitolu této spolupráce.
Za muzeum v Lukovečku

Ivana Krajčová

V sobotu 7. 3. uspořádala MS
ČČK již osmý ročník ukázky domácí
kuchyně. Tentokrát jsme zvolily téma
BRAMBORY.
Vždy se říkalo, že
brambory je jídlo chudých. Každá se zúčastněných žen přinesla na
ochutnání, co vytvořila, ale základ byl dán,
právě brambory. Po
zhlédnutí a ochutnání
všech vzorků musím konstatovat jediné: luxusní pochutiny a za pár peněz.
Tak jsme si pochutnaly! Brambory na
slano, na sladko, s masem, s povidly,
pomazánky a dokonce sachr.
Díky všem, kteří se zúčastnili
a taky Anně Horáčkové, která recepty
na přípravu dobrot zpracuje.
A co budeme v kuchyni připravovat a ochutnávat příští rok? To se ještě uvidí!
H. K.

Pod Huascaránem
Nejvýraznější dominantou jejich obrázků byla všemi generacemi milovaná
kaplička, zurčela tu také křišťálově čistá voda lesní studánky Alenky, vzpomínkami voněly chaloupky staříčků a žhavá
současnost červeně zářila na novém
autě dobrovolných hasičů. Odměnou
dětem byly nejen ceny, ale také měsíční
výstava jejich prací v muzeu a pak další
tvořivé odpoledne. Tentokrát již s jarními náměty. Nejen děti, ale také každý
návštěvník muzea si mohl vyrobit netradičními technikami ptáčka, mnoholistou růži, obrázek z přírodní dýhy, vyřezané srdíčko zdobené semínky a plody.
Tuto výstavu při příležitosti své návštěvy zhlédli i zástupci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Na expozici
muzea a jeho architektonicky unikátní
budovu se přijel podívat ředitel muzea
Mgr. Pavel Hrubec a jeho spolupracovnice, aby s naším muzeem navázali
odbornou spolupráci. Ocenili práci architekta Svatopluka Sládečka, který
svým odvážným pojetím vdechl historické obecní škole punc výjimečnosti.

V pátek 27. 2. uspořádala místní skupina ČČK cestopisnou přednášku. Tentokrát jsme zavítali do Peru pod jednu z nejznámějších hor světa Huascarán.
Přednášejícím byl nám již známý geolog RNDr. Jan Klimeš, který pod Huascaránem strávil pracovně dlouhou dobu. Z Jižní Ameriky přivezl i spoustu soukromých zážitků. A o to vše se s námi přijel podělit. Přednáška byla velice zajímavá
a poutavá. Vyslechli jsme si množství zajímavých informací o sesuvech půdy
a o neštěstí, které přinesly, ale taky jsme byli seznámeni s krajinou, obyvateli,
životním stylem a v neposlední řadě rovněž s místním jídelníčkem. Obličeje posluchačů mluvily za své, když povídal o svátečním pokrmu místních obyvatel - pečených morčatech. S radostí musím konstatovat, že účast byla velká a pan Klimeš
nám přislíbil, že až se opět vrátí ze světa, přijde nám o tom povyprávět.
Popelářová Hana
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Velkodušně se povzneste nade všechno, co se netýká Boží vůle.

Don Bosco



Dne 10. dubna přijel Don Coggiola
na výpomoc při sestavování kroniky
našeho ústavu podle nařízení z Turína,
aby ji mohl pan inspektor vzít s sebou
na generální kapitulu. Zdrží se zde
do Bílé soboty. V úterý večer měl cvičení dobré smrti. K hochům promluvil prostě o příčinách mnohých užitků
ze sv. zpovědi. Tímto přivedl všechny
k tomu, že vykonali dobře a užitečně
velikonoční zpověď, nejlepší to přípravu
na duchovní prožití velikonočních svátků. Náhle byl odvolán zpět do Ostravy,
proto vzal s sebou ústavní kroniku, že
dílo dokončí doma. Tím nastala velká
mezera v zapisování.
14. dubna před polednem měl pan
ředitel v kapli umývání nohou: za apoštoly byli všeobecným tajným hlasováním
zvoleni z chovanců I. tř. Bittner a Menšík, z II.tř. Komárek a Mareček, ze III. tř.
Kašík Josef a Pazderka, ze IV. tř. Kopiště a Žvak, z V. tř. Kašík Eman. Za oratoř
to byli: Končák a Kukučka. Odměnou
byl společný oběd s představenými a životopis Dona Boska od Albertiho s balíčkem čokolády.
12. května byl celodenní výlet 3 autobusy do Olomouce. První zastávka
byla v rodišti pana ředitele v Troubkách
u Přerova. Tam byla společná mše sv.
a snídaně u rodičů pana ředitele. Druhá v Tovačově s prohlídkou zámku, třetí
v Dubu u P. Marie Dubské a konečně
Olomouc. Po prohlídce kostelů se šlo
do semináře. Dostalo se nám srdečného přijetí za zvuků hudby, kterou bohoslovci improvizovali ke zpestření pro-

Kronika ústavu (26.)
školní rok 1937–38

gramu. Po obědě následovala prohlídka
semináře, pak cesta pěšky do Řepčína
k sestřičkám dominikánkám, které nás
bohatě pohostily. Dále prohlídka hejčínského nového kostela a odtud do Hodolan na pozvání P. Schneweise, našeho velkého přítele, na májovou. Po ní
jsme dostali druhou svačinu. Večer už
za tmy jsme konečně vyjeli na Sv. Kopeček. Uvítal nás pan převor, provedl
kostelem, dal jej ozářiti zvenku i zevnitř. Hoši zahráli a zazpívali. Spokojeni
a nadšeni jsme se vrátili kolem 22.15
hod do Fryštáku. Nestala se nám žádná
nehoda.
26. května – svátek Panny Marie
Pomocné byl letos na slavnost Nanebevstoupení Páně. Počasí dopoledne
hrozilo deštěm až do poslední chvíle.
Z hostí tu nebyl letos nikdo, ačkoliv
mnoho osobností bylo včas pozvaných.
Průvod šel jako jiná léta, nesprchlo a byl
zakončen obvyklou akademii na dvoře.
31. května měl svátek pan prefekt: Ferdinand. Měl společnou mši sv.
a před modlitbami byl nesen chodbou
na ramenech.

5. června proběhly hlavní bohoslužby na faře. Chovanci zazpívali jako
na svátek P. Marie Pomocné čtyřhlasně
mši sv. od Vincence Gollera s vložkou
Veni Sancte Spiritus, kterou zazpíval
sólo pan ředitel. Celebroval a kázání
měl pan prefekt.
18. dubna se konala tradiční pomlázková celoodpolední vycházka. Letos do Žeranovic, kde byl pan prefekt
přes 5 měsíců v zimě administrátorem. Přijetí a pohoštění nemohlo být
lepší. Hoši měli, co hrdlo ráčilo. Takový výlet nepamatoval nikdo ani z představených. Ještě druhého dne přivezli
na voze koláče, buchty, vajíčka, chleba
a pytel zemáků.
Na fotografii vidíte účastníky duchovní obnovy svobodných mládenců z 31.
března 1938. V kronice byla pozvánka
na divadlo.

Duben na DISu
Kromě
tradičních
Velikonoc
bude u nás 18. dubna setkání Mladých mamek. Hlavním hostem bude
MUDr. Marie Svatošová, lékařka,
spisovatelka a publicistka. Je zakladatelkou a vůdčí osobností českého
hospicového hnutí. Mimo to nějaký
čas organizovala domácí péči Katolické charity a založila občanské sdružení Ecce homo - Sdružení pro podporu
domácí péče a hospicového hnutí.
V roce 1995 otevřela první hospic
v ČR v Červeném Kostelci.
Na otázku, co Vás vedlo k tomu,
abyste založila hospice u nás v ČR,
odpověděla: „Měla jsem k tomu dva
pádné motivy. Jako praktická lékařka
jsem se stále setkávala s rodinami,
které by rády svým blízkým dosloužily, ale z nějakého důvodu na to nestačily – fyzicky, psychicky, odborně…
A taky mě už tehdy před dvaceti lety
děsila představa, že tu může někdo
vyrukovat s nápadem zbavovat se nemocných lidí uzákoněním eutanázie.
Nečekala jsem a rozhodla se udělat
něco pro to, aby tu byla jiná alternativa než zabíjení nemocných.“
25. dubna v sobotu v 19.15 hod
nám zahraje v kinosále hroznolhotský ochotnický spolek Hrozen etýdu
„Zabijačka“. Lístky na místo se prodávají na recepci a stojí 80 Kč.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Magická noc

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. A od roku 2012 se součástí
společenství Noci kostelů stal i kostel
sv. Mikuláše ve Fryštáku.
Noc kostelů má být možností nezávazného přiblížení 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,

NOC
KOSTELŮ

VE FRYŠTÁKU

KOSTEL
SV. MIKULÁŠE

29. 5. 2015
Noc má magickou sílu. 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

Dobře že‘s přišla, už jsem se zalek,
že je svět bez lásky
a bez rusalek...“ (Konstantin Biebl)

Čas růží i úcty...
(Na okraj fryštáckého setkání k Mezinárodnímu dni žen)
Čas růží, vyznání i trocha něhy
uprostřed zmítajícího se světa... I úcty
k těm, kdo nám dennodenně věnují kus
svého Já. Ne náhodou byl ve vyspělých
zemích na prahu minulého století a postupně na celé planetě vyhlášen na památku utrpení a boje newyorských žen
za lepší zacházení a pracovní podmínky
osmý březen jako Mezinárodní den žen.
V každé době má tento svátek osobitou
podobu, a přiznejme si, bývá tak jako
jiné dny či ideály znevažován či zneužívám. Bohužel, takoví jsme... Velice mě
trápí, že se realitou doby stává rozpad
tradičních vztahů, hodnot, rodiny, exploze rozvodů, bolest nevinných dětí i bru-

talita válek, živená hanebnou a tučně
placenou propagandou...
Když mi bylo svého času dopřáno
pobývat mezi mladými lidmi (dnes lékaři, advokáty, podnikateli, učiteli, umělci,
inženýry...), začínal jsem své historické
disputace obdivem dávným prapředkům, kteří už v časech jeskynních ctili
ženy jako dárkyně života, ochránkyně
rodinného krbu, jako něco úžasného,
bez čeho by básníci, hudební i výtvarní umělci ztratili hlavní zdroj inspirace
a my všichni bychom se rozplynuli v propadlech nenávratna. Proto se, pánové,
přátelé, kamarádi denně stydím za nás
za všechny! Jak jsme necitliví, neohle-

vesnic a církevních farností po v celé
Evropě. Tentokrát pod společným mottem: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako
světlo“. (Ž 139,12), a to 29. 5. 2015.
A kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku
bude už po čtvrté při tom.
Pro všechny návštěvníky bude připraven 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.
Proto vás, kteří přemýšlíte, zda se
letos vydat na Noc kostelů, zveme co
nejsrdečněji, abyste našli čas a chuť
zakusit něco z mohutnosti, kterou
víra křesťanů nese. Buďte vítáni, ať
vstoupíte do kteréhokoli chrámu, kaple či modlitebny. A pokud to jen trochu půjde, zkuste si chvilku sednout
a jen tiše naslouchat, zkuste pootevřít
tajemnou bránu chrámu – nechť magická noc ve svitu hvězd vydá opět svá
tajemství.
FOFR
duplní a přiznejme si, někdy i líní, falešní a neprávem krutí...
Vážím si každého setkání, kde si
to uvědomujeme. Kde vzpomeneme
i na naše maminky, stařenky a prastařenky, učitelky, na ty krásné, statečné,
milující duše, jichž jsme si za jejich života nedokázali patřičně vážit. Dnes
jim se slzami aspoň symbolicky líbáme
ruce.
I tentokrát zněla plná jídelna fryštácké základní školy vyznáním, úctou,
vzpomínáním a upřímným zpytováním
svědomí. Při zpěvu oblíbených písní
s Vítoveckou jedničkou, v nichž ženy
a láska k životu tématem jsou nejčastějším, obdržely přítomné ženy růži,
zavoněla tu káva, koláčky a nechyběla
decinka sluníčka z vinohradů jihomoravských. A hlavně cosi krásného, co by
nás mělo k dobru všeho živého spojovat.
Děkuji všem organizátorům z místní
organizace ČSSD, paní Juruškové, Vitovecké jedničce (i milým účinkujícím dámám), zlínskému „Josefu Zímovi“ panu
Františku Svačinovi, sponzorům, vedení ZŠ, Liboru Miklovi a také všem přítomným dámám a děvám za příjemnou
atmosféru, jíž jsme vyjádřili dík a úctu
našim ženám, bez jejichž dobroty a obětavosti by všechno ztratilo smysl.
Hodně zdraví, porozumění a hezkých chvil přeje Vám všem
Slávek Zapletal
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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 dopolední úterky pro děti
s doprovodem od 9:30–11 hod.
V měsíci DUBNU 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Eva Bačůvková
Jiřina Doležalová
Jiří Grygera
Eva Hanačíková
Maria Hrušková
Marie Hvozdenská
Anežka Chudárková
Marie Janíčková
Vlastimil Konečný
Jiří Kozubík
Jiřina Krčmová
Miroslav Málek
Libuše Mynářová
Anton Ondlevec
Jaroslav Pečeňa
Jiří Plšek
Vlasta Poledňáková
Emílie Rašková
Renata Spourová
Marie Šestáková
Lenka Šlancarová
Ivan Večeřa
Ludmila Vyskupová
Vlasta Weigelová

7. 4. Vzdělávací herna pro děti aneb
DEN VZDĚLANOSTI
14. 4. HERNA PRO DĚTI a pozvání
na kafíčko
21. 4. Oslava DNE ZEMĚ – trochu
tvoření a hodně hraní
28. 4. ČAROVÁNÍ aneb 30. duben
se blíží

POZVÁNKA
na benefiční akci
v jídelně ZŠ
Také VLAŠTOVKY se již od samého
začátku podílejí na přípravách výše zmíněné benefiční akce pod názvem AFRIKA KRÁSNÁ, HORKÁ, VELIKÁ, která se
uskuteční v pátek 10. dubna od 16 hodin. Ale to již víte z plakátu!
S dětmi páté třídy, které se pečlivě
připravují na vystoupení, se o své zážitky z cest, přišly podělit dvě cestovatelky – paní Milena Dostálová a paní
Mirka Kydalová. Jejich prezentace byla
velmi poutavá a děti měly možnost
nahlédnout do tajů místní kultury také
prostřednictvím předmětů, které si cestovatelky z cest přivezly. Nemalou mě-

rou pomáhají na přípravách programu
páťákům také spolužáci z jiných tříd,
z keramického kroužku, arteterapie a ze
školní družinky. Malý vhled Vám umožní
uvedené fotografie.
V neposlední řadě DĚKUJEME nadaci VIA a programu POMÁHEJ, které
se nápad vzniku SOCIÁLNÍHO FONDU
pro děti zdejší školy líbil, a rozhodla se
ho podpořit. Dala tak impuls k zamyšlení dětem naší školy jak si vzájemně
pomoci ve vlastní komunitě, a zároveň
možnost celou akci ku prospěchu dobré
věci uskutečnit!!!
Neváhejte přijít, podpořte snahu
dětí zdejší školy!
Jste srdečně zváni, bude to velké!

ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření
manželství slaví manželé
JINDŘICH a OLDŘIŠKA KOŠÁKOVI.

Blahopřejeme!

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

Hudba
Voda je krev země –
vše vyživuje –
		
jak vítr i ptáci
také prozpěvuje –
I lidé jsou část hudby přírody –
je třeba táhnout
		
za jeden provaz –
vždyť příroda a její poslání
		
je nejen pro ni –
ale také pro nás….
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Pokora

Dar

Moudrý král
jel lesem na koni –
		 stromům se s úctou poklonil
tím se zachránil –
		 větev hlavu nesrazila –
pokora ho zachránila

Umělecký talent
je dán při narození –
		
píle později způsobí
jeho rozeznění
Umělec není nudný –
stále nabízí osvěžení
z neznámé studny…

Poezie Richarda Hovadíka
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SENIOŘI

Víte že,
Holešovská synagóga patří mezi
nejvýznamnější památky v České republice, vlastně se řadí mezi světové
unikáty? Takto začínal svou přednášku
17. 2. průvodce, pro naši 12ti člennou
skupinku fryštackého KLASu, a to přímo v této synagóze.
Nyní už neslouží jako modlitebna,
ale jako památka. Kromě historických
bohoslužebných předmětů -tóra, ukazovátko, krásná opona svatostánku -jsme
se dověděli i o historii holešovské židovské obce. Žil zde učenec a spisovatel rabbi Sabataj Kohen /1662/ zvaný
Šach. Dodnes k jeho hrobu putují poutníci z USA, Izraele, Německa.V minulém
století při holokaustu, zahynulo 253 příslušníků holešovské židovské obce. To
nám dokumentovaly fotografie a písemnosti v horní části synagógy. Nakonec
jsme navštívili židovský hřbitov, o kterém jsme ani nevěděli a netušili, že je
tak rozsáhlý - 9581 čtverečních metrů.
Kromě už zmíněného hrobu učence Sabataje Kohena, je zde ještě udržovaný
hrob podnikatelů Jelínků z Vizovic - známých výrobců destilátů. Téměř všechny
ostatní hroby jsou však poznamenány
časem a chátrají, Ale odkazy a památka na jejich životy zůstává a promlouvá
k nám všem.

Naši ochotníci
Fryšták měl na začátku 20. století
ochotnické divadlo. Pak dlouho nic, až
minulý a letošní rok se znovu píše historie fryštackých ochotníků. Zasloužila
se o to hlavně paní učitelka Mgr. Sovadinová - zakladatelka, organizátorka
a režisérka nynějších fryštackých divadelníků. A proto jsme si ji pozvali k nám
do KLASu, abychom se dověděli o tom
něco víc. Ochotně nám vyhověla a tak
jsme 31. 2. pozorně sledovali fotografie, krátká videa ze tří divadelních premiér. Ano, ze tří, protože s jedním kratším představením vystoupili ve Zlíně
při otvírání nové muzejní expozice o Tomáši Baťovi. O těch dvou fryštackých
premiérách a reprízách se nemusím rezepisovat, snad jen, že už si jejich představení vyžádali i ve Zlíně a Slušovicích
a všude měli úspěch. Ale jak se dojde
k takovým výsledkům? Co je za tím práce, disciplíny a odříkání! To bez zapálení a nadšení všech divadelníků nejde.
Režírovat dospělé i dětské herce, úplně
nově uchopit příběh Rychlých šípů - tak
to dokázala paní učitelka Sovadinová!
Vždyť i beseda s ní byla perfektně připravená.

Moc jí, za čas věnovaný nám, děkujeme a přejeme jí a fryštackým divadelníkům i nadále hodně úspěchů.

Březen - měsíc knihy
se už stává tradicí i pro náš malý
KLAS. Už podruhé jsme si domluvili
návštěvu knihovny, tentokrát na 17.
3. 2015. Knihovník Mgr. Jan Krčma
nás překvapil milým přivítáním, nabídl
čaj, kávu, ale také kvíz sluchový, kvíz
literární, přesmyčky se jmény spisovatelů. A nebylo to jednoduché - ale celkem jsme obstáli. Následné, obsáhlé

představení nových knih bylo poutavé.
Pan knihovník si pro nás připravil i přehled nejčtenějších titulů za minulý rok
- jak dětských, tak i dospělých čtenářů.
Ukázal nám i časopisy, které knihovna
půjčuje, zkrátka jeho přednes byl všestranně zajímavý. Mimo to dovedl i naslouchat našim přáním a připomínkám,
takže jsme si nakonec povídali, a kdyby
čas nepokročil, vydrželi bychom tam
i déle. Děkujeme za příjemný a přínosný podvečer. Za rok určitě přijdeme zas!
Za KLAS
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

POLICIE ČR OOP FRYŠTÁK I N F O R M U J E
Naše obvodní oddělení v roce 2014 řešilo 480 přestupků, kdy 302 přestupů bylo
na úseku bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Tyto přestupky byly vyřešeny buď blokovou pokutou uloženou na místě či oznámením příslušnému správnímu orgánu k projednání. V roce 2015 budeme v dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu
pokračovat, kdy bych chtěl tímto občany města požádat, aby v případě zjištění porušování
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, neváhali podat telefonické oznámení službu konající hlídce obvodního oddělení. Jedná se o přestupky závažného či hrubého charakteru např. parkování vozidel na chodníku, kdy toto jednání přímo
ohrožuje chodce, kteří jsou např. nuceni vstoupit při obcházení vozidla do vozovky. Přímý
telefonní kontakt na hlídku je 725 292 340.
Dále bych se s Vámi chtěl podělit o úspěch, kterého dosáhli policisté našeho obvodního oddělení, jmenovitě prap. Richard Chot a prap. Bc. Lukáš Tureček. Jmenovaní byli
nominováni v kategorii příslušník Policie ČR Zlínského kraje Ceny Salvator – Ceny hejtmana Zlínského kraje. Posláním udělení Ceny Salvator je ocenit pravé hrdiny, kteří zachraňují
životy lidem okolo nás. Projekt je organizován pod záštitou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a hejtmana Zlínského kraje. Letos se jedná již o dvanáctý ročník. Nominaci si policisté
prap. Chot a prap. Bc. Tureček zasloužili za záchranu života ženy, která byla postřelena
střelnou zbraní a svou činností na místě této události, do příjezdu vozidla rychlé záchranné
služby, napomohli k záchraně jejího života. Cena Salvator 2014 – Cena hejtmana Zlínského kraje má celkem šest kategorií. Jejich vítěze volí výběrová komise i občané. Výběrová komise složená z tiskových mluvčích jednotlivých složek IZS, ze zástupců mediálních
partnerů, sponzorů a členů projektového týmu vybrala tři nejlepší příběhy z celkem pěti
kategorií – Hasič, Zdravotník, Policista, Ostatní složky IZS a Dlouhodobá činnost. Vítězové
jednotlivých kategorií si svá ocenění převezmou na Galavečeru Ceny Salvator, který se
uskuteční v pátek 10. dubna 2015 v Aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
npor. Mgr. Stanislav Hrdina, vedoucí oddělení
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SKAUTI

25 let od obnovení skautingu
ve Fryštáku

Většina lidí o skautech ví. Vědí, že se jedná o nějaký kroužek, kde se děti učí
znalosti o přírodě, že jezdí na tábory, že plní nějaké Bobříky a dělají dobré skutky.
Snad si někdo ještě vzpomene, že ve vánoční čas roznášejí Betlémské světlo.
Není na místě teď argumentovat,
že většina z těchto znalostí je naprosto
zkreslená, byť vychází z reálného základu.
Pro hlavní motiv tohoto článku zatím
vyberu ten argument, že skauting není
kroužek pro vyplnění volného času dětí
po škole.
Skaut je hlavně výchovná organizace.
A to se vším, co k výchovné organizaci patří. Od zpracovaného způsobu výuky, přes kvalifikaci skautských
činovníků až po organizační strukturu
Svazu skautů a skautek. A protože se
při výchově dětí zaměřujeme i výchovu k vlastenectví, svobodě v myšlení
a máme k tomu i organizovanou strukturu, stává se skautská organizace
při změnách politických režimů trnem
v oku vládnoucím totalitním režimům.
A tak se samozřejmě v historických dobách stávalo, že každý nastupující totalitní režim zakázal skautské organizace.
Ne nadarmo se říká, že skauti jsou děti
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svobody. Už zakladatel českého skautingu profesor Antonín Benjamin Svojsík tvrdil, že : „Skauting vylučuje totalitu, totalita vylučuje skauting“.
Skauti ve Fryštáku se poprvé objevili v roce 1937, kdy se sem přistěhovalo
několik chlapců z pohraničí a začali organizovat činnost na skautských základech.Podchytili několik místních hochů,
otevřeli klubovnu. Za zakladatele skautingu ve Fryštáku je však považován
místní Jaroslav Fischer, studující v té
době na gymnáziu v Holešově. Bohužel,
po nástupu fašismu, byla jejich aktivita
zakázána, klubovna uzavřena a veškeré
materiály z činnosti gestapem zničeny.
PRVNÍ OBNOVA
Po osvobození v roce 1945 se ovšem skauti opět dali dohromady a znovu obnovili své výchovné hnutí. Byly
ustaveny nové oddíly, vybavena klubovna a proběhly první velké tábory. Z této
doby máme i první zachované materiály. V řadách skautů se již objevili první

Nabídka
Vzpomínáte na své dětství a na to,
co všechno jste prožívali se skupinou
vrstevníků třeba na letních táborech?
Chcete, aby Vaše dítě mělo možnost
také zažít podobná a nejrůznější dobrodružství a zároveň se učilo samostatnosti i společným cílům v kolektivu?
Pro letošní rok naše oddíly otevírají možnost široké veřejnosti připojit se
k nám a strávit dva týdny plné zábavy
a nových zkušeností na letním táboře. Abychom se vzájemně alespoň
trochu poznali, přijměte prosím toto
pozvání a zkuste svého syna či dceru
školního věku přivést na víkendový
tábor, který pořádáme 8.–10. května a dejte mu možnost zažít to, co
jinde nemůže.
V případě Vašeho zájmu o bližší
informace jsem Vám kdykoliv k dispozici na telefonu +420 777 686 342 či
e-mailu: adam.belak@post.cz.
vůdcové a vůdkyně oddílů, kteří pak
měli zásluhy na znovuobnovování skautské činnosti i v letech budoucích – br.
Gorig, Kocourek, Chlud, Kutra, Konečný, ses. Rašková, Procházková a další.
Po nástupu komunistického režimu došlo v roce 1950 k zákazu práce s mládeží v Junácké organizaci, oddíly musely
být rozpuštěny a někteří činovníci byli
za vedení skautské mládeže postiženi.
Na dlouhá léta tak byla skautská idea
umlčena, vzpomínky na léta prožitá
ve skautingu však už nikdo a nikdy nemohl vzít.
DRUHÁ OBNOVA
Až po uvolnění poměrů v roce 1968
se bývalí skautští činovníci znovu dali
dohromady a hned na jaře znovu „rozjeli“ skautské oddíly ve Fryštáku. Získali nové klubovní prostory u hospody
Na Špici, znovu se začalo tábořit. Největší akcí z této doby, jež nám zůstala zachována až do dnešní doby, bylo
zbudování chaty Eliška Na Pastyřici.
O prázdninách v roce 1970 tady proběhl
také poslední tábor před zákazem činnosti. Komunisté se opět, za vydatné
pomoci z východu, dostali k moci a postupně donutili nejvyšší vedení Junáka,
aby se zákazem činnosti souhlasilo.
Smutno bylo na Elišce na konci prázdnin 1970. Děti se nesměly scházet, nosit kroje, klubovna zůstala uzavřena.
Skautští vůdcové byli za svoji příslušnost „popotahováni“ a i když nebyl
nikdo za vedení oddílů přímo odsou-
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zen!, následovalo „tiché“ trestání např.
na rodinných příslušnících, znemožnění
pracovního postupu apod.
Naštěstí se krátce potom podařilo
ustavit Odbor turistiky při TJ Fryšták
pod vedením pana Jana Kantora a děti
z bývalých junáckých oddílů se tak mohly vyžívat aspoň tímto způsobem. Přes
Odbor turistiky se podařilo zachovat
a následně i rozšířit chatovou základnu
Eliška. V rámci OT se ustavily TOMy –
turistické oddíly mládeže. Od poloviny
80. let se skautské činnosti, pokud to
okolnosti dovolovaly, věnovaly hlavně
chlapecký „Černý delfín“ a dívčí „Amazonky“.
TŘETÍ OBNOVA
Po listopadu 1989 se skautské
hnutí znovu „otřepalo“ a znovu vyrostlo
doslova z ničeho. V Praze bylo velké setkání 2. prosince v Městské knihovně,
ve Zlíně se setkání konalo 29. prosince
v kině Svět. To byly impulsy k plnému
obnovení činnosti.
Ve Fryštáku se znovu sešli bývalí skautští činovníci 11. února 1990
a znovu vzkřísili skautskou myšlenku.
Ti starší, kteří už činnost obnovovali
po třetí, pomohli „rozjet“ činnost oddílů
a vlastní vedení předali svým mladším
následovníkům. Proběhla ustavující
schůze, nábor a registrace dětí, ustanovení nových oddílů a střediska Junáka
ve Fryštáku. Do Junáka také přešly oba
turistické oddíly z TJ. Jako vůdce střediska byl zvolen br. Antonín Jasenský.
První klubovna, kde se mohly děti scházet, byla provizorně na faře v kaplance.
Bohatě však byla využívána chatová
základna Eliška, kde také proběhl první
velký tábor v červenci 1990.
Noví vůdcové a vůdkyně se aktivně
ujali své práce ve skautské výchově,
museli si ovšem doplnit „kvalifikaci“ při
kurzech a zkouškách. Tou největší školou pro ně však byla vlastní výchovná
činnost a pobyty s dětmi v klubovnách
a v přírodě.
A o tom zase až jindy.....
A tak jsou tu skauti už 25 let. Ještě
nikdy v celé historii ve Fryštáku nemohli
skauti bez zákazu tak dlouho působit.
Je to krásné, ale zároveň zavazující. Je
na nás, ale i na všech lidech v tomto
státě, aby nedošlo k tomu, že budou
opět vydávány zákazy práce s mládeží,
že nebudou děti moci svobodně navštěvovat místa, kde je jim dobře, kde mají
dobré kamarády, že budou lidé trestáni
za to, že učí mládež svobodě i odpovědnosti, lásce k přírodě a pravdě.
Klaus a Noe

TAI-ČI FRYŠTÁK: Cvičení s fyzioterapeutem 19. 3. 2015
„Snad neexistuje člověk, kterého by někdy v životě nebolela záda. Často je to
způsobeno nedostatkem pohybu a uvolněným zádovým svalstvem, anebo naopak
nadměrnou fyzickou zátěží, kdy dochází k přetížení určité svalové partie. V každém
případě se jedná o velmi nepříjemný stav, který je u nás jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé navštěvují lékaře a jsou v pracovní neschopnosti.
Mnoho lidí spoléhá na tišící léky proti bolesti, a až když nezabírají, dochází k lékaři. Léky ale obvykle problém zcela nevyřeší. Potlačí sice bolest, ale ta se během
několika dní může opět navrátit. I problémy se zády je tedy nutné řešit komplexně
a nalézt skutečné příčiny a těm poté i účinně předcházet.
Prevence nejčastěji spočívá ve cvicích správného dýchání, držení těla, posilování
zádového svalstva, ale také v uvolňování přetížených svalových partií…
…Úplným základem léčby je dechové cvičení s aktivací hlubokých svalových
struktur. Existuje celá řada technik, jež lékaři podle svých zkušeností využívají a které pomáhají s funkčními poruchami na páteři.
Dnes se v daleko větší míře používají techniky jako například MC-Kenzie, Sm-systém nebo cvičení na balančních podložkách. Zatímco v průběhu metody MC-Kenzie fyzioterapeut naučí pacienta provádět daný cvik ovlivňující pacientovu
bolest, Sm-systémem využívá pomůcky ve formě pružných lan, kdy je na začátku
terapie pacientovi sestavena série cviků přímo na míru. Mezi nejnovější metody
jednoznačně patří Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) podle profesora
Pavla Koláře. Ta zjednodušeně bere za vzor určité vývojové polohy kojenců, které
aplikuje ve své terapii funkčních změn na páteři.“
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/319011-fyzioterapeuta-dnes-potrebuje-temer-kazdy-ne-vsichni-jsou-ale-skutecne-dobri.html
Pod vedením fyzioterapeuta zlínské
nemocnice Ing. Marcela Meravého si
mohly členky oddílu tai-či Fryšták a další zájemci z řad Fryštačanů vyzkoušet
cvičení podle výše uvedené metody
prof. Koláře.
Není to tak snadné, jak by se podle
obrázku mohlo zdát. Všechno si žádá
své, má-li být dosaženo cíle a Marcel
cvičence rozhodně nešetřil. Přesto v tělocvičně kromě usilovného soustředění vládla dobrá nálada. A také radost
z pohybu a ze skutečnosti, že všichni
zúčastění opět jednou zvítězili nad přirozenou pohodlností a udělali něco pro
své zdraví.
http://www.taicifrystak.estranky.cz/

Koncert
OTY MAŇÁKA
Při příležitosti připomínky 10. výročí založení fryštáckého oddílu tai-či
všechny srdečně zveme na koncert
skvělého kytaristy, herce a muzikanta s romskými kořeny (a také temperamentem) a poetickou duší, kamaráda a taičisty OTY MAŇÁKA (působí
mj. v Národním divadle moravskoslezském či ve skupině Sluníčko). Otu
svým působivým hlasem doplní zpěvačka NIKOLA SIKOROVÁ. Koncert se
uskuteční ve fryštáckém kinosále
v pátek 10. dubna 2015 od 19 hodin. Přijďte si poslechnout krásnou
muziku a prožít večer v příjemné atmosféře, kterou tito vynikající muzikanti dokážou navodit.
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Páteční malé farmářské trhy 2015
Skvělá zpráva pro příznivce pátečních trhů. Máme před
sebou další sezónu. Začínáme od 10. dubna a pak už každý
pátek. Ve Fryštáku na náměstí, vždy od 7 do minimálně 15
hodin. Těšíme se na spokojené prodejce ze spokojených zákazníků. Máte-li něco vlastního k prodeji, nebo další tipy na
prodejce, těšíme se na spolupráci (776 14 06 53).
S pozdravem
Fair Play organizátoři
V dubnu se můžete těšit na: mléčné a masné výrobky
Farma Němcovi, přísady a zelenina Zahradnictví Syrovín, frgály a slané tyčinky od Martiny Grulichové, ovčí sýry ze Zázrivé, víno z černého rybízu, Uzeniny Zajíček a další...

PRODÁM
ODPADNÍ KG POTRUBÍ
+ TVAROVKY
kolena, odbočky, redukce
– průměr 125, 160, 200

NA FRYŠTÁK SE ŘÍTÍ OBŘÍ BLOB

https://www.startovac.cz/projekty/blob-jump-na-fp/

VÝRAZNÁ SLEVA PŘI ODBĚRU VŠEHO!
Oblast Vítová.
VOLAT po 18. h, tel. 737 767 022

NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

SERVISNÍ TECHNIK
mechanik/elektrotechnik

Společnost JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., zabývající se prodejem a servisem
kompresorů, hledá do svého týmu pracovníka na pozici
SERVISNÍ TECHNIK mechanik/elektrotechnik.
Požadujeme:
• odborné vyučení/SŠ vzdělání technického směru (slaboproud, silnoproud, strojní)
• znalost vyhlášky č.50, § 6 vyhl. - platné osvědčení
• ŘP min sk. B

Nabízíme:
• zázemí stabilní a seriózní společnosti
• nástup možný ihned

placená inzerce

Místo pracoviště:
Průmyslová 509, 763 17 Lukov

Kontakt: tel. 734 254 100, e-mail info@kompres.cz
18
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POHŘEBNÍ SLUŽBA

Bohumír Přibylák s.r.o.
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

Kvítková 248, 760 01 Zlín (roh Kvítkové a Lorencové, 1. patro)

tel. 577 434 534 / mob. 723 490 883 – NON STOP

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518

www.pohrebni-sluzba-zlin.cz
e-mail: info@pribylak.cz, hrnkova@pribylak.cz

Provozovna Morava
Stolařská 40
763 16 Fryšták

Czech Republic
Telefon: +420 571 16 22 29
E-mail: info@jadrnicek.com

i vaši mazlíčci chtějí mít doma teplo
naše společnost je certifikována dle iso 9001

*
*
*
*
*
*

Plynové kondenzační kotle od 1,9 do 60 kW
Kondenzační plynové kotle od 10,5 do 60 kW
Kotle na dřevo od 4 do 80 kW
Tepelná čerpadla
Vodo – Topo - Plyn
Revize elektrických, plynových a tlakových zařízení

a pomoc s financováním nechte také na nás
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