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Delegace města Fryštáku – Mgr. Lubomír Doležel, Mgr. Sylva Knedlová, PhDr. Česlav Zapletal a Mgr. Libor Sovadina
s bývalou fryštáckou učitelkou Filipínou Urbanovou, která 14. února 2009 oslavila 100. narozeniny.
Více na str. 4

Blahopřání
ke dni učitelů

Z obsahu:

Práce učitelů je jednou z těch nejobtížnějších.
Předávat moudrost a vzdělání, které jsou tolik nutné k rozvoji
mladé osobnosti, je totiž úkolem jen pro člověka dostatečně odolného a silného.
U příležitosti jejich svátku jim proto přejeme co nejvíce chuti
do práce, protože především na nich záleží vzdělanost budoucích
generací.
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost znamená stávat se hlupákem.“
J. A. Komenský
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 4/2009/V ze dne 11. února 2009 (Výběr)
• RMF bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu ZK ve věci odvolání proti
rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 03.
05. 2007 č. j. V 847/07/Ing. K/Š-204.
• RMF bere na vědomí stanovisko pořizovatele ÚPD k požadované změně ÚPN
SÚ Fryšták, městská část Vítová, a to
na poz. p. č. 241, 242, oba k. ú. Vítová,
obec Fryšták, č. j. 104/09 ze dne 14.
01. 2009, a ukládá L. Miklovi projednat toto stanovisko vč. žádosti se členy
osadního výboru i se žadatelem.
• RMF doporučuje ZMF schválit poskytnutí ﬁnančního příspěvku na dokončení
prací na sousoší bratří Baťových ve Zlíně Zlínskému hnutí nezávislých.
• RMF bere na vědomí cenové nabídky
na zhotovení dokumentace pro stavební povolení na akci „Kamerový a dohlížecí systém města Fryštáku“ s tím, že
nejvhodnější nabídku podala fa TECHNICOM, s. r. o., Holandská 2/4, 639 00
Brno, IČ 49101358, zast. Ing. Z. Nejedlým, ředitelem pobočky Brno a ukládá
starostovi zajistit návrh smluvní dokumentace a současně předat tyto podklady zpracovateli dokumentace stavebních úprav náměstí Míru ve Fryštáku
Ing. arch. R. Turnovi k zapracování do
komplexní dokumentace.
• RMF schvaluje akceptaci objednávky
Krajské knihovny Františka Bartoše,
p. o., tř. T. Bati 204, 761 60 Zlín, IČ
70947422, zast. PhDr. Z. Friedlovou, ředitelkou, za účelem výkonu regionálních
služeb pro místní knihovny Držková,
Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček,
Ostrata, Vlčková Městskou knihovnou
ve Fryštáku a pověřuje starostu podpisem této objednávky.
• RMF bere na vědomí cenovou nabídku
na akci „Instalace a úprava prvků EZS“
a neschvaluje pořízení tohoto systému.
• RMF bere na vědomí výsledky jednání grantové komise ve věci návrhu výše
dotací nestátním neziskovým organizacím působícím ve správním území města Fryštáku a doporučuje ZMF schválit
v předložených výších.
• RMF schvaluje pořízení ozvučovací
sestavy (řečnického a diskusního systému Dexon) a ukládá Mgr. P. Nášelovi
zajistit objednávku.
• RMF schvaluje nákup dataprojektoru
BenQ a ukládá Mgr. P. Nášelovi zajistit
objednávku.
• RMF bere na vědomí udělení zlaté
medaile prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve – občanům města Fryštáku p.
Vlastimilu Čáslavskému a p. Bronislavu
Růčkovi s tím, že rada města vyslovuje
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poděkování těmto občanům za ochotu darovat krev pro zdraví a záchranu
života a uděluje tímto ocenění oběma
občanům.
• RMF schvaluje úhradu faktury č. 6/
2009 za ubytovací služby včetně stravovacích služeb při LVVK žáků ZŠ Fryšták
na chatě Spartak v termínu 18. 01. 23. 01. 2009.
• RMF doporučuje ZMF schválit změnu
územního plánu města Fryštáku v m.
č. Žabárna na pozemku - části parcely
p. č. 760/1 k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták,
a to v návaznosti na záměr města deklarovaný v rámci zadání změny č. 5
ÚPN SÚ Fryšták (schváleno usnesením
č. 101/40 bod 4 dne 19. 08. 2002.
• RMF bere na vědomí nabídku kulturního vystoupení – hudební komedie Růže
z Argentiny v podání agentury MIGRA,
Puškinovo nám. 7, 160 00 Praha 6, IČO
45752028, a ukládá Mgr. P. Nášelovi
zajistit objednávku vč. smluvní dokumentace tohoto vystoupení v podzimních měsících roku 2009.
• RMF bere na vědomí poděkování žáků
7. tříd ZŠ Fryšták za ﬁnanční příspěvek
na LVVK, který pomohl snížit celkové
náklady každému účastníkovi.
• RMF s odkazem na ust. § 85 písm. b)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
poskytnutí peněžitého daru České unii
neslyšících, oblastní organizace Zlín,
Burešov 4886, 760 01 Zlín, zast. pí
Jarmilou Holíkovou, předsedkyní, a to
z důvodu, že toto zařízení poskytuje
služby i pro občany města Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi Českou
unií neslyšících, oblastní organizace
Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín, zast.
pí Jarmilou Holíkovou, předsedkyní,
a městem Fryšták, nám. Míru 43, 763
16 Fryšták, IČO 00283916, zast. Mgr.
L. Doleželem, starostou města, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF s odkazem na ust. § 85 písm. b)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Nadaci
pro transplantaci kostní dřeně, zast.
pí Zdeňkou Wasserbauerovou, Trávníky
1175, 765 02 Otrokovice.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru Nadaci
pro transplantaci kostní dřeně, zast.
pí Zdeňkou Wasserbauerovou, Trávníky
1175, 765 02 Otrokovice, a městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem

Doleželem, starostou města, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti č. 3/2009/ÚP na úseku stavebního řádu bez připomínek.
• RMF bere na vědomí výpověď z nájmu
nebytových prostor Vítová č. p. 100 doručenou pí Renatou Cíchovou dne 19.
01. 2009 (datum výpovědi dne 15. 01.
2009) pod č. j. 139/2009 s tím, že výpovědní tříměsíční lhůta stanovená ve
smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 12. 09. 2007 v čl. VII začíná běžet
01. 02. 2009 a končí 30. 04. 2009.
• RMF bere na vědomí žádost fy GASTROMA, a. s., Litenčice a pověřuje vedoucího OSMM Ing. Kasalu k písemnému sdělení žadateli, že město Fryšták
nedisponuje požadovanými prostory.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Městem Fryšták, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták, IČO 00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fy Telefónica O2 Czech
Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO
60193336, zast. na základě pověření
Karlem Otáhalem, specialistou pro výstavbu sítě, a to ke stavbě podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „M-0732-6127, Fryšták, nám. Míru, pol. dům,
ÚPS“ umístěné na části měst. poz. p.
č. 2/1 – ostatní plocha, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene a uzavření příslušné smlouvy o zřízení věcného břemene.
• RMF bere na vědomí žádost Ing. Heleny Cerhové, bytem Podlesí 4946, 760
05 Zlín, o výkup pozemku p. č. 243/3
– ost. plocha, o výměře 112 m2, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, od vlastníka p. Petra Jašky a ukládá L. Miklovi projednat
tuto žádost Osadním výborem Vítová.
• RMF schvaluje zrušení Licenční smlouvy ze dne 09. 02. 2007 uzavřené mezi
Městem Fryšták a fou GEODIS BRNO,
spol. s r. o., na pořízení ortofotomap
správního území města Fryšták, která
byla schválena usnesením RMF č. U R
3/2007/V/ ze dne 29. 01. 2007.
• RMF schvaluje uzavření Licenční smlouvy mezi Městem Fryšták, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták, IČO 00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
města, a fy GEODIS BRNO, spol. s r. o.,
se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno,
IČO 00559709, zast. Ing. Karlem Sukupem, CSc., jednatelem společnosti, na
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pořízení aktuálních ortofotomap správního území města Fryšták v jeho správních hranicích a dále územích, kde je vykonávána působnost stavebního úřadu
a pověřuje starostu podpisem příslušné
licenční smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit delegaci místostarosty p. R. Dupala na Výroční
valnou hromadu Společnosti singularistů velkousedlých, v. o. s., Fryšták, nám.
Míru 47, konanou dne 27. února 2009.
• RMF bere na vědomí žádost Občanského sdružení LUNGTA o připojení
města k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ a neschvaluje účast města
v této akci.
• RMF bere na vědomí nabídku akce
Sněhulákovská show úsměvů, nereﬂek-

tuje na ni, ale schvaluje podporu akce
Dětská zábavná show s klaunem a kouzelníkem Čárymáryfukem, zajišťované
Podbeskydskou agenturou, a ukládá
Mgr. P. Nášelovi zajistit ve spolupráci
s o. s. Věneček.
• RMF bere na vědomí oznámení ředitele ZŠF Mgr. L. Sovadiny o průběhu
zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok
2009/2010 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádosti č. j.
274/09 ze dne 04. 02. 2009 a č. j.
315/09 ze dne 10. 02. 2009 o zařazení investic do rozpočtu města Fryštáku
na rok 2009 vybudování IS + vozovky
v poměrné části v lokalitě pod Školkou a doporučuje ZMF zařadit do plánu
akcí s ohledem na přednostní zařazení

a podporu akcí dotovaných státem.
• RMF doporučuje ZMF schválit rozpočet města na rok 2009 vč. investičních
akcí v objemu cca 5,3 mil. Kč – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
• RMF schvaluje podání odvolání města
Fryštáku proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně č. j. P 440/2008 – 42 ze
dne 29. 01. 2009 ve věci ustanovení
města Fryštáku jako opatrovníka (tzv.
veřejný opatrovník) Heleny Čechmánkové a ukládá starostovi toto odvolání
neprodleně podat u Okresního soudu
ve Zlíně.
Odůvodnění: jmenovaná osoba není občankou města Fryštáku a má ve svém
blízkém příbuzenstvu osoby schopné
výkonu opatrovnictví.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 2/2009/V ze dne 18. února 2009 (Výběr)

Dotace neziskovým
organizacím na rok 2009
Zastupitelstvo města Fryštáku v návaznosti na schválený rozpočet MF na
rok 2009 a v souladu s ust. zákona č.
128/200 Sb., o obcích v platném znění,
a s odkazem na čl. 2 b.6 interní směrnice MF č. 4/2005 O grantové popoře
nestátních neziskových organizací MF
schvaluje tyto ﬁnanční výše podpory
(výše neinvestičních dotací) neziskovým organizacím v r. 2009.
Organizace

Dotace na rok 2009

Z kola ven
Karate Jutsu
Skauti (provoz)
Skauti (tábor)
Fotbal Fryšták
Fryštáček (Kašava)
Prameny (CM)
Disfest Fryšták
O. S. Věneček
Zbyněk Sedlář (moto)
Ondřej Januška (moto)
Lukáš Nášel (moto)
Čs. svaz včelařů
Štěpán Dlabaja (OB)
Tomáš Dlabaja (OB)
Bronislav Růčka (provoz)
Dogtrekking 09 (Růčka)
Speed bike Team
Cvičení maminek a dětí
Celkem

40.000,12.000,27.000,18.000,71.000,15.000,26.000,9.000,10.000,3.000,3.000,3.000,12.000,5.000,8.000,3.000,13.000,14.000,8.000,300.000,-

V této souvislosti vyzýváme žadatele dotací, aby se v průběhu měsíce
března obrátili na Mgr. Pavla Nášela
k projednání podpisů smluv.

Vážení spoluobčané,
na konci ledna proběhla ve Fryštáku zkouška funkčnosti městského rozhlasu.
Bylo nutné prověřit jednotlivá stanoviště v našem městě a zjistit, zda pracují
správně.
V této souvislosti proběhlo rovněž jednání s pracovníky holešovské ﬁrmy Satturn, spol. s.r.o., která pro nás zajišťuje provoz Informačního výstražného a varovného systému (IVVS).
Ten totiž nabízí mnohem více možností, než jich v současné době využíváme
u nás ve Fryštáku.
Jedním z dalších modulů, kterým se rozšiřuje jeho činnost, je např. ovládání
tohoto systému technologií Domino – tedy pomocí mobilního telefonu.
V praxi to znamená, že starosta nebo pracovníci krizového štábu mají možnost
ovládat toto zařízení odkudkoliv – pouze za pomoci mobilního telefonu.
To zjednodušuje situaci hlavně v případech mimořádného ohrožení a ve chvílích, kdy není možné spustit varovný systém fyzicky.
Další možností je také využívání rozesílání hromadných sms zpráv na vybraná
mobilní telefonní čísla.
V tomto případě mají občané možnost být upozorněni na hrozící nebezpečí,
požár, velkou vodu, vichřici apod. formou sms zprávy.
Tyto nadstandardní služby neposkytuje svým občanům každá obec. Vedení
města Fryštáku by však chtělo zkvalitnit svou informační nabídku a poskytnout
občanům co nelepší servis.
Celá věc má ovšem malý háček – a tím je ochrana osobních údajů.
Jistě sami víte, že za zveřejnění utajovaných skutečností hrozí městu poměrně
vysoké ﬁnanční sankce. To je také důvod, proč se na Vás obracíme. Pokud byste
měli zájem o hromadné rozesílání sms varovných zpráv, musíte o to sami požádat
na Městském úřadě ve Fryštáku a vyplnit při této příležitosti formulář – ve kterém
bude číslo Vašeho mobilního telefonu.
Musíte také svým podpisem potvrdit, že souhlasíte s jeho zavedením do databáze tohoto varovného systému.
Pokud bude zájem občanů o tuto službu dostatečně velký, je vedení města rozhodnuto ji ve spolupráci s ﬁrmou Satturn Holešov zajistit. V průběhu následujících
dvou měsíců bychom Vás proto chtěli vyzvat ke kontaktu.
Předtištěné formuláře dostanete do svých schránek a můžete si je také vytisknout po stažení z www.frystak.cz
Budou rovněž k dispozici v dalším čísle Fryštáckých listů.
Vyplněné a podepsané formuláře pak odevzdáte v úředních hodinách na Městském úřadě ve Fryštáku.
Na základě Vašich údajů bychom poté podnikli další nezbytné kroky k zabezpečení této služby.
- pn -
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Jubilantka Filipína Urbanová

I při neustálém zvyšování průměrné
délky lidského života se nestává často,
že se u jubilanta v údaji o věku vyskytuje číslovka 100. Tato výjimečná událost
nastala u paní Filipíny Urbanové, která
se 14. února 2009 dožila požehnaného
věku sta let. Jubilantka se narodila v roce
1909 manželům Ferdinandu a Filipíně Plškovým v Dolní Vsi. Od útlého věku byla
zvyklá pracovat, protože v zemědělské
usedlosti bylo práce pro všech pět dětí
i jejich rodiče vždycky dost. Rodiče však
dbali na vzdělání svých dětí, takže i Filipína vystudovala učitelský ústav v Olomouci a od roku 1928 učila postupně ve
Vlčkové, Dřevohosticích, Bystřici pod Hostýnem a konečně od roku 1934, kdy se
provdala, nastoupila ve škole ve Fryštáku,
kde učila až do odchodu do důchodu. Najde se jistě ještě mnoho pamětníků, které
učila a vzpomenou na to, že byla přísná,
ale i spravedlivá. Slabost měla vždy pro
ty nejmenší“prvňáčky“, kterým se snažila
vštípit to, co je v životě důležité – pracovitost, slušnost, smysl pro spravedlnost
a poctivost. Snad se jí to ve většině případů podařilo, aby tito její žáci to dobré co je
naučila, přenesli i na své děti a vnuky.
Jako skoro každý musela v životě
překonat i bolesti a zklamání v osobním
i profesním životě. Ať už to byla nemoc
a posupně smrt rodičů i všech sourozenců nebo nevydařené manželství, či bouřlivá poválečná léta, kdy hrozilo, že bude
muset své milované povolání opustit. Ale
s nadhledem a optimismem sobě vlastním překonala všechna protivenství, která
jí život připravil a v pohodě a s úsměvem
očekává, že další dny přinesou jí i všem
okolo ní jen to dobré. Doufejme v to s ní
a věřme, že jí Bůh dopřeje prožít všechny
zbývající dny v klidu a spokojenosti.
To jí přejí nejenom její nejbližší - dcery Dagmar a Olga s rodinami a Plškovi,
ale za všechny Fryštačany i vedení města
a také redakce Fryštáckých listů.
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S úctou a láskou
(u stoleté jubilantky paní učitelky F. Urbanové)
Je to zvláštní pocit, když se v pětašedesátce ocitnete coby desetiletý žáček tváří
v tvář své bývalé třídní učitelce. Měl jsem štěstí na vzácné ženy, které se mi při putování školami staly kompasem vznešenosti i láskou.
V mateřince to byla paní učitelka Marie Krajčová, provdaná později Kopřivová,
a předčasně zesnulá Irenka Čapáková, provdaná Sovadinová. V základní škole mi nové
obzory všehomíra otevřela paní učitelka Filipína Urbanová, za svobodna Plšková.
S fryštáckou alma mater spjala své osudy řada pedagogů. K učitelským legendám tu patřili např. Bobalík, Dlouhý, Gaja, Kubát, Čulík, Mynář, Barbořík, Bardoděj,
Jurtík, Holášek, Kubík, Šindler nebo Velísek, dále manželé Knedlovi, učitelky Dlabajová, Rivolová nebo Smolková, zlatým písmem se tu zapsala i paní učitelka Filipína
Urbanová...
A teď tu stojím jako žáček 4. třídy fryštácké obecné školy a klepou se mi kolena.
S pokorou se skláním před moudrou a laskavou bytostí, která nyní v domově spokojeného stáří Naděje na Jižních svazích ve Zlíně pozorně sleduje každé slovo mého vyznání i blahopřání všech přítomných osobností: krajským hejtmanem Mišákem a primátorkou Ondrovou počínaje a fryštáckou delegací vedenou starostou Doleželem konče.
Chlapci z Fryštácké Javořiny vyhrávají a jako ve ﬁlmu běží mi před očima podivuhodné
století, jehož starosti i vzepjetí vyvěrají z upřímných očí milované paní učitelky.
Jménem všech vašich žáků děkuji Vám za všechnu lásku, již jste nám rozdávala,
víru v život i tuto krásnou zemi. A protože bych Vám místo stovky let přisoudil osmdesátku, přeji Vám, aby dobré zdraví i svěží duch zůstaly Vám i nadále.

Slávek Zapletal
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Základní informace pro občany, kteří byli zasaženi utlumením výroby
a následnou ztrátou zaměstnání
1. První kroky osoby, která byla
zasažena utlumením výroby, by měly
směrovat na příslušný úřad práce (podle místa trvalého pobytu).
Pokud je zaměstnavatel v platební
neschopnosti a byl na něho u příslušného soudu podán insolvenční návrh,
může úřad práce vyplatit zaměstnanci
jeho mzdové nároky, a to max. v délce
3 měsíců. Tyto 3 měsíce ale musí spadat do doby 6 měsíců předcházejících
měsíci, ve kterém byl podán insolvenční
návrh. Znamená to, že nebyla-li zaměstnanci poskytována mzda před podáním
insolvenčního návrhu na zaměstnavatele v rozmezí 6 měsíců, má nárok na
výplatu mzdy náležející za 3 měsíce.
Nejvyšší částka, která může být zaměstnanci vyplacena, činí v současné
době (od 1. 5. 2008 do 30. 4. 2009)
30 317 Kč. Jestliže není zaměstnanci
vyplácena mzda po podání insolvenčního návrhu, může své mzdové nároky
uplatnit u soudu v rámci insolvenčního
řízení, popř. v občanskoprávním řízení.
Dojde-li ke skončení pracovního poměru, může osoba požádat úřad práce
o zprostředkování zaměstnání a stát se
uchazečem o zaměstnání. Při splnění
podmínek nároku jí bude úřad práce poskytovat podporu v nezaměstnanosti.
Základní podmínkou je získání 12 měsíců doby zakládající důchodové pojištění v posledních 3 letech před podáním
žádosti o zprostředkování zaměstnání.
S uchazečem o zaměstnání nesmí být
v posledních 6 měsících skončeno zaměstnání pro porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem.
Výše podpory v nezaměstnanosti se
stanoví z posledního ukončeného zaměstnání a činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí
doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu
45 % průměrného měsíčního čistého
výdělku.
Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od věku uchazeče o zaměstnání v době podání žádosti
o podporu v nezaměstnanosti a
do 50 let věku činí 5 měsíců,
nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
nad 55 let věku 11 měsíců.
2. Dalším krokem je, aby se osoba
informovala na úřadě práce o nároku
na dávky státní sociální podpory. Zde
také může uplatnit na předepsaných tiskopisech svoji žádost o některou z dávek (tiskopisy žádostí jsou k dispozici

na úřadě práce nebo na internetových
stránkách http://portal.mpsv.cz/).
V této situaci přicházejí především
v úvahu dávky
přídavek na dítě (opakující se dávka
k pokrytí nákladů spojených s výchovou
a výživou nezaopatřených dětí),
sociální příplatek (opakující se dávka k pokrytí nákladů spojených se zabezpečováním potřeb nezaopatřených
dětí),
příspěvek na bydlení (opakující se
dávka k pokrytí nákladů na bydlení).
PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍDAVEK
NA DÍTĚ:
Nárok má nezaopatřené dítě, které
žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je
nižší než 2,4násobek částky životního
minima1) rodiny. Pro nárok na dávku se
posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok. Dávka je vyplácena ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte,
a to
do 6 let věku dítěte činí 500 Kč,
od 6 do 15 let 610 Kč,
od 15 do 26 let 700 Kč.
PODMÍNKY NÁROKU NA SOCIÁLNÍ
PŘÍPLATEK:
Nárok na sociální příplatek je vázán
na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině v předchozím kalendářním čtvrtletí. Tato hranice
nesmí překročit 2,0násobek životního
minima rodiny. Ve výši dávky se odráží nejen příjmy rodiny, kdy s rostoucím
příjmem sociální příplatek postupně
klesá, ale i další rodinné situace. Sociální příplatek se zvyšuje v případech,
kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně
postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení
nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální
příplatek se poskytuje i rodinám, kde
se narodilo více dětí současně, a to
v době do tří let jejich věku, rodinám,
kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole
v prezenční formě studia.
PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK
NA BYDLENÍ:
Nárok má nájemce či vlastník bytu
přihlášený v bytě k trvalému pobytu,
jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení
a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %)
příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem

o státní sociální podpoře. Normativní
náklady na bydlení jsou stanoveny jako
průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti.
Dávka se poskytuje bez ohledu na to,
zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo bydlení ve
vlastním domě.
Společně s nájemcem či vlastníkem
bytu jsou posuzovány všechny osoby,
které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu. Rozhodný příjem rodiny
tvoří příjem všech společně posuzovaných osob a zjišťuje se za předcházející
kalendářní čtvrtletí.
Náklady na bydlení se stanoví jako
průměr za předcházející kalendářní
čtvrtletí. Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované
s užíváním bytu, nebo u bytů družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady. U všech typů bytů dále náklady za
plyn, elektřinu, vodné a stočné, odvoz
odpadu, centrální vytápění nebo za pevná paliva.
Výše příspěvku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi příslušnými
normativními náklady na bydlení a 30ti
% (v Praze 35ti %) rozhodného příjmu
rodiny. Pokud jsou skutečné náklady
na bydlení nižší než normativní náklady,
náleží příspěvek na bydlení jen do výše
těchto skutečných nákladů.
3. Poslední krok podnikne osoba
v případě, kdy má i přes předchozí doporučení nedostatečné příjmy (tzn., že
osobě nedostačuje nebo jí není vyplácená podpora v nezaměstnanosti, popřípadě dávky státní sociální podpory).
Je nutné, aby osoba navštívila příslušný
pověřený obecní úřad podle místa trvalého bydliště, kde lze získat informace
o případné další pomoci prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Na
pověřeném obecním úřadě jsou také
k dispozici tiskopisy žádostí nebo si
osoba může tyto tiskopisy vytisknout
z internetových stránek (http://portal.
mpsv.cz/).
Vznik nároku na dávky pomoci
v hmotné nouzi lze posoudit jen na základě uplatněné žádosti a po následném
ověření plnění podmínek. Přijetí žádosti
nemůže být ze strany úřadu odepřeno.
Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou
příspěvek na živobytí (opakující se
dávka k pokrytí základních životních potřeb osoby v hmotné nouzi),
doplatek na bydlení (opakující se
dávka k pokrytí nákladů spojených
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s bydlením, které nebylo možné uhradit
z příspěvku na bydlení),
mimořádná okamžitá pomoc (jednorázová pomoc k řešení zákonem stanovených sociálních situací, do nichž se
osoba dostane).
U všech dávek hmotné nouze se
zkoumají sociální a majetkové poměry,
a proto nejsou-li osoby bezprostředně
ohroženy a mohou po určitou dobu ještě
uspokojovat z vlastních prostředků své
základní osobní potřeby, nelze je považovat pro účely dávek pomoci v hmotné
nouzi za osoby v hmotné nouzi.
POZNÁMKY POD ČAROU
1) Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 126 Kč. Částka

existenčního minima osoby činí měsíčně 2 020 Kč. Pokud je osoba posuzována společně s jinými osobami, jsou
částky životního minima odstupňovány
podle pořadí osob. Pořadí posuzovaných osob se stanoví tak, že se nejdříve
posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou
nezaopatřenými dětmi. V rámci každé
z těchto skupin posuzovaných osob se
pořadí stanoví podle věku od nejstarší
po nejmladší osobu. Věkem osoby rozhodným pro stanovení částek životního
minima je věk, kterého osoba dosáhne
v kalendářním měsíci, za který je životní
minimum zjišťováno.
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí,

činí měsíčně 2 880 Kč.
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další
v pořadí, činí měsíčně
2 600 Kč u osoby od 15 let věku,
která není nezaopatřeným dítětem,
2 250 Kč u nezaopatřeného dítěte
od 15 do 26 let věku,
1 960 Kč u nezaopatřeného dítěte
od 6 do 15 let věku,
1 600 Kč u nezaopatřeného dítěte
do 6 let věku.
Životní minimum osob, které se posuzují společně, se stanoví jako úhrn
částek životního minima všech těchto
osob.
Další konkrétní informace získáte
mj. i na: www.portal.mpsv.cz.

Z dopisů našich čtenářů...
Loštice 22. 1. 2009
Vážený pane starosto,
Můj manžel rád sbíral různé drobnosti. Nedávno zemřel a jsem při přebírání
jeho věcí našla tento krásný Ceníček. Bylo mi líto ho vyhodit. Třeba máte nějaké
malé muzeum nebo možná žijí potomci pana Jadrníčka. Nemáte-li žádnou pamětní síň, třeba to bude podnět mít ve Vašem městečku něco, co připomene doby
dávno minulé.
Neznám Vaše městečko a musím přiznat, že jsem se musela podívat do
mapy. Ráda cestuji a tak mi asi zvědavost nedá a přijedu se Vaše městečko
prohlédnout.
Naše městečko Loštice je známé v celé republice výrobou tvarůžků, máme
zde Muzeum tvarůžků a Památník malíře Adolfa Kašpara, který zde měl dům na
letní pobyt.
Přeji Vám, aby Vaše městečko vzkvétalo do krásy.
S pozdravem
Věra Večerková
Sídliště 724/6, 789 83 Loštice

Vážená paní Večerková
S potěšením jsem si přečetl Váš dopis a prohlédl si „Ceníček“.
Vzbudil velký zájem i u ostatních pracovníků fryštácké radnice.
Občas se nám dostávají do rukou materiály z dob dávno minulých.
I když nemáme ve Fryštáku „Pamětní síň“ nebo muzeum pořádáme čas
od času (naposledy to bylo předloni u příležitosti 650. let první písemné
zmínky o našem městě) výstavy.
Tam tyto historické materiály najdou vždy své uplatnění.
Zmínila jste se, že možná někdy v budoucnu naše město navštívíte.
Rádi Vás přivítáme.
A protože jste prozradila, že Fryšták neznáte – posíláme Vám brožurku,
kterou vydal městský úřad a ve které se dozvíte, co proslavilo zase naše
město.
Přeji Vám příjemné čtení.
S pozdravem
Mgr. Pavel Nášel
vedoucí městské knihovny ve Fryštáku.
PS: Váš dopis i s ukázkami z Ceníčku zveřejníme v některém z dalších
čísel Fryštáckých listů (měsíčník) – doufám, že nebudete proti.
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Otevřený dopis hejtmana občanům Zlínského kraje

Vážení spoluobčané,
vzhledem k ne zcela pravdivým informacím v záležitosti
takzvaných regulačních poplatků, které se objevují ve sdělovacích prostředcích, jsem se rozhodl pro tuto formu vyjádření.
Nejdříve bych chtěl uvést, že zavedení „regulačních poplatků“ ve zdravotnictví jsem považoval a považuji - a nejen
já - za protiústavní průlom do bezplatné zdravotní péče zajišťované z veřejného solidárního zdravotního pojištění. Toto
opatření nepřineslo nic dobrého a narušilo důvěru mezi lékařem a pacientem.
Proto jsme chtěli, aby byly tyto poplatky zrušeny, a počítali jsme s přijetím usnesení v Zastupitelstvu Zlínského kraje,
v rámci zákonodárné iniciativy k podání návrhu zákona na
jejich zrušení.
Při setkání s občany jsme došli k závěru, že bude třeba
rychlejších činů, a proto jsme dali v programu ČSSD „Změna
a naděje“ slib, že ve zdravotnických zařízeních kraje budou
tyto „regulační poplatky“ uhrazeny za občany z rozpočtu kraje do doby jejich zrušení, a to v ambulancích a také za pobyt
v krajských zdravotnických zařízeních za mladistvé do 15 let
a seniory nad 70 let.
Následně se úhrada pobytových poplatků rozšířila
u mladistvých z 15 na 18 let. Šlo tedy o ulehčení rodinám
s mladistvými a seniorům, čímž jsme také splnili daný předvolební slib.
Nejednalo se o regulační poplatky v lékárnách, byť tyto
byly vámi občany nejvíce odsuzovány. I když jsme se s tímto názorem zcela ztotožnili, nemohli jsme jít cestou úhrady
poplatků za občana (a to ani formou daru jako v případech
uvedených výše), neboť zde je podstatně více právních překážek. Tady se ale nabízí řešení, které dnes lékárny samy
praktikují, a to tím, že poplatky vracejí formou slevy neboli
bonusu.
Tento postup byl akceptován v rámci krajské koalice
a také Zastupitelstvo ZK /dne 17. 12. 2008/ schválilo usnesení, kterým se úhrada vyjmenovaných regulačních poplatků za občany mohla zavést formou daru. K tomu skutečně
došlo 1. února ve zdravotnických zařízeních zřizovaných,
respektive zakládaných krajem. Tato situace bude trvat do
doby zrušení poplatků Parlamentem ČR.
Na lednovém jednání Asociace krajů ČR v Brně bylo doporučeno co nejvíce sjednotit rozsah úhrady regulačních
poplatků ve zdravotnictví ve všech krajích. Nebylo však možné nerespektovat velmi rozdílné podmínky, které předchozí krajské vlády těm novým zanechaly. Někde jsou krajské
nemocnice stále příspěvkové, někde pronajaté soukromým

společnostem, někde, tak jako i v našem kraji, akciovými
obchodními společnostmi.
Tak, jak bylo na jednání Asociace krajů ČR dohodnuto,
jsme podle prosincového usnesení z minulého roku zavedli
ve Zlínském kraji úhrady od 1. února, protože jsme chtěli
daný termín dodržet. Na další úpravy je třeba nové projednání v Zastupitelstvu Zlínského kraje.
Rada Zlínského kraje v pondělí 9. února přijala doporučující stanovisko, kterým by se úhrada regulačních poplatků
rozšířila o hrazení pobytových poplatků ve zdravotnických
zařízeních i pro občany ve věku od 18 do 70 let věku a o hrazení poplatků LSPP. Toto uvádím proto, jelikož se mediálně
vytvořil obraz, jako bychom v našem kraji nepřáli občanům
stejné výhody jako v jiných krajích. Návrh bude projednán na
březnovém jednání zastupitelstva a pokud bude odsouhlasen, změny by měly začít platit od 1. dubna.
Je třeba ovšem zdůraznit, že jediná správná cesta je
zrušení poplatků zákonem, a to nejlépe všech a tím i pro
všechny.
Jak už jsem uvedl, poplatky nepřinesly nic z toho, co se
tvrdilo, a sice že díky nim bude více peněz na léčbu závažných onemocnění. Poplatky jsou totiž příjmem těch, kdo je
vybírají a nevrací se do systému zdravotního pojištění. Je
otázkou, v čem tedy spočívá regulace – rozumějme snížení
počtu pacientů v ordinacích lékaře, když je vybírán třicetikorunový poplatek i při kontrole, kterou lékař nařídí a pacient
tudíž musí jeho léčebný režim akceptovat.
Regulační efekt u pobytových poplatků také není, protože
dobu pobytu stanovuje lékař /pokud na takzvaný „revers“
nechce jít pacient domů/ a o amorálnosti pobytových poplatků rodiček a novorozenců, či o úhradě za zemřelé není
třeba pochybovat.
Ještě se vrátím k šíři úhrady poplatků podle usnesení
zastupitelstva z prosince z minulého roku. To bylo dáno také
možnostmi rozpočtu kraje a musím připomenout, že ještě
k tomu jsme dostali „dárek“ od Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým byl krácen státní příspěvek na sociální
služby poskytované krajem o jednu třetinu, což představuje
krácení o 249 420 000 korun.
Ještě poznámku na závěr k tolik v mediích kritizovaným
rozdílům v jednotlivých krajích. Jde o doplatky k lékům, kde
jsou rozdíly v doplatku u téhož léku nejen v jednotlivých krajích, ale i v jednotlivých lékárnách např. v rámci jednoho
města, a to velmi výrazně. Zdravotní pojišťovny, ministerstva
i média ovšem toto nechávají bez povšimnutí. Proč?
Vážení občané,
pokud jste tento otevřený dopis předaný médiím dočetli
až sem /a pokud byl zveřejněn/, tak vám děkuji a berte prosím vše, co ve věci regulačních poplatků činíme, jako dílčí
a v dané situaci možné kroky, které mají ulehčit těm nejpotřebnějším – do doby jejich zrušení zákonem.
Přál bych nám všem, aby se tak stalo co nejdříve.
S úctou k vám
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
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F RYŠTÁK

Zápis dětí do 1. tříd
Zápis dětí do 1. tříd Základní školy Fryšták pro školní rok 2009/2010
proběhl v úterý 3. února 2009. Celkem se k zápisu dostavilo 49 dětí.
Z tohoto počtu požádalo 7 rodičů
o odklad povinné školní docházky.
Do školy postupně přicházeli budoucí
školáci v doprovodu svých rodičů, aby
prokázali, že jsou připraveni nastoupit do školy.
Někteří s přehledem, někteří
s menšími rozpaky či ostychem nakonec dobře zvládli připravený test
a rozhovor s paní učitelkou.
Vyslechli jsme mnoho básniček, říkadel, děti prokázaly i znalosti z matematiky. Za svůj pěkný výkon si budoucí prvňáčci odnesli drobné dárečky,
které pro ně připravili jejich budoucí
starší spolužáci.
V následujícím školním roce mnoho
úspěchů budoucím prvňáčkům přeje
Kolektiv učitelek ZŠ Fryšták

Lyžař jede z vršku…
To bylo těšení! My, sedmáci, jedeme letos na lyžařský
výcvik! Mnozí ani nemohou dospat. Ranec, lyže, rozloučení
s rodiči a jedeme!
V autobusu veselo! Vždyť jedeme na týden (a bez rodičů!) Nálada však pokažená není, ani když naše „bágly“ vezou
z Vranče traktorem a my, novopečení lyžaři, šlapeme na Kohútku po svých.
Joj, krajina je kouzelná, zasněžená, pohádková! Hledíme
kolem sebe, kecáme a cesta utíká (pozor personiﬁkace – to
pro opakování češtiny. Ať má pí. uč. Knedlová radost.)
Už jsme tady! Ani se pořádně neubytujeme, a už fasujeme
pernamentky a frr!, zkoušíme lyžovat. Pohoda! Jsme rozděleni do družstev a dle schopností a dovedností jezdíme dobře,
lépe, výborně! Hlavně se v terénu osmělujeme a zdokonalujeme. V pátek máme závody, tak se každý snažíme o nejlepší výsledek. Je fakt, že sem tam nějaký „tygr nebo lavor“ je
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po nás na svahu viditelný, ale žádný učený z nebe nespadl!
Nakonec to lyžařské umění všichni nějak zvládáme. A jsme
šťastni!
Nejen lyžováním jsme žili. Máme denně přednášky (první
pomoci, chování lyžaře na horách atd.) Ve středu odpoledne
nelyžujeme. Přijíždí za námi pan B. Růčka se svými psy. Seznamuje nás s mašérskou prací, se závodními pravidly při
zimních i letních závodech, s ošetřováním psího spřežení atd.
Je to zajímavé. Posloucháme, vyptáváme se, ani nám nevadí,
že prší!
Totéž odpoledne nás navštěvují i naše třídní paní učitelky, pí. Knedlová i pan ředitel. Přivážejí nám nejen dobrou
předpověď počasí (začalo sněžit), koš jablíček, sladkosti, ale
i radostnou zprávu. Zastupitelstvo našeho města nám odhlasovalo ﬁnanční příspěvek!
A tak nevíme, komu máme poděkovat první. Našim inFRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2009

struktorům, chataři, kuchařům, panu
Růčkovi, zástupcům školy, poslancům
ZMF, našim rodičům? Tak děkujeme ze
srdce za všechny „lyžníky“ všem!
A věřte, že vzpomínku na báječný
týden, s báječným kolektivem, v báječném prostředí Javorníku si ve svém srdci uchováme na celý život.
Na textu pro FL spolupracovali žáci
7.B třídy – Kočenda, Doleželová,
Nášel, Vacula, Hromčík, Petříková,
Odstrčil, Kohoutková

Zimní krajina ( l í č e n í )
Kalendář ukazuje 21. prosince, ale
letošní zima je zatím nějaká atypická.
Obloha je natřená pošmournou šedí
a z nebes se místo bělostných vloček
snáší průsvitné studené dešťové kapky.
V přírodě, místy pod stromy, ještě leží
tenký koberec z barevného tlejícího listí, které se jen k ránu přikrášlí třpytivými
perličkami z jinovatky. Krajina tak vypadá
trošku smutně, unaveně a maličko zanedbaně. Loni touto dobou již všude ležela

Můj život
Hádanka:

Jsem studená a bílá,
Když padám z nebe,
tančím jako víla.

(Sněhová vločka)

Můj život
Jsem posel zimy. Můj polibek je lehounký a studený. Když padnu na Váš kabát,
ani to nepoznáte.
Ale na rtech, řasách, ve vlasech nebo na čepici jsem ozdoba zářící jaké diamant.
Dobří hospodáři a děti se po mně začnou shánět již o svatém Martinovi. Každý
správný kluk i holka totiž ví, že pokud se chce svézt, má nejvyšší čas navoskovat
lyže a vyčistit skluznice na saních. I když jsme jen zamrzlá voda, s mým příchodem
se příroda promění jako mávnutím kouzelného proutku. Dětem začnou radovánky
a spousta práce se stavěním sněhuláků. Hospodáři svitně naděje na dobrou úrodu v novém roce. Také umím kouzlit. Pokud se svými kolegyněmi zalehnu nějaký
nepořádek, jako by tam nebyl. Všechno je bílé a krásné. Taková jsem já, sněhová
vločka.
Ale umím být také studená a nebezpečná, když švihám do očí záchranářům
a oslepuji je při jejich těžké práci. Ani řidiči mě moc rádi nevidí a silničáři mě prokleli
už dávno. I myslivcům dělám vrásky, když já a mé družky zalehneme potravu zvěři.
To potom nastanou zvěři i ptákům kruté časy. Tohle všechno a mnoho dalších věcí
by se o mně dalo napsat a byla by to pravda, ale není to, co dělá vločku vločkou.
Největší zásluhu na tom, že si mě lidé všímají, má moje duše, kterou mi vdechl
básník ve svých verších. Inspirovala jsem jich celé spousty. U ﬁlmu jsem si také
„střihla“ pár rolí šitých mi přímo na tělo. Malíři se předhánějí, který namíchá na
moje šaty bělejší bělobu a fotografové, no ti jsou mnou přímo fascinováni. Není
snad odvětví v umění, ve kterém bych chyběla.
A tak tu v souladu s přírodou, někdy pomáhám, jindy škodím, nejsem ani dobrá,
ani zlá. Prožiji svůj krátký život od listopadu do března, a když se do mě opře jarní
sluníčko, přijdu o své krásné šaty a odpluji do moře, ale to už není tak úplně o mně.
To začíná nový koloběh, možná nějaké dešťové kapky.
Radka Bezděková, 9.tř ZŠ Fryšták

nadýchaná bílá peřina a z nebes se sypaly
stále nové a nové sněhové vločky, které
přikryly prach městských silnic, začouzené
střechy domů i zažloutlou trávu luk. Zima
navštívila také lesy. Mohutné velikány,
vždy pyšné na svůj stále zelený šat, bez
mrknutí oka oblékla do dlouhých bílých kožichů. Vše kolem nás pocukrovala. Po ní
nastoupil mráz, který má nejraději noční
směny. Přes noc pomaloval okna tajnými
krásnými ornamenty, takže vypadala jako
potažená pracně utkanou krajkou. Venku
před domem nám potom připravil další
překvapení. Sotva jsme vyšli ven, začaly
nám nohy samy od sebe tancovat. Mráz
tu pro nás vytvořil dlouhou klouzačku lesknoucí se jako zrcadlo. Ostatně celá cesta
ke škole byla naleštěná jako parkety v zámeckém pokoji. Ploty okolo zahrad byly obháčkovány zářivou mrazivou pavučinkou,
stejnou technikou mráz vyzdobil například
i holé větve stromů. A než jsme došli ke
škole, natřel nám tváře a nosy načerveno. Potom jsme se mu rychle schovali do
tepla našich tříd. Vyučování ale bývá často
dlouhé a málo zábavné, tak po posledním
drnčení zvonku jsme opět zvesela vyběhli
do pohádkové krajiny, která vypadala jako
z obrázku malíře Josefa Lady. Těšili jsme
se na koulování, sáňkování i lyžování. Také
na bruslení na zamrzlém rybníku, který
z dálky vypadal jako lesklý stříbrný šperk.
Snížek mám moc ráda, ale mám problémy
s nožkama a tak se nemůžu radovat jako
ostatní děti. Vždycky se na ně dívám, jak
se koulují a říkám si: „Proč zrovna já mám
takové problémy“! Ale bohužel se nedá nic
dělat. I přesto mám zimu moc ráda.
Nikola Válková 7.B., ZŠ Fryšták

...A JEŠTĚ JEDEN DŮVOD,
PROČ JÍT NA RODIČOVSKÝ PLES:
(k pozvánce na poslední straně)
uvidíte vystoupení mladého nadějného tanečního páru: Jakub Szlaur
(7.A, ZŠ Fryšták) a Nikol Gazdová
(7.B, ZŠ Mysločovice). Předvedou pět
latinsko-amerických tanců: sambu,
chachu, rumbu, paso doble a jive.
Je opravdu na co se dívat! V pondělí 9. února jsme měli možnost obdivovat jejich taneční umění při jejich
nácviku na ples v tělocvičně naší školy (viz foto). Zkoušeli také společně
s Kristýnou Škamralovou (7.B), která pro ně vybrala dvě písně v podání
mladičké sedmileté anglické zpěvačky
Bonnie Talbotové.
A to ještě není všechno. Děvčata
sedmých tříd dala dohromady taneční
skupinu, která vystoupí se směsí moderních tanců. Jedním z nich je například HIP HOP s ukázkami akrobacie.
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Otevření nových možností

Už více jak půl roku si občané mohli
všimnout stavebních prací na budově
bývalé školy. Tato budova se datuje od
roku 1870 a svou funkci školy plnila až
do roku 1976. Téměř polovinu prostor
tvořila jednotřídka pro 1. – 4. ročník
a v části budovy se nacházel byt pana
řídícího. Po uzavření školy byla budova
léta využívána jako skladiště n.p. Svit
a později se stala zázemím pro členy
ČS zahrádkářů.
Současná rekonstrukce budovy proběhla téměř od základů. Byly provedeny
nové podlahy, isolace, výměna oken,
kompletní elektro a vodoinstalace, topení, nové omítky včetně přístavby sociálního zařízení a rozšíření velkého sálu.
Nebude chybět také nový kabát budovy
a úprava okolních prostor, které zlepší
celkový ráz návsi obce.
Řada z vás si položila otázku, proč
jsme se pustili do tak nákladné rekonstrukce. Zub času se na budově hodně
podepsal a byli bychom špatní hospodáři, kdybychom nechali obecní majetek
nadále chátrat. Ale hlavním důvodem
byly prostory, které tak chyběly v naší
obci. Snažíme se pořádat spoustu akcí
nejen pro děti, ale přes všechno snažení jsme závislí na počasí. Zrekonstruováním prostor nového kulturního domu
se tak otvírají nové možnosti a dává
tak větší volnost realizování spousty
nápadů. A není jich málo, ať už cvičení
maminek s dětmi, orientální tance, dětské karnevaly, hodové zábavy, besídky,
přednášky, pořádání výstav a jiné. Mo-
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derní vybavení kuchyně nabízí příjemné
zázemí pro pořádání rodinných oslav.
Také dobrovolné složky zde najdou prostory pro své aktivity.
Věříme, že se společenský a kulturní
život v naší obci bude stále více rozvíjet.
O účelném vynaložení investic se mohou občané přesvědčit již při slavnostním otevření kulturního domu 9. května
2009.
S.V.
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Mezilidské vztahy

Fryšták je Malý svět
Malý svět divadel je letos úspěšně za námi, a tak nezbývá, než pár řádky
zhodnotit jeho průběh, poděkovat účinkujícím, divákům a také všem, bez jejichž
podpory by se festival nemohl uskutečnit.
Jak se „malosvětské“ odpoledne i s večerem „překulily“ přes Fryšták, o tom
v následujících odstavcích píše Simona Rezníčeková, mladá scénáristka ze slovenské Krupiny. Snad k vám, milý čtenáři, její vzletnou slovenštinou doletí poslední dozvuky festivalové atmosféry - neboť letos se nejen složení účinkujících rozšířilo (byť jen o kousek) za hranice naší země, ale také v hledišti bylo k domluvě
třeba znalosti dalších slovanských jazyků...
(Miroslava Knedlová - Z kola ven)
Poslednú januárovú sobotu Fryštácke kino už po piaty raz hostilo divadelný
festival Malý svět. Jeho organizátorom je, rovnako ako aj v prípade jeho letného
hudobného brata, občianske združenie Z kola ven.
Každoročne sa tu schádzajú divadelné súbory, aby vyplnili sobotné popoludnie až do neskorého večera divadelnými hrami a hrátkami.
Je tradíciou festivalu, že program začína rozprávkovým predstavením pre deti.
Tento rok to bola Zimní pohádka divadelného zoskupenia Hvizd z Holešova. Dobrodružné putovanie lúčneho koníka za prvým jarným lúčom chvíľami dvíhalo všetky deti zo stoličiek.
Po rozprávke nasledoval trochu náročnejší kus Werter, Werter súboru Champ
de tension (SK) v spolupráci s Divadlom J. Kiripovského (PL). Expresívna monodráma inšpirovaná kľúčovým dielom J. W. Goetheho využívala prvky klauniády
a fyzického divadla.
Súbežne s večerným súmrakom sa aj na javisku trochu zotmelo. Divadlo PuMoWo z Brna sa predstavilo komiksovo ladenou dektívkou noir Storáče.
Po krátkej pauze sa predstavila obľúbená stálica Malého světa; Divadlo Tramtárie z Olomouca. Na veľký úspech predchádzajúcich predstavení naviazali Historkami z podsvětí 3 aneb Velký bratr mlčí. Predstavenie v dômyselne pospájaných
epizódach parodovalo súčasnú masmediálnu kultúru, reality show a akčné ﬁlmy.
Divadelné blúznenie zavŕšila improvizačná skupina Na cucky z Olomouca. Po
nej nasledoval koncert charizmatickej mladej umelkyne Beaty Bocek (Český Tešín/Rožnov) a pre všetkých, ktorý vydržali, polnočný bonus: krátky ﬁlm z dielne
mladých ﬁlmárov z Univerzity Tomáša Bati v Zlíne.
Atmosféra v starej kinosále bola veľmi príjemná, na organizovanie takýchto
malých milých festivalov priam ideálna. Vo vestibule sa okrem lístkov predávali aj
krásne šperky a svoj stánok s vlastnoručnými výrobkami tu mali aj fryštácke deti.
A pre koho bol festivalový maratón príliš náročný, mohol si odpočinúť vo „festivalovom podniku“, ktorým bola už tradične miestna Čajovňa.
Ľudia, najmä mládež a študenti sa zišli kvôli tejto udalosti zo široka z ďaleka
a nikto neľutoval. Škoda len, že miestnych Fryštáčanov tu bolo ako šafránu. Nie
každá obec v tejto republike (a v susednej už vôbec nie) sa môže pochváliť vlastným divadelným festivalom. Dúfam, že aj tento článok pomôže k tomu, aby sme
na budúcich ročníkov privítali viac divákov nielen z ďaleka, ale aj z blízka.
(Simona Rezníčeková)

Lidé se vzájemně setkávají, aby si
spolu pohovořili. Někteří tak činí rádi,
jiní jsou uzavření a neradi komunikují.
Většina však vyhledává společnost přátel, známých a rodiny. Chtějí si sdělit
radost, žal, chtějí se pobavit. Necítí se
dobře, jsou li sami. Mezi civilizovanými
lidmi bývá zvykem, že když se setkají,
vymění si pozdravy. (Pozdravem vyjadřujeme svůj zájem o druhého člověka,
svou úctu).
Již způsob pozdravení vypovídá
o člověku velmi mnohé. Nejen slova,
ale i nonverbální chování – jak nahlas
pozdrav vyslovíme, kam se při pozdravu
díváme atd. V tom všem se odráží vztah
jednoho ke druhému – láska, úcta, zájem, ale i naopak pohrdání, lhostejnost
či nenávist. Na zdvořilé a slušné jednání s lidmi nepotřebujeme mnoho času.
K tomu jsme byli od malička rodiči, učiteli a společností vedeni.
Mnozí Fryštačané mne zastavují
a prosí, abych připomněla do Fryštáckých listů lidem společenské normy
slušného chování. Pozastavují se nad
tím, kde se v mnohých dětech, dospělcích bere arogance, drzost, hrubost,
vulgárnost v jednání s druhými lidmi. Je
opravdu nedůstojné člověka, když soused souseda, starou osobu nazývá jmény, která jsou ve slovnících v hranatých
závorkách s poznámkou vulg.(vulgární).
Pozastavujeme se i nad tím, když v takových mantinelech slyšíme mluvit naši
mládež. Ptám se. Kde je úcta člověka
k člověku? Kam se podělo výchovné
působení rodičů? Kde jsou ty kulturní
mezilidské vztahy?
Psychologové říkají, že důvěra člověka k člověku tví v tom, jak jednáme
s různými lidmi. Staré moudro praví, že
co nechceš, aby činili jiní, nečiň ty jim.
Proto pozor! Vy co nemáte daleko k hrubosti, ať se podobné jednání někdy neobrátí proti vám!
Mgr. Sylva Knedlová

Pozvánky...
Městská knihovna Fryšták Vás zve
na přednášku kronikáře PhDr. Česlava Zapletala NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ
FRYŠTÁKU.
Beseda se uskuteční ve čtvrtek
5. března od 18 hodin v prostorách
knihovny.
•••
Městská knihovna ve Fryštáku připravila přednášku s promítáním diapozitivů CESTA PO PATAGONII A VODOPÁDY IGUACU.
Beseda proběhne ve čtvrtek 19.
března v 18 hodin v knihovně.
Přednáší PaedDr. Miloslav Růžička.

11

SOS – poradna pro spotřebitele
REKLAMACE NÁDOBÍ

nekupoval já? A jak tomu předejít? Děkuji za odpověď.

DOTAZ:
Od rodičů jsem dostal dárkem sadu
nádobí. Ovšem v pánvi se mně potraviny připálily i když jsem přesně dodržoval
návod k použití a pokyny prodávajícího
dealera. Rád bych výrobek vrátil, ale rodiče, přestože výrobek koupili, nechtějí
do reklamace vstupovat. Chtěl bych tak
udělat sám, může ﬁrma odmítnout se
mnou komunikovat, když jsem výrobek

ODPOVĚĎ:
Prodávající ručí za vlastnosti prodané věci pouze tomu, s kým uzavřel kupní smlouvu, tedy vlastně prvnímu kupujícímu. Takže buď nádobí reklamujte
jménem rodičů, nebo si od nich nechte
vystavit plnou moc.
Přejeme kladné vyřízení reklamace.

K O N T A K T Y :

Sdružení obrany spotřebitelů
(SOS)
Tel.: 224 239 940
Fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
Poradenská linka:
900 08 08 08
(8 Kč/min.)
placená inzerce

POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
sádrokartony, plovoucí podlahy
včetně dodávky materiálu.
•••

MONTÁŽ OKEN VELUX
Cenový návrh ZDARMA

Stanislav Skalička, Potoky 401, 763 16 Fryšták
tel.: 577 912 869, mob.: 776 696 135
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Počet trestných činů na Zlínsku vloni klesl
KRIMINALISTÉ OBJASNILI VÍCE PŘÍPADŮ
ZLÍN – Počet trestných činů spáchaných v okrese Zlín byl
v loňském roce nižší než v roce předešlém. Zatímco v roce
2007 jich policisté vyšetřovali 3777, loni jich bylo o 441
méně. Policisté objasnili téměř polovinu trestných činů.
Jako každý rok i vloni se na Zlínsku obyvatelé nejčastěji
potýkali s krádežemi, i když jsme zaznamenali rapidní pokles
krádeží kapesních. Tento pokles přičítáme mimo jiné i tomu,
že lidem neustále důrazně opakujeme, aby si na své věci dávali dobrý pozor a nenechávali je bez dozoru. Zatímco v roce
2007 nám lidé nahlásili téměř dvě stovky drobných krádeží,
loni jich byla polovina. Stále hodně je ale krádeží věcí z aut,
těch jsme vloni vyšetřovali 235. Podařily se objasnit tři desítky případů.
„Lidé by opravdu neměli naše varování podceňovat. Prostých krádeží (to je součet krádeží vloupáním do různých objektů, krádeží kapesních a krádeží věcí z aut apod.) jsme na
Zlínsku objasnili celkem tři sta a víc než polovinu mají na svědomí zkušení recidivisté. Těch jsme za krádeže vloni stíhali
téměř 170,“ konstatoval vedoucí územního odboru služby
kriminální policie ve Zlíně plukovník Josef Novák.
V roce 2008 jsme ve větším počtu případů pátrali po pachatelích krádeží motorových aut. Zatímco v roce 2007 jich
bylo na Zlínsku odcizeno 71, v roce 2008 to bylo 82. Vyřešit
se podařilo čtvrtinu těchto krádeží.
V loňském roce se na Zlínsku objevilo také více případů
sprejerství, celkem 85. Sprejeři způsobili škodu za téměř milion a půl korun. Za tento trestný čin jsme stíhali 16 lidí, ve
dvanácti případech šlo o děti.
Naši kriminalisté vyšetřovali 10 případů trestného činu
nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů. Podařilo se například dokázat, že třicetiletý muž ve více než padesáti případech vyrobil asi 190 gramů pervitinu. „V nejméně 233 případech metamfetamin po půl či třech čtvrtinách
gramu také prodával. Také v tomto případě se nám podařilo
zabavit varnu,“ uvedl v létě kriminalista z oddělení toxi s tím,
že jeden gram drogy dotyčný prodával za 600 - 700 korun.
Další muž prodával drogu nejen ve Zlíně, ale i v Otrokovicích a Tlumačově. Podařilo se mu prokázat 132 případů
prodeje. Spolu s dvaadvacetiletým známým vyráběli pervitin
ve dvou varnách. Jednu policisté našli v autě, druhou v bytě
jednoho z pachatelů.
Obvinění z trestného činu si vyslechl taky osmadvacetiletý muž, který se vrátil z vězení, kde si odpykával trest za
krádeže i výrobu a distribuci drog. Muž nestihl vyrobit příliš
mnoho metamfetaminu, protože policisté ho zanedlouho zadrželi a znovu obvinili.
Většina z těchto výrobců prodávala drogy i dětem mladším osmnácti let. Kriminalista, který se drogovou problematikou zabývá, odhaduje, že na Zlínsku užívají drogy asi dva
tisíce lidí.

Velmi důležité je, že v okrese Zlín ubylo násilných trestných činů, a to o čtyřicet případů. Stalo se méně loupežných
přepadení a pokles je i u trestného činu pohlavní zneužívání. Zatímco v roce 2007 jsme jich odhalili 23, letos jsme
pohlavní zneužívání vyšetřovali třináctkrát. Kriminalisté mají
v těchto případech téměř stoprocentní objasněnost. Na druhou stranu se ale na Zlínsku zvýšil počet vražd. V roce 2007
jsme ve spolupráci s brněnskými kriminalisty vyšetřovali
2 případy, o rok později 5. Nepodařil se objasnit pouze smutný případ mrtvého novorozence, kterého náhodný kolemjdoucí našel na břehu řeky Moravy na jaře loňského roku. Při
pitvě znalci došli k závěrům, že miminko přišlo na svět zdravé, donošené. Ve vodě mohlo být několik týdnů až měsíců.
„Přestože byl případ formálně odložen, stále na něm pracujeme, hledáme matku a pachatele tohoto hrůzného činu,“
podotkl vedoucí územního odboru služby kriminální policie
Josef Novák.
Bylo nám nahlášeno méně případů loupežného přepadení. V roce 2007 jsme se zabývali celkem 42 loupežemi, letos
jich bylo dvaadvacet. Z toho dvě se uskutečnily na poštách
– ve Vizovicích a v Halenkovicích. Na těchto případech naši
kriminalisté ještě intenzívně pracují a hledají pachatele, kterým hrozí až deset let ve vězení.
„Zlínští kriminalisté mají velmi vysokou objasněnost násilných trestných činů, vloni jsme dosáhli pětasedmdesáti
procent, objasnili jsme 90 ze 120 nahlášených případů,“
upřesnil Josef Novák.
Úbytek trestných činů zaznamenali kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně. Za rok 2008 se stalo
o 131 případ méně než v roce předchozím. Z 501 případu
kriminalisté objasnili více než polovinu. Jednalo se zejména
o trestné činy: podvod, úvěrový podvod, neoprávněné držení
platební karty nebo zpronevěra. Nejlépe se daří objasňovat
podvody, problém je každoročně s platebními kartami, viníka
se podařilo najít jen v patnácti případech.
V roce 2008 naši policisté stíhali celkem 1542 osob,
v 637 případech šlo o recidivisty, 479 trestných činů se stalo
pod vlivem alkoholu. Trestného činu se dopustilo 174 žen
a 78 dětí.
V roce 2008 jsme osm lidí obvinili z trestného činu útok
na veřejného činitele. Ve většině těchto případů hrál roli alkohol. K útokům docházelo zejména při rizikových fotbalových
utkáních, ale naši hlídku napadl i podnapilý řidič či zloděj,
který kradl v supermarketu a na zasahujícího policistu hodil
devítikilový hasičák. Za tyto útoky hrozí trest odnětí svobody
až na tři roky.
Práci a profesionální přístup našich policistů ocenily dvě
desítky lidí děkovným dopisem. Velmi si vážíme toho, že si
lidé v dnešní uspěchané době udělali čas a napsali nám pár
vlídných slov.
por. Ing. Jana Bartíková
tisková mluvčí

Lékárny krajské nemocnice dávají bonus ve výši poplatku za položku na receptu
Zlín – Bonusové slevy ve výši vybraných regulačních poplatků za recept poskytuje od února ve svých dvou lékárnách Krajská
nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB) ve Zlíně. Znamená to, že lidé za každou položku na receptu zaplatí 30 korun, ale lékárny jim
stejnou částku ve formě bonusu vrátí. Zda klienti bonus využijí, bude na jejich rozhodnutí.
„Podobným způsobem už postupují mnohé soukromé lékárny, proto jsme se k podobnému kroku rozhodli také v nemocnici.
Máme zájem, aby naši pacienti nebyli ekonomicky znevýhodňováni a mohli využívat služeb našich lékáren za podmínek srovnatelných s ostatními,“ zdůvodnil rozhodnutí ředitel KNTB Petr Pšikal.
O možnosti využít nabízený bonus budou pacienti a návštěvníci KNTB informováni formou letáčků rozmístěných jak v nemocničních lékárnách, tak v čekárnách ambulancí včetně lékařské služby první pomoci (LSPP), ve všech zdravotnických odděleních
nemocnice i v pokojích lůžkových částí.
zdroj www.kr-zlinsky.cz
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Doba postní

Aktivity DIS-klubu
březen – květen 2009
Anglický a španělský jazyk: výuka, doučování popř. procvičování problematických oblastí. Všechny úrovně pokročilosti. Individuální přístup, práce maximálně
ve dvojicích či trojicích.
Matematika a český jazyk: doučování
a procvičování problematických oblastí.
PO a ST: 17:00-18:00
Doučování dalších předmětů základních a středních škol možno po individuální domluvě.
Výtvarný kroužek: malování, dekorace. PO: 14:00-15:00 a 15:00-16:00
Horolezení: procvičování schopností
na horolezecké stěně, možnost zapůjčení potřebného vybavení. Stálý dozor.
UT: 14:00-15:00 (Filip), UT: 15:0016:00 (Filip), PA: 12:00-13:00 (Filip)
Výuka latinsko-amerických tanců pro
větší i menší, chlapce i dívky, zkušené i
začátečníky: salsa, merengue, bachata,
cha-cha. Není nutno chodit v páru! Vždy
budou vhodně vytvořeny skupinky podle
věku a zkušeností účastníků.
PO: 18:00-19:00 (15-18 let)
ČT: 16:00-17:00
Modelářství: vystřihování a lepení papírových modelů (např. z časopisu ABC),
origami, atd.
PO a ČT: 12:30-14:00
PA: 14:00-15:00
Zážitkové a sportovní aktivity: aktivity skupinové i individuální, venku i uvnitř,
hry. ST: 14:00-15:00
Stolní hry (kulečník, ping-pong, kalčo) pro mládež 15-18 let:
UT a ČT: 17:00-18:30
A samozřejmě stále platí již dřívější
nabídka příjemného posezení v našem
baru a používání herny s pingpongovým
stolem a stolním fotbálkem, dále také
určené k deskovým hrám.
Všechny aktivity probíhají v prostorách
DISu. Stačí se jen jednorázově zaregistrovat a pak je možnost účastnit se
podle libosti. Aktivity jsou především určeny pro mládež ve věku 10-18 let. Na
věk vždy bude brán zřetel a budou podle
něj případně tvořeny menší skupinky za
účelem spokojenosti. Minimální počty
nejsou stanoveny a nemají vliv na uskutečnění aktivity. Ta probíhá po celé období a je možno ji třeba i jen vyzkoušet.
Hodiny jsou připravovány tak, aby se do
nich dalo přidat kdykoli a zároveň zůstaly přitažlivé i pro již zkušenější. U aktivit

V křesťanství je půst nebo postní doba obdobím přípravy na Velikonoce. V západní církvi začíná postní doba Popeleční středou a trvá 40 dní (kromě nedělí).
Půst se v křesťanském smyslu netýká pouze zdržení se jídla a abstinence, ale
může zahrnovat i jiné projevy, při kterých křesťan neulpívá jenom na sebe a to, na
co je zvyklý. Dnes je zvykem dávat potřebným nebo přispět určitou sumou peněz
na nějaký dobročinný účel.
V postní době má člověk pracovat na proměně a obnově svého života, aby
mohl žít opět plně jako křesťan. Má v této době obnovit autentické vztahy, navázat znovu dialog s druhými, odpočinout si a vrátit se k tomu, co činí život křesťana
křesťanským. Nemělo by ale jít pouze o lidské úsilí, neboť křesťanská teologie
a spiritualita považuje půst za Boží milost, kdy člověk naslouchá Božímu slovu
a svůj život podle něho uzpůsobuje.
Postní praxe byla v minulosti poměrně namáhavá, nejedlo se maso, ryby, vejce a mléčné produkty a bylo zvykem jíst jednou denně. Současná postní praxe
katolické církve zavazuje katolíky od 16 do 60 let. Na Popeleční středu a Velký
pátek jako dny přísného postu je dovoleno sníst pouze jedno velké jídlo denně.
Krom toho existuje ještě půst od masa, předepsaný pro tyto dva dny a všechny
pátky roku. Tento páteční půst je ale možné nahradit jiným skutkem pokání.
probíhajících vícekrát v týdnu si lze libovolně vybrat. U nových účastníků je však
zájem nutno ohlásit předem a to nejpozději předcházející den.
Těšíme se na Vás!
Za DIS-klub Lenka a Filip
Jakékoli nejasnosti rádi rozptýlíme
v naší pracovně v DISu, na mailech:
Lenka: hendrychova@seznam.cz
a Filip: malajka1@gmail.com
či na tel. čísle 737 676 714.

Co bylo

Co bude

Měli jsme druhé setkání asistentů
Starých pák. Celý víkend byl zaměřen
mediálně. Točili jsme reportáže, které
se pak sestříhaly podle pravdy a pak
podle bulváru. Byl to teda rozdíl!!! Můžete se podívat na náš web. Další téma
reklama a skrytá reklama. Další informační bomba. Byli jsme opravdu udiveni, že výrobci jsou tak mazaní a my, jako
konzumenti, jim většinou na všechno
naletíme. Pak jsme sháněli peníze na
akce a bavili se o grantech, grantové
politice. Z této akce jsou i fotky.

Postní duchovní obnova
Datum: 6. – 8. 3. 2009
Místo konání: DIS Fryšták
Vede: P. Mgr. Jan Blaha, SDB – ředitel
Salesiánského divadla v Praze Kobylisích
Příteli, chvátej, S.O.S. – první pomoc,
záchrana v terénu, výcvik záchranáře
Datum: 27. – 29. 3. 2009
Počet účastníků: 20
Místo konání: Fryšták
Vede: Sač a záchranáři

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 91 1 065 • email: disfr ystak@disfr ystak.cz • w w w.disfr ystak.cz
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Ještě z DISu: Co bychom neměli přehlédnout
Irská kapela U2 pojmenovala své nové album No Line On The Horizon. Na pultech obchodů se objeví 2. března. Dvanáctá studiová nahrávka měla původně vyjít
už na konci loňského roku roku, ale v září skupina oznámila, že bude ještě pokračovat v psaní dalších písniček. Album následuje desku How To Dismantle An Atomic
Bomb, kterou skupina vydala na konci roku 2004. Podle vydavatele Interscope
Records se jí na celém světě prodalo devět miliónů kopií. Vedle vysokých prodejních
čísel deska skupině také přinesla druhou cenu Grammy za album roku.
Nahrávání novinky No Line on the Horizon začalo loni v marockém Fezu, pokračovalo v dublinském studiu U2, newyorském Platinum Sound Recording Studios a deﬁnitivně se dokončovalo v Olympic Studios v Londýně. Jeho producenty je hvězdné
trio, které s U2 často spolupracuje již od počátků kariéry, Brian Eno, Daniel Lanois
a Steve Lillywhite.

FRYŠTÁCKÝ KLUB ŽEN
Nejprve malé ohlédnutí do minulosti:
11. prosince 1968 byla v našem městě založena Základní organizace Českého
svazu žen. Fryštácké ženy byly vždycky velmi aktivní a družné, a tak přestože byla
jiná doba, toto společenství neexistovalo pouze formálně. Pokud se můžeme dočíst
z kroniky, každým rokem se uskutečnilo několik prospěšných a zajímavých akcí.
Tak například to bývaly různé kurzy šití, pletení, drhání, kosmetiky, háčkování nebo
studené kuchyně. Členky také organizovaly prodej květin, knih a levných látek v pojízdné prodejně Hedva z Moravské Třebové, nebo navštěvovaly starší spoluobčany
města v tehdejším domově pro důchodce. Pokud bylo třeba, pomáhaly hodně také
při úklidu a dokončovacích pracích na nově zbudovaném zdravotním středisku, mateřské škole či prodejně samoobsluhy v Horní Vsi.
Ale nechyběla ani zábava. Jezdily společně na zájezdy, do divadla, cvičily s dětmi
na spartakiádě, pořádaly módní přehlídky, navštěvovaly koncerty. Kronika je plná
zajímavých fotograﬁí, pěkných vzpomínek a novinových výstřižků. Samozřejmě, nechybí tady ani politické agitace, ale taková už byla doba. Poslední zápis je z roku
1989. Možná by stálo za to, zveřejnit někdy některé fotograﬁe nebo články a zavzpomínat. Je pravdou, že některé z pamětnic už nejsou bohužel na tomto světě.
A teď něco ze současnosti:
Ve Fryštáku funguje od roku 1989 Fryštácký klub žen, jehož činnost se omezila
pouze na pořádání bazárků jarního a zimního dětského oblečení. Tuto akci znají
a velmi vítají hlavně maminky menších dětí. Nejprve se konávala na sokolovně,
v současné době se uskutečňuje v sále DISu. Zajímavostí je, že úplně první bazárek
byl organizován v roce 1983 již zmíněným Svazem žen. Letos chystaný jarní bazárek
bude tedy navazovat na 25letou tradici. Pokud někdo neví, o čem je řeč, tak jen krátké vysvětlení. Jedná se o jakýsi koloběh dětského oblečení, sportovních potřeb, kočárků nebo hraček. Podmínkou bývá přijatelná, téměř symbolická cena věcí. Při pořádání těchto sezónních akcí se do jeho organizace zapojují pravidelně už několik let
učitelky a zaměstnankyně z fryštácké mateřské školy a několik dalších dobrovolnic.
Všechny po pracovní době, až do večerních hodin a to po dobu tří dnů. Pravidelně
se nás schází asi kolem patnácti. Pokud se podaří a zůstane nějaký ﬁnanční obnos
z výnosu této akce, většinou pořídíme nějaké hračky do mateřské školy, přispějeme
na dobročinné účely, nebo na zájmové kroužky dětí. Jediným problémem, který nás
občas trápí je, že se sem tam najde někdo, komu to nedá a odnese si něco bez zaplacení. Samozřejmě uhlídat to, při takovém velkém počtu lidí a věcí, není v našich
silách. To potom musíme ztracené věci uhradit ze svého. Jen pro zajímavost – podle
očíslovaných bločků, které špendlíme na každou přijatou věc, nám projde při každém bazárku rukama přibližně tři tisíce
věcí a to celkem třikrát - při příjmu, proFryštácký klub žen pořádá
deji a při třídění toho, co se neprodá
ve dnech
a vrací se zase zpět. Každý rok si říká16. – 18. března 2009
me, jestli má cenu tuto akci v dnešní
tradiční
době ještě uskutečňovat, ale velký zájem nás vždycky přesvědčí. A tak ctíme
JARNÍ BAZÁREK
tradici Fryštáckých bazárků a dokud
dětského jarního a letního oblečení,
to půjde a budeme mít prostory, chuť
sportovních potřeb a hraček
a sílu, tak budeme pokračovat.
v budově DISu ve Fryštáku
I. S.

Vážení adoptivní rodiče,
v polovině února skončila v našem
městě třináctá sbírka na akci adopce
dětí na dálku. V průběhu sbírky byl obavy, zda v důsledku nastupující hospodářské krize, kdy každý přepočítáváme své
ﬁnance, dáme potřebnou částku dohromady. Opět se ukázalo, že fryštáčané
mají široké srdce. I letos se podařilo
shromáždit potřebnou částku pro 7 indických dětí. Bylo třeba vybrat 35.400,Kč (šest dětí má úhradu po 4.900,- Kč,
jedno dítě zahájilo studium na střední
škole a úhrada je 6.000,- Kč).
K 15. únoru jsme měli 40.918,- Kč,
po odeslání všech plateb za děti nám
zůstane 5.518,- Kč jako základ čtrnáctého ročníku sbírky. Potvrzení o uskutečněných platbách za děti zveřejníme
v nejbližší době v propagační skříňce na
náměstí.
Chceme poděkovat hlavně všem
adoptivním rodičům, kteří jakoukoliv
částkou podle svých možností přispěli „fryštáckým“ indickým dětem, aby
mohly pokračovat ve vzdělávání. Věříme, ﬁnancováním vzdělávání dětí nejlépe přispíváme k zmírnění bídy v těchto
částech světa.
Velké poděkování patří všem lidem,
kteří v různých částech města obětavě
shromažďovali vaše dary. Byli to : Růžena Vítková, Anička Skaličková, Mária
Urbášková, Marie Zapletalová, Zdeněk
Orsava, Zdeňka Doležalová, Marie Kršáková, František Mrázek, Marie Raková a Dana Konečná. Je potěšitelné, že
tuto akci podpořil ředitel fryštácké ZŠ
Mgr. Libor Sovadina. Děkujeme také
pracovníkům MěÚ za propagaci adopce
na dálku v městském rozhlase a FL.
organizátoři sbírky
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Klub maminek

Award Consult
- účetní a daňová kancelář
nabízí:

PROGRAM
na březen 2009
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:
• 3. 3. - Říkanky a cvičení s Danuškou
• 10. 3. - Den krásy s Mary Kay - prezentace výrobků a ukázka semináře
péče o pleť. Přijde mezi nás specializovaná poradkyně paní Vlasta Makovičková z Mary Kay.
• 17. 3. - Vyrábíme milé zvířátka z mini
květináčků. Materiál zajistím.
• 24. 3. - Třiďte odpad, nebuďte líní- beseda o třídění odpadů se zástupci ﬁrmy
Enviprojekt.
• 31. 3. - Výroba velikonočních dekorací, vlastní nápady vítány a tím i materiál
na ně. Nějaká inspirace a nabídka bude
zajištěna.

16

vedení účetnictví, mzdy, DPH,
ostatní daně, daňovou evidenci pro
malé a střední firmy
a fyzické osoby.

Tel: 606 909 092
Kvalita a spolehlivost
za rozumnou cenu.

Pozvánky...
• V pondělí 23. března zveme všechny občany na Besedu o významných
osobnostech města Fryštáku.
Přednášet bude kronikář PhDr. Česlav Zapletal.
Akce se uskuteční v jídelně Penzionu
od 17. hodin a pořádá ji Klub fryštáckých důchodců.
Udělejte si čas a přijďte se dozvědět
něco o životě slavných Fryštačanů.
• Městská knihovna Fryšták a Dům
Ignáce Stuchlého
Vás zvou na Besedu s exvelvyslancem ČR Pavlem Jajtnerem. (působil
v Maroku, Rakousku a ve Vatikánu)
Autogramiáda a beseda o jeho knize
„Zajisté, excelence“ proběhne v úterý
31. března 2009 od 17 hodin v sále
DISu.
Přijďte si poslechnout zajímavé povídání a nevšední zážitky diplomata, který se setkával se dvěma papeži a řadou
dalších významných osobností.
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Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
pro Podprogram pro začínající včelaře vyhlášená Zlínským krajem
(dále jen „Výzva“)
1. Označení podprogramu
PF 08 - 09
2. Podprogram a ﬁnanční zdroje
Podprogram pro začínající včelaře. Finanční krytí zajištěno
z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2009 ve výši 600.000,Kč
3. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a) podpora bude sloužit k nákupu základního a doporučeného vybavení pro začínající včelaře
(b) Územní vymezení: projekt musí být realizován na území
Zlínského kraje
(c) Maximální doba trvání projektu: 4 měsíce
Podrobnosti najdete v “Informacích pro žadatele“ – odkaz
uveden v bodě 8.
4. Celková částka pro tuto Výzvu
600.000,- Kč
5. Maximální a minimální výše podpory
(a) Minimální částka podpory na 1 projekt: 5.000,- Kč/
1 žadatel
(b) Maximální částka podpory na 1 projekt: 10.000,- Kč/
1 žadatel
(schválená i proplácená podpora bude vždy zaokrouhlována na celé tisícikoruny dolů)
(c) Maximální část způsobilých výdajů projektu (maximální
míra podpory), která může být podpořena z Programového
fondu je do výše 85 % způsobilých výdajů.
6. Minimální počet poskytovaných podpor
60
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
7. Způsobilost žadatele, způsobilost projektu, způsobilost výdajů projektu
Cílovou skupinou jsou fyzické osoby na území Zlínského
kraje – „začínající včelaři“.
„Začínajícím včelařem“ se pro účely poskytnutí dotace rozumí: dosažení věku 18 - 50 let, potvrzený zájem o včelaření
– doložený vyjádřením místně příslušné základní organizace
ČSV, o.s. (žadatel nemusí být členem ZO ČSV, o.s.v době
podání žádosti, ale doporučuje se uzavřít členství v případě
získání dotace v daném roce), žadatel nemá své úly ani včelstva a splňuje všechny ostatní podmínky obsažené v „Informacích pro žadatele“.
8. Podrobné informace
Podrobné informace o této „výzvě“ jsou obsaženy v “Informacích pro žadatele“, které jsou uveřejněny spolu s touto
výzvou a programovým souborem 602XML Filler na webové

stránce Zlínského kraje (v sekci Dotace a granty), nebo si je
můžete vyžádat na adrese a telefonu uvedeném níže.
Jakékoli dotazy ohledně této výzvy je možné zaslat e-mailem (s odvoláním na konkrétní číslo Podprogramu) na elektronickou adresu: zdenek.chvatal@kr-zlinsky.cz, příp. na tel.
577 043 354.
9. Způsob podávání Žádosti o poskytnutí podpory
POZOR NOVINKA:
1. žádost o poskytnutí podpory se podává elektronickou
cestou prostřednictvím sítě Internet na e-mailovou adresu
zdenek.chvatal@kr-zlinsky.cz s využitím programového souboru 602XML Filler (možnost stáhnutí z webových stránek
Zlínského kraje. Bližší informace jsou uvedeny v „Informacích pro žadatele“ v kap. 2.2 ),
2. kromě elektronického podání se žádost podává i v písemné podobě v jednom vyhotovení s podpisem žadatele
– fyzické osoby.
3. k písemné žádosti budou doloženy samostatně přílohy:
a) vyplněný formulář „Kontrolní seznam“,
b) samostatné písemné vyjádření příslušné ZO ČSV, o.s.
(podle místa plánovaného umístění úlů).
4. písemná žádost musí být dodána na adresu:
Zlínský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Tř.
T. Bati 21, 761 90 Zlín v zalepené obálce (doručiteli těch
Žádostí, které budou předány osobně, bude vydáno podepsané a datované potvrzení o přijetí).
Na obálce musí být v levém horním rohu vyznačeno:
a) označení podprogramu (PF 08 – 09), pod kterým byla
zveřejněna Výzva k předkládání žádostí,
b) vygenerované registrační číslo žadatele (viz Informace
pro žadatele),
c) úplné jméno a adresa žadatele a
d) zřetelně viditelný text - Neotvírat před zasedáním komise k otevírání obálek.
10. Termín odevzdání
Konečný termín pro příjem písemných Žádostí je dne: 31.
3. 2009 do 12:00 hod. V této lhůtě je nutné doručit i podepsanou písemnou žádost v jednom vyhotovení na adresu uvedenou v bodě 9 odstavec 4) této výzvy. Elektronické
žádosti se musí podat předem. Žádosti doručené po tomto
termínu budou automaticky zamítnuty.
11. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru
nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory
6. 5. 2009
RNDr. Alan Urc, vedoucí odboru
placená inzerce

Máte 2 hodiny denně čas? Příležitost na PC.
www.pracezdomu.com
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Valašské setkání Fryšták 2009
nejbližší: Vítovecká 1
nejnižší věkový průměr: Fryštácká Javořina - 24 let (kazí jim to zpěvy – ty jsou
nejstarší)
nejvíce zpěváků: Babouci - 9
nejvzdálenější posluchači: z Liberce
největší zklamání: odmítnutí pozvání
od Josefa Zímy – z důvodu divadelních
povinností – to jsem i oplakala

Jak vlastně vznikl nápad uspořádat soutěž dechovek a kdo stál u jeho zrodu?
Duchovním otcem, spíše matkou, byla
Lucka Brázdová, která chodila za Liborem Miklem a našeptávala. „Liborku,
tady na tomhle konci nic není, podívej se
na Slovácko nebo jižní Čechy, tam se to
přehlídkami jenom hemží… Libore, s tím
se musí něco udělat… Libore, tož kdy už
to bude…“. A jak už to tak bývá, semínko se ujalo a vzešel z něho tenhle nápad
uspořádat přehlídku malých dechových
hudeb. Nutno podotknout, že hlavní naplacená inzerce

ZLÍNJUST s.r.o.
úklidová firma nabízí:
Pravidelné úklidové práce:
stálý úklid kanceláří, administrativních
a správních budov, domovů pro seniory,
kulturních zařízení, výrobních hal
a dalších objektů.

šeptávačka (Lucka Brázdová) se mezitím
odstěhovala a práce zbyla na ostatní.
Proč se to jmenuje Valašské setkání?
Možná je to trochu banální, ale vskutku
za tím nehledejte žádné vzletné myšlenky. Je to setkávání dobrých, laskavých
a srdečných lidí, kteří nezapomněli na
své kořeny a jsme přece na Valašsku.
Kolik účinkujících se už představilo
a vzpomenete si některá NEJ..?
Za těch šest let zde účinkovalo téměř
750 muzikantů, zpěváků a tanečníků
z Moravy, Čech a Slovenska. Těžko říci,
kteří byli nejzajímavější. Pro každého to
byl určitě někdo jiný. Mně osobně hodně
oslovila Maguranka, Babouci, Stříbrňanka. A tak když procházím zpětně, kdo tu
všechno hrál, tak každá kapela měla cosi
do sebe a o to jde především. Přivézt lidem rozmanitost našeho žánru.
A teď těch několik NEJ…
nejvzdálenější: Prakovčanka - Košice
nejpočetnější: Beskydská muzika - 40
hráčů

Valašské setkání zažilo i dva křty CD.
To poslední naše „Tvoja krása“. Zažilo
i dva moderátory. První ročník moderoval
Karel Hegner, druhý Ivanka Slabáková, no
a od třetího jsme již ty dva netrhali. A jak
jsme k nim přišli. Jako slepý k houslím.
Karlíka jsme oslovili, protože již s námi
spolupracoval na jiných projektech dříve.
S Ivankou to bylo složitější – dostala jsem
telefonní číslo a domluv se. A s mým věčným, buď dostaneš po ní, nebo do ní to
vyšlo a spolupráce úspěšně pokračuje až
do teď.
Jak se vám podařilo získat k mediální
spolupráci Český rozhlas Brno?
Právě díky již zmiňovaného zpěvákovi
a moderátorovi Karlu Hegnerovi.
Vždy po přehlídce byl zhotoven samostatný pořad, takové ohlédnutí, jaké to
Valašské setkání bylo - ochrannou ruku
nad pořadem držel a stále drží právě Karel Hegner.
Jak bude vypadat ten letošní ročník?
Určitě se můžete těšit na spoustu
dobré muziky v podání Krajanky Václava
Hlaváčka, DH Zdounečanka, DH Ořechovjané, Fryštácké Javořiny a ze Slovenska
přijede Dunajská kapela. Bude to hodně
pestré, takže Vás všechny co nejsrdečněji zvu. Přijeďte 13. března v 19 hodin do
Fryštáku a uvidíte sami!
Za FL se Mileny Černé ptal
Pavel Nášel

Jednorázové úklidové práce:
mytí oken a skleněných ploch,
čištění koberců a sedacích souprav,
strojní mytí podlah.
•••
Veškeré ostatní úklidové práce
v dohodnutých lhůtách za smluvní ceny.

Váš kvalitní partner
ve světě čistoty.
tel.: 577 432 643
mobil: 607 227 677
e-mail: zlinjust@centrum.cz
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Otevíráme již v pondělí 2. března 2009 ...
Zveme Vás do nového solárního a nehtového studia ve Fryštáku.
Najdete nás ve druhém patře zdravotního střediska.

... a hned tu pro Vás máme výhodnou akci!

V průběhu celého března a dubna 2009 je každá třetí NÁVŠTĚVA SOLÁRIA ZDARMA!

Nabídka našich služeb:

Moderní vertikální SOLÁRIUM MEGASUN S VIBRA DESKOU (splňující novou normu EU 0,3 W/m2)
se třemi programy pro formování postavy: RELAXAČNÍ | MASÁŽNÍ | FITNESS
MODELÁŽ A ZDOBENÍ NEHTŮ
MANIKÚRA

Máme otevřeno:

PONDĚLÍ–PÁTEK 8:30–18:30 | SOBOTA 8:30–11:30

Kontaktovat nás můžete:

MOBIL: +420 603 717 735 | e-mail: SUNNYNAILS@SEZNAM.CZ
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Informace
z evidence obyvatel
města Fryštáku
Ke dne 1. 1. 2009 byl stav obyvatel
města Fryštáku
3.650 osob.
Podle místních částí:
Fryšták
Dolní Ves
Horní Ves
Vítová

1.462
551
1.380
257

Ve Fryštáku je přes cizineckou policii
přihlášeno 24 cizinců.
Počet obyvatel podle stavu:
svobodní
ženatý či vdaná
vdovec či vdova
rozvedení

1.361
1.792
269
228

Z celkového počtu 3.650 občanů
je 1.883 žen a 1.767 mužů.
Je potěšitelné, že počet obyvatel se
oproti loňskému 1. 1. 2008 zvýšil
o 52 osob.
Dana Konečná
Evidence obyvatel MěÚ Fryšták

PODĚKOVÁNÍ ZA VZPOMÍNKU
23. března 2009 uplyne jeden rok
od úmrtí pana
Josefa Karlíka z Dolní Vsi – Vylantů.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti.
•••
1. března 2009 uplynou čtyři roky
od úmrtí paní
Marie Žůrkové z Dolní Vsi, Žabárny.
S láskou vzpomínají a děkují
manžel, syn a vnuk.

V pátek 20. března 2009
v sále ZDV ve Fryštáku
proběhne

RODIČOVSKÝ
PLES SRPŠ
základní školy.
Připraveno je občerstvení a bohatá
tombola. Chybět nebude ani krátký
kulturní program žáků školy.
K tanci a poslechu
hraje skupina FOCUS

Začátek je v 19. 30 hodin.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – Váš dodavatel vodohospodářských služeb
Jako všechny společnosti skupiny Veolia se i MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
řídí pěti základními principy: Přístup k zákazníkovi, Inovace, Výkonnost, Zodpovědnost a Solidarita.
• PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI:
Jedním z hlavních cílů společnosti je co nejvíce usnadnit zákazníkovi přístup ke
službám. Zákazníci mají možnost osobního jednání v našich zákaznických centrech
v Olomouci, Prostějově, Zlíně, Uničově a Valašských Kloboukách. Další cestou je možnost elektronického styku prostřednictvím mailu a webových stránek. Na webových
stránkách www.smv.cz mohou zákazníci zjistit, aktuální pohled na odstávky vody; ať
již plánované – kvůli údržbě – nebo ty aktuální – kvůli haváriím na síti. Novinkou je
Prohlížení zákaznických dat, kde si zákazník může vytvořit svůj zákaznický účet. Lze
na něm on-line sledovat přehled faktur a provedených plateb faktur a záloh.
Novou cestou k zákazníkovi je poskytování nepřetržitých služeb prostřednictvím
zákaznické linky společnosti 800 100 063. S dobrou odezvou jsme se setkali při
zavedení služby SMS INFO, kterou skupina Veolia poskytuje na území České republiky. Registrovaní zákazníci (nejen domácnosti, ale i ﬁrmy) dostávají SMS informaci
o odstávkách vody na jejich mobilní telefony zdarma. Získávají tak zprávu o plánované
odstávce nebo aktuální havárii a předpokládaném času odstranění na adrese (nebo
adresách), které je zajímají.
• INOVACE:
Společnost se podílí ve spolupráci s hlavními smluvními partnery na obnově infrastruktury, a to různými formami; počínaje poradenskou činností, obstaráním či
zabezpečením souvisejících služeb. Potřeba ﬁnančních prostředků pro vlastníky infrastruktury je zajišťována ze strany společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. různou formou; od smluvních investic, přes předplacené nájemné, až po úvěr. Poslední
významnou akcí, kterou společnost MOVO zajišťovala jako smluvní investici pro společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s byla stavba „Odkanalizování obce Tlumačov“,
což je jedna z aglomerací vyžadující řešení v souvislosti se závazky České republiky
při vstupu do Evropské unie.
• VÝKONNOST V ROCE 2008:
V loňském roce naše společnost vyrobila 26 002 tisíců m3 vody a odvedla a vyčistila celkem 31 484 tis.m3 odpadních vod. To vše při délce vodovodních sítí 2259
km a délce kanalizačních sítí 1097 km. Ztráty vody oproti loňskému roku klesly o více
než půl procenta a bylo vyměněno 10 764 vodoměrů. Společnost MOVO má vlastní
akreditované laboratoře (ČIA), kterým bylo umožněno používat značku ILAC MRA, která zabezpečuje mezinárodní uznávání protokolů zkušební laboratoře.
• ZODPOVĚDNOST:
Společnost měla ke konci roku 2008 v hlavním pracovním poměru 540 zaměstnanců. Zaměstnanci využívají výhod daných vyšší kolektivní smlouvou i kolektivní
smlouvou ve společnosti, které zaručující nadstandardní výši příplatků za práci, rozsah dovolených, zdravotní péče, penzijního připojištění, program spoření prostřednictvím zaměstnaneckých investičních fondů Veolia Environnement. Další sociální výhody
přináší zaměstnanecké účty v rámci sociálních nákladů ve společnosti, kde průměrný
roční příděl na zaměstnance je 4 000 až 5 000 Kč. Pro dosahování strategických cílů
společnosti je užíván projekt Zvyšování hodnoty, který je motivační silou ředitelů, manažerů, vedoucích a týmů. Pokrývá více jak 90 % zaměstnanců společnosti.
• SOLIDARITA:
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. chce poskytovat regionům, kde působí něco navíc
než jen vodohospodářské služby. Společnost spolupracuje s Nadačním fondem Veolia
Voda, který byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního
prostředí, podpory výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a podpory ekologických a sociálních projektů. Společnost MOVO se účastní sociálního projektu „Krok do života“,
který pomáhá mladým lidem z dětských domovů při prvních krůčcích do života. Pro
seniory bylo v roce 2008 otevřeno první pétanquové hřiště ve Zlíně a další bude letos
následovat na Olomoucku. Za důležitý považujeme projekt tzv. MiNigrantů, které znamenají přínos pro region, a to při aktivní účasti našich zaměstnanců, kteří projekty
nadačnímu fondu sami navrhují. Nadační fond Veolia Voda tak umisťuje ﬁnanční prostředky tam, kam je nasměrují naši zaměstnanci.
Naše společnost postupně v uplynulých letech předal základním školám více jak
100 metodických pomůcek Vodní kufřík – Tajemství vody. Jedná se vlastně o přenosnou mini laboratoř, která umožní jednoduchým způsobem demonstrovat fyzikálněchemické vlastnosti vody. Samozřejmostí je pak i doplňování potřebných chemikálií
a materiálů pro dané školy zdarma. Žáci v regionu mají možnost soutěžit s Vodním
kufříkem, více informací na www.smv.cz/voda_hrou.

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 700 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
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