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Lyžařský kurz 2014

V neděli 9. února jsme se sešli před školou, abychom
vyrazili na lyžařský výcvik do Ski areálu Kohútka.
Dokončení na str. 10

ke

Blahopřání

Dni učitelů

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

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 02/2014/VI ze dne 15. 1. 2014 (Výběr)
• RMF bere na vědomí znění zadávací
dokumentace v rámci veřejné zakázky na
dodávku akce „Rekultivace skládky TKO
– Fryšták - Žabárna“, předložené administrátorem výběrového řízení, spol. MCIServis Zlín, bez připomínek a pověřuje Ing. M.
Kasalu, ved. OSM jakožto garanta této investiční akce, v souladu s pokyny poskytovatele dotace projednat návrh zadávací
dokumentace s příslušným projektovým
manažerem OPŽP.

• RMF č. R 03/2014/VI
ze dne 27. 1. 2014 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření dohody o odpovědnosti za hotovost mezi městem
Fryšták, a novým správcem sportovního
areálu – J. Franko, Fryšták, a to s účinností od 1. 2. 2014, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje ukončení dohody o odpovědnosti za hotovost – inventarizaci
svěřených hodnot ke dni 31. 12. 2013
mezi městem Fryšták, a správcem sportovního areálu – J. Košákem st., Fryšták,
a pov. starostu podpisem této dohody.
• RMF v návaznosti na stanovisko Oddělení krizového řízení a obrany Statutárního města Zlína, vydaného Ing. V. Kostelníkem, CSc., schvaluje předložený Plán
odezvy orgánů města Fryštáku na vznik
mimořádné události bez připomínek.
• RMF pověřuje G. Najmanovou, referentku OSM, zajištěním informativních
schůzek se členy Krizového štábu města
Fryštáku a následně i se subjekty podnikajícími na území města Fryštáku, a to
v termínu do 31. 3. 2014.
• RMF v návaznosti na vydaný souhlas
vlastníka doporučuje ZMF schválit výkup části pozemku p. č. 831/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
cca 43 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, od vlastníka M. Čáslavské,
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Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem a uzavření příslušné kupní
smlouvy.
• RMF v návaznosti na vydaný souhlas
vlastníka doporučuje ZMF schválit výkup
pozemku p. č. 831/7 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 40 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
od vlastníka R. Staňkové, Přílepy, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12080879
mezi městem Fryšták, a provozovatelem
distribuční soustavy firmy E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na připojení
tzv. „hostinského pokoje“ B/236 v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, k distribuční
soustavě NN, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje podání žádosti o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny k nově připojovanému „hostinskému pokoji“ B/236
v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
a pověřuje starostu podáním této žádosti.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 255/1,
k. ú. Vítová, ob. Fryšták, o výměře cca 26
m², žadateli manželům Z. a F. Jurčíkovým,
Zlín, za cenu ne nižší než je cena znaleckého posudku, s podmínkou úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku a návrhu na vklad žadateli, a uzavření
příslušné kupní smlouvy.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 784/2
– lesní pozemek, o výměře cca 400 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli J.
Polákovi, Fryšták, za účelem užívání jako
zahrady.
• RMF schvaluje umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve
vlastnictví města Fryšták č. 33 na ul. 6.
května, č. 43 na ul. Zlínská a č. 50 na ul.
Zlínská, žadateli M. Ditmarovi, Olomouc.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Fryšták,
a M. Ditmarem, Olomouc na umístění
3 reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, za cenu dle ceníku, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamního zařízení na zařízení města
(zábradlí) mezi městem Fryšták, a M. Ditmarem, Olomouc na umístění 1 reklamního zařízení na zařízení města (zábradlí),
za cenu dle ceníku na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF nesouhlasí s rozdělením doby konání trhů na období tzv. sezóny a období
„přechodné“ a současně nesouhlasí s požadavkem na snížení ceny nájmu za úče-

lem pronájmu části městského pozemku
p. č. 2/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, pro
potřeby o. s. Fair play Fryšták.
• RMF schvaluje umístění reklamního zařízení na zábradlí u mostu na Vylantech,
umístěného na části měst. pozemku p. č.
1215, k. ú. Dolní Ves, žadateli M. Ditmarovi, Olomouc.
• RMF schvaluje ke dni 28. 1. 2014 zveřejnění záměru na pronájem části měst.
pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 45 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli Fair Play Fryšták,
o. s., pro pořádání pravidelných pátečních tzv. malých Farmářských trhů, a to
na dobu určitou od 21. 2. 2014 do 12.
12. 2014 (s výjimkou 18. 4., 20. 6. a 12.
9. 2014), za cenu ne nižší než 20,- Kč/
m²/den, dle skutečně zabrané plochy,
se splatností v den konání akce (dle realizovaného trhu), s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, a uzavřením příslušné nájemní smlouvy.
• RMF z důvodu podpory obnovy lidových
tradic a lidové kultury schvaluje ke dni
28. 1. 2014 zveřejnění záměru výpůjčky
části městského pozemku p. č. 2/1 – ost.
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, subjektu Fair Play Fryšták,
o. s., pro pořádání tzv. velkých Farmářských trhů na náměstí ve Fryštáku, a to
na dobu určitou - soboty 19. 4., 21. 6.,
13. 9. a 20. 12. 2014, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a uzavření
příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje výpůjčku městského
pozemku p. č. 48 – zahrada, o výměře
130 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadateli V. Klestilovi, Fryšták, za
účelem užívání jako zahrada a pro přístup
ke stávajícímu domovnímu plynoměru.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a V. Klestilem, Fryšták, na výpůjčku městského
pozemku p. č. 48 – zahrada, o výměře
130 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, na dobu určitou 10ti let, s možností předčasného ukončení smlouvy
v případě oprávněných potřeb vypůjčitele,
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF s platností od 1. 3. 2014 schvaluje
bezplatné užívání příslušenství (vybavení,
tj. kuchyňská linka, průtokový ohřívač
vody a vestavěné skříně) v bytech č. 1
a 2 ve Sdruženém objektu čp. 386, ul.
Souhrady, Fryšták.
• RMF schvaluje ke dni 28. 1. 2014
zveřejnění záměru výpůjčky městských
pozemků p. č. 784/2 – lesní pozemek,
o výměře 9213 m² a pozemek p. č. 1164
– trvalý travní porost, o výměře 5099
m², oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za
účelem užívání – zajištění honitby, mezi
městem Fryšták, a Mysliveckým sdružením Fryšták II – Dolní Ves, v souladu
se schválenými pozemkovými úpravami
Fryštácké listy 3/2014

v k. ú. Dolní Ves, v důsledku kterých došlo k přečíslování a změně výměry parcel,
a v návaznosti na ust. §§ 2193 – 2200
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou 10ti let., s tříměsíční
výpovědní lhůtou, a uzavření nové příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 24. 1. 2013 mezi městem
Fryšták, a L. Světlíkovou, Fryšták, kterým
se upravuje Článek II – Předmět nájmu,
bod 3., kdy tento bod nově zní: Příslušenství bytu se stanoveným nájemným
a zálohami na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen služby)
jsou stanoveny v evidenčním listu, který
je přílohou této smlouvy. Vybavení bytu
je poskytováno městem Fryšták zdarma.
V případě ztráty takového majetku má
pronajímatel právo na náhradu škody. Dojde-li ke zničení majetku (vybavení), bude
toto posuzováno individuálně. Pronajímatel si vyhrazuje právo v případě zničeného
majetku neposkytnout žádnou finanční
nebo věcnou „náhradu.“.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
nově odd. pozemku p. č. 516/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře
12 m² (z pozemku p. č. 516), a pozemku
p. č. 1024 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 5 m², oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli firmě E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, za účelem výstavby nové kioskové trafostanice Betonbau,
a to s podmínkou úhrady geometrického
zaměření, znaleckého posudku a návrhu
na vklad žadatelem, a uzavření příslušné
kupní smlouvy.
• RMF bere na vědomí výpověď ze dne 6.

1. 2014 P. Jašky ke smlouvě o výpůjčce
uzavřené dne 16. 1. 2008 mezi městem
Fryšták a P. Jaškou, Fryšták, k výpůjčce
městských pozemků p. č. 468/7 a p. č.
468/8, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták,
schvaluje v návaznosti na Článek č. V
– Skončení výpůjčky, bod 2. Smlouvy
o výpůjčce, ukončení výpůjčky pozemků
v tříměsíční výpovědní lhůtě ke dni 30. 4.
2014, a pověřuje OSM převzetím pozemků k tomuto datu od vypůjčitele P. Jašky.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru L. Mackové, Fryšták, za účelem
reprezentace města Fryštáku a tím částečné úhrady nákladů spojených s vystoupením dcery A. Mackové ve sportovním
aerobiku na závodech konaných ve dnech
22. a 23. 2. 2014 v Belgii.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem
Fryšták, a L. Mackovou, Fryšták, z důvodu
reprezentace města Fryštáku, a to za účelem částečné úhrady nákladů (na pohonné hmoty, materiál, cestovné, ubytování
honoráře apod.) spojených s vystoupením
dcery A. Mackové ve sportovním aerobiku
na závodech konaných ve dnech 22. a 23.
2. 2014 v Belgii, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí předložený dokument Směrnici města Fryštáku č. 3/2014
- Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Fryštáku pro přidělování bytů
v Domě s byty pro důchodce Fryšták čp.
381, 382 a 383, dále ve Sdruženém objektu čp. 386 a v bytě č. 1 v čp. 43 (domek za radnicí), viz příloha č. 1 tohoto zápisu, a doporučuje ZMF vydat souhlas se
zrušením původního statutu přidělování
bytů (Interní směrnice č. 05/2005 – Pra-

MĚSTO FRYŠTÁK a MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Vážení občané,
Rada města Fryštáku schválila dne 27. 1. 2014 svým usnesením č. U R
03/2014/VI/3a) Plán odezvy orgánů města Fryšták na vznik mimořádné události (dále jen „plán“), který na základě pověření RMF zpracovala referentka OSM
G. Najmanová, v souladu s platnou legislativou, týkající se ochrany obyvatelstva
a krizového řízení, a v návaznosti na požadavek obce s rozšířenou působnosti –
Statutárního města Zlína, oddělení krizového řízení a obrany, který řeší přípravy
a řešení při mimořádných událostech, které se mohou vyskytnout na území města Fryštáku, a který je základním dokumentem pro zabezpečení úkolů a opatření
na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí a krizových situací.
Vzhledem k rozsahu plánu jej není možné v písemné podobě poskytnout všem
občanům města, ale plán bude k dispozici od 1. 3. 2014 v elektronické podobě
(ve formátu pdf) na webových stránkách města Fryštáku (www.frystak.cz), v pravé
části úvodní strany označené “Krizové situace“. V písemné podobě je plán uložen u starosty města a na Odboru správy majetku, kanc. č. 209, kde do něj lze
nahlédnout a seznámit se s možnými druhy ohrožení a postupy řešení MU a KS.
S plánem budou na stránkách města Fryštáku k dispozici také veškeré podrobné informace o ochraně obyvatelstva a krizovém řízení s podrobnými přílohami a fotodokumentací. Každý z nás by měl mít představu, pro zachování života
a majetku, co dělat v případě vyhlášení mimořádných událostí.
Budete-li mít k dané tématice jakékoli dotazy, obracejte se na referentku
OSM, pí Gabrielu Najmanovou, tel.: 577 911 048, e-mail: g.najmanova@frystak.cz.

vidla pro přidělování bytů v nájemních bytech a domech v majetku města Fryštáku
– schváleno ZMF dne 09. 03. 2005).
• RMF bere na vědomí zápis ze schůze
Komise pro občanské záležitosti města
Fryštáku ze dne 16. 1. 2014 bez připomínek.

• RMF č. R 04/2014/VI
ze dne 10. 2. 2014 (Výběr)
• RMF doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložený návrh rozpočtu města
Fryšták na rok 2014 (předpokládané příjmy ve výši 49,756 mil. Kč, předpokládané výdaje ve výši 57,172 mil. Kč a předpokládané saldo ve výši -7,416 mil. Kč)

Bude, nebude?
Toť otázka. Proč stále bojuji
o vytvoření muzea ve Fryštáku?
Existuje mnoho důvodů, proč zachranit, co zachránit lze. Mezi dobré
důvody patří, že kulturní památky vytvářejí pocit sounáležitosti jedince ke
společnosti nebo k místu. Pomáhají
překonat pocit odcizení v moderní
společnosti. Někdo možná o tento
pocit sounáležitosti nestojí, ale odcizení, to nese těžce každý.
Bylo by nepravdivé tvrdit, že se ve
Fryštáku o oblast památkové péče
nikdo nezajímal. Pokud vím, už od
roku 1990 docházelo k úsilí zachránit
z historie alespoň něco, co se zachránit dalo. Občané nadšení a zasvěcení, projevovali často obdivuhodné úsilí a zachraňovali kulturně historické
artefakty našeho regionu.
Jenže vše zbytečně, protože komplikace nedostatku finančních prostředků, či prostorové kapacity vše
postupně odsouvaly, zvlášť když někteří lidé pohlíželi na památkovou
péči jako na okrajový problém.
Škoda. Předběhl nás Lukoveček,
Držková a další menší obce už mají
své muzeum.
Když si představím, kolik materiálů od vás, občané, bylo nashromážděno na „ patrech“ technického
dvora do roku 2001 panem učitelem
Rudolfem Knedlou, a už tam není téměř nic, je mi smutno.
Diagnóza:
Jedni se nemohou rozhodnout,
váhají s umístěním. Druzí nezaváhají,
ukradou, odnesou, dělají si domácí
muzea, případně artefakty prodají za
mrzký peníz.
Ponaučení:
Kdo nezná naši minulost, nemá
na čem stavět a plánovat budoucnost.
SK
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ZPRÁVY

Z

radnice

Součinnost FÚ
při podávání daňových
přiznání
Finanční úřad pro Zlínský kraj,
Územní pracoviště ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání fyzických
osob za zdaňovací období roku 2013
poskytovat informace a nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění
povinnosti podat daňové přiznání. Z tohoto důvodu budou na finančním úřadě
rozšířeny v pracovní dny úřední hodiny
v období od 24. 3. 2014 do 1. 4. 2014
denně od 8.00 do 18.00 hodin. Územní
pracoviště bude otevřeno i v sobotu 29.
3. 2014 od 8.00 do 12.00 hodin.
Pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích
v působnosti Městského úřadu Fryšták,
budou pracovníci Finančního úřadu ve
Zlíně poskytovat potřebné informace
a vybírat daňová přiznání ve dnech 12.
a 26. března 2014 v době od 8.00 do
12.00 a od 13. do 17.00 hodin v prostorách budovy Městského úřadu ve
Fryštáku.

POZVÁNKA
ZO ČZS Lukoveček – Fryšták
zve všechny své členy

na
výroční členskou schůzi,
která se uskuteční v sobotu
dne 15. března od 14 hodin
v Obecním domě v Lukovečku.

Kontakt 
na policii

ve Fryštáku
Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení
Souhrady 368
763 16 FRYŠTÁK
Tel. sekretariát +420 974 666 781
V případě nepřítomnosti
volejte linku 158
Veř. e-mail zl.oopfryst@mvcr.cz
Datová schránka: w6thp3w
Úřední hodiny PO – 7.00 – 15.00
ÚT – 7.00 – 15.00
ST – 7.00 – 15.00
ČT – 7.00 – 15.00
PÁ – 7.00 – 15.00
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Město Fryšták nabízí k pronájmu
bytové jednotky v Domě s byty pro důchodce Fryšták
Kategorie:
- jednopokojový se samostatnou kuchyní (cca 41 m² při ceně 80,- Kč/m²)
- jednopokojový podkrovní (cca 32 m² při ceně 70,- Kč/m²).
Žadateli může být bytová jednotka pronajata za splnění podmínek:
a) dosáhl-li věku potřebného pro nárok na starobní důchod nebo je plně invalidní,
b) nemá dluhy vůči městu Fryšták,
c) dal souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v žádosti ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
d) doloží vyjádření praktického lékaře o tom, že nevyžaduje celodenní ošetřovatelskou péči, resp. že jeho zdravotní stav umožňuje samostatné bydlení,
Manžel(ka) nebo druh(žka) žadatele musí přitom splňovat alespoň podmínky
dle písm. b) a d).
Více informací naleznete na webových stránkách www.frystak.cz v části
Úřad online, Dům s byty pro důchodce Fryšták - Penzion, popř. kontaktujte Odbor správy majetku, tel.: 577911048, e-mail: majetek2@frystak.cz.

Padá ovoce z vašeho stromu k sousedům?
Podle nového občanského zákoníku
je jeho (zák. č. 89/2012 Sb.)
Od letoška budou veškeré plody
spadlé na sousedící pozemek patřit
sousedovi. Nebude se přitom jednat
jenom o ovoce, ale i o listí, které bude
povinen uklidit vlastník pozemku, na
který – byť z cizích stromů či keřů – padají. Jiná situace však bude u plodů na
stromech. Ty budou náležet vlastníkovi
stromů, kterému bude muset soused
umožnit jejich sběr, pokud bude přístup
k nim možný jen ze sousedního pozemku. Pokud by ovšem soused vstupem
na pozemek způsobil škodu, musí ji nahradit.
Klíčový paragraf § 1016/1 nového
občanského zákoníku:
(1) Plody spadlé ze stromů a keřů
na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li
sousední pozemek veřejným statkem.
(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem
a ve vhodné roční době odstranit kořeny
nebo větve stromu přesahující na jeho
pozemek, působí-li mu to škodu nebo
jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také
náleží, co z odstraněných kořenů a větví
získá.
(3) Části jiných rostlin přesahující
na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších
omezení.

Spor o jablka
Jak bude nová úprava fungovat, lze
ilustrovat názorným příkladem. Kolovra-

tovi mají roky spory se svým sousedem
Nádeníkem o jablka z ovocného sadu
na pozemku Kolovratových. Jabloně
u hranic se sousedovým pozemkem se
pořádně rozrostly a větve přesahují do
zahrady souseda. Pan Nádeník trvá na
svém: sbírá jablka spadlá na svůj pozemek a dokonce se ani nežinýruje a jablka z větví přesahujících do své zahrady
češe. Na podzim však tvrdě vyžaduje,
aby Kolovratovi spadané listí z jeho
pozemku odklidili. Od 1. ledna je jejich
spor alespoň v liteře zákona vyřešen.
Jablka na stromech budou patřit Kolovratovým, spadlá jablka si bude moci
pan Nádeník ponechat a spadlé listí
bude muset uklidit sám.

Co se mění
Rozdílně od úpravy platné do loňska, která poskytovala sousedovi právo
bez dalšího odstranit přerosty a převisy
větví na svém pozemku, nový občanský
zákoník ukládá sousedovi, aby vlastníka nejprve vyzval k odstranění přerůstajících kořenů a přesahujících větví,
a teprve pokud tak neučiní, může dotčený soused zasáhnout. Tato úprava
vychází z obecné lidské zkušenosti, že
každý se ke svému vlastnictví chová
šetrněji než k cizímu, přičemž má současně předcházet riziku sousedských
sporů. Pokud bude kořeny a větve odstraňovat po marné výzvě adresované
vlastníkovi stromu sám soused, je tak
povinen činit šetrně, ve vhodné době
a současně po zvážení míry obtěžování
vlastníka sousedního pozemku.
za OSM, G. Najmanová
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Plnění rozpočtu Města Fryšták k datu 31.12.2013
Příjmy	Název
		
třída 1 Daňové příjmy
třída 2 Nedaňové příjmy
třída 3 kapitálové příjmy
třída 4 Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet upravený
(Kč)
38 022 300,00
6 255 200,00
300 000,00
6 718 800,00
51 296 300,00

Skutečnost
(Kč)
40 245 233,69
6 519 016,31
442 900,00
2 737 542,67
49 944 692,67

Plnění
(%)
106
104
148
41
97

Výdaje	Název
Rozpočet upravený
		
(Kč)
1014
Ozdravování zvířat a plodin
90 000,00
1019
Ostatní zemědělská činnost
10 000,00
1032
Lesní hospodářství (všeob. výdaje)
85 000,00
1036
Lesní hospodářství - správa
20 000,00
2143
Cestovní ruch
53 600,00
2212
Silnice
1 001 500,00
2219
Chodníky
3 644 700,00
2221
Provoz veř. silniční dopravy
416 200,00
2223
Bezpečnost silničního provozu
15 000,00
2229
Ost. záležitosti v sil. dopravě
110 000,00
2310
Vodovody - pitná voda
499 000,00
2321
Kanalizace
906 100,00
3111
Mateřská škola
922 300,00
3113
Základní škola
4 215 800,00
3119
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
5 200,00
3311
Divadelní činnost
97 000,00
3312
Hudební činnost
190 000,00
3313
Kino
119 000,00
3314
Knihovna
1 131 000,00
3316
Vydavatelská činnost
70 000,00
3319
Kronika
96 000,00
3322
Zachování a obnova kulturních památek 577 200,00
3326
Obnova kultur. hodnot
54 900,00
3329
Ostatní záležitosti ochrany památek
32 000,00
3341
Rozhlas
98 000,00
3349
Ostatní sděl. prostředky (FL)
368 000,00
3399
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
224 100,00
3412
Sport. zařízení v maj. obce
519 600,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
300 000,00
3421
Využití volného času mládeže
560 000,00
3429
Ost. zájmová činnost a rekreace
69 300,00
3543
Pomoc zdravotně postiženým
50 000,00
3612
Bytové hospodářství
2 423 100,00
3613
Nebytové hospodářství
1 975 500,00
3631
Veřejné osvětlení
2 481 800,00
3632
Pohřebnictví
218 600,00
3633
Výstavba inženýrských sítí
700,00
3635
Územní plánování
59 600,00
3636
Územní rozvoj
28 000,00
3639
Technické služby
8 483 300,00
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
3 485 500,00
3732
Dekontaminace půd
2 077 000,00
3745
Vzhled obcí a veř. zeleň
417 500,00
4349
Ostatní sociální péče
5 000,00
4357
Domovy pro osoby se zdrav. postižením
6 000,00
4359
ostatní složby a péče v sociál. oblasti
5 000,00
5279
Krizové řízení
50 000,00
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
10 000,00
5512
Požární ochrana
789 500,00
5522
Ost. činnosti v integr. záchr. systému
15 000,00
6112
Zastupitelstvo
1 450 500,00
6114
Volby do Parlamentu ČR
263 300,00
6118
Volby prezidenta republiky
158 700,00
6171
Činnost místní správy
10 642 600,00
6310
Výdaje z finančních operací
630 000,00
6320
Pojištění
220 300,00
6399
Platby daní a poplatků SR
1 357 000,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
32 500,00
6409
Ost. neinvestiční transfery
4 800,00
VÝDAJE CELKEM
53 841 300,00

Skutečnost
(Kč)
43 560,00
5 000,00
18 265,00
16 704,00
48 610,00
749 577,46
2 742 334,10
399 227,00
13 739,55
0,00
473 189,86
154 489,24
920 918,50
4 215 147,10
5 200,00
13 330,00
128 634,00
58 182,90
967 311,53
0,00
31 188,00
577 113,00
54 751,00
1 210,00
15 407,70
355 942,80
91 281,00
339 958,00
300 000,00
412 653,00
65 082,00
0,00
2 112 337,66
1 372 171,29
2 016 782,38
91 282,00
144,00
59 532,00
27 468,00
3 716 137,08
2 958 293,40
1 706 600,00
158 305,88
5 000,00
6 000,00
5 000,00
0,00
300,00
507 011,61
7 255,00
1 408 397,00
122 268,22
118 081,60
9 001 891,60
510 500,75
220 278,00
1 352 563,00
32 454,50
4 732,00
40 738 793,71

Plnění
(%)
48
50
21
84
91
75
75
96
92
0
95
17
100
100
100
14
68
49
86
0
32
100
100
4
16
97
41
65
100
74
94
0
87
69
81
42
21
100
98
44
85
82
38
100
100
100
0
3
64
48
97
46
74
85
81
100
100
100
99
76

-9 205 898,96
9 205 898,96

-116
-362

třída 8 Financování
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	

7 937 200,00
-2 545 000,00

Svoz nebezpečného
odpadu v předstihu?
Jako každoročně nám nadělil neznámý „servisman“ ojeté pneumatiky na točnu v Dolní Vsi. Letos s více
než měsíčním předstihem, neboť svoz
NO je až koncem března. Ještě horší
je, že tento „dobrák“, který trvá na
místě uložení, které není a nebylo již
ani loni sběrným místem, by si měl
likvidaci nebezpečného odpadu hradit sám, neboť se evidentně nejedná
o soukromou osobu. Poplatek za odvoz
a uložení nebezpečného odpadu (teď
již černé skládky) musí za neukázněného spoluobčana (firmu?) uhradit
město ze svého rozpočtu. Tyto prostředky by mohly být využity smysluplněji, stejně jako čas pracovníků TS
Fryšták nutný k likvidaci této černé
skládky. Prosíme proto občany, kteří
viděli nebo uvidí našeho dárce „při
činu“, aby si poznamenali SPZ, typ
vozu, popř. logo firmy nebo, pokud ho
znají, přímo jméno řidiče. Všechny informace, prosím, nahlaste nebo zašlete na městský úřad. Přáním nás všech
je jistě čistější a upravenější město.
Ing. Vladimíra Doleželová

Mobilní svoz
nebezpečných odpadů
V sobotu 29. 3. 2014 už nebude svozové auto TS Zlín objíždět
Fryšták, přijede pouze na hospodářský dvůr TS. Tam můžete v provozní
době hospodářského dvora odevzdat
autobaterie, pneumatiky, veškeré
druhy gumy, syntetické barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné hadry, oleje, tuky,
mazadla apod.
Ostatní nebezpečný odpad, jako
jsou chladničky, televizory, rádia, zářivky, výbojky, můžete bezplatně odevzdat každou sobotu na hospodářském dvoře TS. Prošlé léky je nutno
odevzdat v lékárně. K tomuto kroku
město přistoupilo po negativních zkušenostech s mobilním svozem nebezpečného odpadu, kdy již den předem
vznikaly na předem určených stanovištích černé skládky.
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Dotazník
Vážení občané, rádi bychom vás seznámili s některými výstupy dotazníkového
šetření, které proběhlo v našem městě počátkem letošního roku tak, jak nám je
poskytl zpracovatel.
Byli jsme velmi potěšeni, že se nám
vrátilo 235 vyplněných dotazníků, což
jej téměř 19 % z rozeslaných tiskopisů.
Nejvíc se do této dotazníkové akce
zapojili občané ve věku 30 až 49 let.
Celkem 39 % odpovídajících respondentů.
Naprosto vyrovnaně byla zastoupena obě pohlaví, 52 % mužů a 48 % žen.
Co se týká vlastnické formy bydlení,
potvrdily se předpoklady, že převažuje
vlastní dům (81 %). Zároveň vysoce převládá spokojenost (88 %) se stávající
formou bydlení.
Překvapením bylo vysoké procento
středoškolsky (37 %) a vysokoškolsky
(36 %) vzdělaných respondentů.
Dalo se čekat, že za prací či studiem, dojíždí největší část občanů (40 %)
do Zlína a stejně tolik (40 %) k tomu využívá osobní automobil.
Jsme rádi, že opět velká většina
z vás (83 %) je spokojena s podmínkami
a kvalitou života ve městě. Upozorňuje-

te však, že by se našlo i hodně věcí,
které se by se daly zlepšit a to např.
větší množství parkovacích míst, kvalita chodníků, širší nabídka sortimentu
v obchodech atd.
S odkazem na výše zmíněnou skutečnost, že ve velké většině (81 %) bydlíte ve vlastním domě, logicky navazuje
i vaše spokojenost s kvalitou bydlení,
v našem městě. I z hlediska dostupnosti a kvality školství ve městě u vás
převládá spokojenost (67 %). V oblasti
služeb sociální péče je situace podobná (66 %). Opět ale přišlo od vás několik podnětů na jejich zlepšení.
V oblasti zdravotní péče také převládá spokojenost (72 %), i když někteří
z vás raději využívají zdravotnická zařízení ve Zlíně.
V oblasti veřejné dopravy jste spokojeni se spojením do Zlína i Holešova
(69 %). Chybí vám však spojení v místních částech Horní Ves, Dolní Ves a Vítová.

Setkání neziskovek Fryšák – 3. 2. 2014

Fryštácká radnice se stala v pondělí
3. února 2014 místem setkání zástupců vedení města a neziskového sektoru. V úvodu starosta města Mgr. Lubomír Doležel přivítal zúčastněné, kteří se
sešli v mimořádném počtu (své zástupce vyslaly, až na malé výjimky, téměř
všechny neziskové organizace, působící
na území našeho města).
Svůj komentář starosta Doležel rozdělil do několika bodů:
a) ekonomická část
- dodržet termíny podání žádosti o
grantovou podporu; - hlídat účel poskytnutých finančních prostředků; - přesně
specifikovat, za co byly poskytnuté finanční prostředky utraceny
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b) určení zástupců jednotlivých organizací, se kterým bude město jednat
(uzavírání smluv apod.)
c) informační záležitosti
- včas informovat město o konání
akcí pořádaných neziskovými organizacemi; - oznámení ve Fryštáckých listech, městském rozhlase; - vytvořit stálou prezentaci na webu města; - odkazy
v kalendáři města.
d) k pořádání akcí možnost zapůjčení objektů města
- obřadní síň; - kinosál; - hřiště u ZŠ.
Přítomní zástupci jednotlivých organizací se poté v diskuzi představili dalším účastníkům, krátce zhodnotili svou
činnost a informovali ostatní o problé-

Úroveň kvality kultury a společenského života je podle vašeho názoru
také vysoká (68 %), ale určitě by šla
ještě zkvalitnit a to např. kinem, čajovnou atd..
Také sportovní vyžití na poměry
menšího města je dle vašich názorů
dobré (68 %).
Co vám chybí jsou, cyklostezky např.
do Zlína, Lukova, Lešné atd.. Tato skutečnost se odráží ve vašem hodnocení
nižší kvality péče o rozvoj cestovního
ruchu (58 %).
Způsob řešení odpadového hospodářství je dle vás na vysoké úrovni (86
%).
To samé lze říci o vaší spokojenosti
(71 %) s péčí města o životní prostředí.
Naopak co se týká podmínek pro
podnikání v našem městě, převažuje
spíše nespokojenost (56 %).
Toto je stručné shrnutí základních výstupů dotazníkové akce.
Podrobné výsledky budou zapracovány do analýzy strategie rozvoje
města Fryšták pro následující roky.

Zpracoval JS
mech, se kterými se jejich organizace
potýkají.
Na základě všeobecné shody byly
nakonec společně formulovány tyto
závěry: - vnímat lokalitu „Kačabar“
v Horní Vsi u přehrady jako příležitost
pro zřízení spádového centra setkávání lidí – rozvoj aktivit spojujících občany; - chybí zázemí pro matky s dětmi;
- prověření možnosti převodu komplexu
„Park“ v Horní Vsi od ZDVF do vlastnictví města jako další zázemí pro hromadné aktivity dětí, ale i dospělých; chybí malý – plnohodnotný sálek (např.
pro pořádání menších akcí – koncertů,
divadel, besed apod.), přičemž jako
vhodné se jeví upravit vnitřní dispozici
objektu kinosálu; - chybí hřiště na Vítové; - bylo by vhodné zřídit „infopanel“
v centru města k zajištění informovanosti o jednotlivých akcích ve městě;
- bylo by vhodné zvážit pořízení mobilního pódia, rozměry min. 9 x 7 m; - bylo
by vhodné vytvořit na stránkách www.
frystak.cz prostor pro prezentaci neziskového sektoru.
Závěrem se účastníci setkání shodli
na potřebě dalších společných schůzek
(2x ročně) a také na tom, že zájemci o
vybudování amfiteátru u Šenku v Horní
Vsi se sejdou na samostatném jednání,
na kterém navrhnou, jak by mělo toto
zařízení vypadat, co by mělo splňovat.
-pnFryštácké listy 3/2014

Reakce na dopisy
od některých občanů města Fryšták
Očima zastupitele města Fryšták:
Vážení spoluobčané, předem mi dovolte reakci na Vaše
dopisy i když jsou anonymní, upřímně si jich vážím. V první
řadě Vás chci povzbudit, nemusíte mít již žádný strach se podepsat, já budu ctít Vaši anonymitu pokud si ji budete přát. Já
žiji v domnění, že svoboda slova a tisku byla zcela obnovena
v naší zemi 17. listopadu 1989. Za své názory, které jsou zcela
evidentně kritické vůči vedení města Fryšták, nemůžete být
žádným způsobem pokud jsou adekvátní perzekuováni. Musím
konstatovat, že Vaše názory jsou zcela legitimní a oprávněné plně vystihují současný stav v městě Fryšták, máte v nich
naprostou pravdu. Je z nich cítit, že Vám není město Fryšták
lhostejné. To, že jste pochopili z mých článků, kdo asi za tuto
situaci může je mi jasné, ale pochopte moji nelehkou situaci,
já v současné době nemůžu zveřejnit žádná jména. Jediné co
Vám můžu slíbit je, že se dočkáte. To, že z městského úřadu
stoupá čertovský dým a je cítit kadidlo: já podotýkám, že již několik let a toto chcete změnit, v letošním roce máte jedinečnou
možnost!!! Co se týká přijímání nových zaměstnanců města,
toto je zcela v gesci starosty města, který si své podřízené
vybírá, že dle Vašich představ špatně ono se to jednou vy-

mstí. Naší vizí MO ČSSD Fryšták vážení občané není z města
Fryšták udělat skanzen zamrzlý v čase, kde postavíme kolem
něj závory a cedule to ne. My chceme město Fryšták rozvíjet ku prospěchu Vás občanů. Další věc: revitalizace náměstí
Fryšták. Požadujete zabránit starostovi města postavit si pomník NOVÉ NÁMĚSTÍ. O tomto problému jsem již psal, ale musím přiznat, že se z Vašimi názory ztotožňuji a mám dojem, že
i většina občanů města Fryšták také. Musím upozornit ale, že
tento projekt včetně výběrového řízení stál město Fryšták cca
1,260.000 Kč. A to není zcela zanedbatelná částka. O problému revitalizace náměstí, by dle mého názoru, měli rozhodnout
především občané žijící přímo na náměstí, jak velký zásah do
stávajícího stavu by byli schopni tolerovat a taktéž akceptovat. Omlouvám se, že nemohu reagovat na další podněty, jsem
omezen pouze na stránku A4 slibuji, že budu pokračovat příště. Nicméně MO Čssd Fryšták a já vidím, že z Vašich reakcí
je nutné narůstají problémy řešit, určitě uspořádá v nejbližší
možné době setkání s občany města Fryšták datum a místo
upřesníme a budeme Vás včas informovat, tam si můžeme
určité problémy a jejich řešení objasnit a vysvětlit. Já doufám
a jsem o tom přesvědčen, že společnou řeč, jak s toho ven
najdeme.
Přeji Vám hezké dny
Vlasťa Filák
(text není redakčně upraven)



Vážení spoluobčané,
dovolte mi jen několik poznámek
k článku pana zastupitele Filáka, pokud
možno věcných.
Nejprve něco k přijímání zaměstnanců města. Tato záležitost v případě měst
a obcí má svá níže uvedená specifika:
a) striktně ji upravuje kromě zákoníku
práce a další legislativy navíc ještě také
zákon o úřednících územních samosprávných celků (ÚSC) a zákon o obcích;
b) záleží na tom, zda v obci (městě) je
jako rozhodovací orgán volena rada obce,
či nikoliv;
c) obec rozlišuje dvě kategorie zaměstnanců, a to jednak tzv. úředníky
(např. matrikářka či referent spravující
agendu přestupků apod.), jejichž pracovněprávní vztahy navíc upravuje (zpřísňuje)
zmiňovaný speciální zákon o úřednících,
a jednak pak „neúředníky“ (např. zaměstnanec zařazený do organizační složky,
jako je knihovna, či zařazený do úseku
technických služeb), na které se zákon
o úřednících nevztahuje, přičemž obecně
platí, že při přijímacím řízení je směrodatné, zda jde o pozici vedoucího či řadového
zaměstnance;
d) záleží rovněž na tom, zda je či není
zřízena funkce tajemníka, který vystupuje
mimo jiné jakožto ředitel úřadu, přičemž
v případě, že není tajemník, vykonává
jeho agendu starosta.
Nutno ještě zdůraznit, že výše uvedená specifika „spolupůsobí“ současně
a konkrétně náš úřad je typem „bez tajemníka“ a město má jako rozhodovací
a výkonný orgán volenou i radu. Připomínám ještě také, že naše město v poslední
době přijalo zaměstnance obou kategorií.

A při pohledu do příslušné legislativy
tedy zjišťujeme, že tvrzení kolegy Filáka
se poněkud rozchází s realitou: vedoucího odboru totiž jmenuje – na základě
výběrového řízení – rada města (viz ust.
§ 102 odst. 2 písm.g/ zák. o obcích), nikoliv tedy starosta, kmenového zaměstnance – „neúředníka“ si pak – s ohledem
na zavedenou praxi - vybírá příslušný vedoucí odboru – ale i přes tuto skutečnost
a zdůrazňuji, že – nad rámec zákona – je
doporučení vedoucího projednáno v radě
města, přičemž až na základě jejího rozhodnutí starosta podepisuje pracovní
smlouvu. K tomu pak dodávám, že samozřejmě za „svými“ zaměstnanci stojím
a pochopitelně se ani nikterak nezříkám
odpovědnosti za jejich výběr a každodenní práci.
Co mne však ještě na příspěvku pana
zastupitele Filáka skutečně zaujalo, není
jen ona k mé osobě směřující a veřejně
prezentovaná výhrůžka – cituji „… ono se
to jednou vymstí“, ale především skutečnost, že tato formulace je de facto nepřímou pomluvou nově přijatých zaměstnanců. Jsem tudíž přesvědčen, že jim kolega
Filák – rovněž veřejně – sdělí i důvody,
proč tyto zaměstnance veřejně zpochybňuje…
K revitalizaci náměstí jsem se taktéž
již několikrát dostatečně a srozumitelně
vyjádřil, nemám tudíž, co bych ještě dodal, možná už jen to, že realizaci uvedeného projektu stále považuji za nezbytnou,
objektivně vyvolanou, a že také stojím i za
pojetím této revitalizace (která navíc kopíruje přání většiny, jak ukázala anketa).
Doplním snad ještě, že téma revitalizace
náměstí je nepochybně téma vděčné, které se asi bude dát vždy úspěšně vy(zne)

užít v duchu „cokoliv uděláš, bude použito proti tobě“. To není povzdech, spíš
naopak – totiž i tzv. opozice nekonečným
propíráním této akce (zpochybňováním
vždy, jak se to aktuálně hodí) deklaruje,
že se na radnici opravdu pracuje, že tedy
zastupitelstvo neponechává nic náhodě
a problémy řeší, přičemž navíc i na většinu takto ekonomicky náročných investic dokáže sehnat cizí zdroje financování.
Proto mne poněkud laciné nařčení ve
smyslu onoho „stavění pomníků“ nemůže
urazit – naopak, velmi bych se styděl, kdybych si vytvořil onen domnělý pomník tím,
že jsem o doložitelných defektech našeho
náměstí, jako jsou mimo jiné propadající
se chodníky, poškozené obruby, přerostlé
(nezdravé) stromy, výrazně nevyhovující
dopravní terminál (v několika ohledech
nesplňuje požadavky nové legislativy), nedostatečně řešené odvádění dešťových
vod, regulace dopravy včetně bezpečnosti
chodců, chybějící bezpečný shromažďovací prostor apod. věděl, avšak jako občan
i jako osoba odpovědná za řešení tohoto
stavu jsem nijak nekonal...!
A protože jsem člověk veskrze optimistický a pozitivně smýšlející, dovolím si na
závěr přidat ještě jednu informaci – snad
příjemnou, jež měla být součástí původně jinak pojatého příspěvku, a tou je, že
jsme opět byli úspěšní v boji o dotace,
takže již letos zahájíme rekonstrukci našeho zdravotního střediska, která kromě
dílčích stavebních úprav přináší realizaci
energeticky úsporných opatření (zejména
výměnu oken, zateplení obvodového pláště a části střechy).
S přáním všeho dobrého
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344

Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2014/2015

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

přijímání Žádostí k předškolnímu vzdělávání
na čtvrtek 13. března 2014 od 13.00 do 16.00 hod.

Upozornění: Pro provedení žádosti k předškolnímu vzdělávání je třeba si přinést rodný list dítěte.
Bc. Ilona Staňková, ředitelka Mateřské školy Fryšták

Dětský karneval
Letošní karneval byl zalitý sluncem a jarním počasím, ale my doufali, že si
děti přesto přijdou zaskotačit a zasoutěžit k nám, do krásně vyzdobeného sálu
ZDV ve Fryštáku. A opravdu přišly a bylo jich opět hodně. Víly, čarodějnice i
včeličky se proháněly po parketu s piráty, zbojníky i roboty.
Zahájení karnevalu bylo na „Koťatech“. Taneční skupině dětí ze Zlína,
která se zhostila svého úkolu, vtáhnout
děti do pohybu, velmi dobře. Koťata
nám zatančila své vystoupení, a pak do
svého tanečku zapojila i ostatní děti.
Celý karneval provázela dobrá nálada,
soutěže a samozřejmě vyhlášení nejhezčích masek.
Tajná porota měla velmi nelehký
úkol, ale zhostila se ho na výbornou.
Výherci se stali Rozárka Čuříková, Filípek Studénka, Lukášek Hrnčiřík, Amélie Šerá a Patrik Žák za mladší kategorii. V kategorii starších dětí to byli Míša
Jašková, Karolínka Sovadinová, Adélka
Čandová, Anička Miklová a Verunka Sušilová. Prémiovou cenu získal Alexandr
Janota. A za své krásné kostýmy byli
odměněni knihami, poukazy do Golden
apple cinema, vstupenkou do Sport
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centra v Holešově, permanentkou na
lyžování v RS Trnava a na motokáry ve
Zlíně.
Děkujeme ZDV Fryšták za pronájem
sálu, kde jsme mohli prožít velmi hezké odpoledne. A děkujeme všem sponzorům za dary do naší bohaté tomboly
i na odměny pro vítěze. Chtěli bychom
poděkovat i učitelkám z Mateřské školy
Fryšták, DJ Petrovi, moderátorce Janě,
chlapům v bufetu a dalším pomocníkům, kteří pomáhali se soutěžemi, tombolou i v šatně a vším, co bylo potřeba
zajistit.
Těšíme se na příští ročník karnevalu, který nám přinese, jak doufáme, další zajímavé kostýmy i zážitky.
Za Věneček 
P. K.
Fryštácké listy 3/2014
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body ART
Body art, aneb obrázková sonda
do hodin výtvarné výchovy 8. ročníku. Aneb příprava na některý z letošních karnevalů, či plesů...

PROJEKT

Centra přírodovědeckého a technického vzdělávání pro moderní
výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné
a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji.
V rámci spolupráce SŠ a ZŠ jsou realizovány tzv. sdílené dílny, kde se žáci
ZŠ učí vzájemným učením od žáků SŠ
různým dovednostem. V rámci projektu
jsou realizovány i volnočasové aktivity
formou různých kroužků. Tento projekt,
určený žákům 8. ročníků ZŠ, nám má
pomoci s výběrem dobré střední školy,
která by nám vyhovovala.
Do projektu je zapojena i naše Základní škola Fryšták. Velmi jsme se
radovali, když jsme se dozvěděli, že
celkem čtyřikrát pojedeme na tzv. sdílené dílny na Střední průmyslovou školu
polytechnickou COP ve Zlíně.
Prvních dílen jsme se dočkali 14.
11. 2013, druhých 23. 1. 2014 a zatím
posledních 4. 2. 2014. Vždy jsme se
dozvěděli mnoho zajímavých informací,
ovšem tyhle poslední dílny byly z mého
pohledu bezkonkurenční. Na SPŠP COP
Zlín jsme se seznámili s třemi obory –
polygrafií, 3D tiskem a galanterií.
V polygrafii jsme vyráběli velikonoční
vajíčka z papíru, stojany na mobil a vlaštovky, v 3D tisku jsme sledovali ukázky a navrhovali domečky, v galanterii
jsme vyráběli kožené náramky, klíčenky
z usně a pásky s cvočky. Během dne
jsme dostali dvě svačiny a oběd. Celodenní program se nám moc líbil a už se
těšíme na další, bohužel poslední.
A. Hrnčiříková, 8. A
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Zápis dětí do 1. tříd
Zápis dětí do 1. tříd Základní školy Fryšták pro školní rok 2014/2015 proběhl
v úterý 4. února 2014. K zápisu se celkem dostavilo 52 dětí. Do školy postupně
přicházeli budoucí školáci v doprovodu svých rodičů, aby se pochlubili, jak jsou dobře připraveni nastoupit do školy.
Někteří s přehledem, někteří s menšími rozpaky či ostychem nakonec rozhovor s paní učitelkou dobře zvládli
a byli přijati do 1. třídy.
Vyslechli jsme mnoho básniček, říkadel, děti prokázaly znalosti i z matematiky. Za svůj pěkný výkon si budoucí
prvňáčci odnesli drobné dárečky, které
pro ně připravili jejich budoucí starší
spolužáci. Celý zápis se odehrával v duchu příjemné a pohodové atmosféry
a velké poděkování patří všem paním
učitelkám za jeho přípravu. Všem budoucím prvňáčkům držíme palce a přejeme jim hodně úspěchů při zdolávání
učiva základní školy a těšíme se na setkání 1. září 2014.

Lyžařský kurz 2014 /
Byli jsme ubytováni na chatě Spartak. Hned v neděli jsme se měli rozdělit
do družstev a lyžovat, ale protože bylo
málo sněhu, tak jsme celé odpoledne
strávili na pokojích a vybalovali jsme
si věci. Večer nám pan Kocfelda, který chatu vlastní, vyprávěl o její historii
a seznámil nás s ubytovacím řádem.
Druhý den jsme začali lyžovat, protože přes noc napadl sníh. Naši instruktoři (učitelé R. Matulík, T. Nedbal, H.
Ondrášová, M. Šafářová) nás rozdělili
do družstev a začali s námi pracovat
na vylepšení našich lyžařských dovedností. Večer jsme si pochutnali na
výborné večeři a přivítali jsme odpočinek. V úterý ráno po snídani všichni
věděli, že se lyžovat nebude, protože
hodně pršelo a po sněhu nebylo ani
památky. Na chatě jsme hráli různé hry
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dokončení ze str 1.

a hlavně si povídali o všem možném. Ve
středu ráno nás čekalo milé překvapení
v podobě nového sněhu. Lyžovali jsme
na Malé Kohútce a na sjezdovce, které
se říká Babská. I ve čtvrtek byly sněhové podmínky příznivé a my se opět
proháněli na lyžích. Večerní program byl
naplněn hrami a soutěžemi a ve čtvrtek
jsme si zatancovali na prima diskotéce.
Lyžařský kurz byl ukončen tradičním pátečním karnevalem.
Tento lyžák se po všech stránkách
vydařil, zalyžovali jsme si, měli jsme výbornou kuchyni a užili jsme si spoustu
legrace. Za žáky sedmých tříd děkujeme učitelům i personálu na chatě za
vzornou organizaci kurzu. Kdyby to bylo
možné, zůstali bychom tam další týden.
K. Smýkalová
a H. Dlabajová, 7. B

Adopce dětí na dálku
Drazí sponzorští rodiče,
posílám Vám mnoho pozdravů.
Jak se Vám daří?
Já se mám
dobře.
Studuji
ve 4 semestru.
Dosáhl jsem výborných známek
ve 3. semestru.
Poté jsme měli
školní tábor ve
vesnici Jodigatta.
Rozhodl jsem se, že se studiu budu
věnovat každý den, abych dosáhl dobrých známek.
Jak se připravujete na Vánoce?
My připravujeme vánoční program.
Mým rodičům se daří dobře a pozdravují Vás. Ještě jednou Vám děkuji
za Vaši podporu během mých studií.
Přeju Vám krásné Vánoce a šťastný Nový rok. Ještě jednou Vám moc
děkuji za vaši pomoc.
Modlím se za Vás.

Váš milující Kishore
Vážení adoptivní rodiče,
Dopisem z Indie, který pošta doručila do Fryštáku 30. prosince minulého roku začínáme krátké průběžné
hodnocení sbírky na adopci dětí na
dálku, která byla zahájena na začátku
listopadu. K 15. únoru jsme vybrali
na tento účel celkem 35.768,- Kč (je
zde zahrnut také zůstatek z předcházející sbírky). 11. ledna 2014 jsme
odeslali platbu za tři indické děti ve
výši 16.900,- Kč, za zbývající děti se
posílá platba až během měsíce března. Doposud se do sbírky zapojilo 76
občanů. Závěrečné hodnocení sbírky
zveřejníme v dubnových FL a také
v propagační skříňce u nákupního
střediska na náměstí.
Organizátoři sbírky
Fryštácké listy 3/2014

senioři

ŘEZNÁ RÁNA
S ÚLOMKY SKLA

Rok 2014 nám začínal první schůzkou KLASu až 12. února, ale zato barevně
a vesele. Přivítali jsme paní Zdenku Gořalíkovou, která rozložila po stolech své
„nádobíčko“, rozdala nám hedvábné šátky a začala „kouzlit“. Předvedla nám dvě
techniky barvení hedvábných šátků – „a teď se budu dívat já a vy pracujte“ zakončila své předvádění naše paní lektorka. No a nestačila se dívat a zasahovat, radit,
protože chuť do tohoto malého dobrodružství byla velká. I když jsme používali jen ty
dvě techniky a stejné barvy, výsledky byly vždy překvapující. Ani jeden šátek nebyl
stejný – všechno byly krásné originály. Za občasného obdivného „jé“ nám čas rychle
ubíhal a najednou bylo všechno hotovo. Malé poděkování „naší Zdeničce“, rychlý
úklid, balení výtvorů, rozloučení. Ale tím to nekončí – už teď se těšíme, jak všechny
vyrazíme v nových originálních šátcích „do ulic“. I tím snad nejlépe vyjádříme svůj
dík naší paní lektorce, Zdeničce Gořalíkové.
Za KLAS 
A. Bačůvková.

U nás to žije?
Již několik let mne dopaluje chování
některých českých politiků. Připadá mi,
že zákony tvoří lidé, kteří vidí jen svoje
výhody a výhody své partaje, a na zvelebení téhle země jim ani tak moc nezáleží. Jsou sobečtí!
Mám pocit, že „demokracie“ brzy
zajde na úbytě. Totiž bez poctivých politiků nemůže demokracie existovat. Do
politiky by měli jít lidé, kteří jsou velkorysí, kteří dovedou rozdávat, pracovat
nezištně pro druhé! Leč bohužel, někteří dovedou jen brát (jak se říká, jsou-li u
„koryta“), a proto výsledek pro obyčejné lidi není vidět. Naše republika není
tak bohatá, aby si mohla dovolit mít tolik zlodějů. Vládnoucí strana v minulém
režimu s tím, co sebrala (majetky, pole,
lesy) vystačila 40 let. A po sametové revoluci? Všímám si některých nejvyšších
představitelů, politiků. Nejen že cíleně
„tunelují“, asi mají slabé výplaty a dávají si malé odměny, ale i svým rodinným
životem jdou „příkladem“ ostatním.
Z krádeží se nedá žít! Je to špatná politika. S tou daleko nedojdeme!
V měřítku republiky jsou i mezi lidmi narušené vztahy. Začíná to v rodině

(časté rozvody – špatné příklady, tudíž
neúplné rodiny…), v práci (strach o zaměstnání), ve společnosti (vulgarita,
špatná pracovní morálka). No a toto
morální vakuum vytváří duchovní prázdnotu. Lidem schází pokora, čestnost.
Na druhé straně jsou však občané,
v kterých budoucnost vidím. Jsou to
lidé se smyslem sociálním, s vysokou
etickou úrovní. Jedno bez druhého nejde. Dá se žít jen z poctivé práce, z pozitivní činnosti. Pak uvidíte, že naše vlast
bude prosperovat a nebudeme pro
smích světu. Jen takové politiky najít!
To je veliký a zodpovědný úkol.
Snad někdy se nám to podaří a budeme mít šťastnou ruku
SK

KAZUISTIKA
Bratr se sestrou se hádají o hračku. Sestra vezme hračku a běží do
pokojíčku, kde se před mladším bratrem zavře. V pokojíčku mají skleněné dveře, tak dlouho se přetlačovali
s dveřmi, až s nimi mladší bratr propadl. Leží na zemi, křičí a drží si levou rukou pravici. Z dlaně pravé ruky
čnějí úlomky skla. Z rány vytéká malé
množství krve. Dýchá klidně a tep má
fyziologický.
Co byste udělali v roli jeho sestry?
Možnosti
Postiženého budeme nutit chodit,
to přece rozchodí.
Postiženého posadíme nebo položíme.
Musíme odstranit všechny kousky
skla i ty co tam jsou zaklíněny.
Okolí rány dezinfikujeme.
Odstraníme z rány pouze volné
úlomky skla.
Zajistíme transport k lékaři.
Správné řešení: b; d; e; f;

Hledám ke koupi
menší rodinný dům

PRVNÍ POMOC 
Uklidníme postiženého.
Pokud máme možnost, tak si nasadíme chirurgické rukavice.
Postiženého posadíme nebo položíme.
Důkladně si prohlédneme ránu.
Pomocí pinzety se pokusíme odstranit volné úlomky skla, zaklíněné
ponecháme v ráně.
Očistíme okolí rány dezinfekcí.
Nejlépe sterilně obložíme úlomky
skla, lehce je překryjeme sterilním
mulem.
Pravou horní končetinu zavěsíme
na šátek.
Kontrolujeme fyziologické funkce.
Postiženého transportujeme vsedě s doprovodem nebo může dojít
s doprovodem na krátkou vzdálenost.

Tel.: 736 146 479

Zdroj: www.wikipedia.com
Učebnice: První pomoc – M. Beránková, A. Fleková, B. Holzhauserová – Informatorium
Nikola Dorazínová

ve Fryštáku.
Může být i k opravám,
ale obyvatelný.
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v sobotu 8. 3. 2014
od 19:30 hod.
v Obecním domě Lukoveček
•••
K tanci a poslechu Vám zahraje
pan Holomek.
Nebude chybět bohaté občerstvení,
vtipná scénka místních ochotníků,
pochovávání basy.
Vstupné 60 Kč
Na vaši účast se těší pořadatelé…

Srandy bude snad zas dost,
kořalka nám přijde vhod,
vzpomenem na celý rok…

kontakty:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
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PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE LUKOVEČEK

SDH Lukoveček
zve všechny
nejen lukovečské občany na

Končinové
přátelské posezení

z

období 01 - 12/ 2013
název
Příjmy
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída

rozp. po změnách Kč

skutečnost Kč

plnění %

5.340.000,00
1.088.000,00
26.000,00
2.719.500,00

5.273.239,30
988.178,72
25.149,00
1.183.042,59

98,75
90,83
96,73
43,50

9.173.500,00

7.469.609,61

81,43

Deratizace
12.000,00
Lesy
178.000,00
Cestovní ruch, vnitř.obchod
91.000,00
Silnice
251.000,00
Chodníky
426.000,00
Dopravní obslužnost
30.000,00
Pitná voda
4.000,00
Pitná voda
804.000,00
Kanalizace
101.000,00
Vodní nádrž
294.000,00
Neinv.přísp.na žáky
52.000,00
Hudební činnost
16.000,00
Knihovna
85.000,00
Muzeum
2.625.000,00
Ost. zálež. kultury
5.000,00
Zachování kult. památek
5.000,00
Zachov.a obnova hist.pam.
3.000,00
Neinv. přísp.na žáky
75.000,00
Příspěvek církvi
50.000,00
Sdělovací prostředky
31.000,00
Zájmová činnost - KD
559.000,00
SOZ
71.000,00
Tělovýchovná činnost
18.000,00
Hřiště
243.000,00
Veřejné osvětlení
346.000,00
Příspěvek ČČK
6.000,00
Nebytové hospodářství
97.000,00
Veřejné osvětlení
164.000,00
Územní rozvoj
2.000,00
Komunální služby
139.000,00
Svoz nebezp. odpadu
18.000,00
Svoz odpadu
298.000,00
Svoz tříděného odpadu
62.000,00
Veřejná zeleň
108.000,00
Požární ochrana
1.656.000,00
Zastupitelstvo
856.000,00
Volby do Parlamentu ČR
27.000,00
Volby prezidenta ČR
27.000,00
Místní správa
840.000,00
Finanční operace
39.000,00
Ostatní fin. operace
145.000,00
Transfer OS MAS,SMS
23.000,00

10.285,00
168.559,00
77.263,00
107.928,00
43.422,00
27.650,00
3.519,00
776.100,00
94.194,00
285.220,00
3.336,00
15.000,00
81.814,00
2.624.668,20
4.641,00
5.000,00
2.047,00
14.954,00
50.000,00
8.905,00
480.723,90
31.454,00
16.828,00
223.601,00
280.615,00
6.000,00
90.757,45
131.812,30
1.462,00
70.012,00
8.124,00
244.080,00
42.280,00
92.905,77
1.612.861,00
831.633,00
14.859,00
19.240,30
754.298,64
43.213,22
144.210,00
21.606,00

85,71
94,69
84,90
43,00
10,19
92,17
87,9
96,53
93,26
97,01
6,42
93,75
96,25
99,99
92,82
100,00
68,23
19,9
100,00
28,72
86,00
44,30
93,49
92,02
81,1
100,00
93,56
80,37
73,10
50,36
45,13
81,91
68,19
86,02
97,39
97,15
55,03
71,26
89,80
110,80
99,46
93,93

9.267.993,78

88,54

Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace

Příjmy celkem
Výdaje
1014
1032 (6)
2141 (3)
2212
2219
2221
2310
2310
2321
2341
3113
3312
3314
3315
3319
3322
3326
3113
3330
3341 (9)
3392
3399
3419
3421
3631
3599
3613
3631
3636
3639
3721
3722
3723
3745
5512
6112
6114
6118
6171
63X0
6399
640X

Výdaje celkem

10.467.000,00
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SPOLUTVŮRCE OBUVNICKÉHO IMPÉRIA
(Vzpomínáme našeho rodáka, bývalého prezidenta Bata Shoe Company Augustina Františka Doležala)

Na obou fotografiích (rodinné i pracovní s T. Baťou) je postava Augustina F. Doležala zachycena zcela vlevo.
Mezi jubilei, která jsme uvedli ve fryštáckém kalendáři na rok 2014, připomínáme též fryštáckého rodáka Augustina Františka Doležala (1913–1984).
Pocházel z rodiny kamnáře Augustina Doležala a jeho manželky Karolíny,
rozené Buchtové (k jeho sourozencům
patřili Josef, Karel a Marie, provdaná
Kamenářová). Narodil se v Souhradech,
v domku č. p. 66, později žil s rodiči
a sourozenci v přízemním domku č. p.
5 rolnické usedlosti na náměstí - u školy (dnes tu stojí nákupní centrum). Po
dokončení měšťanky se vyučil obchodníkem. V roce 1930 nastoupil u firmy
Baťa, úspěšně zvládl všechny fáze výroby i řízení (jako dělník, manipulant,
mistr, vedoucí dílny atd.). Vyhrál soutěž
jako nejlepší pracovník. Díky nevšední
píli, zkušenostem, jazykovým a odborným znalostem i příkladné odpovědnosti byl firmou vyslán do zahraničí.
Před zahájením 2. světové války se
podílel na výstavbě Batanagáru u Kalkaty – největšího Baťova obuvnického
komplexu na indickém subkontinentu.
Spolu s desítkami českých vedoucích
pracovníků, kteří tu žili i se svými rodinami, vedl továrny, zaměstnávající přes
6 tisíc dělníků. Otevřeli tu společně
s misionáři kapli, organizovali křesťanské bohoslužby a propagovali českou
kulturu. Augustin Doležal řídil budování
sítě tisíců prodejen a dalších pracovišť,
kupříkladu výrobního centra v Batapuru
(Lahore). Baťovy továrny v Indii postupně zaměstnávaly až 15 tisíc lidí (týdně
tu vyráběli až 400 000 párů obuvi,
z toho 100 000 párů kožených a 300
tisíc párů bot gumových). V roce 1939
otevřel Doležal se svými spolupracovníky další továrny a prodejny v Pakistánu.

V roce 1949 byl jmenován nejvyšším
správcem firmy Baťa v Pakistánu.
V době 2. světové války inicioval
se svými kolegy sbírku na obranu státu (předáno 412 000 Kč), pro potřeby
spojeneckých vojsk bylo dodáno 30
milionů párů obuvi, šlo také o statisíce
padákových zařízení, stanových pláten,
gumových knoflíků a dalšího materiálu.
Československému armádnímu sboru
v Sovětském svazu bylo dodáno 5 000
párů obuvi, včetně kompletní dílny na
opravu botů. Československým uprchlíkům do Sovětského svazu, zejména
ženám a dětem, byla dodána zásoba
šatstva, prádla a obuvi. Baťováci podporovali Červený kříž, organizovali české slavnosti, sportovní soutěže a vydávali publikace. Řada batanagárských
i v Pakistánu působících Baťováků
vstoupila do československých vojenských oddílů v zahraničí. Na počest
osvobození vlasti v roce 1945 byla
v Batanagáru vysazena Lípa svobody.
V roce 1961 odjel Augustin Doležal
s manželkou i dětmi do Spojených států amerických (New York). Bydlel ve vile
dr. Jana Antonína Bati. Byl jmenován
prezidentem všech amerických poboček firmy Baťa v USA (Prezident Bata
Shoe Company I. n. c., Belcamp, stát
Maryland, USA). Ve funkci prezidenta
tu působil až do roku 1975, kdy odešel
do důchodu. Augustin Doležal hledal
možnosti rozvoje firmy také v Indianě,
Západní Virginii a v Kalifornii. Aktivně
působil v USA v místních sdruženích,
krajanských spolcích, v Americkém Sokole, v Rotary Clubu International v Bel

Air a Pakistánu. Až do smrti spolupracoval s Radou Baťových ředitelů. Jako jediný Fryštačan (a jeden z mála Čechů),
si při audienci podal ruku s královnou
britského impéria. Na svůj fryštácký domov nikdy nezapomněl, o čemž svědčí
dopisy mamince a kontakty s rodinou.
Ve Spojených státech amerických působil také další významný Fryštačan-Horňan ve službách Baťovy firmy – Frank
Antonín Koncak. Věnovali jsme jim spolu s jejich příbuznými vzpomínkové večery v městské knihovně v 90. letech
minulého století a roku 2004.
Svou choť, milované děti, přátele
a spolupracovníky opustil před 30 léty
– ve věku 71 let. Skonal v náruči svých
nejbližších dne 27. prosince 1984 (selhání srdce) ve svém domově v Bel Air,
ve státě Maryland, Spojené státy americké. Zanechal po sobě ženu Valerii
a dceru Marii Chumbler, tři syny – Austina, Simona a Marka, dvě vnoučata,
bratra Karla a setru Marii. O jeho úmrtí
a osobnosti informovaly obuvnické
zpravodaje i mnohé americké a kanadské noviny.
Mister Augustin František Doležal
patří k předním osobnostem města
Fryštáku, které by zejména pro mladou
generaci, tonoucí v záplavě svodů a informací všeho druhu, měly být vzorem
a životní výzvou...
(Za cenné informace a laskavé pochopení upřímně děkuji paní Ludmile
Jarcovjákové, roz. Kamenářové, a jejím
dcerám).
S úctou
Slávek Zapletal
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Ať tě nic nezneklidňuje. Kdo má Boha, má všechno.


Don Bosco

4.- 6. července jsme hostili 112 ostravských poutníků. V neděli 4. července
byli celý den na Hostýně a v 17 hodin
přijeli třemi autobusy do Fryštáku. Na
náměstí se seřadili a přišli průvodem
kolem kostela k ústavu, kde byli přivítáni za nepřítomného pana ředitele
P. Mrtvého (byl právě kázat sv. misie
ve Frýdlantě) prefektem P. Dvořákem
a hlavně hudbou – hráli samí klerici.
Po sv. požehnání měli v divadle společnou večeři a znovu přivítání na jevišti
hudbou a veselým proslovem klerika
Metoděje Hasilíka. Muži a chlapci spali
v ústavě, dámy v rodinách po Fryštáku.
5. července po mši svaté a snídani
odjeli na Velehrad a k večeru se opět
vrátili, aby u nás povečeřeli a přenocovali. Byl pro ně uspořádán našimi kleriky a jejich komikem veselý divadelní
program.
6. července se ráno rozloučili a za
zvuků naší hudby nasedali do autobusů, které je měly převézt k návštěvě do
Zlína, Štípy, Lešné, odkud se vraceli
přes Lukov do Moravské Ostravy.
11.–17. července duchovní cvičení pro 112 salesiánů, většinou to byli
klerici z Moravské Ostravy. Kněží exercitantů bylo celkem 22, kleriků 75
a 15 koadjutorů. Kazatelé P. Jančovič
ze Šaštína a P. Žilka z Bratislavy.
22. července odjeli autobusem do
sv. Beňadiku novici v počtu 13 kleriků (mezi nimi Hlavatý, absolvent sexty
a Stanislav Dvořák, maturant) a 2 koadjutoři. Jeli s nimi i 2 aspiranti z Ostravy
a kazatelé exercicií P. Macháň a P. František Lepařík.

Kronika ústavu (15.)

Březen na DISu

školní rok 1936–37

2. a 3. srpna se odstěhovali z prázdninového pobytu od nás ostravští klerici.
16. srpna se začínají vracet do ústavu chovanci z prázdnin. Nalezli nově
vylíčenou kapličku a pečlivě upravené
třídy. O vylíčení a vydrhnutí se postarali
asistenti za pomoci několika chovanců,
kteří přijeli dříve. Do večera tu bylo na
65 chovanců

Dům bude od neděle 2. března od
14.30 hod uzavřen. Přes den budeme
mít pravidelné školení o bezpečnosti
práce a požární ochraně. Otevřeme
opět v úterý 4. března ve 12.00 hod.
Personál domu pro nový školní rok
je pozměněný: ředitelem zůstává P.
Mrtvý, prefektem byl jmenován P. Macháň, katechetou P. Černík, který přišel
z Peru, školním rádcem novokněz P. Karásek, katechetou na venkovské škole
novokněz P. Veselý, který bude vypomáhat v oratoři P. Lepaříkovi. Asistenti:
Bělohlávek, Dombek, Krčmář, Krhut,
Pitrun, Polák, Rochla, Šánek, Vávra, Votruba a Tibenský.
Vyučování je ráno 4 hodiny a odpoledne vycházka do 16 hodiny. Škrabání
bramborů se svěřilo na zkoušku kuchyňskému personálu, chovanci budou mít
jinou práci s úklidem ústavu. Překvapením pro chlapce i pro celý Fryšták bylo
zavedení sirény namísto zvonku. Přivezl
ji z Brna a zapojil chovanec Kašík hned
14. srpna.
P. Lepařík odjel s panem ředitelem
do Kroměříže na operaci slepého střeva.
22. srpna nás navštívil privátní biskup brněnský Dr. Kupka. Zastavil se
u nás na zpáteční cestě ze sv. Hostýnu
a po přivítání hudbou si prohlédl ústav,
ale po hodince se rozloučil, neboť spěchal. V ředitelně se mu dostalo občerstvení.

Trocha statistiky za minulý rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Počet kurzů

6
21
29
40
32
38
44
53
61
56
60
62
76
78
82

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Počet
2
spolupracujících 7
11
škol

21
20
21
19
20
19
25
23
24
27
28
28

2004
2005
2006

Počet
14
instruktorů
33
na kurzech

32

2007

29

2008

35

2009

38

2010

31

2011

37

2012

45

2013

53
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Klub maminek b ř e z e n
Klub maminek naleznete v prostorách
Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi
(odbočka vpravo před restaurací U Žáků).

Najdete nás na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

• Program – pravidelné úterky
od 9:30 do 11 hod.

hod. Kroužek pro rodiče s dětmi od 1
a půl roku do 4 let. Hraní s didaktickými, motorickými pomůckami a hračkami s prvky montessori pedagogiky,
které rozvíjí dětskou soustředěnost,
motoriku a kreativitu.
Je třeba se vždy předem přihlásit na
klubový mail nebo na tel. 605 482839.
Příspěvek 50 Kč/dítě.

4. 3. HERNA PRO DĚTI
11. 3. MASOPUSTNÍ ÚTERÝ – povídání,
tvoření, volné hraní
18. 3. JARNÍ POHLAZENÍ – tvoření jarní
knížečky pro děti, volné hraní
25. 3. HRAVÉ DOPOLEDNE s paní Lenkou Smažínkovou – plné básniček,
pohádek, pohybu a tvoření v souladu
s dětskou duší. Navazuje na velmi
úspěšné loňské setkání, které se dětem i maminkám velmi líbilo, 100 % DOPORUČUJEME!

V DUBNU PŘIPRAVUJEME
Na program je třeba se předem přihlásit
na klubový mail. Změna programu vyhrazena.
• Pravidelný program u Vlaštovek

• Program pro děti a veřejnost
28. 3. Páteční tvořivá dílna
VÝROBA POMŮCEK PRO DĚTI od 2 do
10 let. Začátek v 17 hod.
Zapojte se do projektu vyrábění pomůcek pro Vaše děti, případně jen
podpořte svojí pomocí dobrou věc. Vytvořené pomůcky budou u Vlaštovek
sloužit k výchovně vzdělávacím kroužkům a programům s dětmi. Mohou se
stát také pomocníkem při přípravě do
školy. Účastníci dílny si budou moci
vytvořené pomůcky zdarma po dobu
jednoho týdne zapůjčit. Občerstvení zajištěno.

CHYTRÉ HRANÍ – s Renčou Richterovou každou středu od 15:30 do 17 hod.
Kroužek pro předškolní a mladší školní
děti bez rodičů vždy tematicky zaměřený. Povídání, hraní a tvoření s využitím
montessori pedagogiky a pomůcek.
Březnová témata: 12. 3. – Šest
předvelikonočních nedělí, 19. 3. – Jaro,
26. 3. Den ptactva a první dubnový termín 2. 4. – Den dětské knihy. Děti je
třeba vždy předem přihlásit. Příspěvek
80,- Kč / dítě.

2. 4. STŘEDA od 9:30 hod. – již třetí
ročník setkání maminek a dětí v městské knihovně ve Fryštáku – svět dětské
knihy očima našeho pana knihovníka.
Navážeme na velmi úspěšné loňské
povídání o zajímavých, nejen dětských,
knihách s příchutí a vůní čaje a vlastními přinesenými dobrotami. Těšíme se
na Vás.

ZVÍDÁLEK – s Romčou Jančíkovou
ve čtvrtek nebo pátek od 10 do 11:15

Setkání s fyzioterapeutem
Oddíl tai-či Fryšták pořádá dne 20. 3. 2014 tradiční
povídání a společné cvičení s fyzioterapeutem zlínské nemocnice Ing. Marcelem Meravým. Cvičení se uskuteční
v tělocvičně základní školy ve Fryštáku v době od 19 do
20.30 hodin.
Téma setkání s fyzioterapeutem bývá každý rok jiné, letos to bude Dynamická neuromuskulární stabilizace – metoda prof. Pavla Koláře. Jde cvičení ve vývojových polohách
pohybového systému malých dětí, aplikované na dospělých.
„Tato rehabilitační, ale také tréninková technika dle prof.
Koláře úspěšně léčí bolesti páteře, svalů i kloubů. Šetrně
a efektivně Vás vrátí k aktivnímu životu nebo zvýší Vaše sportovní výkony. Základním cílem v obecné rovině je zlepšení
segmentální stability páteře a aktivace hlubokých stabilizátorů trupu. Cílem DNS je uvědomění si neutrálních, pro tělo
ekonomicky nejvýhodnějších poloh jednotlivých částí těla
nejprve ve statických pozicích a pak také v dynamických aktivitách.
Opakovaně bylo experimentálně zjištěno, že aktivace bránice, pánevního dna, břišních a zádových svalů (tedy svalů,
které zajišťují zpevnění trupu pro umožnění pohybu končetin)
předbíhá pohybovou činnost horní a dolní končetiny. Aby-

chom tedy mohli provést jakýkoli pohyb, musí být nejprve
stabilizován trup.“
Tohoto setkání s fyzioterapeutem Ing. Meravým se může
zúčastnit kterýkoliv zájemce, pokud si přinese vlastní podložku na cvičení. Vstup je zdarma.
www.taicifrystak.estranky.cz
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Již výborná úroda švestek v roce
2013 položila dobrý základ pro skvělý večer při dalším ročníku degustace
O nejlepší slivovici na Kvapilce.
Po roce jsme se v pátek 7. února
opět sešli u Lidušky a Vlastíka Konečných v jejich pohostinné garáži, abychom vyhodnotili švestkovou sezónu
roku 2013.
Zdařilá pozvánka (Tomáše Prusenovského) přilákala na sousedské posezení
36 dospělých a 13 dětí. Ve stanoveném
termínu bylo odevzdáno 24 vzorků a ke
koštu se přihlásilo 16 degustátorů. Minutou ticha jsme uctili památku našeho souseda Jaroslava Hřebačky, který
už vše sleduje z mráčku nad Kvapilkou.
Celou akci oficiálně zahájil jeden z nejlepších fryštáckých degustátorů Jožka
Rafaja přípitkem „nepijeme, abychom
padali, ale abychom se povznesli“. Dále

VI. ročník degustace slivovice na Kvapilce
zavzpomínal na předcházející ročníky
a seznámil všechny se zásadami pro
hodnocení.
Utajené vzorky se objevily na stole, který se prohýbal pod uzenářskými
výrobky, ale také dobrotami, které připravily naše hospodyňky. Opakovala se
situace z předchozích let, kdy po ochutnávání novinek následovala výměna
receptů a zkušeností s jejich přípravou.
Našich 16 degustátorů zodpovědně
posuzovalo předložené vzorky. Vlastní
hodnocení bylo provázeno vtipnými ústními poznámkami, ale i zápisy na hodnotícím archu (lepidlo, kopřivy atd.). Po
90minutovém ochutnávání následovalo
odevzdání bodovacích lístků. Určená
nezávislá komise pod vedením Martinky Konečné se odebrala ke zpracování
výsledků. Chvíle napětí, jak to dopadne,
byly doprovázeny vzpomínkami na před-

chozí ročníky, ale také na vtipné reakce
našich dětí a vnuků v různých situacích.
Po napsání diplomů jsme mohli začít s vyhlašováním výsledků. Jak to dopadlo? Všech 24 vzorků bylo poctivých
a u degustace žádného z nich chuťové
pohárky netrpěly. Dokonce zaznělo, že
z prvních dvanácti mohl být na „bedně“
kterýkoliv vzorek, tak málo se lišily. Na
„bedně“ bylo místo jen pro tři nejlepší
z nejlepších, a to:
- bronzová medaile – 3. místo – vzorek Vlastimila Konečného
- stříbrná medaile – 2. místo – vzorek Petra Běláka
- zlatá medaile – 1. místo – vzorek
Petra Burdy (zeť Zdeňka Orsavy),
jehož jméno bude zvěčněno na putovním poháru a jeho vzorkem se bude
otvírat VII. ročník degustace.
Všichni přítomní se dobře bavili sle-

dováním komentářů našich hodnotitelů
při zveřejňování umístění jednotlivých
vzorků.
Nejlepším degustátorem byl vyhlášen Jirka Rafaja, jehož chuťové pohárky
vykázaly nejvyšší kvalitu.
Celý večer provázela skvělá atmosféra, kterou vystihují verše z pozvánky
na tuto akci:
Každý, kdo Kvapilku za domov má,
zpívá, tančí, pije a směje se rád,
na svého souseda se od srdce usmívá
a nečeká ho žádný pád.
Jeden druhému je oporou,
velké starosti hned menší jsou,
nejen když se společně radují,
život, lásku a pokoru milují.
Díky za krásný večer plný pohody…
Alena Dofková

Koupím menší pozemek
(400 – 600 m²)
vhodný pro výstavbu RD
ve Fryštáku.

Nejedná se o realitní kancelář.
Za nabídky děkuji.

Tel. 731 488 247
Studentka VŠ z Fryštáku
nabízí hlídání dětí.
V případě zájmu volejte
na mob. 777 936 077
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Ohlédnutí
za Tříkrálovou sbírkou
Co se týká letošní Tříkrálové sbírky, tak výsledky byly zveřejněny v minulém únorovém čísle FL. Objevují se
však stále otázky, jak se postupuje při
nakládání s penězi ze sbírky. K tomu
uvádím následující.
Pokladničky jsou před sbírkou úředně zapečetěny na MěÚ Fryšták a poté
opět úředně rozpečetěny a spočítán
výsledek. Ještě tentýž den jsou peníze
odeslány na účet Charity ČR. A poté čekáme na jednotlivé výzvy k navrácení
zhruba poloviny výtěžku sbírky zpět do
Fryštáku. Většinou jsme zařazeni až na
poslední výzvu a peníze se vrací někdy
po letních prázdninách během měsíce
září. Pak následuje přerozdělení peněz
jednotlivcům nebo rodinám.
Ptáte se podle čeho?
Spolupracujeme s MÚ Fryšták, OÚ
Lukoveček, Výborem pro rodinu, ředitelstvím ZŠ Fryšták i konkrétními občany.
A zde je právě prostor pro vás, všímavé a komunikativní Fryštačany, kterým
není lhostejné, jak se komu v dnešní
nelehké době žije. Zajímejte se o své
okolí, citlivě si všímejte, zda někdo potřebuje finanční pomoc, kdo má nějaké
zdravotní či jiné potíže, např. s bydlením, se ztrátou zaměstnání, někdo má
více nezaopatřených dětí, zda nežije na
hranici životního minima atd. Případně
se nestyďte ozvat se sami, pokud si
myslíte, že tuto podporu potřebujete,
zda jste potřební právě vy...
Částka, kterou jednotlivci nebo rodiny obdrží, není nijak vysoká, když uvážíte, že se má rozdělit 50.000,- na 10
dílů. Je to spíše taková morální podpora, že lidé si uvědomí, že v tom nejsou
tak úplně sami. A že se neuvádí přímo,
kdo peníze dostal? Nedivte se, stále
mezi námi žije dost nepřejících občanů, kteří na tom nejsou tak zle hmotně
a sami by se ptali: „Proč zrovna ten
nebo onen dostal..…?“ Jisté je, že přerozdělení sbírky nemůže být nikdy úplně
spravedlivé právě proto, že se opravdu
potřební většinou nikdy nepřihlásí..
Tříkrálová sbírka tedy ve Fryštáku,
Lukovečku a Vítové opravdu pomáhá….
Náměty na přímou pomoc přijímá
dobrovolná Charita Fryšták: o. Miroslav
Dibelka, Ludmila Görigová, Jana Jasenská, paní Dana Konečná MÚ Fryšták,
členové výboru pro rodinu, ředitelství
ZŠ Fryšták, osadní výbor ve Vítové, OÚ
Lukoveček.
Za dobrovolnou Charitu
Jana Jasenská

Možná si jen stačí zajet pro radu
Během února jsme s Jiřím Sadilou podnikli dva výlety. V Holešově jsme si nechali vysvětlit panem Bednárkem výhody a nevýhody zpoplatněného parkování v centru
asi dvanáctitisícového města. Od paní Zekicové jsme se o týden později dozvěděli,
jak funguje regulace parkování pomocí parkovacích kotoučů v Napajedlích. Ujistili
jsme se, že ve Fryštáku se nepotýkáme s ničím, co by už nemělo řešení jinde.
Co mají obě města společného? Obě řešila nedostatek volných parkovacích
míst převážně v centru. V obou případech musel někdo převzít iniciativu, provést
analýzu a zjistit, proč jsou parkoviště během pracovních dnů plná. V obou případech
se zjistilo, že centra slouží jako odstavné plochy a tudíž neplní své původní poslání. V obou případech hledali inspiraci v jiných městech. V obou městech zavedli
regulaci a dosáhli zvýšení dostupnosti tamních obchodů, institucí, restaurací nebo
úřadů. V obou městech toto provázela důsledná kontrola městské policie. V obou
případech se částečně přesunulo záchytné parkování z centra do okolních ulic.
Placené parkoviště v Holešově
Výhody: spolehlivě reguluje parkování, zvyšuje HDP, snižuje nezaměstnanost,
neomezuje délku doby parkování. Nevýhody: vysoká pořizovací cena (100-170 tisíc
Kč za kus), potřeba více automatů, provozní náklady (instalace, údržba, servis, pojištění, papír, vybírání financí, zastarávání technologie, obnova), riziko, že se automat nesplatí, nepopulárnost u uživatelů (musíte mít drobné mince), nutnost hlídání
výnosnosti, z podstaty prodlužuje dobu zavedení (schvaluje zastupitelstvo, nutnost
výběrového řízení, zvyšování rizika korupce), a jiné.
Parkovací kotouče (PK) v Napajedlích
Výhody: spolehlivě reguluje parkování, velmi nízké náklady na zavedení (asi do
5 Kč / kotouč, auto, možnost tisku PK z grantu), rychlost zavedení (již za 3 měsíce,
schvaluje rada), popularnější varianta regulace – uživatel nic neplatí, možnost individuálního designu PK, možnost využití i v jiných městech.
Nevýhody: omezuje parkování na maximálně stanovenou dobu (1 nebo 2 hodiny), je zapotřebí PK stále vozit v autě, větší nárok na morálku uživatelů.
Ještě nám zbývá…
Provést analýzu parkování na náměstí ve Fryštáku, zjistit postřehy lidí pracujících ve službách v bezprostřední blízkosti náměstí, zjistit možnosti spolupráce
města a policie při případné kontrole dodržování regulovaného parkování a konzultovat se zastupiteli města projekt plánované nové podoby náměstí, kde se s regulací parkování již počítá. Podat návrh optimální varianty na Radu města Fryštáku.
S informacemi, které máme zatím k dispozici, se osobně přikláníme k jednodušší
variantě parkovacích kotoučů a omezené době parkování, a to pouze na části parkoviště mezi parkem a ostrůvkem autobusové zastávky.
Tomáš Černý

Pokračování na str. 18
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Názory Fryštačanů k parkování na náměstí...
Myslím si, že zpoplatnění parkování
na náměstí pomůže jen částečně. Je tu
spousta lidí, kteří tu parkují a pracují na
náměstí nebo v blízkosti náměstí nebo na
náměstí bydlí a garáž nemají. Dovedu si
představit v případě zpoplatnění, že řidiči
budou parkovat v postranních uličkách,
které jsou úzké a tudíž se stanou těžko
průjezdné.
Zdeňka Vidlářová, Věneček Fryšták

V měsíci březnU 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Jiří Adamík
Miluše Adamíková
Vladislav Barbořík
Radmila Bednaříková
Marie Černá
Božena Jančaříková
Věra Jarošová
Karel Juráň
Emília Končáková
Milada Krajčová
Ludmila Málková
Zdeňka Matulová
Marie Mičíková
Marie Miklová
František Pančocha
Ludmila Richterová
Jiří Straka
Vlasta Šimková
Maria Turková
Josef Vajďák
Zdenka Žmolíková
ZLATOU  SVATBU  – 50 let od
uzavření manželství – slaví manželé
STANISLAV a VLASTA MIKULÍKOVI.

Blahopřejeme!

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

Poděkování
S hlubokou bolestí v srdcích budeme navždy vzpomínat na pana Rostislava Svačinu, děkujeme všem za projevy
soustrasti a krásné květiny.
Zarmoucená manželka Libuše
a dcery Libuše a Alexandra s rodinami.

Dny plynou jako tiché řeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá

a nedá zapomenout…
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Nepamatuji si, že bych někdy na náměstí nezaparkoval, a to tam pakuji skoro
denně. Pokud by zde mělo být placené parkoviště, tak bych uvítal, aby prvních 15 min
parkování bylo zdarma, myslím, že hodně
lidí, včetně mě, zde zaparkuje, zajde do
obchodu, nebo na poštu a odjíždí. Bylo by
také vhodné vytvořit parkoviště z ulice za
školou a obchodem, ze které by se nejspíš
musela stát jednosměrná ulice.
Aleš Soukup, Z kola ven
Přimlouvala bych se spíš za parkovací
kotouče. Můj muž též a dokonce revolučně navrhuje pouze půlhodinu na náměstí.
Já jsem asi spíš pro tu hodinu s ohledem
na starší spoluobčany. Jenže já vidím jiný
problém: kde se dá zaparkovat mimo centrum města? Myslím, že lidé by byli ochotni popojít od auta zaparkovaného někde
dál, ale opravdu mě vůbec nenapadá,
kam tedy s tím autem zajet.
Mirka Končáková, Taji Fryšták
Já osobně jsem proti zavádění parkovacích automatů na náměstí. Například
parkování v Holešově na náměstí je pro
mě omezující, nechce se mi vydávat zbytečně peníze za parkování (i krátkodobé),
proto se obchodům a službám v této lokalitě vyhýbám.
Jana Hrabíková, ČSV Fryšták

Za sebe s parkováním ve Fryštáku nemám problém. Pokud se stane, že místo
nenajdu, hledám opodál a vždy v klidu zaparkuju. Sice to je do obchodu o pár kroků
dál, ale to je daň za to, že dnes máme
auto skoro každý a je tedy třeba se s tím
smířit. Myslím, že parkování ve Fryštáku
by nemělo být zpoplatněné. Bezplatné
parkování by, dle mého, mělo být službou občanům. Tedy alespoň něco málo,
co ještě není za poplatek. Udržme si tuto
výhodu pro občany a buďme v něčem jiní
a vstřícní než velká města.
Míša Nutilová, Vlaštovky Fryšták
Já nemám problém s parkováním na
náměstí ve Fryštáku. Ještě se mi za ta léta
nestalo, že bych v době, kdy to potřebuji,
nezaparkoval na náměstí nebo v jeho okolí. To okolí bych zdůraznil, protože mi tak
připadá, že trváte na zaparkování pouze
tam, kde se vám to musí hodit v tu chvíli.
Bedřich Bělák, Skaut Fryšták

Čtvrtá farmářská
sezóna zahájena
Děkujeme Radě města Fryštáku
za obnovení možnosti prodeje a nákupu farmářských produktů každý pátek
na náměstí tak, jak jste zvyklí. I my
už se těšíme na šibalský úsměv pana
Němce, který nám pravidelně dováží
široký sortiment mléčných výrobků,
domácí králiky a kuřata. Časem vás
budeme informovat i o dalších prodejcích. Prodejní sezóna se naplno
rozjede 19. dubna, kdy se bude konat velký velikonoční Farmářský trh.
A vy přespolní, snad budete mít kde
zaparkovat.

POZVÁNKA
Kdyby chleba nebylo,
kdyby slunce nebylo,
kdyby všechny vody vyschly,
kdyby stromy navždy uschly,
maminčino dobré srdce
svět by opět stvořilo.
U příležitosti Mezinárodního dne žen srdečně zveme všechny spoluobčany
k přátelskému posezení s hudbou a recitací nazvanému ČAS RŮŽÍ.
Akce se koná se v úterý 11. 3. 2014 v 16,00 hodin v jídelně ZŠ Fryšták
(vstup od hřiště).
K tanci a poslechu bude hrát „Vítovecká 1“. V kulturním programu se představí PhDr. Česlav Zapletal a Ing. František Odstrčil. Jako host vystoupí místopředsedkyně Senátu parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Pro všechny ženy bude připravena malá pozornost.
Na Vaši účast se těší členové místní organizace ČSSD Fryšták a její hosté.
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AUTOVRAKŮ

placená inzerce

ODVOZ A Ekologická
LIKVIDACE

včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

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

Český výrobce kotlů VIADRUS
- zastoupený společností

ELEKTROPLYN LUKOV
Vás zve na výstavu
Stavebnictví THERM 2014
ve dnech 27. – 29. 3. 2014
ve sportovní hale Novesta Zlín.

placená inzerce

autovrak –– vyplatíme
vyplatíme 1000,autovrak
1000 Kč
Kč

Náš venkovní stánek nabízí
kotle na tuhá paliva v emisní třídě 3.
Novinkou letošního roku je
nejlevnější kondenzační kotel na trhu.

NAVŠTIVTE NÁS
A PODPOŘTE ČESKÉHO VÝROBCE KOTLŮ!
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placená inzerce

placená inzerce

Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zajišťujeme veškeré pohřební a kremační služby
■
■
■
■
■
■

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

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

Kvítková 248, 760 01 Zlín (roh Kvítkové a Lorencové 1. patro)
tel. 577 434 534 / mob. 723 490 883 – NON STOP

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.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz

placená inzerce
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