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S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané!
Mimo jiné už i toto lednové vydání
našich Fryštáckých listů nám sděluje nezvratitelnou skutečnost, že jsme
všichni společně opět vstoupili do nového roku. Před několika dny jsme se tedy
– po vánočním rozjímání a silvestrovském veselí – rozloučili s rokem 2012
a přivítali ten nový, který bude mít v posledním dvojčíslí letopočtu pro někoho
onu obávanou – magickou třináctku.
Využívám tedy času, kdy každý z nás,
třebaže byť někdy jen ve skrytu duše,
rekapituluje období uplynulých dvanácti
měsíců, a dovolím si alespoň v krátkosti ohlédnout se za minulým rokem z pohledu samosprávy našeho města.
Do r. 2012 město vstoupilo (koneckonců jako každoročně záměrně) tzv.
rozpočtovým provizoriem, aby – na základě výsledků hospodaření předcházejícího období – nastavilo priority aktuálního roku, a to s ohledem i na záměry
dlouhodobější. Všechno ovšem mělo být
nakonec jinak. Jak jste jistě zaznamenali, informace hygieniků o stavu vnitřního prostředí školky z hlediska výskytu
minerálních a azbestových vláken znamenala v plánech zastupitelstva „dokonalou“ čáru přes rozpočet v absolutním
významu slova – vyvolala zásadní přehodnocení doslova všeho. Tomu koneckonců odpovídá i intenzita, četnost zasedání jednotlivých orgánů města, kdy
pro ilustraci uvádím, že proběhlo celkem
patnáct zasedání zastupitelstva (dle zákona se schází dle potřeby, minimálně
však jednou za tři měsíce), rada pak
(k datu vzniku článku) zasedala pětadvacetkrát. K tomu lze přičíst i zasedání poradních orgánů vedení města,
jednotlivých výborů či komisí, o jejichž
stanoviska se zastupitelé opírali. Od
16. 2. 2012 se tedy veškeré dění ve
městě, dalo by se říci, odvíjelo od řešení odstranění azbestu v objektu mateřské školy. Dnes mohu konstatovat, že
město, nebo spíše hlavně rodiče a děti,
mají de facto kompletně novou školku, která se zrodila díky obrovskému
úsilí a tvrdé práci všech zúčastněných
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Blahopřání
Na slavnostním shromáždění ke 120. výročí založení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského obdrželo v sále Senátu ve Valdštejnském
paláci dne 28. listopadu 2012 celkem 22 významných osobností z řad vědců,
spisovatelů, pedagogů a odborných pracovníků v oblasti výstavnictví a muzejnictví z různých zemí jako je Holandsko, Německo, Izrael a také Česká republika,
bronzovou medaili J. A. Komenského.
Mezi nominovanými byla ikona naší školy Mgr. Sylva Knedlová, která obdržela
bronzovou medaili za šest desetiletí poctivé tvořivé práce ve školství, písemnictví
a organizaci výstav ukazujících kulturní dědictví Fryštačanů. Tato akce byla uspořádána pod záštitou paní Livie Klausové a ocenění předávala ředitelka muzea
J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková. Slovem celou akci provázel známý
moderátor Michal Jančařík.
Pro nositele ocenění byl uspořádán galakoncert nazvaný Slavné evropské
housle v podání Jaroslava Svěceného, za klavírního doprovodu Václava Máchy. Po
překrásném kulturním zážitku, gratulacích a fotografování následovala prohlídka
nové expozice muzea J. A. Komenského.
Vážená paní učitelko, dovolte, abychom se i my připojili ke gratulantům.
Medaile J. A. Komenského je zhotovená podle dřevorytu prof. Jana Uhra, který
portrét Komenského vyřezal do lipového dřeva v tiskárně Diez an der Lahn, kde byl
nacisty uvězněn za účast v odboji. Dne 27. 10. 1942 byl popraven v Plötzensee.
Bronzová plaketa byla zhotovena k uctění jeho památky v roce 1992 a od té doby
je udělována významným osobnostem, které působí na poli vzdělávání a šíří pedagogický odkaz J. A. Komenského.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 13/2012/VI ze dne 7. 11. 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku č. Z 12/2012/VI ze dne 8. 10.
2012 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města Fryštáku v návaznosti na zápisy RMF č. R 20/2012/VI ze dne 3. 10.
2012 a RMF č. R 21/2012/VI ze dne 17.
10. 2012 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku ke
dni 7. 11. 2012 vč. dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO č. 10/2012 s tím,
že dochází k použití investičního úvěru
přijatého v roce 2012, a to ve výši 8 mil.
Kč. Předpokládané příjmy rozpočtu města Fryštáku na rok 2012 po všech dosavadních rozpočtových úpravách včetně RO č. 10/2012 činí 45,267.000 Kč
a předpokládané výdaje činí 53,204.000
Kč. Deﬁcit rozpočtu města na rok 2012
ve výši 7,937.000 Kč ve třídě 8 je kryt
přijatým úvěrem ve výši 8 mil. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 5/2012 byly mj.
sníženy výdaje o 63.000 Kč ve prospěch
třídy 8 na zvýšení splátek úvěru přijatého u KB, a. s., z důvodu nedostatku
ﬁn. prostředků na splácení úvěru v roce
2011, což znamená operace ve třídě 8 –
ﬁnancování na úrovni 7,937.000 Kč.
• ZMF bere na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření města Fryštáku za posuzované období 1. 1. 2012 –
30. 6. 2012 bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření Darovací
smlouvy mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem, na převod Domu s chráněným bydlením Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje statut Domu s byty pro
důchodce Fryšták podle předl. návrhu.
• ZMF schvaluje Pravidla pro pronajímání bytů v Domě s byty pro důchodce
Fryšták podle předloženého návrhu.
• ZMF schvaluje Domovní řád Domu

s byty pro důchodce Fryšták podle předloženého návrhu.
• ZMF doporučuje RMF schválit předložený návrh Smlouvy o nájmu bytu v Domě
s byty pro důchodce Fryšták s tím, že povinnost kauce se nevztahuje na klienty
přecházející z DCHB.
• ZMF doporučuje RMF výši ceny nájmu
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
podle předloženého návrhu kalkulace, tj.
80,- Kč/m²/měsíc.
• ZMF doporučuje RMF uzavřít smlouvy o nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce Fryšták se všemi klienty Domu
s chráněným bydlením Fryšták, kteří
mají ke dni převodu platně uzavřenou
nájemní smlouvu.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku mezi
městem Fryšták, a fou STAVYMA, spol. s
r. o., Otrokovice, kterým se celková cena
díla snižuje o objem méně prácí a pov.
starostu podp. tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje dokument „Zásady udělování cen města Fryštáku“ podle předloženého návrhu.
• ZMF schvaluje udělení čestného občanství města Fryštáku Ing. Radoslavu
Mlčochovi. Usnesení č. U Z 13/2012/
VI/06 bylo přijato, ale pro návrh nehlasoval nadpoloviční počet zastupitelů, tudíž
je návrh negativní.
• ZMF s ohledem zejména na veřejný zájem ze strany města Fryšták, spočívající
v získání vlastnického práva k pozemku
pod místní komunikací, a převodu nepotřebného nemovitého majetku na jiný
subjekt, schvaluje směnu pozemků p. č.
474/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, ve vlastnictví p. S. Čady,
Fryšták, za městský pozemek p. č. 531/
2 – zahrada, o výměře 129 m², k. ú.
a obec Fryšták, s podmínkou uznání
shodné ceny pozemků, úhrady nákladů
na vklad, znaleckého posudku a daně z
převodu nemovitostí žadatelem a schva-

luje uzavření směnné smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcných břemen mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou Telefónica Czech Republic, a. s. , Praha ke stavbě podzemního komunikačního vedení s názvem
„16010-014810 Fryšták, Dolní Ves,
Přehradní, 8RD, ÚPS“, umístěného na
pozemcích p. č. 954/1 a 955/3, oba
k. ú. Fryšták, za cenu věcného břemene a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy č.
014130001335/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem
„Fryšták, p. Balajka, kabelová smyčka
NN“, umístěné na části měst. pozemku
p. č. 383/30, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
za cenu věcného břemene a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy č.
014130001331/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem
“Fryšták, p. Kolaja, přípojka NN“, umístěné na části měst. pozemků p. č. 103/2,
105/5 a 105/6, vše k. ú. Fryšták, za
cenu věcného břemene a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro výběr a zpracování návrhů
na obnovu památek v MPZ MF bez přip.
• ZMF bere na vědomí příkaz starosty
města k provedení inventarizace majetku města za rok 2012 bez připomínek.
• ZMF schvaluje čerpání investičního
úvěru přijatého od Komerční banky, a. s.,
v plné výši, tj. 8 milionů korun, a začlenění těchto prostředků do rozpočtu města Fryštáku již v r. 2012.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 22/2012/VI ze dne 14. 11. 2012 (Výběr)
• RMF schvaluje ke dni 15. 11. 2012
zveřejnění záměru pronájmu vodohospodářské infrastruktury – stavby
„Kanalizace Fryšták, část pravobřežní
stoka Dolní Ves“, a to spol. Moravská
vodárenská a. s., Olomouc, a schvaluje zveřejnění záměru uzavřít příslušnou
smlouvu o nájmu a provozování kanalizace mezi městem Fryšták a výše uvedenou společností, a to na dobu neurčitou a v ceně ročního nájemného.
• RMF schvaluje ke dni 15. 11. 2012
zveřejnění záměru pronájmu vodohos-
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podářské infrastruktury – stavby „Dokončení kanalizace – DO 01 – Kanalizace splašková – Horní Ves – Lesní čtvrť“,
a to spol. Moravská vodárenská a. s.,
Olomouc, a schvaluje zveřejnění záměru uzavřít příslušnou smlouvu o nájmu
a provozování kanalizace mezi městem
Fryšták a výše uvedenou společností,
a to na dobu neurčitou a v ceně ročního
nájemného.
• RMF schvaluje ke dni 15. 11. 2012
zveřejnění záměru pronájmu vodohospodářské infrastruktury – stavby „Kana-

lizace Fryšták, IV. stavba – SO Kanalizace Horní Ves k vodní nádrži“, a to spol.
Moravská vodárenská a. s., Olomouc,
a schvaluje zveřejnění záměru uzavřít
příslušnou smlouvu o nájmu a provozování kanalizace mezi městem Fryšták
a výše uvedenou společností, a to na
dobu neurčitou a v ceně ročního nájemného.
• RMF schvaluje ke dni 15. 11. 2012
zveřejnění záměru pronájmu vodohospodářské infrastruktury – stavby „Dokončení kanalizace Fryšták – SO 01
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2013

Stoka SA 1, SO 02 Kanalizace U Žáků“,
a to spol. Moravská vodárenská a. s.,
Olomouc, a schvaluje zveřejnění záměru uzavřít příslušnou smlouvu o nájmu
a provozování kanalizace mezi městem
Fryšták a výše uvedenou společností,
a to na dobu neurčitou a v ceně ročního
nájemného.
• RMF schvaluje předložený návrh
smlouvy o odvádění odpadních vod do
veřejné kanalizace Fryšták – Vylanta.
• RMF schvaluje uzavření smluv o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace Fryšták – Vylanta, a to mezi
městem Fryšták, a majiteli jednotlivých
nemovitostí, napojených do kanalizace
Fryšták – Vylanta, a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke smlouvě o výpůjčce části kinosálu mezi městem Fryšták, a Základní
uměleckou školou Morava, s. r. o., Zlín,
kterým se upravuje čl. III odst. 2 smlouvy - Cena za poskytované služby, a to
tak, že výše původních nákladů spojených se zajištěním provozu se snižuje
na částku ve výši 300,- Kč/den/paušálně, vše za účelem zajištění zázemí pro
výuku literárně-dramatického oboru,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
3 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě digitální technické mapy obce uzavřené mezi městem
Fryšták, a Zlínským krajem, za účelem
změny ročního ﬁnančního příspěvku za
správu DTM ZK z původních 10.656,Kč/rok na 13.734,- Kč/rok, a to pro období od 1. 11. 2012 do 30. 10. 2017,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 4
k licenční smlouvě 1049/2005 uzavřenou mezi městem Fryšták, a fou GEPRO,
spol. s r. o., Praha, za účelem převodu
práv k užívání počítačového programového vybavení a dat (na bezplatné zapůjčení upgrade verze 10 a USB klíče),
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• RMF neschvaluje poskytnutí peněžitého daru žadateli Oblastní charita Červený Kostelec na zkvalitnění péče o lidi
v Domu sv. Josefa, se sídlem Žireč,
Dvůr Králové nad Labem.
• RMF bere na vědomí nabídku M. Vlčkové a Z. Sýkorové na zajištění ﬁnanční kontroly hospodaření příspěvkových
organizací zřízených městem Fryšták
a ukládá Ing. S. Velikovskému, CSc.,
osobně projednat bližší okolnosti případné spolupráce.
• RMF v návaznosti na kalkulaci předloženou Ing. M. Jaškem ve věci stanovení

prodejní ceny publikace Zázračné světlo schvaluje cenu za publikace:
výtisk brožovaný ve výši 285,- Kč/ks vč.
DPH; výtisk vázaný - s pevnou vazbou
ve výši 322,- Kč/ks vč. DPH; a schvaluje bezplatnou distribuci vždy v počtu
150 ks u brožované vazby i u pevné.
• RMF bere na vědomí sdělení fy KRODOS BUS a. s., Kroměříž, o změnách
v jízdních řádech na lince 770370 Bystřice pod Hostýnem-Holešov-FryštákZlín bez připomínek.
• RMF bere na vědomí nabídku fy BOKS
s. r. o., Lelekovice, na pořízení hlasovacího systému pro jednání zastupitelstev
v přibližné cenové relaci 110.000,- Kč
a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF bere na vědomí vyhodnocení
cenových nabídek na výměnu okenních
systémů v objektu Šenku v Horní Vsi,
akceptuje jako nejvhodnější nabídku
spol. OKNO, spol. s r. o., Želechovice,
a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a fou OKNO,
spol. s r. o., na výměnu okenních systémů v objektu Šenk“ v Horní Vsi, č. p.
391 ve Fryštáku, pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zprávu Mgr. L.
Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták, p. o.,
o odstranění nedostatků zjištěných
kontrolou KHS ZK ze dne 9. 10. 2012
s tím, že ukládá řediteli ZŠ Fryšták,
p. o., Mgr. L. Sovadinovi nárokovat výdaje spojené s odstraněním zjištěných
nedostatků v návrhu rozpočtu města
Fryšták pro rok 2013.
• RMF v rámci veřejné zakázky na akci
„Kanalizační přípojka a zemní práce pro
vodovodní přípojku – Víceúčelové zařízení č. p. 100 Vítová“ vyhlašuje vítěze
tohoto řízení, a to ﬁrmu NOVAAGROTIS,
s. r. o., Zlín - Kostelec, schvaluje uzavření smlouvy o dílo za účelem realizace
stavby „Kanalizační přípojka a zemní
práce pro vodovodní přípojku – Víceúčelové zařízení č. p. 100 Vítová“, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 323/80 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 3 m², a pozemku
p. č. 275/20 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 169 m², oba
k. ú. a obec Fryšták, žadateli ﬁrmě PADOZA, s. r. o., se sídlem nám. Přátelství
1518/2, 102 00 Praha 10 – Hostivař,
IČ27717470, zast. p. P. Doležalem, jednatelem společnosti.
• RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku
mezi městem Fryšták, a Ing. J. Sadilou,
Fryšták, na výpůjčku části nebytových
prostor kina ve Fryštáku, a to kinosálu,
pro pořádání pravidelných čtvrtečních
schůzek žonglérského kroužku Žong-

loDISk, na dobu určitou (23 čtvrtků –
15. 11. 2012, 22. 11. 2012, 29. 11.
2012, 6. 12. 2012, 13. 12. 2012, 20.
12. 2012, 3. 1. 2013, 10. 1. 2012, 17.
1. 2013, 24. 1. 2013, 31. 1. 2013, 7.
2. 2013, 14. 2. 2013, 21. 2. 2013, 28.
2. 2013, 7. 3. 2013, 14. 3. 2013, 21.
3. 2013, 28. 3. 2013, 4. 4. 2013, 11.
4. 2013, 18. 4. 2013, 25. 4. 2013),
s týdenní výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, vč. prominutí úhrady nákladů na energie, a to z důvodu podpory
města v oblasti systematické práce
s mládeží, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje omezení provozní doby
sběrného dvora Technických služeb
Fryšták v zimním období od 1. 12. 2012
do 31. 3. 2013 s provozní dobou od
8.00 hod do 13.00 hod a dále schvaluje úplné uzavření dvora TS Fryšták
v sobotu dne 29. 12. 2012.
• RMF schvaluje technickou pomoc při
zajišťování zimní údržby města Fryštáku
pro zimní období 2012-2013 při mimořádných sněhových podmínkách externě se Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták, v nabídnutých cenových
relacích a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na technickou pomoc při zajišťování zimní údržby města Fryštáku pro
zimní období od 1. 12. 2012 do 31. 3.
2013 při mimořádných sněhových podmínkách, v nabídnutých cenových relacích a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí záměr drobných
převážně modernizačních úprav na pobočce České spořitelny, a. s., ve Fryštáku spočívajících ve výměně kobercového povrchu, pokladního pracoviště
a přípravy pro umístění mobilní klimatizace do fasády objektu, tzn. přípravě
rozvodů elektrické energie a vyřezání
otvoru průměru max. 125 mm do boční stěny objektu směrem k nemovitosti
čp. nám. Míru 12 (ne ve směru do nám.
Míru).
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o
právu provedení stavby mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou Česká spořitelna,
a. s., Praha, na provedení drobných
převážně modernizačních úprav na pobočce ČS, a. s., ve Fryštáku, za účelem
provedení výměny koberce, pokladního pracoviště a přípravy pro umístění
mobilní klimatizace do fasády objektu,
tzn. přípravě rozvodů elektrické energie
a vyřezání otvoru průměru max. 125
mm do boční stěny objektu směrem
k nemovitosti čp. 12 na nám. Míru pro
odvod teplého vzduchu z klimatizační
jednotky, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
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Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 14/2012/VI ze dne 26. 11. 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku č. Z 13/2012/VI ze dne 7. 11.
2012 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti
na zápis RMF č. R 22/2012/VI ze dne
14. 11. 2012 bez připomínek.
• ZMF ruší ke dni 26. 11. 2012 Rozpočtový výhled města Fryštáku schválený usn. č. Z03/2010/VI/5 ze dne 21.
12. 2010 a s odkazem na ust. § 84
odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, a v souladu s ust. § 3 a 11 zák.
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje Rozpočtový výhled města
Fryštáku pro období 2013 – 2016.
• ZMF si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o poskytnutí peněžitých plnění
fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva, za výkon funkce členů
komisí, popř. zvláštních orgánů města

(starosty), v r. 2012 a schvaluje poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů v r. 2012.
• ZMF schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 02/2012 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro r.
2013 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu
(sazba poplatku 500,- Kč/osoba/rok,
úleva ve výši 50 % u osob, které dosáhly v r. 2013 věku 65 let).
• ZMF bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Fryšták, jako vlastníka památky Kostel sv. Mikuláše ve
Fryštáku, o ﬁnanční příspěvek na obnovu památky v roce 2013, souhlasí
s poskytnutím dotace (spoluﬁnancování) města Fryštáku, 20 % příspěvku z
předpokládaných rozpočtových nákladů
akce a ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zahrnout tento požadavek do
návrhu rozpočtu MF pro rok 2013.

• ZMF bere na vědomí žádost pí S. Zatloukalové, Fryšták, jako vlastníka památky Měšťanský dům – Hrubá hospoda, čp. 1, nám. Míru, Fryšták, o ﬁnanční
příspěvek na obnovu památky v roce
2013, souhlasí s poskytnutím dotace (spoluﬁnancování) města Fryštáku,
10% příspěvku z předpokládaných rozpočtových nákladů akce a ukládá Ing.
M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zahrnout
tento požadavek do návrhu rozpočtu
města Fryštáku pro rok 2013.
• ZMF neschvaluje prodej městských
pozemků p. č. 323/80 – ostatní plocha,
jiná plocha, o celkové výměře 3 m²,
a pozemku p. č. 275/20 – ostatní plocha, manipulační plocha, o celkové výměře 169 m², oba k. ú. a obec Fryšták,
žadateli fě PADOZA, s. r. o., se sídlem
nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha
10 – Hostivař, IČ27717470, zast. p. P.
Doležalem, jednatelem společnosti,
a doporučuje radě města schválit pronájem předmětných pozemků.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
k dohodě o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na žáky, navštěvující ZŠF v roce 2011, a to mezi městem
Fryšták, a obcí Horní Lapač, kterým se
nově stanovuje celková úhrada obce
Horní Lapač na výši 22.000,- Kč, a pov.
starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí výši úhrady za
spotřebovanou elektrickou energii a souvisejících služeb za období 15. 7. 2011
– 12. 7. 2012 v prostorách objektu víceúčelového zařízení č. p. 100 na Vítové
pro občanské sdružení Dobrá nálada,
a souhlasí s úhradou v souladu s platnou smlouvou o výpůjčce.
• RMF schvaluje převod telefonní linky
č. +420 577 911 034, vedené pro p. o.
Domov s chráněným bydlením Fryšták
na město Fryšták a pověřuje Ing. M. Kasalu, vedoucího OSMM, přepisem této
telefonní linky na město Fryšták a dále
pověřuje Ing. M. Jaška, vedoucího ESO,
výběrem poskytovatele hovorů v Domě
s byty pro důchodce Fryšták pro město
Fryšták s termínem do 15. 12. 2012.
• RMF schvaluje zachování rozhlasového a TV přijímače – oba vedené na Domov s chráněným bydlením Fryšták, p.
o., pro MF, a pověřuje Ing. M. Jaška, vedoucího ESO, zajištěním realizace změny v počtu přijímačů ze strany MF nově v
Domě s byty pro důchodce ve Fryštáku
v termínu do 21. 12. 2012.
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č. R 23/2012/VI ze dne 10. 12. 2012 (Výběr)
• RMF schvaluje převod všech elektroměrů včetně v jednotlivých bytech stávajícího Domova s chráněným bydlením
Fryšták, p. o., na město Fryšták a pověřuje Ing. M. Jaška, vedoucího ESO,
zajištěním přepisu všech elektroměrů
pro jednotlivé bytové jednotky v Domě
s byty pro důchodce Fryšták na město Fryšták, a to v termínu do 21. 12.
2012.
• RMF schvaluje převod hlavního vodoměru, vedeného dosud na Domov s
chráněným bydlením Fryšták, p. o., na
město Fryšták a pověřuje Ing. M. Kasalu, vedoucího OSMM, zajištěním přepisu hlavního vodoměru v Domě s byty
pro důchodce Fryšták na město Fryšták
v termínu do 21. 12. 2012.
• RMF schvaluje převzetí závazků na
dodávku plynu pro rok 2013 v původním Domově s chráněným bydlením
Fryšták, p. o., nově v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, vyplývající ze smlouvy č. 2240000946, uzavřené mezi Domovem s chráněným bydlením Fryšták,
p. o., a spol. JMP Net, s. r. o., Brno.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro Dům s
byty pro důchodce Fryšták na dodávku
plynu mezi městem Fryšták, a fou JMP
Net, s. r. o., Brno, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje předložené znění
Smlouvy o nájmu bytu v Domě s byty

pro důchodce Fryšták a schvaluje uzavření této smlouvy se stávajícími nájemci, kteří mají platně uzavřenou smlouvu s Domovem s chráněným bydlením
Fryšták, p. o., a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje k datu 1. 1. 2013
navýšení počtu zaměstnanců města
Fryštáku o dva na celkový počet 22.
Schvaluje zřízení pozice uklízečky (0,5
penzion, 0,5 další objekty ve vlastnictví
města) a pozice správce (zejména výkon činnosti údržbáře a topiče včetně
vedení základní administrativy) objektů
města (zdravotní středisko, kino, Domov
pro důchodce Fryšták, radnice a objekt
mateřské školy), a to v rámci samostatných neúřednických funkcí zařazených
do odboru správy majetku města.
• RMF schvaluje k datu 1. 1. 2013
změnu organizačního řádu v důsledku
navýšení počtu zaměstnanců města
Fryštáku, kterou se zařazují do Odboru
správy majetku města Fryštáku dva zaměstnanci a stanovuje se tímto celkový
počet tohoto odboru na jedenáct (tři
úřednická místa, osm pozic neúřednických – osoby vykonávající převážně manuální práce) a ukládá pí T. Petrášové
zapracovat tuto změnu do Organizačního řádu města Fryštáku k 1. 1. 2013.
• RMF bere na vědomí sdělení starosty o jednání se zástupci spol. Charita
Holešov, ve věci možného zabezpečení
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2013

poskytování charitní pečovatelské služby a materiálních potřeb (praní a sušení
prádla, popř. další služby) nájemcům
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
bez připomínek a souhlasí s výkonem
těchto služeb v uvedeném zařízení.
• RMF bere na vědomí nabídku p. Kamila Rudolfa ve věci možnosti provozování
letního kina ve městě Fryšták a nereﬂektuje na tuto nabídku.
• RMF schvaluje pronájem vodohospodářské infrastruktury – stavby „Kanalizace Fryšták, část pravobřežní stoka
Dolní Ves“, spol. Moravská vodárenská a.s., Olomouc, na dobu neurčitou,
v ceně ročního nájemného.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a provozování kanalizace s názvem
„Kanalizace Fryšták, část pravobřežní
stoka Dolní Ves“ mezi městem Fryšták
a spol. Moravská vodárenská a.s., Olomouc, na dobu neurčitou, v ceně ročního nájemného, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje pronájem vodohospodářské infrastruktury – stavby „Dokončení kanalizace – DO 01 – Kanalizace
splašková – Horní Ves – Lesní čtvrť“,
spol. Moravská vodárenská a. s., Olomouc, na dobu neurčitou, v ceně ročního nájemného.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a provozování kanalizace s názvem
„Dokončení kanalizace – DO 01 – Kanalizace splašková – Horní Ves – Lesní
čtvrť“, mezi MF, a spol. Moravská vodárenská a. s., Olomouc, na dobu neurčitou, v ceně ročního nájemného a pov.
starostu podpisem této smlouvy.

• RMF schvaluje pronájem vodohospodářské infrastruktury – stavby „Kanalizace Fryšták IV. stavba – SO Kanalizace Horní Ves k vodní nádrži“, spol.
Moravská vodárenská, a. s., Olomouc,
na dobu neurčitou, v ceně ročního nájemného.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu a provozování kanalizace
s názvem „Kanalizace Fryšták IV. stavba – SO Kanalizace Horní Ves k vodní
nádrži“, mezi městem Fryšták, a spol.
Moravská vodárenská, a. s., Olomouc,
na dobu neurčitou, v ceně ročního nájemného a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje pronájem vodohospodářské infrastruktury – stavby „Dokončení kanalizace Fryšták – SO 01 Stoka
SA 1, SO 02 Kanalizace U Žáků“, spol.
Moravská vodárenská, a. s., Olomouc,
na dobu neurčitou, v ceně ročního nájemného.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu a provozování kanalizace mezi městem Fryšták, a spol. Moravská vodárenská, a. s., Olomouc, na dobu neurčitou,
v ceně ročního nájemného a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru zařízení Sociální služby Kroměříž,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru za účelem částečné úhrady nákladů spojených s ﬁnancováním péče občanů města, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 1. 1. 2013 zřízení Komise bytové, sociální a pro rodinu
při RMF a jmenuje členy této komise:

předseda: Ing. P. Osoha, Fryšták;
členové: Mgr. L. Sovadina, Fryšták; Ing.
J. Gorig, Fryšták; J. Jasenská, Fryšták;
D. Jurušková, Fryšták; D. Konečná,
Fryšták; J. Kozojedová, Fryšták.
• RMF doporučuje ZMF schválit zrušení
výboru pro rodinu při ZMF z důvodu možnosti převzetí pravomocí nově zřízenou
Komisí sociální, bytovou a pro rodinu.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o umístění a provedení stavby mezi městem Fryšták, a Zemědělským družstvem
vlastníků Fryšták, za účelem přípravy
realizace akce „Rekonstrukce silnice
II/490, Průtah Fryštákem“ a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o umístění a provedení stavby mezi
městem Fryšták, a Ing. B. Procházkou,
Fryšták, za účelem přípravy realizace akce „Rekonstrukce silnice II/490,
Průtah Fryštákem“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje vydání plné moci spol.
OPTIMUM - centrum pojištění, s. r. o.,
Vsetín, za účelem zajištění pojištění
nově nabytého majetku – původního
Domu s chráněným bydlením Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem této plné
moci.
• RMF schvaluje pořízení licence agendy eJednání včetně eÚkolů v rámci
doplnění radničního jednotného informačního systému města Fryštáku
a schvaluje uzavření příslušného dodatku ke stávající smlouvě na pořízení jednotného informačního systému
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

Všeci ludé veselé mysli
jste srdečně zváni
do masopustní pochůzky
s medvěděm po Fryštáku.
Věk nerozhoduje,
dobrú náladu a masky
sebú...
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZRUCH POŘÁDÁ

DNE 2. 2. 2013 JIŽ III. ROČNÍK

VODĚNÍ MEDVĚDA VE FRYŠTÁKU
PROGRAM:
SRAZ v 8.00 h v Dolní Vsi ul. Dolnoveská u restaurace LEPA
ZAHÁJENÍ v 8.30 h
PŘEDÁNÍ NADVLÁDY NAD MĚSTEM v 10.00 – 11.00 h na náměstí Míru
UKONČENÍ ve 14.00 – 15.00 h v Horní Vsi v ul. Hutky u manželů Vidlářových
TRASA PRŮVODU:
ul. Dolnoveská – ul. 6. května – náměstí Míru – ul. Komenského – ul. Drahová
– ul. Hornoveská – ul. Hutky
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S L O V O S TA R O S T Y
dokončení ze str. 1

během neuvěřitelných osmi! měsíců.
A rád k tomu dodávám, že nyní máme
školku opravdu absolutně „čistou“,
neboť nejenže byla zbavena azbestu
a minerálních vláken, ale i další objednaná měření potvrdila, že objekt je plně
vyhovující i z hlediska výskytu taktéž nebezpečného, zdraví poškozujícího radonu. Mateřinka ale není jediná nová věc
ve Fryštáku. Dalším majetkem, který
se po cca dvouletém jednání objevil ve
vlastnictví města, je zařízení penzionu
pro důchodce na náměstí, který se po
několika změnách vlastníka a povahy
využívání vrací k jeho původnímu - staronovému vlastníku (a investoru), tedy
městu Fryšták, které zde, po zrušení organizace a poskytování sociální služby
chráněného bydlení ze strany Zlínského
kraje, k 1. 1. 2013 zřídilo standardní
nájemní bydlení pro důchodce, zejména
pak fryštácké. Domnívám se a zdůrazňuji, že i přes nemalou ekonomickou
zátěž provozu objektu z pohledu rozpočtu města, jde o rozhodnutí zastupitelů
v oblasti péče o příslušnou skupinu
obyvatelstva nepochybně perspektivní.
Z větších investic pak mohu ještě připomenout, že došlo i na projekt rekonstrukce veřejného osvětlení města, který je dokonce podpořen státní dotací.
Jde o další z aktivit, která by měla vést
k energetickým úsporám města a tím
současně ke snížení výdajů na tuto oblast. Podobně je tomu i v případě, kdy
se město rozhodlo vstoupit na komoditní burzu a nakupovat energii tam. I zde
se rýsují celkové úspory v předpokládaném objemu více než dvě stě tisíc korun
(za rok). A z těch snad jakoby běžnějších investičních aktivit města, na které upravený rozpočet ještě (kromě drobnějších oprav jako např. výměny oken
ZPRÁVY

Z

na objektu Šenku v Horní Vsi apod.) pamatoval, mohu připomenout kupříkladu
opravu komunikace na ul. Dolnoveská,
které se nejen místní po letech dočkali,
a snad i kvitují deﬁnitivně zvolený postup rekonstrukce této cesty.
Město však nezahálelo ani v oblasti neinvestiční. Zastupitelé se zaobírali
i otázkami legislativních úprav místních
záležitostí, týkajících se např. oblasti regulace hazardu na území města (dosud
neukončený proces), vydání nového tržního řádu (bude dořešeno radou začátkem nového roku – zde se snažíme reagovat i na nešvar podomního prodeje,
který - vzhledem k platnému soudnímu
judikátu - patrně nebude možno zakázat), byla schválena vyhláška o poplatku za odpad, kdy nejenže zastupitelé
odmítli zvýšit poplatek (čímž podpořili
záměr dále nezatěžovat obyvatelstvo
zvýšenými výdaji, a současně tím potvrdili svůj souhlas se zvýšením příspěvku
z vlastního rozpočtu města), ale zároveň se rozhodli ﬁnančně zvýhodnit příjmově ohrožené skupiny obyvatelstva
– seniory a rodiny s více dětmi (úlevy
na poplatku – viz příslušná vyhláška).
Město také po téměř tříletém procesu
deﬁnitivně schválilo základní rozvojový
dokument – nový územní plán, který
– s odkazem na podněty, připomínky
a stanoviska jak dotčených orgánů, tak
většinově i občanů, organizací či ﬁrem –
akceptuje zásadní potřeby jednotlivých
oblastí územní politiky města – lze nahlédnout jak na stavebním úřadě, tak
i na webových stránkách.
Město taktéž žilo, v duchu respektování tradic a odkazu předků, výrazně
kulturně – kromě podpory neziskového
sektoru v rámci tzv. protidrogového programu, ﬁnančního zajištění a záštity

mnoha akcí (koncerty, výstavy, divadla,
besedy apod.) se mimo jiné podílelo na
vydání publikace Zázračné světlo z autorské dílny Č. Zapletala ml. a M. Ševčíka, která představuje jakési literární
toulky fryštáckou brázdou, přihlásilo
se taktéž k literárnímu odkazu ing. Radoslava Mlčocha při křtu knihy Pozdní
vzpomínky. Nelze však ani přehlédnout
tradici třešničky na dortu v komunikaci
s občany – vydávání městských kalendářů, které bezplatně putují do každé
domácnosti. V tom na r. 2013 představujeme cestovatelská ohlédnutí našeho
spoluobčana – cestovatele, fryštáckého
patriota a českého vlastence Jirky Grygery a jeho životní lásky Crystal.
Mohl bych pokračovat ještě dál, ale
o dalších věcech a záležitostech, na
které nyní nezbyl prostor (třeba zásadní otázky ﬁnancování města po přijetí
osmimilionového úvěru na ﬁnancování
opravy školky, změny rozpočtového určení daní či poskytnuté dotace apod.),
se zmíním zase jindy.
Vážení spoluobčané,
při příležitosti bilancování uplynulého roku si dovoluji všem, kteří se jakkoliv podíleli na správě města, poděkovat
za vykonanou práci – nebylo jí zrovna
málo.
Současně mi dovolte, abych ještě
jednou nám všem do nového roku popřál především hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné i pracovní pohody a … prostě všeho, co potřebujeme pro šťastný
a spokojený život, třebaže si pod tímto
souslovím představíme každý asi něco
jiného!

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

RADNICE

ČINNOST KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2012
Při zastupitelstvu města Fryštáku pracuje komise – Komise pro občanské záležitosti - KPOZ.
Její předsedkyní je členka zastupitelstva Mgr. Sylva Knedlová, činnost KPOZ organizuje – matrikářka Dana Konečná.
Zdravotní dozor zajišťuje Marcela Vlčková. Kulturní program
za ZŠ a hudební doprovod připravuje Mgr. Pavlína Dračková.
S dětmi MŠ vždy nacvičuje pásmo Alexandra Hochmajerová.
Dalšími členkami této komise jsou Vlasta Mikušková,
Zdeňka Vidlařová a Věra Holíková. Tyto ochotné občanky nám
pomáhají zabezpečovat návštěvy u jubilantů.
Jak jistě víte, navštěvujeme občany při příležitosti jejich
životních jubilejí, a to narozeniny – 80., 85., 90. a po devadesátinách každý rok.
Také je zřízena oﬁciálně funkce smutečního řečníka – tu
zajišťuje matrikářka Dana Konečná. Na přání pozůstalých se
loučí se zemřelými občany. Smuteční projev bývá prováděn
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v kostele ve Fryštáku po dohodě s p. farářem nebo i v krematoriu ve Zlíně. V roce 2012 proběhlo 9 rozloučení za Město
Fryšták (do 26. 11. 2012, kdy je psána tato zpráva).
Dále na přání rodin jubilantů zajišťujeme obřady u příležitosti Zlaté či Diamantové svatby. Jinak u oslavenců vykonáme také návštěvy. Když však byl sňatek uzavřen někde jinde
než ve Fryštáku, toto výročí bohužel nezjistíme. Proto znovu
prosím rodiny jubilantů o spolupráci, neboť v letošním roce
bylo několik výročí Zlatých svateb našich občanů, ale rodina
nám toto nenahlásila – sňatek byl uzavřen mimo Fryšták.
Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku také organizuje vítání novorozených dětí do života, a to podle počtu
narozených dětí, tak jednou za dva měsíce (kromě hlavních
prázdnin).
V roce 2012 vítání – poč. obřadů/počet dětí – 5/23; zlaté
svatby – návštěv/obřadů – 5/0; jubilanti – gratulací/návštěv
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2013

– 152/39; diamantová svatba – 1 obř. a 2 návš.; obřad ke 100. narozeninám – 1.
Aktivita jednotlivých členů komise v roce 2012:
Mgr. Sylva Knedlová – 23 návštěv, 5 vítání, 2 svatby, 1 obřad 100 let.
Dana Konečná – 8 návštěv, 5 vítání, 9 pohřbů, 4 svatby, 1 obřad 100 let, 1 obřad
Diamantová svatba.
Mgr. Pavlína Dračková – 5 vítání, 1 obřad 100 let, 1 obřad Diamantová svatba
/dohoda/.
Alexandra Hochmajerová – 5 vítání, 1 obřad 100 let, 1 obřad Diamantová svatba
/dohoda/.
Marcela Vlčková – 5 vítání /dohoda/.
Vlasta Mikušková – 17 návštěv.
Zdeňka Vidlařová – 5 vítání, 23 návštěv, 1 obřad 100 let, 1 obřad Diamantová
svatba – celkem 30 úkonů.
Věra Holíková – 19 návštěv.
Mgr. Lubomír Doležel – 1 návštěva, 2 svatby, 1 obřad 100 let, 1 obřad Diamantová svatba.
Chtěla bych ještě touto cestou poděkovat dětem z mateřské školy ve Fryštáku,
které vystupují na vítání, i jejich maminkám za ochotu, kdy dětem pomáhají s náročným oblékáním do krojů a také žákyním Základní školy ve Fryštáku, které recitují a
zpívají na našich obřadech. Přeji nám všem, abychom se setkávali jen na těch radostných událostech a děkuji za spolupráci všem členkám komise v roce 2012. Do
nového roku 2013 přeji hodně klidu, lásky, štěstí, osobních i pracovních úspěchů
a hlavně moc zdraví.
Za KPOZ
Dana Konečná, matrikářka

OZNÁMENÍ

PF 2013
Milí Fryštačané dovolte, abych
Vám jménem redakční rady našeho
měsíčníku i jménem svým popřál
v nadcházejícím roce hlavně hodně
zdraví, štěstí, lásky a osobních i pracovních úspěchů.
Věřím, že nám i nadále zachováte
svou přízeň a také v nadcházejícím
roce 2013 přispějete svými postřehy k dalšímu zkvalitnění Fryštáckých
listů.
Za redakční radu
Mgr. Pavel Nášel

Starosta města Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel oznamuje
na základě Ústavního zákona č. 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů,
dále zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů, dobu a místa
konání voleb v obci Fryšták.
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České
republiky v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 12.
ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta
České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 25.
ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve
druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý
den druhého kola volby, tj. 25. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.
Sídla volebních okrsků ve Fryštáku:
Číslo – Název – Adresa volebního okrsku
1
2
3
4
5

Fryšták
Dolní Ves
Horní Ves
Vítová
Žabárna

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 209
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 210
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 220
Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 225.

PODĚKOVÁNÍ
Fryštácká farnost a organizátoři
„Živého Betléma“ děkují ﬁrmě Rudolf
za zapůjčení pódia. Děkujeme také
všem, kteří se zapojili do této tradiční vánoční akce a v neposlední řadě
děkujeme i Vám, kteří jste svými dary
podpořili potřebné.
Letos se vybralo celkem 11 tisíc
korun, které budou předány vedení
Mateřské školy ve Fryštáku na nákup
hraček a učebních pomůcek.

Další informace o způsobu hlasování najdete ve Fryštáckých listech č. 12/
2012, dále na webu města www.frystak.cz, na stránkách Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz a také v obálce spolu s hlasovacími lístky, které obdržíte do svých
poštovních schránek v místě trvalého bydliště. V souvislosti s doručováním hlasovacích lístků voličům touto cestou upozorňujeme majitele nemovitostí na ust.
§ 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, který upozorňuje vlastníky
nemovitostí na splnění povinnosti označit na svůj náklad budovu číslem popisným
a orientačním. Tabulky s čísly je nutné umístit u vstupu do objektu tak, aby byly
viditelné z veřejného prostranství (chodník, místní komunikace).
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dá emocionální projevy, dokáže se na
určitou dobu odloučit od rodičů, odložit
splnění svých přání na později. Zapojuje
se do kolektivních her a dokáže se podřídit autoritě. Dítě je též samostatné
a soběstačné, umí se samo obléknout,
najíst. Má pozitivní postoj ke škole
a učení, těší se do školy a má zájem
o nové věci.
Není toho málo, ale všichni pedagogové v naší mateřské škole se snaží,
aby to dětem co nejvíce usnadnili a co
nejlépe je připravili na vstup do základní
školy. Pevně věříme, že se novým předškolákům bude u zápisu a později i ve
škole dařit.
Bc. Aneta Klabačková
učitelka mateřské školy

Příprava dětí na povinnou školní docházku
V polovině ledna budou probíhat na
celém území České republiky zápisy do
základních škol. Jedná se o velký mezník v životě každého dítěte, které vstupuje ze světa her do světa povinností.
Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé
a připravené. Posouzení školní zralosti
není jednoduchá záležitost a v mnoha
případech proto rodiče zvolí variantu
vyšetření v pedagogicko-psychologické
poradně. To, jak je dítě zralé a připravené na školu se zjišťuje nejen při zápisu do prvních tříd, ale hlavně v mateřské škole, v posledním roce docházky,
u tzv. předškoláků.
V Mateřské škole Fryšták se v letošním roce připravuje na zápis celkem 67
předškoláků. Děti si v lednu před termínem zápisu budou formou zábavných
cvičení a her ve školce opakovat to, co
by již měly znát.
Dítě školsky zralé se umí orientovat
ve svém okolí, zná svoji adresu, jména
a povolání rodičů. Srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětí komunikuje s dospělým, má přiměřeně širokou
slovní zásobu; na požádání odrecituje
básničku nebo zazpívá písničku. Také
rozumí číselnému pojmu – např. spočítá
5 autíček, chápe pojmy hodně – málo,
méně – více. Dokáže rozlišovat zvukovou i zrakovou podobu slov, ví, na jaké
písmeno začíná slovo. Dítě je taky zralé
v graﬁckých projevech a tělesné zdatnosti – dobře ovládá pohyby svého těla,
úchop tužky je správný, dokáže napodobit tvar psacího i tiskacího písmene.
Mělo by také být schopné soustředit se
určitou dobu na práci. Přiměřeně ovlá-
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TANEČNÍ VEČERY PRO DOSPĚLÉ A SENIORY...
...U Žáků, zakončil společenský večer plný dobré nálady, ale i společenského
tance. Je to velký úspěch, účast přes 30 lidí. Větší polovina byli začátečníci, kteří
za 3 měsíce zvládli waltz, quickstep, tango, polku, valčík, ale i tanec cha-cha,
rumba, jive. Všichni se seznámili s prvními kroky samby a salzy.
Další běh tanečních večerů začne 24. ledna v 19 hodin. Zveme i nové páry bez
rozdílu věku. Svůj zájem projevují ženy, kterým se nepodařilo přesvědčit manžele
či kamarády. Viděl jsem tančit i dvě ženy spolu, nic proti tomu, důležité je jít do
společnosti, lehce se protáhnout, pohyb při tanci opravdu je…
Tak se na Vás těšíme
Jiří Vavřička

FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2013
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě Zákona 561/2004 Sb.
§ 36 a 37 v plném znění, zápis dětí do l. třídy Základní školy Fryšták.
Zápis proběhne:
V úterý dne 5. února 2013 od 13 do 17 hodin
v prostorách přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku).
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou:
- občanský průkaz rodiče
- rodný list dítěte
- telefonní kontakty na rodiče
Upozornění:
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu do l. třídy základní
školy. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad.

VÁNOČNÍ ZVONEK
Dne 6. prosince 2012 se děvčata ze
4. až 6. tříd zúčastnila ve Zlíně soutěže
v aerobiku Vánoční zvonek.
Naši školu reprezentovaly dívky Magdaléna Ponížilová, Gabriela Wiesnerová,
Kristýna Skoumalová, Klára Zelinková,
Klára Slováková a Vendula Hanačíková.
Vedoucí kroužku Irena Láníčková
děkuje všem děvčatům za vynikající
výkony a vzornou reprezentaci školy.
Klára Zelinková ze 4. B se probojovala
až do semiﬁnále. Zaslouží si obrovský
potlesk.
I. Láníčková

Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

Školní družina

RÉTORICKÁ SOUTĚŽ – MLADÝ DEMOSTHENES
Originalita zvoleného tématu, technika práce s hlasem, využití jazykových prostředků, neverbální komunikace a celkový dojem z vystoupení, to jsou kritéria, podle kterých odborná porota, ale i spolužáci hodnotí nejlepší řečníky a vypravěče
z fryštacké školy.
Letos se do soutěže zapojilo 22 žáků 6. - 9. ročníků. Děti vyprávěly o svých zvířecích mazlíčcích, oblíbených knihách, starší žáci se zamýšleli nad divokou pubertou, přátelstvím a vztahy v rodině, dotkli se i témat týkajících se úcty k naší historii
a pamětihodnostem, které často míjíme bez povšimnutí a dáváme přednost raději
cestách do exotických destinací.
Odpoledne 18. 12. 2012, kdy se soutěž konala, se opravdu vydařilo, jenom nás
mrzí, že nepřišlo více diváků. V I. kategorii byli vyhodnoceni jako nejlepší Michaela
Mikulková /7.A/, Alžběta Hrnčiříková /7.A/, Eva Kamenářová /7. B/, v druhé kategorii Zuzana Hanačíková /8.A/, Nnamdi Okonkwo /9. B/, Veronika Lauterkrancová
/8.A/. Blahopřejeme vítězům, ale pochvalu si zaslouží všichni, kteří se na soutěž
připravovali a aktivně se účastnili. Michaela Mikulková a Zuzana Hanačíková postupují do regionálního kola, které se uskuteční 22. 1. 2013 ve Zlíně. Za učitele
českého jazyka
Mgr. Hana Březinová

Předvánoční přípravy se nevyhnuly
ani nám ve školní družině. Ve čvrtek
20. prosince 2012 jsme pozvali rodiče
a prarodiče k nám do školy na společné
tvoření vánočních dekorací. Než jsme
se do našeho tvoření pustili, tak nám
děvčata z kroužku moderního tance
pod vedením paní učitelky Láníčkové
předvedla svoje vystoupení. Ve třídě
jsme si pak zazpívali koledy a pustili se
do práce.
Díky maminkám, tatínkům a babičkám jsme strávili příjemné odpoledne.
Vychovatelky školní družiny
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LUKOVEČ K A

Vánoce jsou tradičně nejkrásnější
svátky v roce a patří především dětem.
Pro jejich radost v očích a úsměv na

ČAS VÁNOČNÍ, ČAS POHÁDEK...

Kdo neviděl, neuvěří,
co nadšenci, divadelní ochotníci,
dobrovolníci v Lukovečku dokáží.
V sobotu 1. prosince 2O12 byl sál
v Obecním domě v Lukovečku „narván“.
Když si dovolím napsat „narván“, myslím to do slova i do písmene. Lavičky pro
děti byly bez volného místečka. Všechny
židle obsazené. Diváci stojí kolem oken,
při stěnách, mezi nikami. Prostě plno!
Úderem na triangl, přivítáním (starosta Ing. L. Nejedlý) se otevřela opona
a hra Mrazík se začala odvíjet. Obsahem hry, kterou jistě znáte, se nebudu
zabývat. Zaměřím se na ochotnický ansábl. Své hodnocení bych vyjádřila jedním slovem – FAMÓZNÍ!

tváři jsme všichni ochotni udělat cokoliv.
A tak vlastně vznikl nápad zahrát na
vánoční besídce divadelní představení
pohádky MRAZÍK.
„Skupina ochotníků“, která si už
vysloužila tento název, předvedla svůj
talent, nadšení a smysl pro humor
již dříve v krátkých vystoupeních. Divadelní zpracování všem tak známé
pohádky bylo ale zcela něco nového,
neočekávaného. Dva měsíce práce přineslo ovoce.
Věříme, že nejen děti, ale každý, kdo
shlédl toto vystoupení, si užil pohody,
vánoční nálady a vůbec skvělou atmosféru s patřičnou dávkou vtipu stejně
jako účinkující.
S.V.
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Při 16 hercích, z toho 2 děti, jste
opravdu „odkryli pavučinu času, odfoukli ji..“ a přenesli se do bezvadně
režírovaného příběhu (L. Jurčíková), dokresleného střihovou hudbou (I. Jurčíková), zvukovými, světelnými efekty (O.
a J. Krajčovi). Strašně jste se lekli Baby
Jagy (J. Mikulka), fandili Nastěnce a Ivanovi (I. Jurčíková a R. Pšeja). Pobavila
vás nepřehlédnutelná Marfuša chroustající ořechy (L. Lušovjanová) jaksepatří
macecha s „ušlápnutým“ staříkem (M.
Krajčová a O. Krajča). Důstojný Mrazík
ztvárnil i kapitána loupežníků a ženicha
pro Marfušu (P. Václavek), rovněž dvě
i více rolí si zahráli loupežníky, stromy
(O. Krajča, L. Jurčík). Nezapomněla
jsem ani na matku ženicha (H. Plháková), dva překrásné hříbečky (A. Řezníček
a S. Vráblíková).
Jaká by to byla pohádka bez zvířátek? Kohoutka, kocourka, prasátka si
s roztomilostí zahrála děvčata Pšejova
-Anička a Terezka. Důležité role vypravěčky se zhostila K. Drábková.

Velmi jsem ocenila způsob forbíny.
Před oponou, v době změny scény, postupně vystoupili „děvuchy“ L. Jurčíková, M. Mikulková, S. Vráblíková, Baba
Jaga, Nastěnka, Ivan, Mrazík. Dětem
i dospělým vyplnili čas, takže děj měl
ohromný spád. Potlesk z hlediště se
ozýval stále, při každé úsměvné příležitosti, a těch tam, panečku, bylo! Diváci
se bavili, ale uměli ocenit i bezvadný
výkon herců.
Co se mi líbilo? To, že dobrovolníci,
herci se domluvili, nastudovali pohádku, kterou věnovali nejen dětem k Vánocům, ale také dospělákům ke stmelení mezisousedských a mezilidských
vztahů.
Přátelé, děkuji, že jste mne pozvali,
že jsem mezi vámi strávila překrásné
sobotní odpoledne. Přeji všem hodně
zdraví, mnoho dalších tvůrčích úspěchů
ve prospěch dětí i spoluobčanů, dále
i spokojených a veselých úsměvů po
celý rok 2O13.
SK

OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM
Oxid uhelnatý je obsažen ve svítiplynu, v kouřových a výfukových plynech
a může vznikat i nedostatečným spalováním zemního plynu.
KAZUISTIKA:
Partička pěti studentů se rozhodla, že stráví silvestrovské oslavy na chatě
v přírodě. Večer si zatopili v krbu, aby jim bylo teplo. Druhý den ráno za nimi přijíždí další dva kamarádi, ale ti našli tyto kamarády nereagující na oslovení ani na
bolestivý podnět. Obličej mají zbarvený do růžova. Nedýchají, tep mají hmatný, ale
zrychlený. Jak byste se zachovali vy v roli jejich kamarádů?
MOŽNOSTI:
a) Rychle bychom zavřeli dveře od chaty a ujeli.
b) Vyneseme postižené z chaty.
c) V chatě postiženým zkontrolujeme fyziologické funkce. Zavoláme RZS, ale
nebudeme se s nimi přece tahat až ven. Od toho je záchranka.
d) Zavoláme RZS. Provedeme záklon hlavy pro lepší přívod vzduchu.
e) Postižené uložíme na záda a po obnoveném dýchání, je uložíme do stabilizované polohy.
Správné řešení: b; d; e
PRVNÍ POMOC:
Postižené co nejrychleji vyneseme ze zamořeného prostoru (běžná plynová
maska nechrání před účinky oxidu uhelnatého, a proto pokud není možné hned
místnost vyvětrat vyproštění necháme na hasičích).
Zabráníme výbuchu – nic nerozsvěcujeme, nepoužíváme žádné spotřebiče,
nekouříme.
Při zachovaném dýchání sledujeme stav a průchodnost dýchacích cest.
Uložíme do stabilizované polohy.
Při nedostatečném dýchání zahájíme umělé dýchání.
Při selhávání krevního oběhu zahájíme neodkladnou resuscitaci.
Provádíme protišoková opatření.
Neprodleně zajistíme příjezd ZZS.
Příznaky otravy oxidem uhelnatým: bolest hlavy, hučení v uších, nevolnost,
závrať, dechová tíseň, obluzení, bušení srdce, porucha dýchání až zástava, rychlý
a nepravidelný puls. Barva postiženého je velmi nápadná, je růžová (hlavně v obličeji), chybí namodrání.
Přeji Vám šťastný nový rok 2013.
Zdroj: www,wikipedia.com, uč. První pomoc pro vyšší zdravotnické školy – Informatorium
Nikola Dorazínová

ENKAUSTIKA
Tento málo známý pojem skrývá
malování voskem – a to žehličkou!
Dne 11. 12. 2012 jsme v našem
KLASu uvítali paní Martu Klimtovou,
která nám o tomto malování nejen povídala, ale také nám hned všechno předvedla.
Bylo to jako kouzlo... Pod jejíma rukama vyrůstaly snové obrázky. Nabádala nás, ať to také zkusíme a dala nám
návody, co si máme obstarat, co je pro
začátečníky vhodné. Věřím tomu, že
se někdo o to pokusí. Vždyť nám paní
Klimtová slíbila další návštěvu, aby se
podívala, jak se nám to daří. Po celou
dobu byla velmi milá, ochotná a vstřícná, takže nám při tom jejím „kouzlení“
čas tak utíkal, že jsme se jen neradi
loučili.
Každý z nás si odnášel nejen pěkný zážitek, ale také malý obrázek nebo
přáníčko. Bylo to zkrátka úžasné!
Za KLAS
Anna Bačůvková

Dobrá nálada Vítová
Občanské sdružení Dobrá nálada Vítová uspořádalo v sobotu 1. 12. 2012
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a Mikulášskou nadílku pro děti.
V 17 hodin se u VÚB na Vítové sešlo
spoustu lidí. Po krátkém proslovu jsme
zhlédli vystoupení Fryštáckých mažoretek, následovalo duo trumpet v podání
Martina Červenky a Ladíka Dorazína.
Pak se o slovo postaral pan starosta.
Po vánoční písni se na Vítové rozsvítil
vánoční strom. Plný sál nás mile potěšil
a děti snad měly radost z mikulášských
balíčků, které dostaly. Samozřejmě
se nadílka neobešla bez slziček, ale
všechny děti slíbily, že budou po celý
rok poslušné.
Touto cestou chci poděkovat všem
lidičkám, kteří mi pomohli s přípravami
a zdárným chodem této akce. Dále děkuji panu starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi, Fryštackým mažoretkám pod
vedením Nikoly Dorazínové, trumpetistům, kytaristům a SDH Fryšták. Manželům Štefkovým a tiskárně Fryšták za
sponzoring, manželům Kučerovým za
občerstvení.
A závěrem děkuji také těm, co přišli
naši akci podpořit osobně a svou přítomností vytvořili tu správnou předvánoční atmosféru.

Občanské sdružení Dobrá nálada
Vítová přeje všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně
„ DOBRÉ NÁLADY“ po celý rok 2013.
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Veselost, modlitba a svaté přijímání jsou naší oporou.
Don Bosco

P. Ignác Stuchlý

17. ledna si připomeneme 60 let od
smrti P. Ignáce Stuchlého. O jeho životě toho víme mnoho. Mnoho bylo napsáno a mnoho bylo řečeno. Pamatujeme si, kdy se P. Ignác objevil a proč?
V roce 1922 se ke slovenské komunitě v Itálii připojil František Hlaváč
a v dalším školním roce 1923 Vlasák,
Břežný a tři chlapci z Moravy: Josef Lepařík, Václav Vrtaník a Štěpán Trochta.
Začátek školního roku 1924 přinesl
velkou změnu. Představení dovolili Slovákům otevřít první dům na Slovensku
v Šaštíně. Dům v Peroze se tím uvolnil
a průkopníci Štancl a Klement zahájili
ofenzivu, aby byl dán k dispozici Čechům. Trochta, Lepařík, Vrtaník a Hlaváč začali dělat noviciát. Představení
však byli v nemilé situaci. Slováci už
měli řadu kněží a kleriků na cestě ke
kněžství, kdežto Češi byli úplně v začátcích. Ti čtyři novici potřebovali uzrát
a pak je čekala další formace. Byli vůbec v kongregaci jiní starší Češi?
Pátrání ukázalo, že v Chile je nějaký P. Grič, v Argentině P. Preclík a dole
v Palestině P. Šiška, sice Čech, ale rodilý v Jugoslávii. A konečně P. Stuchlý.
Ten nikdy vážně nepomýšlel na to, že by
se mohl stát zakladatelem českého salesiánského díla. Začal pozdě studovat,
neměl maturitu, italská studia ho vedla
jiným směrem, pobyt v Gorici a Lublani ho připoutal spíše k hospodářským
starostem, ničím zvlášť neoslňoval,
snad jen v latině a v řečtině byl nějakou
autoritou. Nějaké náběhy k českému
salesiánskému dílu měl. V době jeho
gorického pobytu mu jednou benátský arcibiskup poslal dopis z Prahy, ve
kterém se salesiánům nabízel kostel
v Praze, ale šlo jen o vyhotovení české

záporné odpovědi s poukazem na to, že
nemáme český personál.
Všechno stálo ve vzduchu. Mons.
Štancl byl názoru, že by bylo třeba nalézt některého českého kněze penzistu,
který by se odhodlal odejít na čas do
Itálie a tam chlapce učil. P. Klement
byl pro radikálnější řešení: vzít Perozu
šturmem. Opíral se o nejasný příslib
představených a dal rychle dohromady
výpravu.
P. Stuchlý neměl tušení, co se děje
v Itálii. Události se ho osobně dotkly
až po vánočních svátcích. Sice dostal
na Boží Hod nějaký dopis od ředitele
Wallanda, ale nevěnoval mu pozornost.
Myslel si, že je to nějaká gratulace
a tak ho jen zastrčil mezi ostatní dopisy.
Až po upozornění otevřel dopis a zjistil,
že ho představení volají do Turína. Tu
v Donu Stuchlém hrklo. Hned sedl a
psal, že je ochoten přijít, ale nemá žádné doklady. Bez dokladů mu nikdo pas
nevystaví. Originál turínské odpovědi od
představených se nedochoval, ale Don
Stuchlý vícekrát opakoval, že tam stálo:
„Sbal divadlo i s pimprlaty a přijeď!“
V Turíně mu řekli stručně a jasně.
Nic před ním neskrývali. Čeká ho těžká, zodpovědná práce, ale ať důvěřuje
v Pannu Marii Pomocnici, s ní vyhraje
každou bitvu. Don Stuchlý tedy prostě
a pokorně poklekl v basilice před jejím
obrazem a svěřil se její mateřské lásce.
Teď měl skutečně jasno, i v tom, co se
týkalo prorockých slov Dona Ruy v onom
vzdáleném roce 1897, že jeho misie budou na severu. Jen jedno ho znepokojovalo, těch nedávno odzvoněných 55 let.
Bude ještě schopen veliké práce? Ale
zaplašil takové strachy. Vyslanec Boží
Prozřetelnosti nesmí o takových věcech
přemýšlet.

Don Stuchlý odevzdal svou duši Pánu
Bohu v sobotu, v den zasvěcený Panně
Marii. Pohřeb se konal ve čtvrtek 22.
ledna ve Fryštáku. Rakev s jeho tělem
byla převezena do farního kostela sv.
Mikuláše a tam odtud po zádušních bohoslužbách v průvodu nesena spolubratry v civilu na hřbitov. P. Jaroslav Janík,
bývalý chovanec a kaplan v Holešově,
řekl na konci kázání: „Vy, Fryštačané,
se loučíte i se svým kaplanem, který po
dlouhá léta s panem farářem Kubínem
vzdělával vinici této farnosti. Tento poklad Vám zde, Fryštačané, zůstane, aby
Vám všem i dětem vyprošoval věrnost
církvi. Nezapomínejte na jeho hrob!“

POZVÁNKA
V sobotu 12. ledna Vás zveme na tradiční 13. disácký ples. Tentokrát nás
budou provázet postavičky Pata a Mata. Počet míst je omezen naší kapacitou. Rezervace a předprodej 170 vstupenek bude na baru do středy 9. ledna. Potom se
nevyzvednuté a nezaplacené vstupenky dají do volného oběhu. Rezervace stolů
je možná u správce DISu. Přijďte také proto, že bude bohatá tombola a naposled
hrát Seskupení Ondry Svačiny. Vydrželi hrát 4 roky.
Cena vstupenky je tradičně 80 Kč a začínáme v 19.30 hod.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Ocenění skautů
Dobrovolníky, věnující se dlouhodobě ve svém volném čase práci s
dětmi a mládeží, ocenili ve čtvrtek 4.
října 2012 v sále vsetínského zámku
představitelé Zlínského kraje v čele s
hejtmanem St. Mišákem. Dobrovolní
pracovníci převzali z rukou představitelů Zlínského kraje pamětní medaile,
pamětní listy a upomínkové předměty.
Pro nás je velmi potěšitelné, že
jedním z 21 oceněných byl i dlouholetý skautský vůdce z Fryštáku br. Bedřich BĚLÁK.
Myslím si, že za všechno hovoří nejlépe přímo slova odůvodňující jeho nominaci k ocenění: od obnovení skautské činnosti ve Fryštáku v roce 1990
pracuje nepřetržitě jako skautský činovník a vůdce. Nejdéle (více než 10
let) pracoval ve funkci vůdce 5. oddílu
skautů a vlčat. I v současné době, kdy
již vedení oddílu předal mladším a je
členem 10. oddílu oldskautů, nepřestává pomáhat svými dlouholetými zkušenostmi při organizaci táborů i dalších
akcí. Jako instruktor vůdcovského kurzu se podílel a podílí na formaci nových
skautských vůdců i bezprostředně. Je
příkladem nejen odborně zdatného
a morálně fundovaného vychovatele
mládeže, ale i člověka, pro něhož jsou
ideály skautingu skutečně programem
na celý život.
J. Görig
Za 10. oddíl OS Fryšták

Tai či Fryšták
Tradiční, v tomto roce již sedmé, Mikulášské setkání příznivců TAI ČI, se uskutečnilo v sobotu 8. 12. 2012 v sokolovně TJ Sokol ve Fryštáku. Oddíl TAI ČI Fryšták
uspořádal další seminář tradičních čínských cvičení tai-či a čchi-kung, pod vedením
mistra ing. Jana Turnebera z Prahy. I přes velký mráz, absolvovalo pokračování výuky, další části klasické „Wudangské sestavy pěti prvků“, 40 cvičenců z celé republiky. Cvičení TAI ČI je kombinací dvou základních principů - pohybu a práce s vnitřní
energií. Je to aspekt fyzický - představovaný základními pohyby a prvky, obsaženými
v tradičních sestavách, směřujícími k uvolnění a posílení těla, z hlediska fyzické
síly. Souběžně je to aspekt duševní -představovaný kultivací vnitřní energie, zvané
čchi, prostřednictvím koncentrace mysli. Pro TAI ČI platí, že duševní činnost je důležitější než fyzické pohyby. Fryštácká Mikulášská setkání k těmto dvěma, tradičním
čínským principům, přidávají navíc atmosféru vzájemné lidské sounáležitosti, což
potvrzují mnohá slova ocenění a díků.
Ahoj do Fryštáku, normálně jsem dost skoupý na slovo a hlavně na chválu, ale
nedá mi to, abych Vám nepoděkoval za zorganizování sedmého Mikulášského setkání „taičistů“. Pro mě je to příležitost setkat se a popovídat si s kolegy a Mistrem,
vyměnit pracovní i osobní zkušenosti a hlavně, na vlastní oči vidět Mikuláše, sexy
anděla a mladou čertku :-). Vím, že zorganizovat takovou akci je náročné a není to
práce jen několika jedinců, ale celého vašeho bezvadného kolektivu. Moc se mi
(a nejen toto) mikulášské setkání ve Fryštáku líbilo a rád se zúčastním i dalších,
budoucích.
Srdečně zdraví Mirek z Havířova

13

Patřím tam,
kde mám svůj dům
a cestičku,
strom a záhon růží
v paměti...
(Ozvěny z uvedení knihy veršů Pozdní vzpomínky od
našeho autora ing. Radoslava Mlčocha-Hornoveského)

Bilanci pozoruhodného společenského a kulturního dění ve Fryštáku
v uplynulém roce, jak jsme naznačili
v předchozím čísle našeho měsíčníku,
dotvářejí i dvě důstojné prezentace nových knih domácí provenience – rozšířeného vydání pověstí a historických příběhů Slávka Zapletala Zázračné světlo
(s ilustracemi Martina Ševčíka) a poetického vyznání plukovníka ve výslužbě
ing. Radoslava Mlčocha, nazvané prostě Pozdní vzpomínky.
I toto četně navštívené setkání zahájil svým projevem v předvečer státního
svátku 17. listopadu - Dne boje studentů za demokracii a svobodu starosta
města Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel.
Dílo přiblížili svým hudebně recitačním
pořadem učitelé Základní umělecké
školy Morava pan Ladislav Dolina, Mgr.
Art. Alexandra Nečesaná se svými žáky
- ve spolupráci s ing. Františkem Odstr-

čilem. Životní osudy i rozsáhlé kulturní
(divadelní), sportovní, lektorské a publikační aktivity hornoveského rodáka
ing. Radoslava Mlčocha (19. 2. 1930),
nastínil ve svém vystoupení kronikář
města PhDr. Česlav Zapletal.
Radoslav Mlčoch pocházel z mlynářské rodiny, vedené v hlubokém vlasteneckém duchu. Jeden z jeho předků Josef Mlčoch - padl jako důstojník čs.
legií v boji za svobodu národa v Rusku,
strýc Jan Mlčoch, ředitel školy ve Střelicích u Uničova, byl jako partyzán umučen gestapem v době okupace a 2. světové války. Trvalé zdravotní následky si
z obou válek odnesl i Radoslavův otec
– mlynář a rolník Antonín Mlčoch. Spolu s Mirkem Čapákem se mladý Radek
podílel v rámci protifašistického odboje
(ve skupině poručíka Rolka) na předávání zpráv partyzánskému štábu.

Po válce se vyučil elektrikářem
a později s vyznamenáním absolvoval
vysokou vojenskou akademii. Za dobré
výsledky při plnění bojových úkolů v armádě byl povýšen do hodnosti podplukovníka a jmenován náčelníkem štábu
34. stíhací bombardovací letecké divize
v Čáslavi (letouny SU-7 a SU-9 byly připravovány pro případ války jako nosiče
jaderných zbraní). Byl navržen ke studiu
Frunzeho generální akademie s perspektivou hodnosti generála (prvního
v dějinách našeho města) a vysokých
funkcí v branných silách státu. Pro svůj
energický odpor k okupaci naší vlasti pěti armádami Varšavské smlouvy
a spolupráci s Alexandrem Dubčekem
a prezidentem Ludvíkem Svobodou
v roce 1968 byl v období normalizace
zbaven všech funkcí, hodností a s ohledem na své kontakty a znalosti sledován orgány kontrarozvědky.

Vrátil se domů do Fryštáku. Své odborné kvality prakticky nemohl v rámci
všeobecné diskriminace uplatnit. Teprve po zvládnutí nové technologie francouzské licence sušárny PROMILL BS-6
mohl své schopnosti se souhlasem
okresní zemědělské správy uplatnit
jako vedoucí nové technologie zaváděné v zemědělských provozech celostátního významu.
Po listopadových změnách roku
1989 přispěl v čele fryštáckého Občan-
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ského fóra k zahájení demokratizace
poměrů na Fryštácku. Byl plně rehabilitován, povýšen do hodnosti plukovníka.
Působí v čele krajské organizace a jako
člen ústřední rady Vojenského sdružení rehabilitovaných v Praze. Významně
přispěl k obnovení a fungování singulárních společností na Fryštácku a v 90.
letech k vytvoření místní organizace
ČSSD ve Fryštáku.
Je nositelem 6 vyznamenání, z rukou prezidenta České republiky obdržel
Záslužný kříž III. stupně. K 650. výročí

první písemné zmínky o Fryštáku (2006)
mu bylo na slavnostním shromáždění
v sále ZDV uděleno čestné uznání města Fryštáku.
Vedle dvou publikací k jubileu fryštácké kopané, podílu na vydání knihy
K památce a ke cti lesa (spolu s Č. Zapletalem st. i jr.), dvou obsáhlých pohledů na naši novodobou historii, cenných
zejména z hlediska postřehů vojáka, jemuž byla svěřena mimořádná odpovědnost za bojové prostředky, mladé lidi
a obranu země, dále příspěvků v rámci

Adopce dětí na dálku
Drazí sponzorští rodiče,
posílám Vám mnoho pozdravů. Mám se dobře. Doufám a modlím se, že jste
zdraví. Jak se máte?
Protože se nám blíží vánoční svátky, ráda bych Vám popřála krásné Vánoce
a šťastný Nový rok. Určitě máte teď mnoho práce s přípravami.
Studuji v sedmém ročníku. Od června do října jsme měli spoustu vyučování.
Pololetní testy jsem úspěšně složila s nejvyššími možnými známkami. Zúčastnila
jsem se také sportovního kurzu, naučila jsem se hrát Kabbadi. V umění jsem
navštěvovala hudební výchovu.
Každý den vstávám v 5 hodin. Od 5 do 6 hodin ještě studuji. Poté jdu v 8.30
do školy.
V období dešťů nám oproti minulému roku tolik nepršelo. Nyní začala zima,
ale přesto občas zaprší a je velmi teplo. Je to díky špatnému klimatu. Úroda není
velká. Jaké je počasí u Vás?
Moji rodiče, bratr a sestra Vám děkuji za moji popdporu při studiu.
Při příležitosti svátků Dasara jsme měli 24 dnů prázdniny. Byla jsem u babičky
a hrála jsem hry Kho-Kho s mými sestřenicemi a bratranci.
Dostala jsem také Vašim jménem vánoční dárek. Velmi za něho děkuji. Děkuji
Vám také, že na mě myslíte.
Posílám mnoho pozdravů a modlím se za Vás.
Opatrujte se.
S láskou Prema
Vážení příznivci Adopce dětí na dálku. Zveřejňujeme další dopis našeho indického dítěte.
V polovině prosince je aktuální stav sbírky v našem městě 21.295,- Kč, první
platby za děti budeme odesílat v lednu. Do začínajícího roku Vám přejeme vše
nejlepší a stále otevřené srdce pro potřeby lidí kolem nás.
ORGANIZÁTOŘI SBÍRKY

celostátně vydaných vzpomínek účastníků boje za svobodu, vydal ing. Mlčoch
v létě 2012 své lyrické vyznání Pozdní
vzpomínky.
Pod zdánlivě prostým názvem skrývá se bilance nelehké životní pouti, lásky k domovu, k přírodě, úcty k rodičům,
sestře Marii a ostatním sourozencům,
manželce Jarmile a rodině, wolkerovsky laskavý vztah ke všemu, co je mu
(a určitě i citlivým čtenářům a současníkům) v tomto slzavém údolí nejdražší. V úvodu dává nahlédnout do svého
curricullum vitae, neskrývá, stejně jako
ve svých obsáhlých historických reminiscencích, ani kritické pohledy na jevy,
které ho bytostně v našem životě i současnosti upřímně trápí. Oceňuji zaujetí,
snivost, sečtělost (doteky antiky, jitření
renesanční), zdánlivou jednoduchost
a poctivost výrazu. Obdivuji, že muž
v uniformě, v jehož rukou byly soustředěny prostředky ničivého kalibru a osud
vlasti, dokáže tak otevřeně a upřímně
vyjádřit žízeň po životě, po světě, v němž
by zlo, jehož jsme na modré planetě i kolem sebe každodenně svědky, zmizelo
v nenávratnu... Je to kniha ryzí moudrosti a věrnosti k jedinečnosti bytí!
Důstojnou atmosféru večera dovršil
hudební dárek básníkovy sousedky –
slečny Bezděkové, která nám spolu se
svým přítelem dala vychutnat ukázky
z rajských melodií předních hudebních
mistrů.
Po slavnostním křtu publikace se
ujal slova sám autor - ing. Radoslav Mlčoch. Zavzpomínal na mládí, chlapecké
sny, omyly i životní zkoušky, vyznal se
ze svých lásek i nekonečného hledání,
které i ve třiaosmdesáti letech má své
nekončící obzory. Příjemná debata stala
se i součástí milého pohoštění, jehož
se nám při této příležitosti díky vedení
města, starosty i zastupitelstva, autorovy choti a jeho synů dostalo.
Poslední autorem darované výtisky
Pozdních vzpomínek najdete možná ještě v naší knihovně. Najdete tu možná
i kus sebe sama, svých tužeb, lásek
i nadějí.
„Odpusťte,
že stále se musím ptát,
kdo určil,
že i ta jabloň ví, kdy musí z jara kvést,
ba i ten maják někde na pobřeží
zbloudilé lodě do přístavu vést.
Jen člověk neví,
jak svého otce ctít, či matku milovat,
kdy o svou lásku se přestat zajímat...
a pohár víry nést,
nebo steskem umírat
a zůstat stát...
-Čz-

15

Klub maminek

– LEDEN

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

Klub maminek naleznete v prostorách
Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi
(odbočka vpravo před restaurací U Žáků).

PROGRAM KM
Všem příznivcům Klubu maminek přejeme do nového roku 2013
12 měsíců zdravíčka, 53 týdnů naděje, 365 dní štěstí, 8760 hodin poznání,
525 600 minut pochopení a 31 563 000 vteřin lásky!

Pravidelné úterky od 9:30 – 11 hodin
8. 1. Tříkrálové setkání, výroba papírové koruny.
15. 1. Pohádka pro děti, volné hraní.
22. 1. Cvičení s dětmi, zpívání, básničky, povídání o zimě a hraní.
29. 1. Budou Hromnice, pověry a zvyky,
hraní.
Změna programu vyhrazena. V případě příznivého zimního počasí se bude
sáňkovat – sledujte www stránky klubu.

Poděkování
Děkujeme za materiální pomoc ke
tvořivým dílnám pro širokou veřejnost
pánům Martinu KRČMOVI a Aloisi
LANGROVI.
Organizátorky Lenka Plšková a Míša Nutilová

Pozvánka na TVOŘENÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
V pátek 25. 1. 2013 od 17 hod. MALOVÁNÍ NA TEXTIL.
Lektorka Lenka Plšková. S sebou: trika, ubrus apod.
K dispozici budou barvy, šablony, textilní pytlíky, tašky. Kurzovné 50 Kč.

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ
ve Fryštáku a okolí, aktivní formou.
Od PO-NE, ráno, odpoledne,
večer i v noci, dle dohody.
Mám ukončené vysokošk. pedagog.
vzdělání. Tel. 608 204 873

Kousek zpátky do loňského roku
Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o.
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Tel. 577 911 209, mobil 734 685 168
koordinator@hradek-frystak.cz
www.hradek-frystak.cz

Předvánoční akademii připravujeme
už druhým rokem. Proč? Chceme veřejnosti a rodičům ukázat, co všechno
jsme se v kroužcích naučili a chceme
touto cestou vybrané dobrovolné vstupné věnovat dětem, které nemají to štěstí, aby byly tak zdravé jako my. Program
jsme předvedli 2x. Jednou jako generální zkoušku pro naše spolužáky ze školy,
po druhé pro veřejnost.
Myslím, že musím nejen za sebe
(byla jsem moderátorkou programu),
ale také za všechny diváky poděkovat
za nevšední vystoupení všech účinkujících. Jmenovitě trubačům, roztleskávačkám, mažoretkám, aerobiku, break
dance, břišním tanečnicím, žonglo Disku, tanečnímu páru z klubu Fortuna,
recitátorům, dramatickému kroužku
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demii k úspěšnému závěru. Paní ředitelce dětí z Hrádku předal ředitel Základní
školy Fryšták Mgr. Libor Sovadina téměř
15 tisíc korun. Dobrá věc se podařila.
Petra Konečná

a také členům Fryštácké Javořiny. Děkujeme ze srdce za sponzorské dary
a všem ostatním, kteří pomáhali
v šatně, s organizací, u vstupenek nebo
v bufetu. Pochopitelně i jejich vedoucím
v čele se slečnou Nikolou Dorazínovou,
která svou obětavou prací dovedla AkaFRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2013

Diamantová
svatba
manželů
Svačinových
V sobotu 1. 12. 2012 se v obřadní
síni Městského úřadu ve Fryštáku konal další vzácný obřad, a to Diamantová svatba – což je 60 let od uzavření manželství.
Toto mimořádné životní jubileum
oslavili manželé Rostislav a Libuše
SVAČINOVI z Dolní Vsi.
Ani se nechce věřit, jak ten čas
rychle běží. Před deseti lety jsme pořádali také v naší obřadní síni Zlatou
svatbu manželů Svačinových a přáli
jsme si, abychom se ve zdraví sešli
za deset let. Manželé Svačinovi nám,
sobě i celé rodině toto přání splnili a v neuvěřitelné formě a pohodě
absolvovali krásný obřad. Děti z ma-

Otevření prodejny
S REGIONÁLNÍMI
PRODUKTY
Kvalitní domácí jogurty, čerstvé
sýry z kravského i kozího mléka, voňavý kváskový chléb, pravá švestková
povidla, včelí med, panenský slunečnicový olej a mnoho dalších tradičních
krajových delikates je možné zakoupit
v prodejně, která byla tento týden slavnostně otevřena v centru Zlína – v objektu nově zrekonstruované Tržnice na
náměstí Práce.
Nese příznačný název „Z dědiny“,
protože nabízí výhradně potraviny vyrobené ze surovin vypěstovaných na moravském venkově. Zákazníci zde najdou
především produkty, které byly oceněny
v soutěžích Perla Zlínska nebo Regionální potravina Zlínského kraje. Zprovoznění obchodu symbolickou ﬁnanční dotací
z rozpočtu kraje podpořil i hejtman Stanislav Mišák.
Samoobsluha na Tržnici je otevřena
ve všední dny od osmi do osmnácti hodin, v sobotu od devíti do dvanácti.
Více informací: www.zdediny.cz
Zdroj: Zlínský kraj

teřské školy, žákyně základní školy
z Fryštáku, pan starosta Mgr. Lubomír
Doležel, členky Komise pro občanské
záležitosti města Fryštáku, rodinní
příslušníci a přítomní hosté mohli gratulovat našim oslavencům. Pan starosta ve svém projevu vyjádřil obdiv
k šedesátiletému manželství:“ Vaše
šedesátileté manželství je pěkným příkladem pro nás všechny. Přáli bychom
si, aby všechna manželství u nás byla
tak spořádaná jako to Vaše. Vždyť
šťastná manželství a rodiny vůbec
jsou základem šťastné budoucnosti
celého našeho národa. Byl bych moc
rád, kdybyste v tomto svém putování starostmi i radostmi dnů všedních
i svátečních nepovolovali a odhodlaně
pokračovali dál jako doposud…“
Dovolím si ještě touto cestou jménem Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku manželům Svačinovým upřímně gratulovat a popřát jim
mnoho štěstí, rodinné pohody, hodně
zdraví , ať plnými doušky užívají krásy
života i nadále v kruhu těch, které mají
rádi. A doufám, že manželé Svačinovi
budou prvními občany Fryštáku, kteří
budou moci za deset let oslavit ještě
vzácnější jubileum – Platinovou svatbu
– sedmdesát let trvání manželství.
Vše nejlepší přeje
Dana Konečná
matrikářka MěÚ Fryšták

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci

V měsíci LEDNU 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Ludmila Bednaříková
František Dlabaja
Milada Filová
Marie Halamová
Ilona Hrnková
Jarmila Janušková
Karla Janušková
Vladislav Kaláb
Hana Kamenářová
František Krajča
Jarmila Mašková
Josef Mlčoch
Jarmila Němcová
Pavla Pavelková
Miroslav Rektořík
Ludmila Rektoříková
Oldřich Růčka
Božena Staňková
Anděla Šlágrová
Zdeňka Šlancarová
Václav Zach
Zdeňka Zapletalová
•••
ZLATOU SVATBU – 50 let od
uzavření manželství – slaví manželé
JOSEF a MARIA OSTRČILÍKOVI.

Blahopřejeme!
Všem oslavencům přejeme mnoho
rodinné pohody, štěstí a hodně zdraví
do dalších let.

Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

ZUŠ Morava

Tel. 777 550 621
608 749 219

POZVÁNKY

SKORO
kompletní autovrak

15. ledna v 18:00
Alternativa Zlín
Novoroční koncert

= 500 Kč
AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE

31. ledna v 15:30
ZŠ Kašava-Aula
Pololetní besídka ZUŠ

placená inzerce
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Páteční farmářské trhy ve Fryštáku
– konečně přímo na náměstí!
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FRYŠTAČANÉ DEMONSTROVALI LETOS POČTVRTÉ
Letos po čtvrté a celkově již osmkrát lidé z Fryštáku a okolí demonstrovali svou
vůli a odvahu:
scházet se dobrovolně na veřejném prostoru,
konzumovat a nakupovat kvalitní potraviny,
zamýšlet se nad skutečnými hodnotami...
Dali jste tak najevo všem skeptikům, že doba není zas tak bezradná a zlá a že
stojí za to strávit čtyři sobotní dopoledne v roce na náměstí se svými známými.
Jméno fryštáckých Farmářských trhů dobře zní i daleko za hranicí našeho města,
i proto je příjemné si uvědomit, že na jejich atmosféře a kvalitě se podílíme každý
sám a přitom všichni společně.
Vánočního trhu se na straně prodejců zúčastnil rekordní počet osmi Fryštačanů, což byla necelá třetina všech prodávajících. Přejeme odvahu a odhodlání
všem dalším.
Na organizaci trhů se podílí otevřené a proto proměnlivé seskupení lidí, kterých, zdá se, nikdy není dost. Proto přivítáme každého, kdo by s námi chtěl sdílet
nadšení a také srandu, která k přípravám a realizaci trhů neodmyslitelně patří.
Těšíme se na další setkání s vámi už na Bílou sobotu 30. března v roce 2013.
Už teď máme plnou hlavu nápadů, co pro vás připravíme.
Od dubna by se pak měly objevovat stánky na náměstí opět každý pátek.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří vytváří tak příznivé prostředí, nejen pro
obchodování…
Rádi si vyslechneme či přečteme vaši reﬂexi nebo podněty k další práci.
Za o.s. Fair Play Fryšták J. a T.

PEDIKÚRA, PARAFINOVÝ ZÁBAL
A LAKOVÁNÍ ZA 200 Kč

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
■
■
■
■
■
■

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

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 telefonické 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

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

Eva Kamenářová, Ke Skalce 256, Fryšták
Více informací na:

www.evenails.cz

placená inzerce

DOUČÍM MATEMATIKU – ZŠ, SŠ, VŠ.
PŘIPRAVÍM K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
z matematiky na SŠ, VŠ.
RNDr. Jana Bartoňová
mob.: 734 829 310 • tel.: 577 911 374

PŘIJMEME PRODAVAČE
informace na tel.: 732 127 047
19

Myslivecké sdružení Ondřejovsko – Fryšták
Vás zve na

tradiční

MYSLIVECKÝ PLES,
který se koná
v kulturním domě ZDV Fryšták

v sobotu 19. ledna od 19 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina Lord.
K občerstvení jsou připraveny
tradiční zvěřinové speciality a moravská vína.
Vstupné 120 Kč

placená inzerce

Předprodej vstupenek
Tipsport – nám. Míru, Fryšták.
Tel: 577 911 122
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