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Blahopřání ke Dni učitelů

Milí pedagogové u příležitosti Vašeho svátku
přijměte upřímné poděkování za Vaši nelehkou práci
na poli výchovy a vzdělávání dětí a mlád eže.
Zároveň Vám přejeme co nejvíce chuti do práce, tvůrčího elánu
a hodně sil – protože také na Vás záleží vzdělanost budoucích generací.

19/ Malý svět divadel 2011

www.frystak.cz

Zastupitelstvo města Fryštáku a Lubomír Doležel, starosta.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 2/2011/VI ze dne 19. ledna 2011 (Výběr)
• RMF schvaluje Provozní řád víceúčelového zařízení ve Vítové č. p. 100.
• RMF schvaluje uzavření pojistné
smlouvy o komplexním pojištění vozidla
– GLOBAL mezi společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha, a Městem
Fryšták, na havarijní pojištění služebního osobního vozidla Peugeot 307, registrační značka 1Z7 7177, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 433/1, o vým. 10 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, pro využití na
parkování vozidla, a to p. J. Večerkovi,
Fryšták, na dobu neurčitou a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části
pozemku mezi Městem Fryštáka p. J.
Večerkou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí místo, termín
a dobu konání zápisu dětí do ZŠF, p.
o., 763 16 Fryšták, a to v úterý dne 8.
února 2011 od 13.00 do 17.00 hodin
pro školní rok 2011/2012 v prostorách
přístavby ZŠ Fryšták – viz oznámení ředitele školy.
• RMF bere na vědomí návrh rozpočtu
p. o. ZŠF, předložený Mgr. L. Sovadinou,
ředitelem školy, na rok 2011.
• RMF bere na vědomí výsledek Zprávy
o kontrole hospodaření Základní školy
Fryšták, okres Zlín, p. o., s výhradou
a ukládá Ing. M. Jaškovi neprodleně objednat ﬁnanční audit hospodaření školní jídelny za období r. 2010.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření školní
jídelny příspěvkové organizace Základní škola Fryšták za období r. 2010 vč.
ekonomického poradenství, a to mezi
Městem Fryšták, a Ing. Gitou Štolfovou,

auditorem, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí Protokol o kontrolním zjištění KHS ZK ve věci kontroly plnění povinností dle nařízení (ES)
852/2004, v platném znění, zák. č.
258/2000 Sb. a vyhlášky č. 137/2004
Sb., v platném znění, v Základní škole
Fryšták a ukládá řediteli školy ve spolupráci s Ing. M. Kasalou neprodleně zajistit nápravu zjištěných nedostatků.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
realizaci hygienických opatření – viz dopis ředitele ZŠF, č. j. 175/11 ze dne 19.
1. 2011, a to v r. 2013.
• RMF bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Mateřské školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., bez připomínek.
• RMF schvaluje výkon regionálních
funkcí, které bude vykonávat Městská
knihovna Fryšták pro místní knihovny
Držková, Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček, Ostrata a Vlčková v roce 2011.
• RMF neschvaluje ﬁnanční příspěvek
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na uspořádání výroční schůze 9.
okrsku Lukovské Podhradí.
• RMF neschvaluje uzavření Dohody
o kolektivním členství mezi Městem
Fryšták, a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Zlín,.
• RMF schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 433/1, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, ostatní plocha, o výměře do
250 m², manželům P. a P. Hurtovým,
Fryšták, na dobu neurčitou. A schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku na dobu neurčitou (s podm. realizace pouze demontovatelného plotu) a
pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit příspěvek na částečnou úhradu nákladů spo-

jených s pronájmem sálu ZDV Fryšták
na akci VI. Včelařská akademie, pořádaná Okresním výborem Českého svazu včelařů, o. s., Zlín.
• RMF bere na vědomí nabídku projektanta ALFING ZLÍN, spol. s r. o., na
výkon AD na Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na výkon autorského dozoru
stavby „Polyfunkční objekt s hasičskou
zbrojnicí ve Fryštáku“ mezi Městem
Fryšták, a zpracovatelem projektové dokumentace stavby, ﬁrmou ALFING ZLÍN,
spol. s r. o., Zlín - Malenovice, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF bere na vědomí důvodovou
zprávu technického dozora stavby „Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí
Fryšták“, kdy nebyly při výběrovém řízení naceněny profese ZT, UT, VZT a elektroinstalace 2. NP tohoto objektu.
• RMF ukládá vedoucímu OSMM Ing.
M. Kasalovi neprodleně zajistit - na základě závazného právního posouzení výběrové řízení pro realizaci profesí ZT,
UT, elektroinstalace a VZT v rámci projektu „Polyfunkční objekt s hasičskou
zbrojnicí Fryšták“, a to ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
• RMF schvaluje Interní směrnici č. 1/
2011 – O účtování pro účely projektu
Revitalizace náměstí míru ve Fryštáku a
pro projekt Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí Fryšták.
• RMF bere na vědomí zprávu místostarosty o předběžném programu oslav
80. výročí vzniku oddílu kopané ve
Fryštáku a doporučuje zastupitelstvu
schválit mimořádný příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených zejména s ubytováním, stravou a materiálním zabezpečením této akce.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 3/2011/VI ze dne 2. února 2011 (Výběr)
• RMF bere na vědomí Rozhodnutí o povolení výjimky ze splnění hygienických
požadavků stanovených pro zařízení pro
výchovu a vzdělávání podle § 14 z. č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. j. KHSZL 00230/2011 ze dne
10. 1. 2011, a ukládá Ing. M. Kasalovi
postupovat ve smyslu usn. Rady města
Fryštáku ze dne 19. 1. 2011.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti č. 3/2011/ÚP ze dne 28. 1.
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2011 s výhradou a vyzývá zaměstnance Stavebního úřadu ve Fryštáku k okamžitému zjednání nápravy ve výkonu
svěřených agend.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti č. 7/2011/ÚP ze dne 27. 1.
2011 s výhradou a vyzývá zaměstnance Stavebního úřadu ve Fryštáku k okamžitému zjednání nápravy ve výkonu
svěřených agend.
• RMF bere na vědomí předběžnou
zprávu o ukončení dozoru státu nad přezkoumáním hospodaření Města Fryš-

ták, provedeným Ministerstvem ﬁnancí
ČR.
• RMF bere na vědomí nabídku fy IWWA,
s. r. o., ve věci poradenství v oblasti optimalizace nákladů na elektrickou energii a plyn a ukládá Ing. M. Jaškovi ve
spolupráci s Ing. M. Kasalou neprodleně zahájit komunikaci se jmenovanou
ﬁrmou a předložit informace o výsledku
jednání na nejbližším jednání rady.
• RMF souhlasí s účastí města Fryštáku v projektu GE Lighting – bezplatné
testování vysokotlakých sodíkových
výbojek Lucalox XO a ukládá starostovi
FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2011

neprodleně podat vstupní přihlášku pro
zájemce o účast v tomto projektu.
• RMF schvaluje poskytnutí ﬁnančního
příspěvku Centru pro zdravotně postižené ZK, Zlín a schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí ﬁnančního
příspěvku České unii neslyšících, oblast Zlín a schvaluje uzavření darovací
smlouvy za účelem poskytnutí příspěv-

ku na činnost organizace mezi Městem
Fryšták, a Českou unií neslyšících, oblast Zlín, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost p. J. Dlabaji o případný pronájem objektu kina
pro potřeby zkušebny hudební skupiny
a ukládá starostovi projednat konkretizaci této žádosti do příštího zasedání
rady.
• RMF bere na vědomí předložený návrh
rozpočtu Města Fryštáku na rok 2011

vč. investic a doporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění tohoto rozpočtu
v předloženém znění s předpokládanými příjmy ve výši 32.936 tis. Kč, výdaji
ve výši 42.346 tis. Kč + 2.590 tis. Kč
splátky úvěru a půjčky, a deﬁcitem ve
výši 9.410 tis. Kč, který bude uhrazen
z přijatých dotací, výhodně úročených
úvěrů a prodeje cenných papírů.
• RMF bere na vědomí stav pohledávek a závazků města Fryštáku k 31. 1.
2011.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 1/2011/VI ze dne 9. února 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku ke dni 8. 2. 2011 a k 31.
12. 2010 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu Města Fryštáku ke dni 31. 12. 2010
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí konkrétní výše
odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
• ZMF schvaluje vyčlenění vlastních
prostředků města, popř. prostředků
z již přijatého investičního úvěru, pro zajištění ﬁnancování projektu Revitalizace
náměstí Míru Fryšták.
• ZMF schvaluje vyčlenění vlastních
prostředků města, popř. prostředků
z již přijatého investičního úvěru, pro zajištění ﬁnancování projektu Polyfunkční
objekt s hasičskou zbrojnicí Fryšták.
• ZMF bere na vědomí požadavky jednotlivých subjektů neziskového sektoru
ve věci poskytnutí dotací na rok 2011.
• ZMF schvaluje komisi pro vyhodnocení žádostí o granty z rozpočtu města
Fryštáku ve složení: Mgr. P. Nášel, L.
Mikl, Mgr. P. Pagáč, Mgr. S. Knedlová
a P. Ševčík a ukládá této komisi předložit písemný podklad (návrh) pro přidělení výše grantů jednotlivým subjektům,
a to na příští zasedání zastupitelstva.
• ZMF s platností ke dni 10. února
2011 schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu města Fryštáku na rok 2011
jakožto rozpočtu schodkového s předpokládanými příjmy ve výši 32.936 tis.
Kč a předpokládanými výdaji 42.346
tis. Kč + 2.590 tis. Kč splátky úvěrů
a půjčky s tím, že očekávaný schodek ﬁ nancování (deﬁcit) ve výši 9.410 tis. Kč
(zapřičiněný investiční výstavbou) bude
hrazen z investičního úvěru u KB, a. s.,
Praha - přijatého v roce 2009.
• ZMF bere na vědomí přehled investičních akcí vč. projektové dokumentace,
které jsou zařazené do návrhu rozpočtu
na rok 2011 a další období.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí ﬁnančního příspěvku mezi
Městem Fryšták, a Regionem Bílé Kar-

paty, Zlín, za účelem realizace aktivit
mikroprojektu Myšlenkou Štefánika
k obnově a rozvoji kulturncích tradic
fryštácko – kanianských, kde celkové
způsobilé výdaje činí 22.631 euro (ﬁ nanční příspěvek z ERDF ve výši 85 %,
tj. 19.236,35 euro, vlastní zdroje žadatele 15 %, tj. 3.394,65 euro), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 10. 2. 2011
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
snázvem „SB-4509-142 Fryšták, p. Matela, přípojka do 50 m“, umístěné na
městském poz. p. č. 968, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za smluvní cenu věcného
břemene.
• ZMF schvaluje jako určeného zastupitele města pro vyřizování agendy územního plánování člena rady města a předsedu stavební komise Ing. J. Košáka.
• ZMF schvaluje v souladu s ust. §
47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), zadání Územního plánu Fryšták, souhlasí v souladu s ust.
§ 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), s postupem při
pořizování a zpracování návrhu zadání
(příloha zpráva o projednání) a ukládá
určenému zastupiteli Ing. J. Košákovi
a pořizovateli Ing. arch. J. Kudělkovi zajistit zpracování návrhu Územního plánu
Fryšták.
• ZMF konstatuje, že návrh Změny č.
6 územního plánu sídelního útvaru
Fryšták, místní část Vítová, není v rozporu s politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu, rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
zákona č. 413/2005 Sb. o námitkách

tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy, vydává ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ust. §§
171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, formou opatření
obecné povahy Změna č. 6 územního
plánu sídelního útvaru Fryšták, místní
část Vítová.
• ZMF nesouhlasí s vybudováním veřejné infrastruktury na náklady města
k nově vzniklé stavební lokalitě ve
smyslu změny ÚP č. 6 ÚP SÚF, místní
část Vítová, lokalita Z6 V Hájku.
• ZMF bere na vědomí návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní
Ves a v souladu s ust. § 9 odst. 9 zák.
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Plán
společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní
Ves a závazně žádá o zařazení do tohoto plánu i vybudování zpevněné komunikace spojující osadu Suché a Žabárna.
• ZMF v rámci návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Racková žádá
o zařazení požadavku města Fryšták na
vybudování zpevněné komunikace zpevňující osadu Kučovanice s obcí Racková
v rámci stávající účelové polní cesty.
• ZMF odkládá rozhodnutí o převzetí
domova s chráněným bydlením Fryšták
z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města do doby vydání závazného
stanoviska Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k možným
důsledkům plynoucích ze zrušení stávajícího statutu jmenovaného zařízení
vzhledem k platným smlouvám, kterými
je město Fryšták vázáno.
• ZMF zveřejňuje záměr pojmenovat
nově vzniklou ulici v lokalitě pod mateř-
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skou školou jako ulici „Dr. Pekárka“.
• ZMF souhlasí se záměrem Zemědělského družstva Fryšták vybudovat zemědělskou bioplynovou stanici s kogenerací v areálu ZDV Fryšták.
• ZMF bere na vědomí informaci předsedy Finančního výboru při ZMF ve věci
plnění rozpočtu za rok 2010, stavu účtů
a návrhu rozpočtu města na rok 2011
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informaci předsedy Kontrolního výboru při ZMF.
• ZMF bere na vědomí informace k výběrovému řízení Polyfunkční objekt s
hasičskou zbrojnicí Fryšták.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit nové výběrové řízení na
nerealizovanou část zakázky Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí ve smyslu platného zákona.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje
v současné době šetří sériovou trestnou činnost páchanou na seniorech,
která spočívá v tom, že se neznámý
pachatel vydává za pracovníka energetické společnosti a pod legendou:
1. vrácení přeplatku za odebranou
elektřinu, 2. zapisování stavu elektroměru, 3. prověření „černého“ odběru elektřiny, 4. kontroly elektrické
sítě, el. zásuvek nebo el. spotřebičů
apod., využije nepozornosti seniora
a odcizí mu ﬁnanční hotovost.
Z tohoto důvodu Vás žádáme, aby
občané v případě návštěvy podezřelé
osoby ihned volali buď na městský
úřad na číslo 607 801 942 (Mgr. Pavel Nášel zajistí předání informace na
policii), nebo mohou přímo volat policii
na tel. číslo 158!
Mezi občany je všeobecně známo,
že se zapisování a vyúčtování stavu
elektroměru provádí jednou ročně a
měsíc kontroly je několik let stabilní.
Tzn., když kontrola stavu elektroměru
v obci každý rok probíhá např. v měsíci
červnu, nemůže přijít pracovník energetické společnosti zkontrolovat stav
elektroměru v lednu. Měsíc kontroly
stavu elektroměru taktéž s určitostí
znají pracovníci obecních a městských
úřadů.
V žádném případě se vyúčtování za
odebranou elektřinu neprovádí osobní návštěvou pracovníka energetické
společnosti!!!
Děkuji za spolupráci.
pprap. Alexandra Skalická,
vrchní asistent
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

Plnění rozpočtu Města Fryštáku k datu 31. 12. 2010
PŘÍJMY

Název

třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

27,649,600.00
5,701,900.00
2,250,000.00
8,985,200.00

28,113,616.88
6,120,198.43
1,946,842.00
8,941,167.96

102
107
87
100

44,586,700.00

45,121,825.27
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Název

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

1014
1019
1032
1036
2143
2212
2219
2221
2223
2229
2310
2321
2333
3111
3113
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3319
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3523
3543
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3722
3732
3741
3745
5311
5512
5519
5522
6112
6114
6115
6149
6171
6310
6399
6409

Ozdravování zvířat a plodin
88,000.00
Ostatní zemědělská činnost
10,000.00
Lesní hospodářství (všeob. výdaje)
73,000.00
Lesní hospodářství - správa
25,000.00
Cestovní ruch
35,600.00
Silnice
3,208,000.00
Chodníky
4,691,500.00
Provoz veř. silniční dopravy
274,000.00
Bezpečnost silničního provozu
39,000.00
Ost. záležitosti v sil. dopravě
45,000.00
Vodovody - pitná voda
347,800.00
Kanalizace
2,397,700.00
Úpravy drobnývh vodních toků
55,000.00
Mateřská škola
4,859,600.00
Základní škola
5,072,700.00
Divadelní činnost
30,000.00
Hudební činnost
209,300.00
Kino
24,400.00
Knihovna
990,000.00
Činnost muzeií a galerií
30,000.00
Vydavatelská činnost
39,100.00
Kronika
62,500.00
Obnova kultur. hodnot
110,000.00
Rozhlas
64,000.00
Ostatní sděl. prostředky (FL)
318,000.00
Zájmová činnost v kultuře
26,000.00
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
192,000.00
Sport. zařízení v maj. obce
193,700.00
Ostatní tělovýchovná činnost
65,000.00
Využití volného času mládeže
450,500.00
Ost. zájmová činnost a rekreace
37,000.00
Odborné léčebné ústavy
14,000.00
Pomoc zdravotně postiženým
20,000.00
Bytové hospodářství
61,500.00
Nebytové hospodářství
1,056,400.00
Veřejné osvětlení
1,358,000.00
Pohřebnictví
69,000.00
Územní plánování
90,000.00
Územní rozvoj
21,700.00
Technické služby
3,484,000.00
Sběr a svoz komunálního odpadu 3,322,500.00
Dekontaminace půd
908,200.00
Ochrana druhů a stanovišť
15,000.00
Vzhled obcí a veř. zeleň
1,109,000.00
Bezpečnost a veřejný pořádek
5,000.00
Požární ochrana
3,905,900.00
Ost. záležitosti požární ochrany
1,000.00
Ost. činnosti v integr. záchr. systému 30,000.00
Zastupitelstvo
1,657,000.00
Volby do PS Parlamentu ČR
125,000.00
Volby do zastupitelstva
96,900.00
Ostatní všeobecná vnitřní správa
15,500.00
Činnost místní správy
15,354,600.00
Výdaje z ﬁnančních operací
564,600.00
Platby daní a poplatků SR
603,500.00
Ost. neinvestiční transfery
45,000.00

87,693.44
10,000.00
60,349.00
16,704.00
0.00
3,033,189.78
4,494,821.00
255,920.00
18,000.00
0.00
128,059.50
2,179,138.00
55,000.00
4,858,789.00
5,057,166.40
24,000.00
184,501.00
14,244.00
899,735.96
30,000.00
38,948.00
34,204.00
110,000.00
25,376.00
315,369.00
0.00
139,475.00
167,719.50
65,000.00
445,322.00
36,400.00
6,000.00
20,000.00
31,567.00
879,533.30
983,134.50
20,108.00
37,597.00
10,656.00
3,268,366.05
3,214,475.69
907,800.00
0.00
924,203.00
0.00
3,550,733.56
1,000.00
13,059.60
1,335,029.00
124,673.00
96,448.00
644.00
7,210,184.73
353,463.72
570,476.00
43,880.00

100
100
83
67
0
95
96
93
46
0
37
91
100
100
100
80
88
58
91
100
100
55
100
40
99
0
73
87
100
99
98
43
100
51
83
72
29
42
49
94
97
100
0
83
0
91
100
44
81
100
100
4
47
63
95
98

46,388,156.73
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VÝDAJE CELKEM
třída 8

Financování

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

57,996,700.00
13,410,000.00

1,266,331.46

9

-13,410,000.00

-1,266,331.46

9
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Stále ještě bydlíme…

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ
ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK DOMÁCNOSTÍ – 2011
Český statistický úřad organizuje v době od 19. února do 15. května 2011
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České
republice.
Jedná se o národní modul celoevropského šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions), které se koná na celoevropské úrovni, na základě nařízení Evropské rady a Parlamentu Evropské unie a je závazné
pro všechny členské země. Šetření se uskuteční na území celé České republiky
v cca 11 000 domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru. Ve Zlínském kraji je do tohoto šetření zahrnuto 626
domácností v 53 obcích. Šetření provádí odborně vyškolení pracovníci ČSÚ - tazatelé, kteří jsou vybaveni pověřením k výkonu funkce tazatele a průkazem tazatele,
jenž je platný jen ve spojení s občanským průkazem.
V České republice je hlavním cílem získat údaje, které jsou potřebné k hodnocení současné ekonomické situace českých domácností a jejího vývoje. Výsledky šetření budou sloužit jako podklad pro tvorbu sociální politiky státu, např.
v otázkách poskytování sociálních dávek, tvorby aktivní politiky zaměstnanosti,
nastavení daňového systému a také pro hodnocení dopadu přijatých opatření na
životní úroveň. Do zpracování nevstupují žádné informace, které by identiﬁkovaly
respondenta, ochrana individuálních dat je v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb.
o státní statistické službě přísně dodržována.
Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni
mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona. Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci pověření organizací EU-SILC v kraji:
krajský gestor EU-SILC (výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností) Alice Smutná, tel.: 585 731 507, e-mail: alice.smutna@czso.cz, ředitelka
Odboru terénního zjišťování pro kraj Zlínský a Olomoucký Ing. Barbora Židková,
tel.: 577 004 956, e-mail: barbora.zidkova@czso.cz
Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Informace
z evidence obyvatel MF
Ke dni 1. 1. 2011 byl stav občanů
ČR města Fryštáku 3.690 osob.
Podle místních částí:
Místní část
Fryšták
Dolní Ves
Horní Ves
Vítová
Celkem 3.690 občanů ČR.

obyvatel
1 495
541
1 390
264

Ve Fryštáku je přes cizineckou policii přihlášeno 26 cizinců. Celkový stav
všech obyvatel Fryštáku je tedy 3.716
obyvatel.
Počet občanů ČR podle stavu:
svobodní
1 383
ženatý či vdaná
1 792
vdovec či vdova
279
rozvedení
236
Z celkového počtu 3 690 občanů ČR
je 1 905 žen a 1 785 mužů.
/Přesné informace o cizincích nemáme, jsou vedeni na cizinecké policii/.
Dana Konečná,
Evidence obyvatel MěÚ Fryšták

UPOZORNĚNÍ
Finanční úřad ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání fyzických
osob za zdaňovací období roku 2010
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 21. 3. do 25. 3. denně 8.00–17.00 hod. Úřad bude otevřen
i v sobotu 26. 3. 2011 8.00–12.00
hod. Od 28. 3. do 1. 4. budou prodlouženy úřední hodiny do 18.00 hod.
Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích
v působnosti Měst. úřadu ve Fryštáku,
budou pracovníci Finančního úřadu ve
Zlíně poskytovat potřebné informace
a vybírat daňová přiznání ve dnech 16.
a 23. března 2011 v době od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách budovy MÚ ve Fryštáku.

Nastal čas, kdy by svůj názor měli
projevit také další obyvatelé Domova
s chráněným bydlením Fryšták.
Velká většina z nás nesouhlasí
s názorem pana Rudolfa Šiřiny. Pan
Šiřina se do situace, kdy na něj byla
podána žaloba na soudní vystěhování
dostal vlastní vinou, neboť se odmítl
přizpůsobit zákonu o sociálních službách a podepsat smlouvu o poskytování sociálních služeb. Pan Šiřina
také píše ve svých článcích o tom, že
naše zařízení sociálních služeb mělo
být od 1. 1. 2007 přetransformováno
na domov pro seniory. Patrně si neuvědomuje, že nás, relativně soběstačné obyvatele, chtěl přetransformovat
na bývalý domov důchodců /podle
zákona o soc. službách domov pro seniory/. Nyní se mu nelíbí, že by podle
smlouvy měl platit úhradu v měsíční
výši 3.346 Kč, a pokud bychom byli
Domov důchodců a měl by platit úhradu 8.500 Kč, to by se mu líbilo?
Většina z nás je spokojena se službou chráněného bydlení, jsme spokojeni s případnou pomocí pečovatelek,
pradleny, údržbáře a dalšího personálu. V měsíční úhradě, kterou platíme,
je zahrnuta spotřeba energií /voda,
elektřina, topení/, úklid společných
prostor, výtah, TV anténa, svoz odpadu a také opravy budovy a opravy v bytech. Uvědomujeme si, jak nákladné
to jsou položky. Také nesdílíme názor
pana Šiřiny, že nás paní ředitelka okrádá, šikanuje, tyranizuje... Je nám zřejmé, že si plní pouze své povinnosti,
které vyplývají ze zákona o sociálních
službách. Na dobu, kdy jsme prožívali
pěkné chvilky, jako byly zájezdy, výlety, různé společenské akce, večírky,
už pan Šiřina asi zapomněl. Máme
proto dojem, že místo boje o jakousi
imaginární spravedlnost, spíše vedl
boj o to, jak ušetřit peníze na úkor nás
všech, kteří zde za poskytované služby řádně platíme. Právnické vzdělání
jako pan Šiřina sice nemáme, zato ale
nenadáváme svým spolubydlícím do
hovězích dobytků a podobně.
Z těchto všech důvodů si tedy přejeme, aby nás pan Šiřina vynechal ve
svých článcích, kterým je mnohdy těžko porozumět.
Fryšták 8. 2. 2011
obyvatelé DCHB

POZVÁNKA
Klub důchodců Fryšták zve všechny na BESEDU S PROMÍTÁNÍM v pondělí
14. března od 17 hodin. O svých zážitcích z pobytu v Indii bude přednášet paní
Zmeškalová. Akce se koná v jídelně Penzionu ve Fryštáku.
Zveme všechny členy i nečleny klubu.
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Sčítání lidu...
Vážení občané,
sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší
velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Přípravu,
organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů, v roce 2011
(dále jen zákon o sčítání lidu, domů a bytů), Český statistický úřad (ČSÚ). Smluvním
partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s.p.
Povinností každého občana České republiky je podat ČSÚ požadované informace. V případě, že občan nebude ochoten se sčítat, popř. bude veřejně sčítání bojkotovat, hrozí mu podle ustanovení § 26 písm. 1 až 5 zákona o sčítání lidu, domů
a bytů obvinění z přestupku s uložením pokuty ve výši až 10.000 Kč.
Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají velmi přísné ochraně podle zákona
o sčítání lidu, domů a bytů a zákona o ochraně osobních údajů. Údaje mohou být
využity výhradně ke statistickým účelům. Všechny osoby, které se podílejí na sběru a
zpracování údajů, jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení sčítání.
Neberme tedy letošní sčítání jako útok na naše práva, ale jako povinnost poskytnout požadované údaje formou vyplnění sčítacích formulářů tak, jak to stanovuje
zákon a jak to plyne ze závazků, které má ČR jako člen Evropské unie. Především tím
pomůžeme sobě, celé společnosti a v neposlední řadě i našim dětem.
GN

Sčítání lidu, domů
a bytů 2011
Už na konci tohoto měsíce se v ČR
uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26.
března 2011. Poprvé v historii se budou
sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice

přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10
EUR na jednoho obyvatele), což je při
tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá.
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi
z předchozích sčítání:

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011 • Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou
linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8.00 do 22.00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky
lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře.
Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011 • Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé
a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů
ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011 • Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti
platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou
novinu do sčítání uvést.
26. března 2011 • V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací
formuláře. Existují tři základní cesty: internet / předání sčítacímu komisaři /,
odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště.
14. dubna 2011 • Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce, nebo osobně
předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011 • Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97
02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také
fungovat informační email: info@scitani.cz.
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• Formuláře pružně reagují na vývoj ve
společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz
na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání
lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích
tak nejsou žádné otázky na vlastnictví
ledničky, automobilu, chaty, televizoru
ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze
otázka, zda má rodina možnost využívat
osobní počítač a připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu
a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob
předávání informací patří v současnosti
mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 %
případů pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve
většině případů posílat domovní a bytové listy prostř. datových schránek.
• V době ostrého sčítání v r. 2011
bude všem k dispozici bezplatné telef.
centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
• Na podzim 2010 se ve školách
v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se
statistickými daty a také zjistit, jak jsou
tyto údaje užitečné a zajímavé.
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se
soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským
a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly
pouze část populace. Za vůbec nejstarší
dochovaný soupis na českém území je
považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok
1753, kdy byl vydán patent císařovny
Marie Terezie o každoročním sčítání lidu.
Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo
sčítání provedené v roce 1754. Poprvé
se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začaly významně zvyšovat od roku 1869, kdy
se uskutečnilo první moderní sčítání lidu
na našem území. Jediné sčítání se nekonalo v novodobé historii Československa
v roce 1940, kvůli 2. světové válce.
Ondřej Kubala
- tiskový mluvčí projektu
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Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě předtím, než sčítací komisaři
začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce
letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude
v každé schránce lísteček „Informace
o kontaktních osobách a místech“, kde
bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho
průkazu a termín, kdy do domácnosti
přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu,
ve kterém provádí sčítání, bude možné
ověřit v každé obci na úřední desce. Čas
návštěvy budou volit komisaři nejčastěji
v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály
budou komisaři roznášet do schránek
od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu
formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude
předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem.
Zároveň bude mít přes rameno modrou
tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7.
do 25. března každou domácnost v ČR
a předají jí dotazníky pro všechny osoby,
které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného
okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
• zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
• žlutý bytový list (každá domácnost
dostane jeden)
• oranžový domovní list (ten dostanou
pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti.
Formuláře vám komisaři předají osobně
proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě
vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno
a příjmení. Pokud vám bude formuláře
předávat na jiné adrese, vyplní komisař
údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař
zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne
vám tři základní možnosti:
1) on-line vyplnění a odeslání na internetu

2) osobní odevzdání komisaři (pokud
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi
hned domluví termín schůzky, kdy přijde
formuláře vyzvednout)
3) odeslání poštovní obálkou do P. O.
Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost,
předá vám komisař předtištěnou obálku
formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc
a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny
budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština,
romština, vietnamština, francouzština,
ukrajinština a polština).
2a) Co když se mi navržený termín
návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu
doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do
schránky oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět
uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu
a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku
800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce oznámení
o náhradním termínu doručení sčítacích
formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným
místem jedna z větších pošt ve vašem
regionu.
4) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března
2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv.
rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují
podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
5) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line,
předáte je komisaři osobně, anebo zda
je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat
formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob,
jak formuláře odeslat, je internet. Od
rozhodného okamžiku bude možné na
www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře
na internetu, potřebujete papírové
formuláře, které Vám přinesl sčítací
komisař. Na papírových formulářích na-

jdete vpravo dole u čárového kódu dva
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena).
Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte,
otevře se vám váš formulář a můžete
začít vyplňovat. V závěru kliknete na
tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře
byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je
pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na
svém počítači nižší verzi, bude přímo na
stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší
verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc
sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem
domluvili
na
osobním
odevzdání
formulářů, přijde komisař v domluvený
čas formuláře vyzvednout. To je také
okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním,
pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem
programu změnilo a nebudete mít
možnost být v domluvený čas doma.
Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce oznámení o termínu
sběru vyplněných sčítacích formulářů
s návrhem, kdy se komisař pro formuláře
zastaví v termínu novém. Opět bude na
tomto oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je
možné navržený termín druhé návštěvy
změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani
podruhé, najdete ve schránce obálku
formátu A4 s předtištěnou adresou
P. O. Boxu a s oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích
formulářů, kde bude popsáno, jak
můžete formuláře odeslat v obálce.
6) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 – bezplatná
informační linka projektu Sčítání lidu
domů a bytů 2011 (v provozu denně
8 – 22 hod., od 26. 2. do 20. 4. 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře
není pouze roznést a sebrat formuláře,
ale také pomoci každému, kdo nebude
některé z kolonek rozumět či nebude mít
sílu sám formuláře vyplnit. V takovém
případě jsou komisaři připraveni nechat
si údaje např. od nemocného, staršího
či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.

Ondřej Kubala,
tiskový mluvčí projektu
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PRVNÍ KROK
DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
Období zápisu do první třídy ZŠ je
mnohdy rodiči považováno za zlomový
okamžik v životě jejich dítěte a dítě ví,
že s ním rodina důležitý mezník v jeho
životě sdílí. Příprava dítěte na vstup do
školy je pouze vyvrcholením předškolní
výchovy, resp. celé dosavadní výchovy
dítěte od jeho narození až do šesti let.
Poznat, kdy jsou zralé jahody, je jednoduché – přece tehdy, když jsou hezky
červené.
Ale jak poznat, kdy je zralé dítě? Co
je vlastně školní zralost? Úspěšný školní začátek závisí na dosavadním vývoji
dítěte. Biologická, rozumová, citová a
sociální zralost spolu tvoří komplexní
dovednost, kterou nazýváme způsobilost pro školu. Jde o zralost relativní,
ve škole se vedle sebe mohou ocitnout
děti, které již umějí číst a psát, a přitom
jsou hravé a nesoustředěné a děti, které zatím o písmenka „nezavadily“, ale
těší se na nové věci a dokážou se koncentrovat na jeden úkol.
Mateřská škola tvoří přirozený most
pro přechod od nezávazného dětství
k systematickému vzdělávání. K plynulému přechodu přispívá celé předškolní
období tím, že dává dítěti příležitost hrát
si, řešit samostatně různé praktické
úkoly, jednat samostatně a tvořivě, ale
také respektovat pravidla, naslouchat
druhým, srozumitelně se vyjadřovat.
Příprava na školu neznamená, že
chceme děti srovnat do stejné podoby a usilovat o to, aby dosáhly stejné
rozvojové úrovně. Každé dítě, které do
školy přichází, má právo projevovat se
v souladu se svými možnostmi a základní škola s tím musí počítat. K tomu,

Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344
Vás zve s dětmi předškolního věku na

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2011/2012
Ředitelka Mateřské školy Fryšták vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb.
§ 34 v plném znění zápis k předškolnímu vzdělávání, který se uskuteční
ve čtvrtek 3. března 2011 od 13 do 16 hod. v ředitelně školy.
***
Upozornění rodičům: Je třeba si vzít s sebou doklady a rodný list dítěte.
Ilona Staňková, ředitelka Mateřské školy Fryšták

aby dítě ve škole uspělo, nepotřebuje
jen určité poznatky a dovednosti, ale
především důvěru ve své schopnosti
a síly. Proto mezi základní kompetence,
které mateřská škola akceptuje, patří
sebejistota a zdravé sebevědomí při plnění přiměřených úkolů.
Děti mají ve škole strávit mnoho
let, proto je důležité správně načasovat
okamžik, kdy zahájí novou etapu života v podobě školní docházky. Na nás
dospělých pak leží velký úkol – pomoci
dětem k tomu, aby byl jejich školní start
co nejlepší.
Jasenská Iveta, třída Sluníčka

Pozor, žáci prvňáci,
co teď máme na práci?
Sešit mírně nakloníme
a rovně se posadíme.
Pravá, levá, z rukou stříška,
schová se tam pampeliška.
A co hlavu? Kam ji dáš?
Hlavu pěkně narovnáš!
Nohy opři do podlahy,
ať máš pěkné rovné tahy!
A s lehkostí motýlí
písmenka se docílí.

Ať žije karneval!
Přišel únor a s ním i tradiční čas
plesů, karnevalů a masek. Občanské
sdružení Věneček při MŠ nezůstalo pozadu a uspořádalo v sobotu 12. února
tradiční Dětský karneval v sále ZDV
Fryšták. Přestože letos v tomto termínu
právě začínaly jarní prázdniny o děti vůbec nebyla nouze. S velkým nadšením
přicházeli vodníci, víly, princezny, piráti,
kašpárci a spousta dalších krásných
postaviček.
Karneval zahájila skupina tanečnic
pod vedením Sylvy Silné s ukázkou
latinskoamerických tanců a pak začal samotný rej masek. Protože děti
rády soutěží, přichystali jsme soutěží
hned několik. Nechyběla muzika a také
spousta odměn.
Ve 2. vstupu nám tanečnice předvedly kruhovou salsu. Věřte mi, bylo se
na co dívat. Celý děj také sledovala milá
porota z místního penzionu ve složení
paní M. Škrabanová, paní M. Odstrčilíková a pan J. Křemenek. Jejich úkolem
bylo vybrat 10 nejhezčích masek z celkového počtu necelých 140 a jistě mi
dáte za pravdu, že to nebyl úkol zrovna
lehký. Své role se zhostili na výbornou
a za to jim moc děkuji. Vítězové dostali
věcné dary a také měli možnost povozit
se v policejním voze. Všechny ostatní
děti dostaly jako cenu útěchy balíčky
sladkostí. Na zpestření karnevalu bylo
v sále umístěno vlakové kolejiště s houkajícími, blikajícími vláčky a připravena
malá soutěž v malování.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem sponzorům, kteří nám na
karneval přispěli. Děkuji všem za velkou
účast, doufám, že jste se s námi nenudili a že se Vám s námi líbilo. Budeme
se na Vás těšit opět za rok.
Za OS Věneček
Z. V.
Více foto na www.venecek.cz
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GAMBLERSTVÍ

Recitační soutěž
Dne 10. února se na naší škole konal další ročník recitační soutěže.
V 1. kategorii (6. a 7. ročníky) recitovalo 14 žáků. 2. kategorie (8. a 9.
ročníky) se zúčastnilo 19 žáků. První
dva žáci z obou kategorií postoupí do
okrskového kola, které se bude taktéž
konat na naší škole. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším
kole.

Výsledky:
1. kategorie:
1. místo: Jonáš Truhlář 7. A
2. místo: Nnamdi Okonkwo 7. B
3. místo: Zuzana Hanačíková 6. A
2. kategorie:
1. místo: Jan Lauterkranc 9. A
Eliška Němcová 8. B
2. místo: Pavel Nášel 9. B
Jan Kočenda 9. B
3. místo: Jan Raindl 8. B
Kateřina Halašková 8. B

Jak se žije patnáctiletým lidem, žákům devátého ročníku, kteří stojí před životní
křižovatkou a rozhodováním, kam na střední školu, učiliště? Jak se cítí v prostředí,
ve kterém vyrůstají? Má pro ně v tomto tisíciletí pojem rodiště, rodné městečko či
vesnička vůbec nějaký význam? To posuďte sami z pololetních písemných slohových prací se subjektivně zabarveným popisem některých z nich:
Lenka Truhlářová

Má rodná vesnička
(Lukoveček)
Má rodná vesnička se rozprostírá na
sice dosti malém, ale zato velmi zajímavém místě severně od města Fryšták,
kde zároveň chodím do školy a ještě severněji od krajského města Zlína. Toto
místo je zároveň i mým nejoblíbenějším.
Vždy, když zajdu na louku za domem,
která se žene do mírného kopce pod
les, dýchne na mě síla a krása přírody,
které má obec Lukoveček, jakožto má
rodná vesnička, dosti. Právě to se mi na
ní nejvíc líbí.
Je mi 15 let. Žiji zde celou tuto dobu.
Navštívil jsem už tolik zajímavých míst
s rozmanitou krajinou, překrásnou přírodou, ale nikde se mi nelíbilo tak jako
právě tady. Nevím, jestli je to tím, že
zde bydlím už tak dlouho a jsem tady na
to zvyklý, každopádně to ale tak cítím.
A hned vám taky řeknu, proč je moje
pouto k přírodě a krajině zde tak silné.
Představte si den jak vystřihnutý
z pohádky. Je léto. Ráno vstanete, promnete si oči a v mém případě první, co
udělám, vystoupím na balkón. Zaostřím… (to bývá po ránu dosti náročné)

a spatřím tu každé ráno trochu jinou krásu. Je to pastva pro oči. Všude samá
zeleň. Rozkvetlé stromy, keře, květiny.
Vzduch je tak čerstvý a svěží, že jím prochází jen vůně jahod, které právě bujně
rostou na zahrádce za domem. Slunce,
které pomalu, ale jistě vykukuje zpoza
stromů dalekého lesa ještě není tak silné jako v pravé poledne, tudíž zatím ve
vzduchu není to někdy až nesnesitelné
letní horko. Vane příjemný chládek. Když
už mám dost vší této krásy, zavřu oči
a zaposlouchám se. Je ticho. Nejsou
slyšet auta, která jezdí v dálce za stromy a polem, ani nic podobného. Takové
ticho, že je slyšet pouze švitoření ptáků, ptáčků a ptáčat, které je pro změnu
pastva pro uši. Tak jednoznačné tóny
a melodie vám nemohou učinit nic jiného, než skvělou a ničím nerušenou náladu po celý den.
Když jsem již donucen ukončit svou
ranní meditaci, příběh ještě není u konce. Příroda čeká přímo za dveřmi domu
a nikam neuteče.
Proto mám nejradši tohle místo. Proto se mi nelíbí nikde jinde tak jako tady.
Protože každou každičkou práci, kterou

Ve čtvrtek 27. ledna jsme měli
v době odpoledního vyučování velmi
poutavou přednášku, která se týkala
oblasti gamblerství čili závislosti na
hracích automatech.
Své osobní zkušenosti nám povyprávěl pan Kučera, který o všem mluvil otevřeně a nebál se odpovědět na
jakékoliv otázky jak ze strany žáků,
tak i učitelů.
Dozvěděla jsem se plno věcí, které mi nahánějí hrůzu.
Tato oblast mne zajímá, a tak
jsem pozorně poslouchala šokující
vyprávění. Příběh začínal jako nevinná zábava, ale bohužel skončil tvrdou
závislostí a dluhem bezmála dvou milionů. Následovalo léčení závislosti
a neúprosné splácení dluhů, které
trvá dodnes.
Beseda mi přinesla mnoho informací a myslím, že nikdy nezkusím
zábavu této formy. Pan Kučera si zaslouží obdiv za to, jak se snaží vše
napravit, i když sám ví, že se tato závislost nikdy zcela nevyléčí.
K. Doleželová, 9. B
člověk dělá ať už na zahradě, nebo někde jinde, a ať už příjemnou a zábavnou,
či nepříjemnou a nudnou, má ji vždy zpříjemněnou a svým způsobem i ulehčenou touhle lukovečskou krásou…
J. Szlaur

Mé rodné městečko
(Žabárna)
Mé rodné městečko je město, ve kterém jsem se narodil a které se nazývá
Zlín. Ve kterém jsem se poprvé nadechl,
poprvé jsem se rozkřičel na celé kolo
jako lev a nepřestal jsem až do té doby,
než mě dali k mamince.
Městečko, tedy spíše vesnička, ve
které jsem vyrůstal, kde jsem poprvé
promluvil a udělal první krok, je ta, která
leží mezi Fryštákem a Horním Lapačem.
Je to skutečně malá vesnice. Na starších mapách je zakreslena pod starým
názvem, a to jako Partyzánská dolina. Je
to z toho důvodu, že v době války zde
lidé uchovávali ve svých domech členy
partyzánských odbojů. Nejenže je skrývali, oni je i živili, což bylo v té době velice náročné. To bylo jako krmit lva chlebem a vodou.
Takovéto malé vesničky jsou něčím
unikátní, a to tím, že se zde všichni lidé
znají. Takové ty řečnické klepy (zvané
jako drby) jsou zde na denním pořádku.
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A to se panečku nese jako chmýří pampelišky. Ve velkých městech neznáte ani
svého souseda, natož někoho, kdo bydlí
10 domů za vámi. Tímto jsou vesničky
unikátní. Prostě se zde všichni znají
a všichni se všemi klábosí, už jen když
jdou po ulici. Je to poklidné místo, kde
se nikdo nikam nežene a čas plyne silou vůle. Také se zde dodržují tradice,
ale už pouze základní, jako třeba hrkání
na Velikonoce. To se vždy sejdou děcka
z dědiny a v určený čas hrkají po vesnici. Je to zvyk, který se dodržuje již po
mnoho let.
Svoji rodnou vesnici mám rád, mám
k ní velký citový vztah, který je velký, protože jsem zde vyrůstal a moc se mi zde
líbí a život ve městě bych si nedokázal
představit.
J. Pospíšil

Mé rodné městečko
Fryšták
Fryšták najdeme na úpatí Hostýnských vrchů, které jsou pokryty smíšenými lesy. V zimě vypadají nádherně, každý strom má svoji vlastní čepici. Fryšták
byl založen v roce 1356. Od té doby se
značně rozrostl a stalo se z něj pěkné
městečko plné zeleně, které se skládá
z několika částí. Jsou to Horní Ves, Dolní
Ves, Výlanta, Suché, Lukovské, Vítová,
Žabárna a donedávna také Lukoveček.
Na náměstí je pěkný zelený parčík s
bustami Jaroslava Kvapila, Břetislava Bakaly a sochou Jana Nepomuckého. Když
se budeme pozorně dívat kolem sebe,
tak uvidíme, že v severním koutě září
jako sluníčko naše milovaná žlutá škola,
ve východním rohu je kostel sv. Mikuláše, který má také žlutou fasádu. V jižním
rohu najdeme radnici a v západním rohu
je jedna z nejstarších budov, a to Hrubá
hospoda, která kdysi dávno sloužila jako
součást hradeb. V tomto nádherném
městečku najdeme vše, co člověk potřebuje. Jsou tu obchody, pošta, školka,
zdravotní středisko, restaurace a další.
Ať se z náměstí vydáme jakýmkoliv směrem, dostaneme se do krásné přírody.

Výsledky
akce
„AUTOLÉKÁRNIČKY“

E. Červenková, 8. let

Na severovýchod je Skalka, asi nejvyšší
bod Fryštáku. Když se tu postavíte a díváte se do kraje, máte ho jako na dlani.
Při tomhle pohledu mě hřeje u srdce.
Je to nádherný výhled na okolní zelené
kopce, louky, pole a celý Fryšták a okolní obce. Na podzim je tu většinou silný
vítr, taky hlučný. Hvízdá, jako kdyby měl
píšťalku. Pod Skalkou se nachází vodní
nádrž Žaba, kam se chodíme s kamarády v létě koupat a rybařit. Je tu plno
macatých kaprů a jiných ryb. V zimě tam
chodíme bruslit. A to nádherné bílé panorama! Je to prostě úžasné! V okolí se
nachází krásný smíšený les, kde v létě
rostou houby. A taky pole a louky, tráva
je tu zelená a pole jsou úrodná.
Když se z náměstí vydáme opačným
směrem na jihozápad, do Dolní Vsi, přijdeme k Fryštácké přehradě, ta je nejkrásnější na podzim, když se barvící les
odráží na hladině vody jako nádherná
dívka v zrcadle. Více na západ se rozprostírají louky a pole, které ohraničuje
smíšený les.
Tady jsem prožil své dětství a tady
jsem vyrůstal, mám to tu rád. Nemám
v plánu se nikam stěhovat, protože tady,
tady je to ráj na Zemi.
A. Chudárková

Motto: „PŘÍRODA - VČELA - ČLOVĚK = ZDRAVÝ ŽIVOT“
Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Zlín za ﬁnanční podpory
partnerů a pod záštitou radní pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj
venkova Zlínského kraje, Mileny Kovaříkové,
Vás zve na dvoudenní bienále

Na konci února letošního roku skončil velký celorepublikový sběr autolékárniček, který organizovala humanitární
organizace ADRA. Během března se
bude shromážděný materiál z lékárniček třídit a v dubnu má být odeslán do
Keni, kde Adra provozuje svou nemocnici. Celková ﬁnanční úspora za sesbírané zdravotnické potřeby je odhadována
až na 400000 Kč
U nás ve Fryštáku se sběr uskutečnil již v průběhu ledna letošního roku.
Občané mohli prošlé lékárničky odevzdávat v našem městě na dvou sběrných místech – v předsíni radnice a ve
vestibulu kostela. Podobně jako jinde,
i u nás se tato charitativní akce setkala s velkou odezvou a zájmem. Svědčí
o tom výsledek – 190 kompletních lékárniček a další tři plné krabice zdravotnického materiálu – celkem mohlo jít
přibližně o 240 lékárniček. Po roztřídění a zpracování všech lékárniček jsme
25. ledna odeslali přímo do sídla Adry
v Praze dva velké balíky obsahující 20
kg obvazového a dalšího zdravotnického materiálu z těchto lékárniček. Díky
vám všem, kteří jste do sběru přispěli!
Velké poděkování patří také všem
těm, kteří s touto akcí pomáhali: Mgr.
Pavlu Nášelovi za mediální propagaci
a technické zajištění sběru v budově
městského úřadu, P. Miroslavu Dibelkovi za zajištění sběru v kostele a poskytnutí prostor fary pro dočasné uskladnění lékárniček, paní Markétě Polákové za
nezištnou pomoc při třídění materiálu,
lékárně ve Fryštáku za zpracování vytříděného materiálu, který nemohl být pro
potřeby sběru využit (např. léky, desinfekce, staré obvazy), a všem dalším,
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli.
Více informací o celé této „autolékárničkové“ akci najdete na www.adra.
cz.
Organizátoři sbírky

„VI. VČELAŘSKÁ AKADEMIE“
s výstavou včelařských potřeb
pro členy ČSV a širokou včelařskou veřejnost, která se koná:
sobota 9. dubna 2011, sál Hotelu Lázně Zlín - Kostelec
neděle 10. dubna 2011, sál Kulturního domu ZDV ve Fryštáku.
Aktuální informace naleznete na webové stránce: vcelari-zlin.webpark.cz
Na vaši účast se těší organizátoři akce.
Jaroslav Studeník, v. r. předseda ČSV, o. s., okresní organizace Zlín
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

Plnění rozpočtu obce Lukoveček / období 01–12/2010
PŘÍJMY

Název

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída

Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE

Název

1014
103X
2141
2212
2219
2221
2229
2310
2310
2321
2341
3113
3312
3314
3319
3322
3326
3113
334X
3392
3399
3419
3421
3543
3631
3599
3111
4343
3613
3631
3636 (5)
3639
3721
3722
3723
3745
3749
5512
6112
6114
6115
6149
6171
63X0
6399
640X

Deratizace
Lesy
Cestovní ruch, vnitř.obch.
Silnice
Chodníky
Dopravní obslužnost
Ost. zálež. siln. dopr.
Pitná voda
Pitná voda
Kanalizace
Vodní nádrž
Neinv.přísp.na žáky
Hudební činnost
Knihovna
Ost. zálež. kultury
Zachování kult. památek
Zachov.a obnova hist.p.
Neinv.přísp.na žáky
Sdělovací prostředky
Zájmová činnost - KD
SOZ
Tělovýchovná činnost
Hřiště
Progr.pomoci zdrav. pos.
Veřejné osvětlení
Příspěvek ČČK
Neinv. transfer - MŠ
Dary obyvatelstvu
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní rozvoj
Komunální služby
Svoz nebezp. odpadu
Svoz odpadu
Svz tříděného odpadu
Veřejná zeleň, CHKO
Transfer - povodně
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstva
Všeob. správa - Sčítání l.
Místní správa
Finanční operace
Ostatní ﬁn. operace
Transfer OS MAS,SMS

VÝDAJE CELKEM

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

5.232.000,00
957.000,00
17.000,00
211.000,00

4.531.763,13
714.974,49
16.346,00
211.606,00

86,62
74,71
96,26
100,29

6,417,700.00

5,474,707.62

85,32

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

10.000,00
200.000,00
34.000,00
1.803.000,00
113.000,00
41.000,00
4.000,00
4.000
323.000,00
67.000,00
66.000,00
181.000,00
11.000,00
64.000,00
24.000,00
5.000,00
96.000,00
75.000
45.000,00
145.000,00
96.000,00
3.000,00
244.000,00
2.000,00
346.000
7.000,00
10.000,00
10.000,00
87.000,00
134.000,00
45.000,00
160.000,00
20.000,00
231.000,00
57.000,00
51.000,00
50.000,00
130.000,00
1.046.000,00
23.000,00
24.000,00
2.000,00
911.000,00
30.000,00
177.000,00
15.000,00

9.240,00
130.544,00
22.746,00
1.764.783,14
106.507,00
29.610,00
3.075,20
3.519
71.216,00
60.731,00
51.441,00
166.790,00
6.000,00
53.410,00
22.375,00
5.000,00
95.428,00
14.954
31.884,00
92.754,00
62.331,00
1.704,00
167.296,00
500.00
280.615
7.000,00
10.000,00
10.000,00
82.689,00
122.564,00
13.275,00
149.829,00
18.370,80
209.554,70
46.703,90
40.920,00
50.000,00
30.771,00
1.036.563,00
16.864,00
21.792,20
532.00
858.705,66
28.636,00
177.000,00
14.719,80

92.40
65.28
66.90
97.88
94.25
72.22
76.88
87.9
22.05
90.64
77.94
92.15
54.55
83.45
93.23
100.00
99.40
19.9
70.85
63.97
64.93
56.80
68.56
25.00
81.1
100.00
100.00
100.00
95.04
91.47
29.50
93.64
91.85
90.72
81.94
80.24
100.00
23.67
99.10
73.32
90.80
26.60
94.26
95.45
100.00
98.13

6.797.000,00

5.901.855,40

86.83

Pozvánka
Zveme všechny nejen lukovečské
občany na tradičně netradiční

KONČINOVÉ
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
dne 4. 3. 2011 od 19.30 hodin
v Obecním domě Lukoveček
•••
K tanci a poslechu
vám zahraje Ká-duet.
Nebude chybět bohaté občerstvení,
tombola a pochovávání basy.
Vstupné 80 Kč
•••
Vstupenky i s místenkami
lze zakoupit v místním obchodě.
Za jakékoliv příspěvky do tomboly
předem děkujeme,
lze je zanechat také v obchodě.
Na Vaši účast
se těší pořadatelé...

OPRAVA
Velmi se omlouvám paní Kateřině
Drábkové z Lukovečka za chybně uvedené jméno v tabulce výsledků Tříkrálové sbírky.
Správně mělo být uvedeno její jméno na místě paní Věry Divilové.
Ještě jednou se omlouvám a děkuji
za pochopení.
Jana Jasenská

POZVÁNKA
ZUŠ Morava pořádá
v pátek 18. 3. 2011 od 16 hodin
v kinosále ve Fryštáku
JARNÍ KONCERT
žáků hudebního oboru.
Srdečně zvou učitelé školy!
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VÍTOVÁ

Vážení adoptivní rodiče,

Fašank na Vítové

v těchto dnech končí v našem městě patnáctá sbírka na akci Adopce dětí
na dálku. Opět se ukázalo, že Fryštáčané mají široké srdce. I letos se podařilo
shromáždit potřebnou částku pro 7 indických dětí. Bylo třeba vybrat 39.800 Kč
(dvě děti mají úhradu po 4.900 Kč, pět dětí studuje na střední škole a úhrada je
po 6.000 Kč).
K 15. únoru 2011 jsme měli 45.567 Kč (v této částce je zahrnuta částka
9.918 Kč, což byl zůstatek z předcházející sbírky), v lednu jsme odeslali platbu za
pět dětí a v březnu se uhradí za zbývající dvě. Potvrzení o uskutečněných platbách
za děti zveřejníme následně v propagační skříňce na náměstí, kde kromě seznamu dárců budeme průběžně vystavovat také překlady dopisů našich indických
dětí.
Chceme poděkovat hlavně všem 98 dárcům – adoptivním rodičům, kteří v této
sbírce jakoukoliv částkou podle svých možností přispěli „fryštáckým“ indickým
dětem, aby mohly pokračovat ve vzdělávání. Věříme, že ﬁnancováním vzdělávání
dětí nejlépe přispíváme ke zmírnění bídy v těchto částech světa.
Velké poděkování patří všem lidem, kteří v různých částech města obětavě
shromažďovali vaše dary. Byli to: Růžena Vítková, Anička Skaličková, Mária Urbášková, Marie Zapletalová, Zdeněk Orsava, Zdeňka Doležalová, Marie Kršáková, František Mrázek, Marie Raková a Dana Konečná. Je potěšitelné, že tuto akci
podpořil opět ředitel fryštácké ZŠ Mgr. Libor Sovadina a nově také členové Svazu
skautů a skautek ČR.
Děkujeme také pracovníkům MěÚ za velkou ochotu při propagaci Adopce na
dálku v městském rozhlase a FL.
organizátoři sbírky

V sobotu 5. 3. 2011 se uskuteční
tradiční fašank na Vítové. Akce začíná
od 9 hodin VODĚNÍM MEDVĚDA. Tentýž den se od 21 hodin ve VÚB koná
KONČINOVÁ ZÁBAVA, na které k tanci a
poslechu zahraje pan Cholasta a v průběhu večera (cca 22.30 h) proběhne
POCHOVÁVÁNÍ BASY. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast.
O.S. „Dobrá nálada Vítová“

Vítovecká šipka 2011
Zveme Vás na třetí ročník soutěže
„VÍTOVECKÁ ŠIPKA 2011“, která se
koná v sobotu 26. 3. 2011 od 17¨hodin ve VÚB Vítová. Startovné je 50 Kč.
Proběhne také „DĚTSKÁ ŠIPKA“ a nezapomeňte, že hrajeme o putovní pohár
a pěkné ceny. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Košt vítovecké slivovice
V sobotu 29. 1. 2011 se ve VÚB na
Vítové sešli nejlepší gurmáni a vyznavači nejlahodnějšího moravského moku
SLIVOVICE. V letošním roce bylo do
soutěže přihlášeno 17 vzorků a do poroty zasedlo celkem 14 porotců. Pořadatelé se postarali o skvělou atmosféru
a mohlo se začít... Koštovalo se dle pravidel a vše probíhalo hladce a hlavně v
dobré náladě! Co víc k této akci dodat?
Vyhlášení vítězů: Na bronzovém místě
skončil pan Petr Jaška, druhou pozici
obsadila slečna Alena Bačůvková a zlato si odnesl a štěstím zazářil pan Jan
Jurčík. Tak jako loni jsme vyhlásili jméno majitele slivovice, která dostala od
porotců nejméně bodů. Tím se stal pan
Lubomír Chládek st. Nesmíme zapomenout na ještě jedno velmi důležité ocenění, a to NEJLEPŠÍ DEGUSTÁTOR. Pro
letošní rok se jím stal pan Karel Zbořil.
Všem vítězům i poraženým ještě jednou blahopřejeme. Letos sbírejte jen ty
nejlepší trnky, pak s dobře vykvašeným
kvasem do správné pálenice a příští
rok se na Vás budeme těšit.
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Klub fryštáckých žen pořádá tradiční BAZÁREK dětského jarního
a letního oblečení, sportovních potřeb, kočárků a jiných věcí pro děti
v sále DISu ve Fryštáku.
Příjem: Pondělí – 14. 3. 2011 od 13 do 17 hodin
Prodej: Úterý – 15. 3. 2011 od 10 do 17 hodin
Výdej: Středa – 16. 3. 2011 od 14 do 16 hodin.
Využijte možnosti levných nákupů a zbavení se malých a nepotřebných věcí.

Informace z výboru pro rodinu
Jak již byli občané informováni, Zastupitelstvo města Fryštáku zřídilo jako svůj
poradní a iniciativní orgán také výbor pro rodinu. Jde o pokračování dosavadního
pozitivního přístupu města k problematice rodiny a šířeji k celé sociální oblasti.
Předsedou výboru je Ing. Pavel Osoha, dalšími členy Ing. Jan Görig, Jana Jasenská,
Danuše Jurušková, Jolana Kozojedová, Irena Mlýnková a Mgr. Libor Sovadina.
První jednání nového výboru proběhlo dne 20. 1. 2011. Vedle úvodních informací o postavení výboru a projednání základních organizačních věcí probírali členové
různé náměty k činnosti výboru. Byl mezi nimi systém dotační podpory, pomoc sociálně potřebným občanům, aktivita Obec přátelská rodině, problematika z oblasti
bydlení, ale i některé další. Členové výboru mají zájem pokračovat v práci výboru
předešlého, ať už půjde o některý ze zmíněných námětů, nebo o témata jiná, jež
vzejdou od občanů, kteří se na členy výboru obrátí.
Mohou tak učinit osobně, na tel. 731 604 336 nebo např. prostřednictvím radnice.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2011
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S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Svěřte se do rukou svých nadřízených a nechejte je, aby rozhodovali
o důležitých věcech.
P. Ignác Stuchlý

Co bude
Postní duchovní obnova 2011
Termín: 1 – 3. 4. 2011
Cena: 530/630 Kč
Vede: P. Mgr. Pavel Šupol
Tak trochu netradičním způsobem
pojatou postní duchovní obnovou nás
bude letos provázet velký hudební příznivec P. Mgr. Pavel Šupol, kněz Kristův, toho času kaplan farnosti sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně.
Velikonoce 2011
Termín: 20. 4. – 24. 4. 2011
Cena: 770/970 Kč
Pojď s námi prožít tajemství velikonočních svátků spojením liturgie a života v prostředí DISu i krásné přírody.
Vede: František Bezděk
Balkánská odysea
Termín: únor nebo březen
Minimální věk: 18 let
Cena se bude zahrnovat kolem
4500 Kč a bude obsahovat dopravu,
zapůjčení sněžnic a pojištění.
Stejně jako Odyssea i nás čeká nejistá a nevyzpytatelná výprava, ale v našem podání to bude na sněžnicích a na
Balkáně. Čeká nás týdenní přechod hor
na těžko.
Vede: David Kozubík
Přihlásit se můžete pouze na e-mailu: david@tlachac.net.
Pozor, počet míst je striktně omezen! Tato akce by neměla sloužit jako
první setkání se zimním tábořením.

Kronika oratoře (23.)
(školní rok 1933–34)
V zimním období sehráli divadla: velcí dvě, malí též dvě. Cvičil dp. Trochta.
Každou neděli odpoledne hojně navštěvováno loutkové divadlo, které se vždy
připravilo v místnosti oratoře. Přicházeli i rodiče i sám pan děkan.
Před představením měl p. vedoucí vždy příležitostnou promluvu. Tak Kašpárek
nasbíral vždy pár karamelek, co mu lidé na jeviště naházeli. Ani pan děkan neskrblil. V přestávkách se hrálo gramofonem. I Legio se udržuje. Schůze je každou
neděli odpoledne.
Zjara p. vedoucí má nový úkol – stavbu ústavu v Ostravě. Proto jeho post
v oratoři zastává dp. Šebek.
Na masopust hry v oratoři i na dvoře. Pestrý masopustní program.
Cítí se již slabá schůzka větších do oratoře. Proto se jeví snaha založit „Kroužek Dona Boska“. Byli už získáni dva hodní oratoriáni, aby přivedli jiné členy. Ke
skutečnému založení kroužku nedošlo. Vážnou úlohu hrála i otázka místnosti ke
schůzkám. Více se dali přitáhnout a udržet malí. Přivábily je naše hry: prapor,
karamele – které někdy p. vedoucí z okna rozhodil, pak vycházky do přírody –
v neděli po sv. požehnání.
V květnu chodilo hodně malých na májové pobožnosti do farního kostela. Po
májové se rozdávaly lístky, na nichž bylo natištěno dobré heslo, rada, vzatá ze
životopisu Dona Boska. O lístky byl u všech velký zájem, až někdy i tahanice. Na
konci měsíce, kdo měl všechny lístky, byl odměněn. V den jmenin p. děkana připravila oratoř skromnou akademii. Pan děkan přišel mezi oratoriány, ti mu přednášeli, zpívali a darovali květiny.
V červnu ochabuje návštěva oratoře. Na konci měsíce pak slouží místnost oratoře za jídelnu exercitantů – mladých mužů Baťových, a o něco později i Baťovým
odborníkům.
Závěr:
I. Více by se udělalo, kdyby všechno vedl kněz – vedoucí oratoře a vždy byl přítomen, a hlavně mezi dorůstajícími. Dosáhlo by se i větší spolupráce s rodinami
oratoriánů.
II. Nebylo místností. Nemohly se nikde konat schůzky a hlavně nemohli být
odděleni velcí od malých. Slibovaly se dvě místnosti po celý rok. Ale celou tu dobu
k vyprázdnění nedošlo.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Beseda v knihovně – ŠPANĚLSKO

Profesor Rubio, který přednášel česky, přinesl spoustu vtipných postřehů
o životě a zvycích Španělů.
Součástí přednášky byla i projekce
fotograﬁí, které během svého pobytu
nafotila Martina Nášelová.
Zajímavou diskusi po zhruba dvou
hodinách uzavřely otázky týkající se
současné politické situace nebo vyhlášené španělské gastronomie.
-pn-

Další z řady besed, která se uskutečnila ve čtvrtek 27. ledna v Městské
knihovně ve Fryštáku, byla tentokrát
věnována Španělsku.
Pod názvem „Španělská královská
města – Burgos – Madrid – Toledo“ se
všichni zájemci mohli seznámit v poutavém vyprávění profesora romanistiky
olomoucké University Palackého Mgr.
Enrique Gutiérreze Rubia a posluchačky
3. ročníku této školy Martiny Nášelové
(která strávila půl roku studiem španělštiny na vysoké škole v Burgosu) s historií i současností tohoto evropského
státu.

Březen patří čtenářům
Březen je zvláštní měsíc. Nejznámější pranostika (o kamnech) k němu věru
moc laskavá není. Všímá si jeho chladu. Jeho název ovšem skrývá naději.
Jak prozrazuje etymologický slovník, ke
svému jménu přišel podle v tom období
zrovna rašících bříz.
Z čtenářského hlediska má zajímavý osud. V padesátých letech mu byla
přisouzena role „Měsíce knihy“. Kniha měla podle představ autorů tohoto
kroku sloužit jako podpůrná zbraň pro
budování „jediného správného“ smýšlení. Čas však plynul, původní záměry
postupně rezivěly, pak se přehoupl rok
devětaosmdesátý, nadešla léta devadesátá a s jejich sklonkem změna.
V roce 1998 získal březen nátěr elektronický (knihu vystřídal internet) a vytrval
v tom po deset let. Avšak březen byl
stále březnem. Měsícem, kdy slunce
své úniky za obzor přece jen zpomaluje
a kdy zima prýská, ale ne natolik, abychom mohli většinu volného času trávit
venku. Když ne venku, tedy uvnitř…
a proč ne četbou?
Možná tahle otázka pomohla Svazu
knihovníků a informačních pracovníků
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ČR probudit nápad: Pojďme ke zdroji,
obraťme pohled od knihy na toho, komu
mají být určeny. Zaměřme se na čtenáře… A tak získal měsíc březen od loňského roku sympatický patronát, přijal
za své čtenáře i čtení samotné.
Máme-li žízeň, napijeme se. Můžeme pít z láhve, nebo si načerpat vodu
z většího zdroje, třeba ze studny. Jestliže si chceme něco přečíst, sáhneme
nejprve do soukromé knihovničky, když
v ní však není zrovna to, co potřebujeme, můžeme navštívit veřejnou knihovnu, konec konců nabízí (o něco :-) více
svazků než ta naše. Ve fryštácké jich
kupříkladu najdeme na 20 000…
Vzhledem k tomu, že neexistuje průměrný čtenář, naše čtenářské zájmy
i zážitky se liší. To jsou důvody, proč
knihovny nemohou ustrnout a proč stále hledají nové a nové zdroje. Ostatně
spokojený čtenář = spokojený knihovník. Také proto i my v Městské knihovně Fryšták podnikáme čas od času výpravy za novými knižními úlovky. Zrovna
nedávno jsme lapili řadu velmi zajímavých titulů z oblasti literatury pro děti

a mládež a těší nás, že v brzku našly
své čtenáře.
(Hmmm, sem by se hodila nějaká
výzva… Nuže:) Milí čtenáři, jestliže se
vám zdá rozsah vaší soukromé knihovny malý, vězte, že vám s radostí „navaříme“ podle vašich čtenářských chutí
z té naší. Těšíme se jak na své současné čtenáře, tak i na vás. A v březnu
také samozřejmě na akce, které spolupořádáme s paními učitelkami ze školní
družiny!
Vaši knihovníci
Jan Krčma a Anna Zapletalová
P. S. Rádi se s vámi podělíme o potěchu ze tří nedávných pozoruhodných
přírůstků naší knihovny. Snad o jejich
síle napoví krátké anotace (zdroj: kosmas.cz):
TAJEMSTVÍ OSTROVA ZA PRKENNOU OHRADOU od Pavla Čecha
(beletrie pro děti)
Tajemství ostrova za prkennou ohradou je autorská kniha známého brněnského ilustrátora a výtvarníka Pavla
Čecha (O čertovi; O zahradě; O klíči;
FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2011

O mráčkovi; Muž, který sázel stromy). Autor na ní pracoval déle
než rok a lze říci, že představuje
dosavadní vrchol jeho ilustrační
tvorby. Čech do příběhu o třech
kamarádech promítl vzpomínky na své dětství, svoji lásku
k zarostlým zahradám, pohled
na hvězdné nebe, motýly, brouky, lidi s dobrým srdcem, toulání, oprýskané zdi, indiány, Rychlé šípy, pouštění draka... tajemství...
DEN OPRIČNÍKA od Vladimira Sorokina (beletrie pro dospělé)
Kniha ihned po svém vydání vyvolala řadu diskusí a rychle dobyla žebříčky bestsellerů. Během čtyř let již byla
vydána v jedenácti evropských zemích.
Rusko v roce 2027. Po době zmatků
a období restaurace zde znovu vládne car. Země je obehnána Velkou zdí
a odříznuta od zbytku světa. Životní
standard je udržován pouze vývozem
nafty a plynu a jediným státem, s nímž
Rusko udržuje přátelské styky, je Čína,
která do něj exportuje veškeré zboží, od
Boeingů po toaletní papír. Na Sibiři žije
28 milionů Číňanů a čínština se stává
módním jazykem… Takový je svět Soro-

kinovy ostré antiutopistické satiry, která zobrazuje Rusko jako zemi navracející se k temným dobám Ivana Hrozného
s hrůzovládou jeho osobní gardy –
opričniny. Román nabízí grandiózní obraz Ruska na cestě zpět k minulosti.
Myšlení a jazyk 16. století se tu mísí
s novodobými reáliemi, asiatský despotismus, korupce a cynismus se spojují
s moderní technologií a ruským nacionalismem...
EKONOMIE DOBRA A ZLA od Tomáše Sedláčka (naučná literatura)
Knižní debut Tomáše Sedláčka,
lektora Karlovy univerzity, publicisty,
někdejšího poradce exprezidenta Václava Havla, nyní ekonoma ČSOB a člena
vládní rady NERV, dobře ilustruje, proč

je Sedláček (*1977) jedním
z nejznámějších a nejcitovanějších českých ekonomů současnosti. Stejně jako ve svých novinových článcích i televizních
vystoupeních i zde dokázal poutavě, čtivě a přitom navýsost
erudovaně podat téma, které
má nyní v souvislosti se světovou ﬁnanční krizí šanci zaujmout
široké publikum. V Sedláčkově
podání je ekonomie krásná věda, jejíž
kořeny jdou mnohem hlouběji, než si
moderní či postmoderní člověk dokáže představit. Autor pod heslem „vše
se hodí“ podniká zajímavé výlety do
hájemství ﬁlosoﬁe, etiky, politologie
a religionistiky a ukazuje, kolik čerstvých a překvapivě relevantních myšlenek lze v dědictví starých civilizací najít.
Díky vytříbené argumentaci, živému jazyku a schopnosti vybrat poutavý detail
Sedláček přesvědčivě vykračuje proti
proudu a kacířsky nabourává stereotypy, s nimiž pracují jak ekonomové, tak
běžní lidé v každodenním životě.
P. P. S.
Příště se od nás nadějete špetky
statistiky a představení dalších zajímavých titulů.

Fryštačané na Muráňi
Je pátek 11. února a několik aut
vyráží do spřátelené slovenské obce
Muráň, která pořádá již 23. ročník
„Přechodu přes Muráňskou planinu“.
A to je pro nás velká výzva...
Cestou navštěvujeme středisko
Predná Hora a labužníci si nenechají
ujít možnost návštěvy salaše Zbojská,
kde se vaří super „baraninka“. Po takovém gurmánském zážitku se hned po
příjezdu do Muráně vrhneme na čištění
zeleniny a škrábání brambor a za chvíli
je vše hotovo.
Jedeme se ubytovat do penzionu,
kde nás vítá pan starosta Roman Goldschmit s dalšími zastupiteli obce Muráň. Pomalu se rozvíjí společná debata
a opatrně se hodnotí výpěstky z naší
zahrádky.
Brzy totiž bude ráno.
Je pro nás velkým překvapením,
že „naši“ Jirka a Crystal (Jiří Grygera
a jeho přítelkyně z USA) mají už v pátek
za sebou dvě úspěšné prezentace v Revuci a také ve škole na Muráni.
Ráno v 7 hodin vyrážíme k registraci
a poté už sedíme v autobuse na Javořinu, kde vysedáme a jdeme směrem Velká Lúka. Trošku to klouže a fouká studený vítr. Po absolvování pochodu cca
15–20 km scházíme dolů do dědiny,
kde nás ve školní jídelně čeká vynikající

Vrabcův guláš. A tady se dozvídáme, že
Crystal s Jirkou si také pro nás připravili
přednášku z jejich cesty Kanadou.
Povídání je velmi zajímavé – děkujeme za perfektní reprezentaci Fryštáku
– jsme na vás Jirko a Crystal, právem
hrdí.
Po skončení besedy se v penzionu
znovu scházíme s panem starostou

a dalšími přáteli a opětovně besedujeme a hodnotíme. Škoda, že za chvíli už
bude ráno a pak...
Bohužel všechno jednou končí, proto bych Vám, drazí přátelé z Muráně,
rád poděkoval za krásné chvíle a vše,
co jste pro nás připravili. Děkujeme
a těšíme se na brzké shledání.
Radek Dupal
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ZNALEC A CTITEL RODNÉHO KRAJE
(Ke stým nedožitým narozeninám PhDr. Karla Pekárka)
„Prf to bývalo tak:
To se vykłádały pohátky o tych strašákoch, o bestrmanoch a ledaco. F každéj chalupje se o tom vykłádało. To byla
jejih zábava.
Dneskaj ti lidé idú do kina, do kaváren, nebo si vyjedú z autem a tak. Ale
prf, to se zešli tak ti hospodáři dycky
g nekerém na besedu a vykłádałi. Co je
nového, co kerý zažíł a o tych strašákoch
fšelijakých. A každý to rát posłúcháł...“
(z Pekárkových Starozlínských pověstí a lidových povídek)
K významným regionálním jubileím,
která jsem připomněl v úvodu fryštáckého kalendáře na rok 2011, patří
i 100. výročí narození profesora PhDr.
Karla Pekárka (1911–1966), oblíbeného pedagoga, spisovatele a etnografa,
jehož dílo Starozlínské pověsti a lidové
povídky (1942 a 1997), patří dodnes
k literárním klenotům Podřevnicka.
Kdykoli se rozhlédnu z vylantského
kopce či parkánu hradiska lukovského,
vyvstanou mi před očima dva muži tolik sobě blízcí a s Dolnoveskem spjatí:
rozšafný bohém, znalec lidové kultury a učitel PhDr. Karel Pekárek, i jeho
celoživotní obdivovatel a přítel – nezapomenutelný učitel češtiny a dějepisu
František Bardoděj. Jmenovaní strávili
ve Fryštácké brázdě podstatnou část
své životní pouti. Tady čerpali sílu, vyvěrající z nádherné přírody i staletých
kořenů zdejších rodů. Spojoval je vztah
k rodnému kraji, historii, odkazu předků
a lidovému umění.
Bylo to na sklonku mých fryštáckých
školních let, kdy jsem se díky panu učiteli Bardodějovi seznámil s „profesorem“ Pekárkem, jak mu u nás říkávali,
osobně. Stalo se tak při jedné z tělovýchovných akcí na hřišti u sokolovny
(Co lidstva domácího a přespolního se
tu scházelo! Jaká atmosféra tu panovala! tolik diváků a cvičenců pohromadě
jako na fryštáckých dožínkách, sokolských cvičeních, okrskových spartakiádách, v závěru ohromných krojovaných
průvodů se tu sešlo: tolik lidí najednou
už asi nikdy ve Fryštáku nebude...) Pan
doktor stál poblíž fryštácké dechové
kapely, řízené legendárním kapelníkem
Karlem Matulou, do taktu si pokyvoval
rukou a rozzářeným zrakem sledoval tu
krásu kolem! V průběhu přestávky mě
pan učitel Bardoděj doktoru Pekárkovi
představil coby žáčka zapáleného pro
dějiny, literaturu a divadlo. Trémou se
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mi roztřásla kolena... Pan profesor Pekárek, pan řídící Matouš z Lukova a můj
češtinář Bardoděj z fryštácké měšťanky – to byly mé velké studentské idoly!
Doktor Karel Pekárek mě pohladil po
hlavě a podpořil můj zájem o minulost,
neboť bez její znalosti a úcty k minulým
generacím nám na této zemi pšenka nepokvete.
Když přišla ke slovu opět naše dechovka a plocha cvičiště se rozkvetla
barvami mládí, zaběhl jsem dr. Pekárkovi pro pivo a dostal na sodovku.
„A nezapomeň, synku, nikdy na tento
těžce zkoušený kraj a dobré lidi...“ loučil se se mnou člověk, jehož odkaz jsem
si hluboce zapsal do srdce!
Pan učitel František Bardoděj, jehož
110. „kulatiny“ také v některém z dalších čísel Fryštáckých listů připomenu,
nám ve škole o Pekárkovi leccos vyprávěl. Předkové podnikatelské rodiny Pekárků přišli do Dolní Vsi z Moravského
krasu – z obce Kotvrdovice na Blanensku. Otec Josef Pekárek proslul jako
dýmkař, soustružnický mistr a lidový
řezbář. Usadil se na Výlantech a oženil
se slečnou Anežkou Sadilovou z Dolní
Vsi. Jeho zdobené dýmky dobývaly trhy
nejen v Evropě, ale i na americkém kontinentě. Po čase zakoupil na fryštáckém
rynku dům č. 12 a s rodinou se tu přestěhoval. Stal se váženým občanem.
Spolu s manželkou vychovali 4 děti:
syna Josefa (1899), který se později
věnoval obchodní činnosti – v jeho obchůdku s koloniálním zbožím jakoby do
mě vstoupil celý svět, dále dceru Ludmilu (1903), syna Eduarda (1905), znalce

nábytkového umění, sponzora kulturního a spolkového dění, jehož závod na
výrobu kancelářského nábytku se stal
v našich zemích pojmem – i na Václavském náměstí v Praze měl svou expozituru! Nejmladší ze sourozenců byl Karel
(narodil se 12. září 1911 ve Fryštáku).
Podobně jako Jadrníčkovi patřila i Pekárkova podnikatelská rodina
k největším podporovatelům kulturního
života, sportu, tělovýchovy a činnosti
fryštáckých spolků. Stopy zakladatele
fryštácké větve Pekárků – otce, dýmkaře Josefa Pekárka – zmizely, bohužel,
v nedozírných končinách východní fronty – v průběhu nešťastné 1. světové
války...
Karlovu jemnou a vnímavou duši
formovala rodina i malebné prostředí.
Rád vzpomínal na fryštácké učitele,
Dolňany, Fryštačany, přátele, kteří ho
obdařili svým vyprávěním a krásnými
písněmi. Pekárek byl vášnivý čtenář,
společenský člověk, miloval přírodu,
lidovou kulturu, fandil mladé generaci.
V roce 1933 maturoval na slavném Učitelském ústavu v Příboře a postupně
vyučoval na školách v Držkové, Lukově,
Zádveřicích, ve Fryštáku, v Holešově,
ve Zlíně a v Praze. Svá vysokoškolská
studia (promoval 22. prosince 1950
na Filozoﬁcké fakultě Karlovy univerzity v Praze) uzavřel dizertační prací na
téma Staroslovanské prvky v rodinném
zvykosloví valašské vesnice. Opíral se
tu o výzkum v terénu, zejména v obci
Jasenná. Již tu se projevilo Pekárkovo
upřímné vlastenectví a vztah ke světu
našich slovanských předků.
S ohledem na rozsáhlé vědecké
zájmy zanechal pedagogické práce
a věnoval se etnograﬁi a literatuře
jako svobodnému povolání. Nejvíce ho
proslavila zmíněná kniha Starozlínské
pověsti a lidové povídky, v níž zúročil
znalost zdejšího nářečí i příběhy více
než tří desítek rázovitých vypravěčů
a obyvatel kouzelné oázy na březích
Dřevnice. Obdařena slovníčkem nářečních výrazů, rejstříky vlastních jmen,
míst, látek a motivů, literaturou, autorským doslovem a ilustracemi valašského barda, Pekárkova kamaráda – nezapomenutelného malíře Janka Kobzáně
– patří dodnes k tomu nejcennějšímu,
co bylo na tomto poli na Zlínsku vytvořeno.
Když jsme nedávno ve fryštácké
městské knihovně besedovali při autorském čtení s čerstvým laureátem Státní ceny za literaturu, Zlíňanem tělem
FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2011

Eduard Pekárek, bratr Karlův, v nekrologu, který mi František Bardoděj
svého času předal, uvedl: „Můj bratr
miloval svůj rodný kraj, své krajany, svůj
národ, lidi čestné a pracovité, kteří byli
jeho trvalými přáteli. Měl však i nepřátele, protože vždy neohroženě bojoval
proti nečestnosti a nespravedlnosti...“
PhDr. Karel Pekárek, fryštácký rodák, dovídáme se dále z textu bratrovy
smuteční vzpomínky, zemřel náhle na
srdeční infarkt ve Fryštáku dne 9. března 1966 ve věku 54 let, opustiv svoji
manželku Zdeňku a dceru Janu. Doktor
Karel Pekárek odpočívá na fryštáckém
hřbitově, neboť v tomto městě žil a zanechal mu svou lásku!
Na únorovém Zastupitelstvu města
Fryštáku jsem po jednání s panem starostou a v kulturní komisi navrhl, aby
nová ulice, která vznikne pod mateřskou školou, nesla jméno Pekárkova.
Z úcty k dílu a odkazu dr. Karla Pekárka – a také přínosu Pekárkovy rodiny
tomuto městu a regionu. Na zasedání
kulturní komise města jsem doporučil,
aby se k výročí stých nedožitých narozenin uskutečnilo slavnostní shromáždění
s kulturním programem, k uctění památky jedné z nejvýznamnějších osobností
Fryštácka i Zlínska.
SLÁVEK ZAPLETAL,
kronikář fryštácký

Klub maminek
P R O G R A M na BŘEZEN 2011
Pravidelné úterky 9–11 hodin:

1. 3.

Prohlídka kostela sv. Mikuláše, ukázka hry na varhany
Pozor: Sraz v 9 hod. před kostelem!!!

8. 3.

Vznik, vývoj a cíle organizace Fair trade, produkty dovážené z rozvoj. zemí
Pro děti: cvičení na balonech

15. 3.

Medicinální pedikúra s Petrou Chromčákovou
Pro děti: otisky ručiček a nožiček

22. 3.

Adopce dětí na dálku – přednáška pí. Urbáškové
Pro děti: říkanky, zpívání

29. 3.

Burza semen, sazeniček
Pro děti: vajíčková housenka s řeřichou

Páteční tvoření pro širokou veřejnost /v 17 hod/:
11. 3.

Tvoření šperků z hmoty FIMO s lektorkou Milenou Polákovou,
materiál zajištěn

25. 3.

Pletení z pedigu s lektorkou Magdou Plškovou, materiál zajištěn

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

V měsíci BŘEZNU 2011 oslaví životní
jubileum tito fryštáčtí občané:
Vlasta Bečicová
Jarmila Bumbalová
Jan Dvořák
Františka Gaberová
Ludmila Jadrníčková
Marie Jakubová
Ludvík Januška
Kristina Koﬂerová
Marie Kolajová
Božena Košáková
Marie Košařová
František Kužel
Vlasta Mikulíková
Vlasta Mikušková
Ludmila Novotná
Pavla Pavelková
Vladimír Rupa
Božena Šounová
Jan Švec
Alena Zbranková
Vladimír Žour

OPRAVA V KALENDÁŘI
Omlouváme se hlavně školákům (ale
také jejich rodičům) za malé nedopatření, které se nám podařilo vyrobit ve
fryštáckém kalendáři 2011. Pod datem
pátek 1. dubna se nám nějakým způsobem vyřádil aprílový šotek – označený jako – „Velikonoční prázdniny“.
Bohužel ty letošní jsou až o tři týdny
později.
Děkujeme za pochopení.
Redakce FL

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
od dvou let věku

„Anglická školka“
S dětmi pracují rodilí mluvčí.
Více informací na

www.venter.cz
tel.: 774 332 711
e-mail: info@venter.cz

placená inzerce

i duší – spisovatelem Antonínem Bajajou – vzpomněl jsem si při ukázkách
z knihy Na krásné modré Dřevnici také
na Karla Pekárka... Na důvěrně známý
svět, pozoruhodné postavy či místa,
které – dokud tu dýchat budeme, nám
nikdo nevezme!
Karel Pekárek byl členem Syndikátu
československých spisovatelů, členem
komise vědeckých pracovníků Československé akademie věd v Praze, působil
v redakční radě časopisu Valašsko, spolupracoval s Čs. rozhlasem, publikoval
v odborném i denním tisku. K jeho přátelům patřily kapacity jako prof. dr. Karel Stloukal, národní umělec J. Š. Kubín,
jazykovědci prof. dr. František Trávníček
a prof. dr. Vladimír Šmilauer. Publikoval
i v Německu (vyšla tu např. jeho pohádka O Janíčkovi). Řada Pekárkových textů zůstala, jak už u osobností bohužel
bývá, v rukopisech: Pověsti o starém
hradě (Lukově), Autor básnického textu
Janáčkova Zápisníku zmizelého, Lázně
Kostelec, Karlštejnské pověsti, materiály k dějinám čs. letectví. V důsledku
náhlého autorova úmrtí zůstala rozpracována Etnograﬁcká monograﬁe města
Gottwaldova-Zlína...
Pamatuji si na jeho slova, když mi
v přítomnosti mého češtináře, mého
tatínka a kapelníka Matuly tiskl ruku
a pravil: „Víš, ogárku, věrnost k tomuto
kraji, to je to největší bohatství!“ Když
mi bylo dvakráte nabízeno místo na univerzitě, vzpomněl jsem si na tato slova.
A také na rodiče, na vás všechny, které
mám rád, a nabízené „posty“ všeliké
popřál jiným! Neboť: „Všecka sláva, polní tráva...“
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ZDARMA
včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku NA MÍSTĚ

placená inzerce

placená inzerce

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

Tel: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

POZVÁNKA

PODĚKOVÁNÍ

Ostravská travesti skupina Divoké kočky vystoupí 13. dubna 2011 od 19 hodin v kulturním
domě ZDV ve Fryštáku se svým dvouhodinovým
programem. Předprodej vstupenek v ceně 150 Kč
v prodejně Tipsport na náměstí Míru.

Myslivecké sdružení Ondřejovsko–Fryšták děkuje všem návštěvníkům tradičního Mysliveckého plesu za jejich přízeň.
Velký dík patří také všem sponzorům, účinkujícím a organizátorům,
bez kterých by se tato akce určitě nedala uskutečnit.

Regionální pobočka MSKA ve Zlíně pořádá v rámci připomenutí 20. výročí svého vzniku přednášku na téma
Cestami katolické církve ve Skandinávii. Přednáší: PhDr. Miluše Juříčková, CSc. Autorka působí na Ústavu nordistiky
FF Masarykovy univerzity v Brně. Úterý 8. března v 17 hod., posluchárna A (č. 121) FAME UTB, Mostní ul.
Srdečně zveme! Podpořeno Kulturním fondem města Zlína
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Malý svět divadel 2011
Vážení blízcí i vzdálení přátelé divadla, kultivovaného umění a „malosvětské“ kultury, dovolte nám, abychom
vás pozvali na sedmý ročník festivalu
Malý svět divadel, který se letos nově
uskuteční nyní v březnu.
Kulturou Malého světa ožije Fryšták
již v pátek 25. 3. Přijedou zcestovalí hosté napůl z Valašska a napůl ze
severních Čech s netradiční, alespoň
pro naši kulturu, muzikou a videoprojekcí. V pátek se také poprvé sejdou
účastníci Hlasové dílny Ridiny Ahmed,
která unikátním způsobem vede velké,
malé i „žádné“ zpěváky k nezapomenutelnému zvukově-muzikálnímu zážitku.
Pokud byste se této dílny chtěli v pátek
večer a v sobotu dopoledne zúčastnit je třeba se přihlásit na JiriSadila@
gmail.com, kde také získáte podrobnější informace. Odvážnější z účastníků
této dílny pak vystoupí v rámci sobotního festivalového programu a pokusí se do své práce zapojit i přítomné
návštěvníky. A nesmím zapomenout na
tvořivou tečku pro zájemce z řad bubeníků a všelikých jiných muzikantů, kteří
se v pátek večer budou moci neomezeně ponořit do rytmů afrických bubnů

či melodií jiných akustických nástrojů.
Srdečně zváni jsou i pohybu a tance
chtiví návštěvníci.
V sobotu odpoledne zahájí festival
pohádkové překvapení pro ty nejmenší
a nejmrňavější z nás – možná přijde,
možná přijede „čertovská babča“, na
kterou se můžou těšit nejen děti, ale
i jejich rodiče. Festival „roztančí“ také
rytmy zlínských bubeníků, kteří budou
celý festival doprovázet, a místní – rozumějte fryštáčtí – žongléři, kteří si pro
ty mladší z nás (ale už ne ty nejmrňavější) připravili malou žonglérskou dílnu a jistě se od nich něčemu přiučíme
(a zváni jsou samozřejmě všichni „motoricky odvážní“ – a „notoričtí malosvěťáci“ mají prosím účast povinnou).
Těšit se také můžeme na poetický kus
z dílny i pera lukovských dramatiků, na
zápas v divadelní improvizaci. Jedním
ze zlatých hřebů (neb letos jich bude
hned několik) je divadlo Bolka Polívky
– Klaunika, které do Fryštáku přiveze
komedii k zamyšlení (pro malé i velké)
s názvem Don Quijot de la Ancha. Se
setměním prozáří prostory před kinem
ohňová show zkušených moravských
žonglérů za znění bubnů a čekat na

sebe nedá ani unikátní projekt s živou
hudbou „Výlety do Fungalvaz“. Představení už objelo kus Česka a opět se
vrací na Zlínsko, aby nás jeho protagonisté oblažili poetickými obrazy prostřednictvím živé hudby a projekcí plné
barev, jejich odstínů a pohybu.
Můžete přijít na celý festivalový program, nebo si z něj vybrat jen to, co vás
oslovuje, a přijít na vybraná představení. Podrobnější informace o programu,
vstupenkách a všem potřebném naleznete na www.malysvet.zde.cz nebo na
tel.: 777 879 778. Uvedený program
je pouze orientační, sledujte prosím
festivalové plakáty a letáky (v čajovně
Múzický klub, v městské knihovně, na
radnici, v DISu).
Již nyní se na vás těšíme a odpočítáváme dny v kalendáři. Přijďte všichni, s babičkou i dědečkem, s tetičkou
i strýčkem... nebo s hodným psíkem
(možná to pro vaše mazlíčky bude jediná, ba přímo životní příležitost k návštěvě divadla, neb i čtyřnozí mazlíčci
jsou u nás vítáni).
Za o. s. Z kola ven
Miroslava Knedlová

DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Ing. Kamila Pivodová

placená inzerce

Adresa:
Spojovací 252, 763 17 Lukov
Mob.: 737 208 384
E-mail: kamila.pivodova@seznam.cz

placená inzerce

Nabízím zpracování:
· účetnictví
· daňové evidence
· DPH
· daně z příjmu
· mezd
· výkazů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
· silniční daně
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Vstupenky v ceně 130 Kč zakoupíte v předprodeji na radnici ve Fryštáku nebo v Domě kultury (Flipu) ve Zlíně.
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