2
vydává město Fryšták • ročník XXVI • číslo 2 • únor 2016 • vychází zdarma

Z obsahu:

Fryšták
a jeho místní části
s Lukovečkem

113.190 Kč

2/
3-5/
6-7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14-16/
17/
17/
18/

Vánoční koncerty
Informace z radnice
OZV č. 4/2015
Okénko zastupitele
Akce MŠ a Věnečku
Aktuality ze základní školy
Zprávy z Lukovečka
Informace z DISu
Fryšták předhradím Lukova
Aktuální téma – uprchlíci
Jubilanti
Velké trhy – anketa
Akce seniorů

www.frystak.cz

Tříkrálová sbírka ve Fryštáku opět rekordně!
Naše poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních
úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh
Tříkrálové sbírky ve své obci, dále vedoucím skupinek koledníků a koledníkům
a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.
Plánované projekty Charity Zlín
v roce 2016 z výtěžku sbírky:

gionu, jež zasáhla přírodní katastrofa
(voda, vítr, požár či jiná krizová situace).

• tzv. přímá pomoc sociálně potřebným prioritně v regionu – postiženým
dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy
a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či
lednička, potraviny; těm, které zasáhla
přírodní katastrofa, zase poskytnuta
pomoc v obnově obydlí – např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či
vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
zdravotních postelí a matrací,
• příspěvek na nákup vozidla pro domácí hospicovou péči,
• podpora nemocnice Milosrdných
bratří Vizovice,
• dlouhodobý otevřený krizový fond
na podporu osob prioritně v našem re-

Mnohokrát děkuji za vaši podporu
a přízeň.
Ing. Pavla Romaňáková
projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2016
Fuksa Lubomír

1.795 Kč

Zbranková Emilie

9.207 Kč

Konečná Vlasta

3.433 Kč

Odstrčil František

7.021 Kč

Odstrčil David

3.673 Kč

Poláková Markéta

5.261 Kč

Václavková Kateřina

5.631 Kč

Jasenská Jana

4.220 Kč

Vaňharová Barbora

4.429 Kč

Petřík Jindřich

2.300 Kč

Halaštová Eliška

3.370 Kč

Hrnčířová Růžena

2.861 Kč

Slováková Libuše

6.129 Kč

Chludová Lucie

4.017 Kč

Skalička Stanislav

12.595 Kč

Bačůvková Kristýna

4.047 Kč

Krčma Jan

5.106 Kč

Nášelová Jana

5.166 Kč

Němec Martin

10.780 Kč

Světlíková Věra

5.584 Kč

Pšeja Roman

6.565 Kč

Celkem

113.190,-

VÁNOČNÍ KONCERTY FRYŠTÁCKÝCH SOUBORŮ PRAMENY
Konec roku 2015 se pro naše soubory nesl v duchu vysokého pracovního
nasazení.
Po velkém úspěchu, který jsme sklidili koncem roku 2014 na Vánočním
koncertě ve Fryštáku, jsme se rozhodli
natočit další CD s vánoční tématikou.
Ve dnech 24. a 25. 10. 2015 proběhla
první fáze natáčení nového Vánočního
CD v nahrávacím studiu v Dolních Bojanovicích. V polovině ledna 2016 jsme
nahrávání úspěšně dokončili. Nyní je
práce v rukou nahrávacího studia, kde
bude probíhat úprava a tvorba ﬁnální
podoby. Tímto děkujeme TONSTUDIU
Rajchman za dosavadní spolupráci.
Dne 9. 12. 2015 se uskutečnilo již
tradiční vystoupení s dětmi PRAMÉNKU s názvem „Vánoce přicházejí“ v hudebně ZŠ ve Fryštáku. V úvodu předvedly upravené hudební pásmo „Zima“
se zpěvem a tancem za klavírního
doprovodu s choreograﬁí paní učitelky
Vlasty Kunstové. Program pokračoval
tradičními vánočními koledami, kde se
střídali sóloví zpěváci se sborem.
Nechybělo ani společné soutěžní
zpívání. Naše porota z řad dětí toto
zpívání hodnotila a nejlepší výkony
čekala malá odměna. V závěru děti již
tradičně zazpívaly jimi oblíbenou píseň
Vánoce přicházejí za zpěvu a potlesku,
čímž jsme tento pořad ukončili. Záštitu
nad touto akcí převzal ředitel ZŠ pan
Mgr. Libor Sovadina, který děti odměnil
sladkostmi, za které děkujeme.
Dne 20. 12. 2015 naše soubory
Prameny a Pramének společně zahrály a zazpívaly na vánočním jarmarku
ve Zlíně na náměstí v rámci programu Andělská neděle. Bylo nám ctí, že
jsme mohli vystoupit právě na takové
akci a rozšířit tak svoji tvorbu mezi další posluchače. Publikum bylo hojné,
atmosféra velmi příjemná a následné
ohlasy a kritika byly velmi povzbudivé
a kladně hodnotící.

Těšíme se na další podobnou akci.
Pracovní nasazení vyvrcholilo dne
26. 12. 2015 v kostele sv. Mikuláše
ve Fryštáku, kde se konalo další vystoupení souborů CM PRAMENY a PRAMÉNKU paní učitelky Vlasty Kunstové.
Byl to v pořadí již 37. Vánoční koncert.
V programu zazněly tradiční koledy,
písně vánoční, písně autorské a celé
sváteční a na prosinec poněkud teplé
a slunečné odpoledne bylo umocněno vánoční poezií R. Hovadíka, kterou
profesionálně recitovaly V. Kunstová
a Markéta Matulová.
Vánoce v sobě skrývají tolik kouzelného citu. Jsou to svátky plné rodinného klidu a lásky, které si nelze bez hudby a především koled představit. Právě
ty v sobě nesou stopy zkušeností, víry,
něhy a pokory člověka.
Fryštácký kostel se pozvolna naplnil
hosty, až nezůstalo jediné místo prázdné. V úvodu zazněl v tříhlasné úpravě
Ten vánoční čas. Pak následovalo několik koled. Zpívali: B. Škabraha, M.
Matulová, A. Pitrová, Ing. G. Pazdera,
Ing. J. Černek, Mgr. J. Dlabajová, D. Kapusta a P. Zapletal. Všichni posluchači
byli uchváceni něžně znějícími tóny nástrojů a především hlasy všech sólistů
CM.

Ani letos nechyběla tradičně známá píseň Už z hor zní zvon v podání
Ing. Gustava Pazdery, který upoutal
svým basbarytonem. Ing. Jan Černek
obecenstvo opět zaujal slováckou baladou Bože, bože, kterou zazpíval letos nově společně s Petrem Zapletalem. I letos zaznělo zpracování písně
renesančního hudebního skladatele
Giovanniho Leonarda Primavery Dolce
miseria, která zazněla v podání trojhlasného zpěvu sopranistky Mgr. Julie
Dlabajové, tenoristy Dušana Kapusty
a basbarytonisty Ing. Gustava Pazdery. Markéta Matulová krásně zazpívala
Zdravím tě, pane.
Dětský sbor se svými sólisty zazpíval několik známých vánočních koled.
Michal Kunst zpíval a zahrál krásný
duet na housle se svojí babičkou paní
Vlastou Kunstovou.
Celý koncert byl ukončen nádhernou písní Tichá noc od Franze Xavera
Grubera, a to za něžného svitu svíček,
sborového, sólového zpěvu a vytříbených houslových a kytarových tónů.
Nad koncertem převzal záštitu starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír Doležel, kterému děkujeme za spolupráci, podporu, pochopení a za velmi
příjemnou pozornost pro všechny účinkující. Dále děkujeme farnímu úřadu,
rodičům, účinkujícím a všem přítomným za hojnou účast a skvělou vánoční
atmosféru.
Koncert působivě moderoval kronikář pan PhDr. Česlav Zapletal, kterému
děkujeme za profesionální výkon.
Bylo to magické spojení duchovna,
radosti, lidskosti a ušlechtilosti pramenící z něžných tónů hudby a zpěvu.
Budeme se těšit na další brzké setkání.
Fryštácké soubory PRAMENY
Mgr. Julie Dlabajová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Oznámení o konání výběrového řízení
Město Fryšták vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucího úřadu – tajemníka Městského úřadu ve Fryštáku.
Bližší informace na www.frystak.cz.
Mgr. Lubomír Doležel

Průzkum lokality Baďura
Odbor technického hospodářství na základě podnětu ze Zastupitelstva města
Fryštáku provedl kroky k posouzení problému lokality Baďura, který byl dokonce
pojmenován „černou skládkou“.
Proto byla dne 19. 1. 2016 provedena obhlídka lokality s přizváním autorizované
osoby v oblasti projektování sanace skládek odpadu a zástupcem Odboru životního
prostředí Magistrátu města Zlína, oddělení Ochrany přírody a zemědělství. Na základě doporučení byla určena místa pro vykopání 4 hloubkových průzkumných sond.
Sondy byly vykopány po obvodu skládky v dostředném směru sondy až na rostlý
terén.
Na základě posouzení vytěženého materiálu bylo konstatováno:
• Hmota je tvořena z 90% výkopovou zeminou a z 10 % stavební sutí. Jednotlivě
uložené vrstvy jsou proloženy dřevní hmotou /haluze, pařezy apod./
• Žádná ze sond neobsahovala tuhý komunální odpad či nebezpečný odpad.
• Bylo konstatováno, že žádný druh uloženého odpadu nevyžaduje provedení
dalších rozborů složení.
Pro další postup vyřešení osudu této deponie bylo doporučeno zpracovat projekt
na konečné hrubé terénní úpravy, a to tak, že prostor získá ﬁguru přibližně stejného
charakteru, jaký měl před vytěžením. Tento krok bude vyžadovat doplnění jistým
množstvím materiálu, který bude v projektu vyspeciﬁkován. Ze strany zástupce Odboru životního prostředí úřadu města Zlína bylo doporučeno změnit charakter povrchu této deponie z louky na ostatní plochu s konečnou úpravou se zatravněním
a výsadbou zeleně.
Ing. Pavel Dohnal
vedoucí OTH Městský úřad Fryšták

Reakce na Okénko zastupitele z FL 01/2016
Vážený pan zastupitel Filák uvádí svůj pohled na čištění Hornoveského potoka, respektive na jeho samočistící schopnost. Pokusím se vysvětlit, co se stalo
s vytěženým materiálem.
Po dlouhých letech urgování vyčištění potoku ze strany občanů a města Fryštáku vyhověly Lesy ČR, s. p., Správa toků, oblast povodí Moravy, a naplánovaly čištění Hornoveského potoka do svých investic. Správa toků se obrátila na město
Fryšták s požadavkem uložení vytěženého materiálu na pozemky města. Rada města Fryštáku svým usnesením U R16/2014/VI/06 ze dne 11. 6. 2014 vyhověla této
žádosti a to s vědomím, že se zvýší bezpečnost v oblasti záplav.
V souběhu s čištěním potoka byla realizována Rekultivace skládky TKO Fryšták
– Žabárna. Po předložení rozborů vzorků materiálu z čištění potoka byla učiněna
dohoda, že se vytěžený materiál uloží do podorničních vrstev rekultivované skládky. Materiál, který byl pro techniku v přístupných místech z pozemků kolem potoka, byl po dobu jeho odvodnění skladován na březích potoka a následně odvezen
na terénní úpravy rekultivované skládky. Zvodněný materiál z nepřístupných míst
nebylo možno v takovém stavu použít přímo na terénní úpravy. Bylo tedy nutno najít
meziskládku, kde by se výkopek zkonsolidoval. Nebylo mnoho možností, proto byl
pro meziskládku zvolen městský pozemek v Dolní Vsi. Po konsolidaci byl nezávadný
vytěžený materiál převezen na terénní úpravy rekultivované skládky.
Vrtá-li někomu v hlavě, zda nedošlo ke snížení objemu dodavatelem navezených
překryvných materiálů z důvodu návozu materiálu z čištění Hornoveského potoka,
musím ho zklamat, společnost Rovina a.s. sice vyhověla požadavku města Fryštáku
a rozprostřela vytěžený materiál v rámci terénních úprav, nezmenšila však objem
smluvního návozu materiálu. Podle geodetického zaměření uložila nejen 2.272 m3
z nánosů, ale navíc navezla a rozprostřela více než 560 m3 materiálu.
Ing. Miloslav Kasala, vedoucí OSM

STATISTIKA ROKU 2015
matrika, evidence obyvatel, KPOZ
sňatky ve Fryštáku uzavřené
sňatky v Lukovečku uzavřené
– z toho církevní
– z toho s cizincem
– z toho mimo stanov. dobu
– z toho mimo stanov. místo

18
3
9
1
2
4

Fryšt. obč. uzavřelo sňatek
23
- od 22. 5. 2014 již nevíme o sňatcích
uzavřených mimo Fryšták
Rozvodů fryšt. občanů
9
- také nemáme přesné informace
Zápisů rozvodů do matriky
9
Úmrtí na území – Fryštáku
12
– Lukovečka
0
Fryšt. obč. zemřelo
39
Dětí narozeno
33
Přihlášeno osob do Fryštáku
66
Odhlášeno osob z Fryštáku
72
Potvrzení vydaná matrikou
5
Hlášení doruč. adresy
3
Potvrzení o změně stavu
40
Potvrzení o změně TP i v obci
68
Rozhodnutí o zruš. TP
4
Usn. o ustan. opatrovníka ve SŘ
1
Vrácení příjmení po rozvodu
2
Rozhodnutí o změně příjmení
0
Duplikátů matričních dokladů
12
Určení otcovství
13
Vysvědčení o práv. způsob.
0
Zápis do zvláštní matriky
2
Prohlášení o volbě druhého jména
0
Osvědčení pro církev
9
Ověřovacích položek
celkem 723
Rozhodnutí – zvl. příj. důch.
2
KPOZ – vítání – obřady
8/33 dětí
Jubilantů
233/49 návštěv
Zlaté svatby
7/5 návštěv
Diamantové svatby
1
Obřad dárcům krve
2
/pro 4 oceněné dárce/
Smuteční rozloučení za MF
14
CZECH POINT
– výpisy – celkem 135 výpisů /z toho:
Rejstřík trestů
37
Rejstřík trestů práv. osob
1
Výpis bodů řidičů
0
Obchodní rejstřík
8
Katastr nemovit.
42
Živnost. registr
1
Žádost o zříz.dat.schr.
9
Autor. konverze
37
přes CZECH Point – 136 zápisů /z toho:
Hlášení dor. adresy
3
Zápis úmrtí
12
Zápis manž.
20
Změny trv. pobytu
99
Vrác. příjm. po rozvodu
2
Dana Konečná
Matrika a evidence obyvatel
MěÚ Fryšták
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Informace o doručování písemností
osobám s TRVALÝM POBYTEM NA ADRESE OHLAŠOVNY
náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták
Městský úřad Fryšták upozorňuje občany, že od 1. 1. 2016 platí povinnost
ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde
bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č.
133/2000 Sb., v platném znění).
Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták, se ukládají na MěÚ Fryšták, nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták, 1. patro, dveře č. 201.
Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách úřadu – PO a ST, v době
od 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 17.00 hod., také v uvedených
časech na telefonu 702 182 603.
V této souvislosti upozorňujeme, že MěÚ Fryšták umožňuje v souladu s výše
uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. MěÚ Fryšták není ze zákona oprávněn přebírat
soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu na adrese náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták, jsou ukládány
u pobočky České pošty ve Fryštáku.
Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s adresou trvalého pobytu na adrese
ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.
V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly
být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech
možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění „odnosu“ nebo „dosílky“
na poště, zřízení P. O. BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací
adresy na ohlašovně).

Nabídka DTestu
– ZMĚNA DODAVATELŮ ENERGIÍ
Upozorňujeme, že společnost dTest (největší spotřebitelská organizace v České republice) přichází s aktuální nabídkou spolupráce. Nabízí nový projekt, který
umožní získat spotřebitelům výhodnější a levnější dodávky elektřiny a plynu.
Jedná se o hromadnou změnu dodavatelů energií www.ChciVyhodnejsiEnergie.
cz, do níž se může zapojit každý spotřebitel, který má na své jméno vedené odběrné
místo v kategorii domácnost. Registrace je jednoduchá, zdarma a zcela nezávazná.
Jak funguje hromadná změna dodavatelů energií s dTestem?
Přihlásit se můžete do 10. února 2016 na stránce www.ChciVyhodnejsiEnergie.
cz, kde získáte bližší informace.
V aukci dodavatelů vyjedná dTest nejlepší možnou nabídku pro všechny spotřebitele.
V březnu 2016 tuto nabídku zašle spotřebitelům, a ti se rozhodnou, zda ji přijmou.
O další náležitosti spojené se změnou dodavatele se postará nový dodavatel.
Je možné rovněž získat tištěnu brožuru „Jak se vyznat v energetice“ a další materiály k bezplatnému šíření mezi občany.
Více i na www.dtest.cz

VYHODNOCENÍ ANKETY
Jaká forma prezentace či záznamu ze ZMF je pro vás přijatelná?
K této anketě se sešlo celkem 44 odpovědí, z toho 10 od zastupitelů města.
Z odpovědí vyplývá, že 9 členů zastupitelstva by uvítalo audio záznam, z toho
3 by přivítali také video záznam. Online přenos by uvítali 4 členové zastupitelstva.
Pouze dva zastupitelé by zveřejnili audio záznam na webu města, ostatní by jej
dali k dispozici na vyžádání na MÚ, případně nezveřejňovali vůbec. Jeden zastupitel by umístil video záznam na web města.
Z nečlenů zastupitelstva by 21 z 34 uvítalo audio záznam. Audio-video záznam je žádanější, pro ten se vyslovilo 26 respondentů. Jako nejméně důležitý
je vnímán online přenos se 13 kladnými odpověďmi. Velká část dotázaných by
záznam zveřejnila na webu města – 24 video záznam a 26 audio záznam.
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UPOZORNĚNÍ
S platností od 18. 1. 2015 až
do odvolání vykonává zástup funkce
správce Polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí ve Fryštáku
Libor MATULA,
kontakt +420 736 537 436.
Pan Matula tedy k uvedenému termínu vykonává veškeré činnosti spojené s využitím objektu pro veřejnost!
Ing. P. Dohnal
vedoucí OTH MěÚF

INFORMACE
z evidence obyvatel
Ke dni 1. 1. 2016 byl stav občanů
ČR města Fryštáku 3.718 osob.
Podle místních částí:
Místní část
obyvatel
Fryšták
1.489
Dolní Ves
548
Horní Ves
1.416
Vítová
265
Celkem 3.718 občanů ČR.
Počet občanů ČR podle stavu:
svobodní
1.449
ženatý či vdaná
1.702
vdovec či vdova
262
rozvedení
303
partnerství
2
Z celkového počtu 3.718 občanů ČR
je 1.909 žen a 1.809 mužů.
Dle informací MVČR ve Fryštáku žije
26 cizinců, z toho je 17 mužů a 9 žen.
17 cizinců je hlášeno na cizinecké policii k trvalému pobytu cizince a 9 cizinců
k přechodnému pobytu cizince. Bližší informace např. o stavu nemáme – cizinci
jsou hlášeni na cizinecké policii.
Dana Konečná
EO MěÚ Fryšták

Poděkování
Klienti Domova pro seniory V Drahách – Luhačovice děkují fryštácké ﬁrmě ViP – VINO PARTNER s.r.o. a ﬁrmě
PMU CZ a.s. z Roudnice nad Labem
za poskytnutí sponzorského daru, díky
kterému jsme si mohli připravit a zpestřit občerstvení na našem společném
setkání u příležitosti „Rozloučení s rokem 2015“.
Přejeme všem pracovníkům těchto
ﬁrem hodně zdraví, pohody a osobních
i pracovních úspěchů v roce 2016.
Za klienty Domova pro seniory Luhačovice
Květa Kasalová
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Místní poplatky 2016
Dle OZV č. 4/2015 činí výše poplatku za komunální odpad na osobu 500,Kč, splatnost poplatku je do 30. 4.
2016. Vyhláška je k dispozici i na elektronické úřední desce na stránkách
města (www.frystak.cz).
Známky na popelnice nebudou vydávány. Odstranění odpadu z veškerých
popelnic je zajištěno ke dni splatnosti
poplatku tj. do 30. 4. 2016. Po tomto termínu může být využita zákonná
možnost dle §11 z. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v platném znění,
tj. zvýšení poplatku na trojnásobek.
Poplatek za psy je splatný do 28.
února 2016. Znovu žádáme občany, aby
uklízeli z chodníků a jiných veřejných
prostranství výkaly po svých psech.
K tomuto účelu je možno si ZDARMA odebrat libovolné množství sáčků
na úklid, a to na městském úřadě u pí
Plškové. Dále oznamujeme, že při ztrátě
psí identiﬁkační známky je nutno si vyzvednout také ZDARMA známku novou.
Žádáme občany, aby poplatky
za komunální odpad a poplatky za psy
na rok 2016 zaplatili až poté, co obdrží
do svých poštovních schránek vyplněné
složenky s předepsanou částkou!
Úhradu místních poplatků lze provést na základě obdržené složenky:
a) hotově na kterékoliv pobočce
České pošty;
b) hotově v pokladně města pouze
v PO a ST v době 7.00 - 11.30 a 12.00
- 17.00 hod.;
c) bezhotovostním převodem na účet
KB Zlín 107-9557760227/0100.
Věnujte, prosím, velkou pozornost
při zvolené možnosti úhrady v případě c), a to ve vyplňování VS z důvodu
prokazatelnosti plátce a příslušného
poplatku. Platba bez VS bude vrácena
zpět. Poplatky za převod peněžních
prostředků se řídí aktuálními ceníky
peněžních ústavů. V případě jakýchkoliv nejasností nebo odlišné skutečnosti od zaslaného předpisu, dostavte
se, prosím, v uvedenou dobu na MěÚ
Fryšták k odpovědné pracovnici I. Plškové, dveře č. 217, tel. 702 182 606.
I. Plšková

Poděkování
Klub důchodců Fryšták děkuje touto cestou Mgr. Pavlu Nášelovi za jeho
spolupráci a ochotu při zajištování promítací techniky během roku při našich
schůzích a těšíme se na další spolupráci i v roce 2016.
Děkujeme
Výbor klubu důchodců

POLICIE INFORMUJE
V rámci působnosti Policie ČR Obvodního oddělení Fryšták v období od 1.
1. do 31. 12. 2015 bylo prováděno šetření celkem ve 117 případech spáchání
přečinů (trestných činů). Oproti předchozímu roku se jedná o mírný pokles, kdy
v roce 2014 bylo evidováno celkem 124
přečinů. Ve většině případů se jednalo
o majetkové či násilné trestné činy, řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy). Úspěšnost
celkové objasněnosti Obvodního oddělení Fryšták se pohybuje nad hranicí 60 %,
což naše obvodní oddělení opět řadí
na přední místa v rámci jednotlivých obvodních oddělení Zlínského kraje.
V oblasti přestupkové roviny jsme
v roce 2015 řešili celkově 1033 přestupků, což je oproti 480 řešeným přestupkům v roce 2014 poměrně výrazný
nárůst. Jednalo se nejčastěji o přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, zejména na nesprávný způsob jízdy, porušování dopravního
značení, jízda vozidlem v nevyhovujícím
technickém stavu, držení hovorového zařízení v ruce při řízení vozidla, nepoužití
bezpečnostních pásů. Alarmující je počet záchytu řidičů, kteří řídili motorové
vozidlo pod vlivem alkoholických nápojů

či jiných návykových látek. Celkem naše
oddělení v roce 2015 realizovalo 57

těchto řidičů, což je o 13 více než v roce
2014. Dále jsme řešili přestupky proti
občanskému soužití a proti majetku
(vandalismus, drobné krádeže, podvody). Přestupky byly vyřešeny s přestupcem na místě blokovou pokutou, či oznámeny příslušnému správnímu orgánu.
Dovolím si závěrem připomenout
přímý telefonní kontakt na výjezdovou hlídku Obvodního oddělení PČR
Fryšták – 725 292 340. Telefonní
kontakt na pevnou linku služebny
je 974 666 781. E-mailový kontakt
na oddělení je: zl.oop.fryšták.podatelna@pcr.cz.
npor. Mgr. Stanislav Hrdina,
vedoucí oddělení

SETKÁNÍ NEZISKOVEK – díl druhý
ANEB 3 MINUTY SLÁVY
Zveme Vás na veřejné setkání
fryštátských neziskových organizací
ve středu 10. února 2015 od 18 hodin
v budově bývalého kina ve Fryštáku.
Cílem setkání je navázat na loňské vzájemné představení a navázání vzájemné spolupráce. To vše bychom rádi podnikli zábavnou formou prostřednictvím
tříminutových prezentací zpráv o činnosti žadatele (organizace) v uplynulém
kalendářním roce a to jakýmkoliv třeba
i vtipným způsobem.
Dále se nám podařilo zajistit zástupce MAS Moštenka, který bude prezentovat možnosti čerpání dotací pro subjekty z fryštátského regionu s následnou
diskuzí.

budou i členové grantové komise jmenováni zastupitelstvem města Fryštáku
25. 1. 2016.
Občerstvení zajištěno formou, co
kdo doma připraví, to přinese.
-TČ-

Program:
• Prezentace NNO
• Kulturní vložka
• Prezentace čerpání dotací z MAS
Moštenka s diskuzí

PLASTY
sáčkový svoz 1x měsíčně
28. 1., 25. 2., 25. 3., 28. 4., 26. 5.,
23. 6., 28. 7., 25. 8., 22. 9., 27. 10.,
24. 11., 29. 12.

Akce je společenským a neformálním setkáním členů neziskových
organizací, spolků, sdružení, svazů i
jednotlivců, nejen žádajících o grantovou podporu města Fryštáku. Setkání
se koná pod záštitou starosty města
Fryštáku Lubomíra Doležela, pozvaní

PAPÍR
1x za 2 měsíce
14. 1., 10. 3., 12. 5., 7. 7., 8. 9.,
10. 11.

Termíny svozu odpadu
Fryšták – 2016
SKO
1x za 14 dnů po celý rok
7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 3. 3., 17.
3., 1. 4., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5.,
9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8.,
1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10.,
10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
9. 4., 3. 9.
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MĚSTO FRYŠTÁK

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne
14. 12. 2015 usnesením č. U Z 09/2015/VII/05 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Fryšták
(dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník dle čl. 2 je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících
osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
2. Poplatník dle čl. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
3. Poplatník dle čl. 2 vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekre-
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aci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen
evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní
číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li
stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku,
na kterém je umístěna stavba s bytem.
4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.5
Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 112,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 388,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 1
která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
Čl. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky je
splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 tohoto článku, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození
1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
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školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby
se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
2. Od poplatku se osvobozuje poplatník:
a) dlouhodobě (více než 6 měsíců) pobývající v zahraničí,
přičemž nárok na tento typ osvobození lze doložit např. potvrzením tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele či
školy, nájemní smlouvou o bydlení, potvrzením o pobytu nebo
kopií cestovního dokladu, zahraničního řidičského průkazu či
průkazu pojištěnce,
b) dlouhodobě (více než 6 měsíců) pobývající v jiné obci
České republiky,
c) pobývající v léčebně, nápravném zařízení, dětském domově či jiném zařízení, a to v délce přesahující dobu 31 dnů,
d) osoba s úřední adresou nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
e) dítě do dosažení 26 let s těžkým zdravotním postižením,
f) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci,
g) dítě do dosažení 3 let věku včetně, přičemž platí, že dosáhne-li dítě stanoveného věku 3 let v průběhu kalendářního
roku, je osvobozeno i po zbývající část (do konce) kalendářního roku,
h) kterému byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
i) kterému podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
j) kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

výhradně dle tohoto článku písmene c) s tím, že úleva platí
po celý kalendářní rok,
2. Jednotlivé úlevy speciﬁkované v odstavci 1 tohoto článku se nesčítají.
Čl. 8
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu Městský úřad Fryšták poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo
část těchto poplatků může Městský úřad Fryšták zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má
stejné procesní postavení jako poplatník.9
2. V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.10
3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.11
Čl. 10
Přechodné a zrušovací ustanovení
1. Touto vyhláškou se zrušuje OZV města Fryštáku č.
1/2014 ze dne 19. 11. 2014 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti
této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Čl. 7
Úlevy
1. Nárok na úlevu na poplatku má poplatník vymezený
v článku 2, odst. 1, písm. a), bod 1:
a) poplatník, který dovrší k 31. 12. 2015 věk 65 let hradí
polovinu výše stanoveného poplatku,
b) poplatník do věku 26 let studující a pobývající v místě
denního studia mimo území Zlínského kraje hradí polovinu
výše stanoveného poplatku po dobu studia,
c) rodina s více než 2 nezaopatřenými dětmi do věku 26
let (lze prokázat např. potvrzením o studiu) uhradí poplatek
maximálně za 2 děti, přičemž má-li rodina děti splňující podmínky deﬁnované tímto článkem v písm. b), postupuje se

Mgr. Libor Sovadina, v.r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel, v.r.
starosta města

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
7) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9) § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10) § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
11) § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

• Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce MF č. 4/2015
ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SBĚR A SVOZ NETŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA OSOBU A ROK
Rozúčtování nákladů dle Čl. 4 odst. 1 podle skutečnosti za rok 2014 :
Celkové náklady za netříděný odpad v roce 2014
Počet osob s pobytem na území k 30. 9. 2015
Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů bez nahlášeného pobytu
Přepočtený náklad za netříděný odpad v roce 2014 (řádek 1

(řádek 1)
(řádek 2)
(řádek 3)
děleno (řádek 2+3))

1.504.848,00 Kč
3 751
131
387,65 Kč
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OKÉN KO ZASTU PITELE
Vážení spoluobčané,
dámy a pánové,
dovolte, abych vám předem mého
článku popřál hodně zdraví a osobních
úspěchů v novém roce.

tradic Fryštácka a Fryštácké brázdy
jako je např.Fryštáček či místní knihovna. Mimo jiné se snažíme zprovoznit budovu ZUŠ Morava na Holešovské ulici
včetně střediska volného času a budoucího menšího sálu pro pohybové a kulturní aktivity. Plně věřím, že zkušební
provoz zahájíme během měsíce února
a naplno pak v příštím školním roce.
•••

Jako ředitel ZUŠ Morava si dovolím
pár čísel a informací o naší škole.
ZUŠ Morava v tomto roce oslaví své
13 narozeniny. Za dobu své existence
se rozrostla v instituci, která pracuje
v 17 obcích a městech Zlínského kraje.
Ve třech uměleckých oborech vyučuje
88. pedagogických pracovníků a učí
1039 mladých hudebníků, výtvarníků
či divadelníků. Škola zřizuje anebo spoluzřizuje 22 souborů a pěveckých sborů
od velkého dech.orchestru přes jazzové
smyčce, swingový orchestr, gajdošské
muziky až po cimbálové muziky včetně
fryštátského Andrýsku.
Konkrétně ve Fryštáku vyučuje 14
pedagogů 170 dětí (130 muzikantů, 32
výtvarníků a 8 divadelníků).
Sleva na školném byla poskytnuta
30 žákům přičemž částka půlročního
školného činí u hud.oboru 1050,- až
1550,-,výtvarného oboru a literárně
dramatického oboru 1000,- a „přípravky“ 250,-.
Od svého vzniku škola jasně deklaruje odlišnou koncepci od tzv.kamenných „zušek“ a to „učitel za žákem“
a „zachování kulturních a řemeslných
tradic“. Plníme tak program světové organizace sledující vzdělávaní dětí a mládeže (OECD) a to hlavně na platformě
rovného přístupu k uměleckému vzdělávání talentovaných dětí. V neposlední řadě sledujeme, jak si vedou naši
absolventi, hlavně v oblasti aktivních
nositelů místní a regionální kultury, kultury tak důležité pro identiﬁkaci národa
v atmosféře tlaku celosvětové globalizace. Jsem rád, že i ve Fryštáku se
nám daří naše koncepce uskutečňovat
díky spolupráci s místní samosprávou,
s vedením fryštátských škol, s farností
a v neposlední řadě se spolky a institucemi odborně a kultivovaně pracujícími
na poli oživení a zachování kulturních
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Jako předseda MO ČSSD Fryšták
si dovolím připomenout pár vizí naší
organizace. V této souvislosti si uvědomuji, že každý člověk dle svých životních zkušeností a postojů má právo
v demokraci na svůj společenský postoj, i kritický. Nejsem však z těch, kteří za rohem kritizují a pak, když přijde
na lámání chleba, mění své postoje dle
momentální situace anebo mlčí. Dají se
přehodnotit dílčí problémy provozního
charakteru, nikoli však zásadní společensko-demokratické hodnoty. Nesmírně si vážím takových lidí, kteří mají
v těchto věcech jasno, byť to mohou být
názoroví anebo političtí soupeři. Z výše
uvedených důvodů mi dovolte poděkovat všem členům ČSSD ve Fryštáku
a také sympatizantům naší organizace
a vůbec lidem, kterým nejsou lhostejny
hodnoty. Jsou to např.tradice(nejen kulturní),rodina, vzdělávání, společenská
solidarita, sociální cítění, společenská
kultura, sport a kultura obecně (hlavně
aktivní regionální) .
Pro sociální demokraty je důležité,
aby ve Fryštáku fungovala transparentní a spravedlivá podpora neziskových
organizací a zvýšená podpora organizací pracujícímí s dětmi a mládeží, handicapovanými osobami a s osobami důchodového věku. Je třeba také vytvářet
podmínky pro činnost těchto organizací
a volnočasových aktivit občanů. Jsou to
např. kulturně-sportovní centrum za Elso-systémem, multifunkční sál z bývalého kina, knihovna a aula z bývalé
kotelny, volnočasové centrum na Žabě,
muzeum trnky a Fryštáku v historické
budově Hrubé hospody, včetně obnovení renesanční krčmy s možností ubytování pro turisty atd. Cyklosteska z Lukova do Fryštáku je také jedna z našich
priorit, protože si myslíme, že je třeba
dostat část z tisíce turistů a návštěvníků na Lešné do Fryštáku. Ve Fryštáku
je spousta šikovných a podnikavých
lidí. Je však třeba, aby cítili podporu
zastupitelstva či radnice. Podpora budování a modernizace budov či komplexů základní občanské vybavenosti
je určitě prioritou nás všech, myslím
tím zastupitele. Pro „socany“ je to sa-

mozřejmost. Mohl bych tak vyjmenovat
náš volební program, ale to si můžete
přečíst na našem „webu“. Prostě neradi
bychom viděli, aby se z Fryštáku stala
noclehárna.
•••
A ještě něco. Chci poděkovat redakční radě Fryštáckých listů, že
umožňuje i kritické pohledy Vlasti Filáka. Jeho články v FL vyplývají z názorových debat jak s občany, zastupiteli, tak
členy ČSSD nejen ve Fryštáku a mají
podporu naší organizace.
•••
Jako Vítovjan chci poděkovat, že
zastupitelé umožnili výstavbu chodníků
a rekonstrukci zastávky na rozcestí (bezmála v částce 2 000 000 Kč), opravu
střechy naší kapličky a zpevnění druhé
přístupové komunikace kolem Zbořilového. Ještě bychom potřebovali zrekonstruovat cestu přes Vítovou, včetně tzv.
fousů, možná i s chodníkem od křížku
až po rozcestí, hřiště s odpočinkovou
zónou v Podvelí a kolotoč s nějakou
průlezkou nejen pro naše děcka.Také
nás trápí točna a autobusová zastávka
v obci. Kdyby zastávka urbanisticky korespondovala s kapličkou včetně malého parčíku se shromažďovací plochou,
začal by se nám krásně rýsovat střed
Vítové, jakási náves. Už se těším, jak
se dodělá kaplička a požádáme otce
Dibelku o vysvětcení z pořádnou mešní
slavností. Stále si myslím, že kaplička
pro Vítovou znamená jakési historické
sebevědomí a sebeurčení.
•••
Co se týká mé práce v kontrolním
výboru zastupitelstva, mohu zodpovědně říci, že se teprve učím anebo učíme.
Všichni docházející členové kontrolního
výboru chtějí dělat svou práci zodpovědně a předávat své výstupy kontroly
plnění usnesení rady a zastupitelstva
zasedajícímu zastupitelstvu. Své kritické výstupy zastupitelstvu poskytujeme
s očekáváním jakési následné sebereﬂexe rady a zastupitelstva u sporných
bodů jednotlivých zápisů. Ne vždy se
setkáváme s pochopením některých zastupitelů. Činnost kontrolního výboru je
dána ze zákona o obcích a já ho chápu
spíše jako poradní než kontrolní orgán
města. O činnosti kontrolního výboru
vás budu informovat v některém příštím
vydání FL.
Tož tak, s pozdravem
Libor Mikl
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Nástup do základní školy patří
k hlavním mezníkům v životě každého
předškoláka. Získává novou roli školáka, která mu přináší vyšší sociální prestiž. Nástup do školy ovlivňuje celou jeho
osobnost.
Když si povídáme s dětmi v mateřské škole o blížícím se zápisu do školy,
většina je nadšená a těší se, ale někdo
z dětí ještě „neví“…Ano, neví, co ho
vlastně čeká. Nové bude to, že si ponese svoji vlastní aktovku, v ní sešity,
písanku, pouzdro a knížky. Ale to nese
s sebou i povinnost psát denně úkoly,
pečovat o svoje věci a hlavně dávat
dobrý pozor na to, co ho paní učitelka
bude učit nového. Děti by měly k tomu
těšení přirozeně dozrát. Na roli školáka
se připravujeme v mateřské škole, ale
nezastupitelná a hlavní je při této přípravě rodina dítěte.
S mateřskou školou jsme v lednu
jako každoročně uskutečnili návštěvu
do Základní školy ve Fryštáku. Předškolní děti ze tříd Delfínků, Sluníček
a Berušek navštívily obě třídy, kde nám
školáci, během jedné vyučovací hodiny předvedli, co se už všechno naučili
a jakou z toho mají radost. Pro další
prohloubení spolupráce rodiny, mateřské a základní školy jsme uspořádali
19. 1. 2016 v odpoledních hodinách
„Besedu pro rodiče předškolních dětí“.
Pozvání do školky přijali pan ředitel ZŠ
Mgr. Libor Sovadina i paní učitelky obou
nastávajících prvních tříd, Mgr. Petra
Zdráhalová a Mgr. Veronika Němcová.

Rodiče měli možnost získat různé informace o všem, co se týká vstupu jejich
dětí do základní školy v oblasti výchovně-vzdělávací i organizační.
Zápis nejstarších předškolních dětí
do 1. tříd se uskuteční v úterý 9. 2.
2016 v Základní škole Fryšták. Tomuto velkému okamžiku budou přítomni
samozřejmě rodiče dětí, ale provázet
je tam budou také jejich paní učitelky
z mateřské školy, které je na tento krok
tak dlouho připravují. Věříme, že jsme
pro děti přichystaly příznivé podmínky
pro plynulý přechod z e školy mateřské
do školy základní. Přejeme všem předškolákům radostné očekávání toho nového…
„Láska dětem rovná se čas jim věnovaný….“ J. Crudele
Mgr. Lenka Jasenská
učitelka předškolní třídy

Dětský karneval
Nový rok jsme začali pěkně zvesela. Třetí víkendová sobota patřila
dětem a jejich krásným maskám.
V sále ZDV se totiž konal další ročník
dětského karnevalu. Letos byla účast
opravdu velmi hojná. Sešlo se na 165
dětí v různých pestrobarevných maskách. Nechyběly nejrůznější princezny, víly, klauni, indiáni, spidermani,
kovbojové, vodníci. K vidění byly také
netradiční masky jako jsou Jóžin z Bážin, potapěč, kominík nebo zdravotní
sestřička. Ať už to byla maska jakákoliv, musím uznat, že to všem opravdu moc slušelo. Karneval zahájila
skupina chlapců se svými tanečními
variacemi break dance pod vedením
Edy Kotikova. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, do kterých jsme
zapojili také rodiče. Společně jsme si
zatancovali, zadováděli a nechyběla
ani díky sponzorům bohatá tombola.
Na závěr porota vybrala 10 nejzajímavějších masek. Jak už to na našich
akcích bývá, všechny děti byly odměněny.
Děkujeme ZDV za propůjčení sálu,
všem našim sponzorům za jejich
vstřícnost a dary do tomboly, Edovi
Kotikovi a jeho svěřencům za jejich
pěkné vystoupení a nelehký úkol
v porotě. Také děkujeme všem pomocníkům a hlavně Vám dětem a rodičům za velkou účast a výbornou atmosféru. Těšíme se na Vás na příští
naší akci.
Za Věneček, z.s.

Z.V.
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Školní dílna
v ZŠ Fryšták

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Základní školy Fryšták – zápis dětí pro školní rok 2016/2017
Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě Zákona 561/2004 Sb.
§ 36 a 37 v plném znění zápis dětí do 1. třídy Základní školy Fryšták
Zápis proběhne dne 9. února (úterý) 2016 od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách II. patra přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku)
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte.
Upozornění: Zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinni přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku (Školský zákon
561/2004 Sb.).
Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

V měsíci září se naše škola stala úspěšným žadatelem o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 57, vyhlášené Ministerstvem školství ,
mládeže a tělovýchovy, ﬁnancované
z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, Prioritní
osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality
vzdělávání. Tento projekt jsme v naší
škole pojmenovali „Řemeslo má zlaté dno“. Celková částka, kterou naše
škola získala, byla 204 112,- Kč. Tato
částka byla použita na nákup ručního nářadí pro obrábění kovů, dřeva
a plastů jako jsou rašple, pilníky, kladiva, svinovací metry, akumulátorové
šroubováky, sady pro výrobu závitů,
vykružovacíc vrtáky, sady montážních
nástrojů a nové ocelové svěráky. Dále
byly pořízeny tři pracovní stoly, každý
určený pro dva žáky a notebook pro
zpracování výstupů z projektu. Celkem je naše školní dílna díky tomuto
projektu vybavena potřebným nářadím a pracovními místy pro 16 žáků.
Výstupem projektu bylo vytvoření výrobku – autíčka s využitím nově nakoupeného nářadí a zpracování portfolia každým žákem, které popisuje
postup výroby včetně fotodokumentace. Tato významná investice umožní
žákům celé školy využívat školní dílnu
při pracovním vyučování a osvojit si
základní dovednosti při zvládnutí práce se dřevem, kovem i plasty a pochopit důležitost a cenu manuální
práce v životě každého člověka.
Mgr. Libor Sovadina
ředitel školy
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PERU – ČTYŘI STRANY SVĚTA
Studio Surikata s projektem Svět
kolem nás za námi přijelo již po páté
a to ve čtvrtek 7. 1. 2016, tentokrát s
dokumentárním pořadem o Peru.
V minulých letech nás hlavní organizátor projektu a účastník expedicí pan
Jan Lejsek seznámil s životem a zeměpisnými zajímavostmi na Novém Zélandu, v Austrálii, Mexiku a Indii.
Tentokrát jejich cesta (cestovali dva)
vedla do jihoamerického státu Peru a
stála 300 tisíc korun, více než předpokládali. Za služby např. opravu auta
museli zaplatit mnohem vice než místní
lidé.
Dozvěděli jsme se spoustu informací o přírodě, kultuře, zvycích, jídle i
památkách. Osobně mě nejvíc zaujalo,
že jejich největší pochoutkou je pečené
morče, na rozdíl od nás, kteří je chováme jako domácí mazlíčky. Jejich národním zvířetem je lama. Vrcholným zážitkem celé expedice byl výstup na Machu
Picchu, kde se nacházejí v nadmořské
výšce 2430 m unikátní pozůstatky
předkolubovského inckého kultovního
města.
Další ojedinělou zajímavostí je jezero Titicaca, které se rozkládá ve výšce
3812 m, takže je nejvýše položenou

vodní nádrží s pravidelnou vodní dopravou na světě. Úředním jazykem je
španělština, kečuánština a ajmarština,
hlavním městem je Lima, státní zřízení
republika, počet obyvatel 28 mil. převážně katolíků. Krátký pohled do místní školy napovídá, že nám mají tamější
děti co závidět.
Poučný zeměpisný program byl
ukončen krátkou besedou, je jen škoda, že příští, věnovaný Vietnamu, už
neuvidíme.
Kateřina Smýkalová, 9.B

POZVÁNKA
SRPŠ při Základní škole ve Fryštáku
Vás srdečně zve na tradiční

RODIČOVSKÝ PLES
který se koná
v sobotu 13. února 2016
od 19.30 hodin
ve velkém sále ZDV Fryšták
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina FOCUS-rock.
Připraven je bohatý kulturní program,
tombola a občerstvení
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ZPRÁV Y Z LU KOVEČ K A

Ještě krátké ohlédnutí za starým rokem v Lukovečku
Čas rychle běží a už máme celý měsíc nového roku za sebou, ale byla by
škoda nepřipomenout obětavost těch,
jenž připravili tradiční vánoční akce pro
občany v Lukovečku, které se již na papír v závěru roku nedostaly.
Muzeum bylo už tradičně místem setkávání tvořivého. Vyráběly se vánoční
dekorace a uzda fantazie dětí i jejich
rodičů byla popuštěna v míře největší.
Zdobily se svícny z jablíček a voňavé
chvojí všemi možnými způsoby.
„Živý Betlém se zpíváním u kapličky“. V Lukovečku již po desáté divadelní
ochotníci s dalšími dobrovolníky a dětmi nacvičili magický příběh zrození, jenž
ovlivnil smýšlení a kulturu milionů lidí
na celém světě. Je to příběh, jenž spojuje, dává novou naději a náves před
kapličkou toho byla důkazem. Jako každý rok se v předvánočně světélkující atmosféře sešli sousedé ze všech konců
dědiny, aby si připomněli Boží narození,
zazpívali společně koledy a navzájem si
popřáli štěstí, zdraví….
Počasí přálo, ochotníci dali do svého hraní svůj um i duši, skauti přivezli
a předali do vánočně vyzdobené kapličky betlémské světlo, punč voněl,
ovečky se nechaly dětmi ochotně hladit
a krmit, nechybělo tedy nic k tomu, aby
si všichni odnesli domů s blikající lucerničkou i teplo v srdci.
Živé vystoupení skončilo, vše utichlo a poprvé v Lukovečku zůstal po celý
vánoční čas i Betlém slaměný, za který
velmi děkujeme manželům Marii a Janu
Doležalovým z Fryštáku.
Štědrý den dopoledne patřil štědrému obdarovávání zvířátek v lese.
Rodiče se svými ratolestmi se vydali
do lesa zdobit stromeček pro zvířátka

pečivem, jablíčky, mrkví a řepou. Účast
byla hojná, nálada veselá, dárků byly
plné batůžky. Chyběl jen sníh, když je
však vůle a chuť, jde úplně všechno,
sněhulák se stavěl z cihel a větví a moc
mu to slušelo.
„Na Štěpána není pána“ – v tomto duchu staré pranostiky se vydávali
portáši z bystřického zámku na svou
každoroční cestu na Hostýn, aby střežili
chodníčky, po kterých se vydávalo služebnictvo s výdělkem domů. Tentokrát

jsme se trasou na tradiční štěpánské
pouti jeli k zámku na jejich slavnostní
odeslání bystřickým radním podívat
i my. Zpáteční cesta z Hostýna pak byla
plná zastávek jako stvořených ke vzájemnému ochutnávání všeho, co se
napeklo a vypálilo. Sluníčko nám přálo
a hřálo do zad i tváří, na kterých zářily
spokojené úsměvy.
Zkrátka, starý rok odešel ve vzájemné pospolitosti a nový snad převezme
tuto štafetu a ponese ji dál.
ik

Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na
uskutečnění desátého ročníku Zpívání koled u kapličky v Lukovečku, který
byl i letos spojen s předáváním Betlémského světla a vánočním představením Živého Betléma.
Lýdie Jurčíková
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Dokonalost se získává namáhavě, pomalu
a po nepatrných částečkách.
Don Bosco
16. července jede P. Franta do Mysločovic kázat na hasičské shromáždění. P. Černík šel do Štípy sloužit mši
svatou, pak měl poobědvat a být volný.
Před desátou večer ještě není doma.
Pan inspektor přijel z Polešovic.
17. července přijel z Ostravy Vojta
Frélich.
18. července odpoledne odjel pan
inspektor do Ostravy.
19. července přijel přenocovat P. Jelínek a hned ráno následující den odjel.
20. července odjel na jednodenní
dovolenou P. Černík za bratrem do Vsetína. Měl se však vrátit hned večer, přijel
teprve v sobotu kolem 10 hodiny.
22. července odjeli do Ostravy
P. Novosad, pan Vitásek a pan Lovecký
na duchovní cvičení.
23. července jel do Ostravy pan ředitel a pan Astr. Mikulík a Langer jeli
domů na dovolenou.
25. července se začalo s čistěním
ústavu. Ochotníci jsou: Šánek, Pitrun,
Tibenský a Blaha. Klerici pomáhají vynášet lavice a pak drhnou místnosti
a dávají vše zase do pořádku. Pracující
dostávají v 10 hodin přesnídávku (salám nebo škvarky nebo sádlo), na oběd
též pivo – 1 půllitrová láhev pro dva.
27. července přijel Štěpán Goldschmied. Pohostili jsme ho a pak jsme
mu ukázali ústav, který se dává do pořádku. Odjel odpoledne ve 3 hodiny. Ten
den k přijeli na kolech ostravští oratoriáni: Machotka Karel a Starosta Jiří.
Odjeli na druhý den odpoledne.
31. července přijel P. Basovník z Polešovic. dostal občerstvení a trochu
večeře a šel spát. Ráno měl společnou
mši svatou a večer požehnání.
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Kronika ústavu (36.)

TROCHU STATISTIKY:

školní rok 1938–39
2. srpna přijel v poledne P. František Hudeček z Hrubé Vrbky. Večer měl
svátostné požehnání. V 17 hodin odjel
P. Basovník do Ostravy přijel pan rada
Rýper, farář z Čeladné. Zdržel se u nás
do následujícího dne. Přijel též P. Novosad z Ostravy a přivezl pozvánky pro
novice.
Jen tak pro zajímavost, jaká byla
tehdy výbava pro novice:
1 oblek na všední den (kalhoty dvoje), 1 oblek sváteční (nejlépe černý nebo
aspoň tmavý), 1 zimník černý (silný hubertus je též vhodný), 1 svrchník letní
(černý), 5 letních košil, 5 spodků letních, 3 zimní košile (třeba ﬂanelové), 3
zimní spodky, 5 ručníků, 20 kapesníků,
2 svetry, 1 černý klobouk, 4 servítky, 12
párů ponožek (letní i zimní), 1 papuče, 3
páry dobré obuvi, látku na kleriku (3 m,
pro vyšší postavu asi 3,20 m), příspěvek na školní knihy (aspoň 50 K), ložní
prádlo s příslušenstvím jako do ústavu,
jiné drobnosti jako kartáče, policejní
ohlášení, potravinové lístky.

Únor na DISu
Lednový ples byl kloboukový, fotky najdete na webových stránkách.
Dnes jen malá upoutávka. 10. února
vstoupíme do postní doby. Postní obnova se uskuteční o víkendu 26.–28.
února. Nabízíme ji nejen místním, ale
i přespolním. Proběhne první akce
Mladých mamek, a to Výtvarný víkend. Na konci měsíce se těšíme na
první orienťák a v polovině měsíce přijedou salesiáni na exercicie.

Nejaktivnější instruktoři
Jméno
Počet kurzů
Monika Petruchová
27
Martina Javoříková
26
Štěpán Musil
21
Thomas Strohbach
21
Pavlína Javoříková
15
Dominika Nádaši
14
Martin Salák
14
Anežka Plintovičová
12
Julie Koželuhová
8
Hanka Kostrůnková
7
Lukáš Petrucha
7
David Zimčík
7
Rok
Počet kurzů
1999
6
2000
21
2001
29
2002
40
2003
32
2004
28
2005
44
2006
53
2007
61
2008
56
2009
60
2010
62
2011
76
2012
78
2013
82
2014
88
2015
96

Počet žáků
178
562
679
1008
892
1057
1098
1224
1522
1378
1422
1265
1626
1753
1683
1979
2155
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Fryšták předhradím zeměpanského sídla Lukova
(Připomínáme si 660. výročí nejstarší písemné zmínky o našem městě)

výjimečná osobnost evropských rozměV předchozím čísle Fryštáckých lisrů, kancléř krále Přemysla II. Otakara
tů jsme ve zkratce naznačili geologický,
– olomoucký biskup Bruno ze Schauenpřírodní a prehistorický rámec počátků
burku, prozíravý politik, diplomat, vzděteritoria, v němž jsme na své pozemské
lanec i válečník, jehož odkaz je dodnes
pouti zakotvili. Archeologické ukázky
zřejmý v povaze, kráse i jedinečnosti
(keramiku, kamenné sekery, sekeromslavného Markrabství moravského.
laty aj., zapůjčené z muzea) jsme široké
V průběhu kolonizačního procesu
veřejnosti předložili při výstavě před 10
vzniká v souvislosti s vytvářením sítě
léty v sále fryštáckého DISu.
hradů, se zakládáním nových měst
Po dramatických peripetiích v čaa vesnic na východním pomezí českého
sech doby bronzové, železné, spjaté
státu na středním toku potoka Fryštačs pohybem Keltů a v následujících staky-Januštice základ budoucího městečletích bojovných germánských kmenů,
ka – předhradí opevněného zeměpans přesuny římských legií a příchodem
ského sídla Lukova.
prvních Slovanů. V důsledku zastaveMnoho potřebných archiválií z těchní výbojů kočovných Avarů, Maďarů či
to časů vzalo bohužel za své při invazi
Franků, příchodu soluňských věrozvěstatarských hord roku 1241 a vpádu Kutů sv. Konstantina (Cyrila), sv. Metoděje
mánů roku 1253, za husitské revoluce,
a přijetí křesťanství se vytvářejí vhodné
válek s Matyášem Korvínem (15. stopředpoklady ke stabilizaci složitých poletí), při požárech a častých živelních
měrů v Čechách a na Moravě. Po vzniku
pohromách. Přesto se řada informací,
slovanského státu knížat Mojmírovců
např. v pověstech a tradovaných vyprána Moravě (9. století) a následně česvěních našich vnímavějších prapředků –
kého státu dynastie Přemyslovců (10.
Bohu díky – dochovala i do zmatených
století) se i zdánlivě ztracené osady
časů nynějších.
v hlubokých lesích Fryštácké brázdy
První doložená písemná zmínka
stávají součástí nástupu nového věku,
o Fryštáku pochází bohužel až z roku
který renesanční myslitelé nazvali me1356. Dochována je ve dvou podobách:
dium aevum – středověk...
v právním pořízení z 15. ledna 1356 je
Proces formování státních útvarů
uveden Freystat a 5. května 1356 Frive střední Evropě (českého, polského
enstat.
a uherského) a knížectví na východě
„Ego Nicolaus Luce de Freystat, cleči jihovýchodě kontinentu byl ve 13.
ricus olomoucensis diecesis, publicus
století neblaze zasažen vpádem asijauctoritate imperiali notarius...“,
ských Mongolů (Tatarů), který pro vývoj
řady zemí na Východě
znamenal doslova katastrofu, jejíž rány zůstávají mnohde nezaceleny
po celá staletí.
Proto s obdivem
sledujeme na základě
hmotných i písemných
pramenů cílevědomou
snahu o prosazení české státní suverenity,
opírající se o výhodné
kontakty v rámci novodobé římské říše a kurie, o prosperující těžbu
drahých kovů, zakládání Vjezd do Fryštáku od Holešova (dle Martina Ševčíka)
a rozvoj měst (středisek
čteme v originálu Zemského archicechovní řemeslné výroby, obchodu
vu v Opavě, pobočka Olomouc. Kopie
a vzdělanosti), adekvátní zemědělské
bude opět zveřejněna i v rámci výstavy
zázemí, budování sítě hradů i vojenské
k výročí. Tehdy již Fryšták fungoval jako
hotovosti.
ekonomické zázemí královského hradu
Důležitou roli tu hrálo i kolonizačLukova, o němž se na prvním místě
ní úsilí, vrcholící ve 2. pol. 13. století
mezi moravskými hrady zmiňuje v díle
v době panování krále Přemysla II. OtakaVita Caroli markrabě Karel Lucemburra, právem zvaného Zlatým a Železným.
ský, pozdější slavný český král a římský
Duší tohoto pozoruhodného dění byla

císař (1316-1378), který se při svých
cestách Moravou zastavil i v našich
končinách.
V roce 1362 se dovídáme o městečku Fryšták s farním kostelem sv. Mikuláše (Lechner, II, 26), 15 března 1371
balneator (lazebník) Lassar in Freyenstat (CDM, V. Brandl, 10, s.135). Ohlas
v pověstech a příbězích najdeme v knihách Č. Zapletala Fryštácká brázda vypráví (2004) a Zázračné světlo (2012).
Další zmínky o Fryštáku i s dobovými
názvy uvádím níže (s využitím Zemských desek olomouckých sv. VI. - XXV,
PO a dalších sbírek, uložených ve Státním okresním archivu Kroměříž):
1389 in oppido Freistat (ZDO VI, 89)
1397 in oppido suo Freynstat (ZDO VI, 650)
1415 in oppido Freystat (ZDO VIII, 352)
1437 super oppido Frisstak (KP III, 438)
1446 super oppido Fristak (ZDO X, 300)
1493 v Frysstaku (PO V, 289)
1509 v Ffrysstaku (PO VIII, 174)
1512 na městečku Ffrysstak (ZDO XVIII, 19)
1526 z Ffrysstaku (PO XIII, 65)
1548 městečko Fffrysstak (ZDO XXV, 97)
V těchto časech měl Fryšták dvě
brány, v nichž se vybíralo mýto (v místech u dnešní Hrubé hospody a původně těsně pod ratúzem, později mezi bývalým Hanačíkovým a Lucernou). Město
bylo opevněno (dokládají to např. místní názvy Na Purku, Hrádek, Na Baště,
Súhrady, Sichrov i náznaky bývalých
valů či příkopů), dařilo
se tu řemeslníkům sdruženým v ceších, obchodníkům, nechyběly tu lázně, jatky, připomínám
i právo hrdelní (popraviště se nacházelo v místech dnešního rozcestí
ve směru na Holešov
a Lukoveček). Fryšták se
stal sídlem poměrně rozlehlé farnosti. Fungovala
tu agilní městská správa
(i arest). K dominantám
patřily kostel sv. Mikuláše, ratúz (radnice), tvrz
Hrádek, městské brány
a objekt, v jehož místech byla později
postavena Hrubá hospoda (s renesančním jádrem). Jedním z purkmistrů byl
i prapředek Otce národa Františka Palackého – Jiří Palacký.
Budoucnost městečka Fryštáku,
podobně jako brána v jeho znaku, byla
otevřena...
Připravil Slávek Zapletal
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Vašek Drozd je původem Zlíňák,
dnes student politologie na Karlově univerzitě v Praze, programový producent
Mezinárodního festivalu dokumentárních ﬁlmů Ji.hlava a jeden z redaktorů
nezávislého kritického čtrnáctideníku
A2, který reﬂektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského
dění a politiky. V listopadu loňského
roku oslovil Tomáše Černého s prosbou, zda by měl možnost sehnat dodávku pro odvoz humanitární pomoci
– především nedostatkového zimního
oblečení – pro uprchlíky na Balkán.
Tomáš takovou možnost osobně neměl, ale nevzdal to hned po první negativní úvaze a oslovil Město Fryšták. To
nakonec v předvánočním čase k výše
zmíněnému účelu poskytlo městskou
dodávku a také prostředky na cestu.
Díky tomu jsme mohli na Balkán přivézt
velké množství teplého zimního oblečení a dalšího vybavení.
V plánu byla cesta v pěti lidech
do problematického makedonského tábora v Idomeni. Abychom však uvezli víc
materiálu, odstranili jsme z auta všechny zadní sedačky, takže jsme se do něj
nakonec vešli jen tři, což pro střídání
v řízení stačilo.
12. prosince jsme vyrazili. Protože je
ale „uprchlická krize“ celkem proměnlivá a živá jako voda, tábor byl mezitím
vyklizen a uzavřen (po komplikovaných
událostech byli tamní uprchlíci přesunuti do Atén, kde čekají na další posun
ve své cestě do vysněného evropské
přístavu bezpečí). Po několikadenním
sledování dynamické situace jsme nakonec vyrazili - kam, prozradím za chvíli.
Tom ve Fryštáku na DISu naložil oblečení, které věnovali občané města
a další přátelé. Od Jakuba Navrátila pře-
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UPRCHLÍCI
vzal šest tisíc korun, které byly určeny
na nákup toho, co bude pro uprchlíky
na místě potřeba. Tady bych ráda všem
velmi poděkovala za všechny věnované
věci, prostředky i podporu. Bez nich bychom jeli na Balkán jen s holýma rukama (které jsou tam sice také užitečné,
ale ne „samospásné“).
Peníze Tom cestou vyměnil za eura
a pak se vydal pro Vaška. Pro mě taky,
do Prahy, kde jsme naložili věci z ještě
další sbírky a odvezli je do humanitárního skladu na Strossmayerově náměstí.
Tam jsme je přebrali a vyměnili za vytříděné věci, rozdělené do popsaných
pytlů. Čepice zvlášť, boty zvlášť, bundy
v dalším pytli apod.
Věci z Fryštáku a druhé sbírky, které jsme ve skladu nechali, budou (nebo
možná už byly) vytříděny a vypraveny
na cestu s některou další posádkou.
Od Lukáše Hanuse, který v Praze pořádal „divokou“ ﬁnanční sbírku, jsme
dostali do ruky 20 000 Kč na nákup čehokoli, co bude mezi uprchlíky potřeba.
S dodávkou naloženou po strop
jsme vyrazili na Balkán. První úkol byl
vyměnit české koruny na eura. To se
nám nakonec stalo celotýdenní misí.
Nejdřív jsme usilovali o co nejlepší kurz, abychom zbytečně netratili,
a po nekonečném dobrodružství jsme
nakonec byli rádi, že jsme vůbec směnili. Vézt koruny na Balkán je jako otevřít si obchod s vepřovým v židovské
vsi. Ještě dnes, když vidím nápis „exchange“, se mnou cukne nutkání rozrazit dveře a požadovat alespoň eura,
když už ne dináry, za české koruny.
Prvním kulturně-evropským šokem
pro mě byl vysoký žiletkový plot na ma-

ďarsko-chorvatských hranicích, který
tu náhle vyrostl. Ze svých předchozích
„dovolenkových“ cest jsem ho nepamatovala. Inu, prý nezbytný nástroj k udržení uprchlické krize na uzdě. Tak uvidíme, jak to půjde dál.
Naše první zastávka byla v Červeném kříži v ještě nedávno občanskými
válkami sužovaného Vukovaru v Chorvatsku. Dorazili jsme po čtvrté ráno,
venku mrzlo a na místě ještě nikdo
nebyl. Na chvíli jsme si tedy po dlouhé
cestě zdřímli. Kluci zalomení na předních sedačkách, já vklíněná mezi krabicemi a pytli v nákladním prostoru.
V osm hodin jsme vyložili náš náklad,
který zaměstnanci a dobrovolníci Červeného kříže použijí v táboře Slavonski Brod. S naloženou dodávkou jsme
nemohli vyrazit přes srbské hranice.
Celníci dodávky s humanitární pomocí
do země nepouštějí.
Myslím, že je to hlavně proto, že
Srbsko leží mimo hranice Evropské unie
a „náklad“ nelze jednoduše proclít.
Na začátku uprchlické krize nad dodávkami ještě dokázali přimhouřit oko, teď
už ne. Ve Vukovaru se nás ujala asi pětapadesátiletá Zorica. Uměla pár slov
německy a perfektně chorvatsky. O nejdůležitějších věcech jsme se domluvili díky mobilnímu telefonu a její dceři,
která žije v Německu a mluví skvěle
německy i anglicky. Zorica nás vzala
na čaj do místního nákupního centra.
Srdečně a široce rozprávěla. Evidentně
byla dojatá a nadšená naší výpravou.
Zájem a akceschopnost lidí ze střední Evropy mezi námi rozprostřela široký,
vřelý most. Pochopili jsme, že nám líčí
čas devadesátých let, konﬂikty mezi
Srby a Chorvaty, válku a dopad událostí na město. V závěru našeho setkání
nás vzala na pamětní hřbitov. Projížděli
jsme kolem starých i poměrně nových
domů, které byly ještě plné děr po střelbě. Na památném hřbitově na mě silně působí množství hrobů s čerstvými
květinami a mrazivá časová blízkost
nešťastných událostí. „Až pojedete dál,
bude po pravé straně odbočka na masový hrob Ovčara. Zastavte se tam.
Srbové tam postříleli mnoho Chorvatů.
I mého muže a bratra. Zbyla mi už jen
dcera a vnučka,“ vypráví nám jasným,
ale pohnutým hlasem. Překvapilo mě,
že i když člověk (rozumějte já) má informace a o místních událostech jakési ponětí, až přímá konfrontace jakoby
způsobí hlubší uvědomění a prožitek.
Za necelou hodinu a půl od vykládky prvního (vlastně druhého) nákladu,
už pokračujeme dál v cestě. Přes blátivý hraniční přechod do srbského Šidu,
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vzdáleného od Vukovaru asi 33 kilometrů. Ve vesnici Berkasovo se v pronajatém domku People in need (Člověka
v tísni) setkáváme s posádkou českých
a slovenských dobrovolníků, kteří se
tu zpravidla po týdnu střídají v pomoci
uprchlíkům na dálničním odpočívadle
Adaševci. Před vyklizením problematického tábora v Babské (na volném poli)
pomáhali dobrovolníci původně tady.
Seznamujeme se s posádkou, která
právě není na „směně“, a komunikujeme s místním koordinátorem Honzou.
Vypijeme čaj a na chvíli uléháme, abychom dospali noc. Za hodinu nás velmi
něžně budí Míša, místní koordinátorka
za People in need: „Vstávejte, jde se
na šichtu.“
Ještě rozespalí se dozvídáme, že
je potřeba naší dodávky a že jedeme
na odpolední směnu do Adaševců.
Ve skladu s humanitární pomocí v Šidu
nakládáme nové vytříděné oblečení,
které se sem dostalo převážně ještě
v době, než celníci přestali dodávky
pouštět. Odjíždíme na dálniční odpočívadlo, vzdálené asi třicet minut cesty.
Uvítá nás řada několika autobusů plných uprchlíků a starý opuštěný hotel.
Věci vykládáme do provizorního meziskladu z hotelové garáže. A už posloucháme pokyny:
„Úkoly tu máme přísně rozdělené.
Když přijede autobus, nejdřív naběhnou takzvaní lyžaři - dobrovolníci v bílých bundách s logem UNHCR (Úřadu
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky)
- dodnes mi není úplně jasné, co přesně bylo jejich úkolem, pak Červený kříž,
který distribuuje skromné balíčky s jídlem, a teprve můžeme do autobusů my,
jasné?“ ptá se Zdeňka, která tu tráví už
mnohem víc než „doporučený“ týden.
„Jasné.“
Do Ikea tašek ládujeme nabalíčkované dětské plenky očíslované podle
velikosti. „Obejdeš autobus a ptáš se
žen, které s sebou mají děti, jestli potřebují plenky,“ zní další instrukce. „Jak
se arabsky řeknou plenky?“ „Musíš
říct ‚pampers?‘“ „A jak se říkají čísla?“
„Prstama...pro začátek. To první kontakt, při kterém rovnou kontroluješ děti
- jestli nejsou pročůrané, jestli mají teplé svršky - botičky, čepice, rukavice...
A případně další, i dospělé, ale jenom
ty, kteří to opravdu potřebují. Pokud
mají v čem být, zbytečně jim nic nedávej. Nemáme všeho materiálu dost, je
složité ho sem dostat. Až se dostanou
do Slavonskeho Brodu, mělo by to tam
být lepší. Navíc tady se mají ještě kde
ohřát - můžou čekat v autobusech, než
řidiči vypnou motory, a ve zpřístupněném přízemí hotelu.“ Luxus jménem
hotel bych pro představu přirovnala

nádražní čekárně plné bezdomovců.
Všechny fyzické smysly k tomu rozhodně přesvědčivě vedly. Uprchlíci v nejnutnějších případech mohli navštívit ordinaci Lékařů bez hranic a matky s dětmi
malinkou místnost proměněnou v dětský koutek.
„Jak byste dostali chlápka bez nohy
z autobusu k lékaři?“ „Po druhé noze?“
„Nemůže chodit, z druhé nohy mu teče
krev.“ Lékaři odmítají ošetřovat uprchlíky přímo v autobusech. Musejí všichni
přijít do provizorní miniordinace v přízemí hotelu. Je to ale pochopitelné.
Tenhle muž měl štěstí, lékař se slitoval
a vyrazil do vozu.
„Na, vezmi si tohle a používej to každou chvíli.“ V ruce mi přistál hygienický,
desinfekční balíček. „Ve dva a třicítce
je žloutenka.“ Jej, tam jsem byla s plínama...
„Hey, madam! I need some boots.“
Asi dvacetiletý mladík v roztrhaných
botách vkládá do modré tašky naději
na suché nohy. Vysvětluju, že je mi to
líto, ale že velké, pánské boty tu nemáme. Že snad k nějakým přijde v Chorvatsku. Máme jenom malé, dětské,
a pár dámských. Zdeňka silně poplácá
mladíka po rameni a slovensky mu sděluje: „No, si predsa len chlap, musíš
vydržať!“
„Hej! Kde jsou dětské punčochy?“
„Ty už nemáme.“ „Tak aspoň nějaké
malé legíny a kalhoty na to. A vlhčené
ubrousky? Ten malý je pokaděný až
za ušima. Je úplně nahatý, oblečený jenom do bundy své starší sestry.“
Padla tma a mráz přitvrdil. Uprchlíci
rozdělali před budovou oheň z kartonových krabic od jídla, které tady do kontejneru vrší Červený kříž.
„V kolik končí odpolední směna?“
„V deset, v jedenáct, ve dvanáct nebo
už nikdy... podle situace.“

Běžím pro další konfekční kousky
do garáže, přes rameno modrou tašku.
Tu do mě omylem vrazí jeden (pravděpodobně) Syřan: „Oh, sorry. Excuse me
please!“ Krásně se usmívá a vypadá, že
by udělal cokoli, jen aby svůj nekontrolovaný pohyb omluvil. Nabývám dojmu,
že co se chování k evropským ženám
týče, bude to pravděpodobně v některých případech v pohodě.
Srbové přes své území v současnosti pouštějí jen některé národnosti.
Patří mezi ně Syřané, Afghánci
a Iránčané, ale jen ti „legální“ - s registrací. Přijíždějí sem autobusy z Preševa
u makedonských hranic, které uprchlíky
zavezou až do Šidu (od hranic k hranicím) asi za 30€.
Podle oﬁciálně nepodložené informace patří autobusová společnost
bratrovi srbského prezidenta. V Adaševci mají autobusy zastávku. Čekají tu
na další vlak, který pojede z příhraničního Šidu. Odtud se registrovaní uprchlíci dostávají na území Evropské unie
- do chorvatského Slavonskeho Brodu.
Vlak nejezdí dřív než jednou za pět až
šest hodin. Často už je skoro plný dalších uprchlíků, také z Preševa, kteří ale
jedou vlakem. Podle počtu míst uniformovaní „agenti místní správy“ pustí příslušný počet autobusů. Ostatní čekají
v řadě dál.
V krizových dnech je tu najednou i tisíc lidí. My jsme zažili v jeden okamžik
maximálně možná patnáct autobusů,
tedy 750 lidí.
Druhý den naše cesta vedla do Dimitrovgradu u bulharských hranic, což
byla cesta napříč celým Srbskem. Přes
místní kopce a lesy přicházejí uprchlíci pěšky a tajně kvůli komplikovanému
přechodu přes bulharsko-srbské hranice. Většinou se jedná o muže, kteří si
to z hlediska fyzických možností trouf-
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nou podstoupit. Potkali jsme tu ale například i mladou šestičlennou rodinu
s dětmi v rozmezí od půl roku do 4 let.
Tady je pro dobrovolníky místo především v nočních hodinách.
Policie dobrovolníkům zakázala vařit
čaj a teplé jídlo a přikázala zbourat provizorní stany. Důvody bohužel neznám.
Je možné, že z nějakých hygienických
důvodů. Ale skutečně nevím, jen spekuluji. Tak alespoň rozdávají teplé oblečení, pokud je to potřeba, navazují
kontakt, věnují lidem úsměvy a vyjednávají s místním autobusovým maﬁánem
Goranem, aby v každém autobusu svezl
alespoň dva tři uprchlíky, kteří už jsou
bez peněz. Jinak za cestu z Dimitrovgradu do Běloruska tady každý (opět jen
registrovaný uprchlík) zaplatí 30 €.
„Jak jste se dostali z Bulharska až
sem?“ ptám se pohledného šestnáctiletého mladíka, kterého rodina poslala
na cestu samotného, jen s jeho bratrem. Mluví velmi dobře anglicky: „V Soﬁi jsme se dostali na ulici s názvem
Arabská. Předpokládali jsme, že tu žije
arabská komunita, kde bychom mohli
získat další pomoc na cestě. Oslovil nás
tu jeden muž. Nabídl nám, že nás sveze k hranicím. Byl to taxikář.“ „A kolik
vás ta cesta stála?“ „Sto dvacet euro.“
„Cože?!“ rozčiluje se Tomáš česky.
„Vždyť vlak ze Soﬁe do Dimitrovgradu stojí normálně 6€! To jim nemohl
někdo říct?“ „Neříkej mu to,“ reaguje
Vašek. „Teď už to k ničemu není.“
Aby se uprchlíci ze svých vlastí dostali do Evropy - nejčastěji do Německa
nebo severských zemí - proslýchá se,
že by jim k tomu mělo pomoci nějakých
devět až deset tisíc euro na osobu. Aby
člověk zjistil, kde na cestu seženou tolik peněz, musel by se zeptat každého
zvlášť, protože to je v každém případě
jiné. Na tyhle bratry se například složila
širší rodina včetně strýců a tet.
Do Dimitrovgradu jsme přijeli
s prázdnou dodávkou, abychom v místním skladu naložili věci, kterých je tu
potřeba méně a které lépe využijí v Adaševcích. Po jedné krátké noci ve stísněných podmínkách a výhrůžkách regionální komisařky pro cizince, že nás dá
zatknout, jestli nás s Tomášem v Dimitrovgradě najde ještě další den, jsme vyrazili s dodávkou opět po střechu plnou
dětským a ženským zimním oblečením
a spodním prádlem. Vaška jsme vysadili, pokračoval v cestě dál do Bulharska.
Při návratu do Berkasova jsme se
cestou zastavili u dálnice v Adaševcích, omrknout situaci. „Skvělé, konečně jste tady. Odvezete mě a Zdeňku
do Novi Sadu.“ „Co? Teď večer? Máme
dodávku po střechu naloženou prádlem
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pro sklad v Šidu a jen tři místa k sezení.“ „Tak dobře. Nějak jinak.“ Následuje
chvilka hloubavého ticha. „O.K. Necháme vám tady Zusku, tak budete tři. Doděláte směnu a my ostatní odjedeme
osobákem.“
...a tak jsme nečekaně nafasovali
noční směnu namísto vykládky ve skladu v Šidu. To přijde druhý den ráno.
Ikea taška, plenky, ponožky, dětské
botičky, dětské čepičky... „Tome!
Prosím Tě, můžeš skočit za doktorem? Na sto devítce je nemocná žena.
Vypadá fakt blbě. Není schopná slova a její muž tvrdí, že nemůže vstát.“
„Jo, musí to počkat, vedu tady tyhle
pro sunar. Nemůžu jim ho přinést, musejí si pro něj sami. Hygiena...“
„Končím! Tady už si pěkně vymýšlejí!“ V posledním autobusu v řadě už nechybějí žádné plínky a děti s horečkou
dostaly deky. Došla mi trpělivost odhánět nenechavé ruce některých žen,
které moji službu pojaly trochu „samoobslužněji“.
„Co? Ještě nový autobus?“ Je notně po půlnoci, padáme únavou. Vzpomínám na slova koordinátora Honzy:
„V první řadě myslete na sebe. Desinfekce a rukavice jsou tady. Když budete
potřebovat, řekněte si, že potřebujete
odpočívat. Mrtvý dobrovolník je tu k ničemu.“
„Končíme. Musejí to už nějak zvládnout. Došly síly.“ Odjíždíme na domek
do Berkasova.
Další krátká noc, vydatná snídaně
z místních surovin a odjezd do skladu.
Neuvěřitelně akční slovenská Zuska
nám pomáhá vyložit náklad z dodávky
ve skladu v Šidu. Zůstává tu, aby zjistila, co ve skladu je a co chybí.
Já s Tomem navazujeme na nekonečnou ságu „směnárna“. Vracíme se
do chorvatského Vukovaru, kde měníme koruny na chorvatské kuny. Cestou
zpět přes hranice sáhne celník po našich pasech. Ani do nich nekoukne:
„Zase Tomáš!“ Jsme v podezření. „Co
vezete?“ „Prázdná,“ zkušeně prohodí
Tom.
„Zase prázdná?“ nedůvěřivě na to
celník. Nahlíží přes okýnko a uznává, že
máme pravdu. „Jeďte!“
Hurá zpátky do skladu. Zuska už má
přehled a další informace od koordinátora. Máme jít na místní trh a nakoupit:
Sto dámských kalhotek větších velikostí, sto pánských spoďárů, sto párů teplých ponožek a za zbytek peněz pořádné
teplé dámské a pánské boty. Kuny jsme
v jedné ze sta šidských směnáren (věřte, že moc nepřeháním, Šid je první srbské město za chorvatskými hranicemi)
vyměnili za 80 tisíc dinárů. „Páni, tolik

papírků se mi nevejde do mé velké péřové kapsy!“ ...doufám, že si v dohledné době nebudu muset kupovat spodní
prádlo. Mám toho na pár let dost.
Kdybyste, pánové, potřebovali poradit s boxerkami, jsem k službám. Tomáš
se zase stal odborníkem přes termo
ponožky. „Potřebujeme doklady od nákupu, abychom je v Praze předali Lukášovi, který nám peníze svěřil.“ „Fajn,
ale tím pádem vám nemůžu dát slevu.“
Co už, dlouhé minuty licitované slevy
jdou k šípku a my taky s plnými krabicemi. Plus šestnáct párů kožených, uvnitř
krásně chlupatých bot. „To je paráda.
Po těch se dnes asi zapráší,“ raduje se
naše akční slovenská Zuska, která má
odpoledne směnu v Adaševcích.
Nakládáme nákup a vracíme se
na pozdní oběd. „Dost, že jedete. Odpolední směna čeká, že je tam odvezete.“
Ach jo, zase komplikace - která ale jistě
najde rychlé řešení. Jako vždy. Lidé, čas
i věci jsou tu neuvěřitelně ﬂexibilní. „Potřebuju, abyste vzali do Česka jednoho
člověka,“ oznamuje koordinátor Honza.
Seznamujeme se s Kubou. Shodou
okolností ze Zlína. Jedeme do skladu
pro zbytek posádky a několik dalších
vytříděných věcí. Do Adaševců nás
jede pět a věci. Vykládáme, loučíme
se a ve třech (v pozměněném složení)
vyrážíme ve večerních hodinách nazpět, do Fryštáku. Od Kuby, který prošel mimo jiné problematickým táborem
v Idomeni a na cestě byl dva měsíce,
se dozvídáme ještě mnoho z jeho vlastních i cizích přímých zkušeností, které
na mě zapůsobily mnohem drastičtěji
a intenzivněji, než to, co jsem mohla
vidět já.
Potkali jsme tváří v tvář mnoho
uprchlíků. Mnoho lidí. Starých, mladých,
žen, mužů i dětí. Mnoho jednotlivých lidí
s jednotlivými příběhy. S příběhy, které
nejsou zase o tolik vzdálené těm našim.
I jako lidé se nám vlastně dost podobají. Někteří v nouzi s pokorou a vděčností přijímají, co jim nabízíte, dokonce se
třeba ostýchají říci si o pomoc. Někteří
se o sebe v nouzi snaží postarat sami
a hledí, co by kde „urvali“. Nic moc nového, co bychom mezi sebou v Evropě
neznali. Když tyhle lidi vidíte v situacích, které se jen těžko mohou stavět
na roveň nějakého materiálně-politického a psychologického životního minima,
ani vás nenapadne, že mluví jinou řečí,
možná mají jinou víru a odlišné kulturní
zvyklosti. Najednou jsou to prostě „jen
lidé“. Tak, jak nás pán Bůh stvořil, sobě
rovné v lidské důstojnosti…
(Miroslava Knedlová)
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci ÚNORU 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Asgar Alaverdi
Ludmila Doležalová
Anna Gajdůšková
Marie Gálíková
Pavel Horák
Hedvika Janušková
Miloslav Kolajík
Marie Kopečná
Anežka Lengálová
Josefa Metelová
Zdeněk Pečeňa
Věra Pečeňová
Věra Stará
Jindřiška Straková
Ludmila Svitálková
Jaroslav Šopík
Drahomíra Večerková
DIAMANTOVOU SVATBU – 60 let
od uzavření manželství – slaví ALOIS
a MARIE JAKUBOVI z Horní Vsi
a ZDENĚK a IRENA MLÝNKOVI
z Fryštáku.

Blahopřejeme!

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

FARMÁŘSKÉ TRHY
VE FRYŠTÁKU
– 5 let za námi, co dál?

ANKETA

Je to tak, 5 let, 20 velkých a mnoho malých pátečních trhů... Je na čase
trochu bilancovat, vzpomínat i plánovat. Rozhodně také poděkovat, protože
do pořádání trhů se za tu dobu zapojila
opravdu spousta lidí, organizací i dalších subjektů. Je fajn si také připomenout chvíle něčím výjimečné, jako např.
módní přehlídku, různá divadla, trefné
plakáty či dražbu koňského hnoje…
Rádi bychom i v tomto roce drželi
tradici a v pořádání trhů pokračovali,
byť trochu jinak. Začneme změnou graﬁky na plakátech a změn nás čeká ještě víc. Uvítali jsme spolupráci s dalšími
místními neziskovkami a chceme v tom
jít ještě dál. Velký potenciál vnímáme
také v intenzivnějším zapojení města
a základní školy. Rozhodně se těšíme
na další podněty a pomoc také přímo
od vás… protože trhy tvoříte s námi
i vy, kteří se jich účastníte. Můžete mít
třeba nápad, čas a chuť s něčím pomoci nebo inspirativní tip, který trhy něčím
obohatí. Můžete také s námi zažívat
ten krásný pocit, že patříte do týmu lidí,
kteří se na organizaci trhů podílí, mají
svých pár úkolů a těší se z toho, že trhy
ve Fryštáku žijí…
Příhodné pro nás bude, když prosím
vyplníte anketu týkající se VELKÝCH SOBOTNÍCH TRHŮ.
Odkaz zde (https://goo.gl/6Ap35h),
příp. odstřižek FL - vyplněný ručně - můžete zanést do Městské knihovny. Anketa bude probíhat po celý měsíc únor
a její vyhodnocení můžete očekávat
v dubnovém čísle FL.
Děkujeme.
Jiří Sadila, člen týmu

– jaro, léto, podzim a zima

Také navlékáte perličky?
Vím, že mnoho lidí dovede vnímat „pouhé“ slovo, pokud něco vyjadřuje, pokud
má sílu, pokud je vysloveno, psáno citem. Ten cit by měl trochu kultivovat člověka.
V poslední době se snažíme lidi vzdělávat, ale málo působíme na city. Dokonce
se někteří snažíme dělat něco i pro tělo (i když z pohledu mého, jako tělocvikáře, je
to velmi málo). Na citovou oblast, základní pro člověka, je čím dál tím méně času.
Kdybych se vyjádřila učeně, tak proti demoralizaci materiálního světa je jediným
lékem posílení kultivace člověka. Tedy zušlechtění toho, co činí člověka citlivým jedincem, co rozvíjí jeho ušlechtilé city. A toho je dnes málo. Zdá se mi, že je to velká
chyba. Proto bychom neměli zanedbávat styk třeba s poezií, hudbou, četbou, výtvarnými i tělovýchovnými aktivitami, protože nic citovou výchovu nenahradí. Při čtení
např. poezie to nemusí být jen vázaný verš, jímž procvičujeme citové schopnosti.
Říká se tomu citová gymnastika.
City totiž člověka zušlechťují. Působí na nás krásou, smyslem, slovem, představivostí, estetickou libostí. Vše, co čtete, posloucháte, vnímáte i tělesnými prožitky.
To vše pak hraje ve vašem životě významnou roli. A tak každá dobře prožitá chvilka
v životě později představuje důležité tóny životní melodie vašeho spokojeného, citově
prožívaného života. Hulvátů, sprosťáčků je kolem dost. Netřeba je rozmnožovat.
Navlékejte každý den jednu citovou perličku na hedvábnou šňůrku a brzy uvidíte
život v lepším a ještě krásnějším světle.
SK

VELKÉ TRHY

1) V čem vidíte přínosy pořádání trhů
pro Fryštačany?
Reprezentace města
Společenská setkávání lidí
Oživení tradic
Možnost výdělku místním
Turistická atrakce
Propagace zdravého životního stylu
(přístup k farmářskému zboží)
Kulturní oživení centra města
Jiné

2) Čím by se trhy podle Vás daly vylepšit, co postrádáte?

3) Má podle Vás pořádání trhů také
nějaká negativa? A jaká?

4) Které zboží Vám na trzích chybí?

5) Která část doprovodného programu Vás za celých 5 uplynulých let
trhů nejvíce zaujala? (např. hudba,
divadlo, zvířata, dětský koutek, plakát, apod.)

6) Přejete si, aby trhy ve Fryštáku
dále pokračovaly?
ANO
NE
NEVÍM
Pokud se chcete podepsat, zde je
k tomu určené místo:

Pokud chcete být součástí organizačního týmu, uveďte na sebe kontakt.
Ozveme se Vám. Děkujeme.
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SENIOŘI

Richard H O V A D Í K

Šlápoty

Probuzená působnost

I tentokrát na sklonku lonského roku nemohly „Šlápoty“ porušit tradici. Na „Štěpána“ vyrazily do Býčích skal, kde se scházejí turisté z blízkého okolí na opékání
špekáčků.
Byl pěkný slunečný den, a tak se to tam turisty jen hemžilo a o zábavu bylo postaráno. Neuběhl ani týden a už znovu naše parta vyráží. Je Silvestr, a to každý rok
zavítáme na Rusavu. Počasí nám i tentokrát přeje a tak cestou potkáváme party
turistů, kteří mají stejný cíl. Dorážíme na chatu Grúň, abychom tady poobědvali, je
zde ovšem plno, ale přece jen se nám podařilo urvat nějaké to místečko na oběd.
Po obědě a odpočinku nám nezbývá než se zvednout a vydat se na zpáteční cestu.
Zdraví, šťastní a spokojení se dostáváme v podvečerních hodinách domů.
Šlápoty přejí všem kamarádům a turistům v roce 2016 hodně zdraví a hlavně
dobré nohy ve zdolávání dalších kilometrů.
-mj-

Když noc
na hlavu krále
nasadí stříbrnou korunku –
každá tvář zkrásní
září toho úplňku

Předsilvestrovská zábava
Už bývá tradicí, že na konci roku se členové klubu důchodců se setkávají
na předsilvestrovském posezení samozřejmě s hudbou. A tak se v úterý 29. prosince odpoledne začínáme scházet v Penzionu, kde nás vítá svými melodiemi pan
Cholasta, aby nás dobře naladil. Na stolech plápolají svíčky a je připraveno bohaté
občerstvení – minerálky, bílé a červené víno, brambůrky a cukroví s vlastních přebytků. Jako bonus se i letos podává večeře s řízkem a bramborovým salátem. A potom
se hrálo, zpívalo a tancovalo, čas rychle plynul a tak bylo potřeba trochu zpestření
při losování tomboly. Bylo jí tolik, že téměř každý vyhrál alespoň jednu cenu. Byly to
dárky od naších sponzorů a samozřejmě i od města Fryštáku.
Chceme proto všem sponzorům poděkovat, protože bez jejich pomoci by žádná
tombola nebyla. A potom se opět hrálo, zpívalo a tancovalo. Celý večer jsme se
dobře bavili a jen neradi jsme odcházeli domů. Snad se v příštím roce sejdeme
ve zdraví opět všichni pohromadě. Přejeme všem štastný a veselý rok 2016.
Za výbor Klubu důchodců
M.J.

Za dne luk slunce
ohnivé šípy střílí –
na tváří vše odhalí –
měsíční noc je jiná –
stříbrný závoj
co vadí zahalí
Noc i den
mají svá tajemství
i své čarování –
dokonale se vyznají
ve svém
tajůplném klání
I mezi lidmi
geniální mistři prochází –
čas jim nezastavil hodiny –
v jejich stopách stále září
a hoří rubíny
Umělecký nadhled
zkvalitní myšlení –
naučil se pít ze dlaní
kde moudrost pramení…

placená inzerce
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v sobotu dne 20. února 2016 od 20 hodin
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K tanci hraje skupina Kosovci.
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Začněte s námi!
Přijmeme obchodní zástupce
•
•
•

Možnost dalšího, pasivního
zisku
Bezplatné profesionální
zaškolení
Otevřenost a férovost
placená inzerce

Nabízíme
•
Podporu nové silné
české společnosti
•
Pravidelnou týdenní výplatu
provizí
•
Podíl na zisku 20%
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Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
• sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
• převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
• tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
• zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
• prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
• fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

placená inzerce

placená inzerce
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Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518
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PEDIKÚRA

pedikura-frystak.w
webnode.ccz
Petra BATÍKOVÁ
Fryšták, Komenského 271

Otevírací doba dle objednávek.

Tel. 777 026 196
T Ě Š Í M S E N A VA Š I N ÁV Š T Ě V U
Fryštácké listy – periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat stanovisko vydavatele. Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Reg. číslo MK ČR E 13006
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mokrá, suchá (přístrojová)

