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Zpráva o bezpečnostní situaci ve Fryštáku v roce 2012
V roce 2012 bylo na území města
Fryšták spácháno 37 trestných činů, což
je o 1 více než v roce 2011. Převážně
se jedná o trestné činy proti majetku,
kterých bylo 22. Ostatní tvoří trestné
činy narušující soužití lidí, proti svobodě a obecně ohrožující. Z majetkových
trestných činů převažuje trestný čin krádež, zpronevěra, podvod a poškozování
cizí věci. Policii ve Fryštáku se podařilo
v roce 2012 objasnit více jak 60 % těchto skutků, což je ve srovnání s republikovým průměrem velmi dobrý výsledek.
Tento výsledek by samozřejmě nebyl
dosažen bez spolupráce s občany, samosprávou města a představiteli ﬁrem.
Na policejním oddělení slouží v současné době 11 policistů, kteří zabezpeZávěrem mi dovolte připomenout
kontakty na policii ve Fryštáku.
Tísňová linka 158, 112, mobilní telefon hlídky v terénu č. 725 292 340,
případně e-mail: zloopfryst@mvcr.cz.
Informace lze také nalézt na
www.policie.cz.
Na další spolupráci se těší
npor. Jiří Sýkora
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čují 14 obcí s 15,5 tisíci obyvateli na
rozloze 179 km2. Z pohledu policie je
město Fryšták a okolní obce bezpečným
místem pro život občanů. V posledních
dvou letech je zaznamenán pokles spáchaných trestných činů, což je jistě dobrá zpráva. Jednou z priorit pro rok 2013
je odhalování nedovolené výroby a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Dni učitelů

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

Zastupitelstvo a Rada města Fryštáku
přejí všem občanům spokojené
a klidné prožití velikonočních svátků.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 02/2013/VI ze dne 23. 1. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje použití znaku města
Fryštáku Českému svazu včelařů, o. s.,
okresní organizací Zlín, za účelem propagace města Fryštáku na VII. Včelařské
akademii spojené s II. regionální výstavou včelařských potřeb.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Českému svazu včelařů, o. s.,
okresní organizace Zlín na konání VII.
Včelařské akademie spojené s II. regionální výstavou včelařských potřeb, obě
akce s plánem konání dne 7. 4. 2013
v Otrokovicích, a pověřuje Ing. M. Jaška
zapracováním částky ﬁnančního daru do
návrhu rozpočtu města Fryštáku na rok
2013.
• RMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
za účelem částečného krytí nákladů
spojených s konáním VII. Včelařské akademie spojené s II. regionální výstavou
včelařských potřeb, a to mezi Městem
Fryšták, a Českým svazem včelařů, o. s.,
okresní organizací Zlín, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy na
dodávku kopie programového produktu – EVIDENCE MAJETKU, převod práv
k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, mezi
městem Fryšták, a společností Gordic,
spol. s r. o., Jihlava, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy na
dodávku kopie programového produktu
– KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR, převod práv
k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, mezi
městem Fryšták, a společností Gordic,
spol. s r. o., Jihlava, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpověď – zrušení udělené plné moci pojišťovacímu makléři –
společnosti INSIA, a. s., Praha a pověřuje starostu podpisem této výpovědi.
• RMF schvaluje dokument Prohlášení
klienta o volbě správce pojistných smluv,
a to spol. OPTIMUM-centrum pojištění,
s. r. o., Vsetín, makléře spolupracujícího
se spol. Kooperativa pojišťovna, a. s.,
pro účely převzetí pojistné smlouvy do
správy, resp. k obstarání pojistného zájmu pojistníka (město Fryšták) a pověřuje starostu podpisem tohoto prohlášení.
• RMF schvaluje z důvodu aktualizace
pojistné částky a změny pojišťovacího
makléře Dodatek
č. 3 k pojistné smlouvě uzavřené mezi
městem Fryšták, a spol. Kooperativa pojišťovnou, a. s., Praha a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí informaci starosty
o platné legislativě ve věci pořízení průkazů energetické náročnosti veřejných
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budov a ukládá vedoucímu OSMM Ing.
M. Kasalovi zajistit veškeré podklady
včetně poptávkové řízení pro zpracování
průkazů energetické náročnosti budov
ve vlastnictví města Fryštáku.
• RMF v návaznosti na předpokládanou
technickou speciﬁkaci bere na vědomí
předloženou orientační kalkulaci přenosu živého vysílání jednání ZMF do internetu.
• RMF bere na vědomí Oznámení o zrušení projektové žádosti č. 32/2012 pro
podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území.
• RMF schvaluje ke dni 24. 1. 2013 zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ve Víceúčelovém zařízení č. p. 100
na Vítové – místnosti č. 108 – zádveří,
o výměře id. ½ 3,30 m², místnost č. 109
– výčep, o výměře 32,00 m², místnost č.
112 – sklad, o výměře 6,30 m2, místnost č. 113 – WC, o výměře 1,10 m²,
místnost č. 114 – šatna, o výměře 2,30
m2, místnost č. 115 – předsíň, o výměře
1,90 m², místnost č. 116 – chodba, o výměře 4,95 m², a místnost č. 117 – úklid,
o výměře 1,10 m², celkem tj. 52,95 m²,
včetně stávajícího zařízení ve vlastnictví města, za účelem zřízení nekuřácké
hospody, na dobu určitou jednoho kalendářního roku, s výpovědní lhůtou 1měsíc
bez udání důvodu, a uzavření příslušné
nájemní smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 24. 1. 2013 zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce nebytových prostor
ve Víceúčelovém zařízení č. p. 100 na
Vítové, uzavřené mezi městem Fryšták,
a o. s. Dobrá nálada Vítová, kterým se
mění rozsah vypůjčených prostor (viz
výše).
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
části měst. pozemku p. č. 89/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
do 110 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli p. M. Sedlářovi, Fryšták, a to
z důvodu, že mu stávající stav nebrání
v užívání předmětného pozemku.
• RMF schvaluje ke dni 24. 1. 2013 zveřejnění záměru výpůjčky části nebytových
prostor ve Zdravotním středisku Fryšták,
Komenského č. p. 5, a to místnost v I.
podzemním podlaží č. 009 – technická
místnost, o výměře 16 m², žadateli p.
M. Dušovi, Fryšták, za účelem provozování zkoušek hudební skupiny, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, s částečnou úhradou nákladů za spotřebované energie
paušálně a uzavření příslušné smlouvy
o výpůjčce.
• RMF schvaluje ke dni 24. 1. 2013
zveřejnění záměru výpůjčky části nebytových prostor v Domě s byty pro dů-

chodce Fryšták, část místnosti č. 250 ošetřovna, o výměře 18,68 m2, místnost
č. 251 - pokoj, o výměře 8,88 m2, a místnost č. 253 – pokoj, o výměře 11,06 m2,
žadateli Charitě Zlín, za účelem poskytování služeb Charity Zlín nájemcům DBD
Fryšták, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
s úlevou za spotřebované energie, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí žádost M. Maňáskové, Fryšták, o výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 408/4 – ostatní plocha,
zeleň, o výměře 55 m2, za účelem zřízení
4 parkovacích míst pro stání osobních
automobilů a pověřuje vedoucího OSMM
Ing. M. Kasalu jednáním s vlastníky bytových jednotek na ul. Holešovská ve
věci jednotného postupu při budování
parkovacích míst pro stání osobních automobilů v této lokalitě.
• RMF schvaluje zřízení bankovního
účtu pro příjem dotací a návratných ﬁ nančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu
u České národní banky, Praha, a schvaluje uzavření smlouvy o běžném účtu
mezi městem Fryšták, a Českou národní
bankou, Praha a pověřuje starostu podpisem této smlouvy včetně související
dokumentace.
• RMF schvaluje jako kontaktní osoby
pro nakládání s ﬁnančními prostředky na
nově zřízeném bankovním účtu u ČNB:
Mgr. L. Doležela, starostu města, Mgr.
P. Pagáče, místostarostu města, Ing. M.
Jaška, ved. ESO, a T. Petrášovou, účetní
města.
• RMF doporučuje ZMF schválit výkup
pozemku p. č. 336/60 – ostatní plocha,
silnice, o výměře 148 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, od vlastníka Ing. B. Procházky, Fryšták, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem z důvodu vyřešení
vlastnických vztahů při stavbě s názvem
„Rekonstrukce silnice II/490 – Průtah
Fryštákem“, a uzavření příslušné kupní
smlouvy.
• RMF v souladu s Pravidly pro poskytování bydlení v nájemních bytech
a domech v majetku města Fryšták a doporučení Komise bytové, sociální a pro
rodinu při RMF (viz zápis č. 01/2013 ze
dne 21. 01. 2013) schvaluje přidělení
bytu č. 02 ve Sdruženém objektu č. p.
386 ve Fryštáku žadatelce L. Světlíkové, Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu mezi městem Fryšták, a L.
Světlíkovou, Fryšták, za účelem nájmu
bytu č. 02 ve Sdruženém objektu č. p.
386 ve Fryštáku na dobu určitou do 31.
12. 2013 a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere vědomí informace OSMM
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o spuštění provozu Domu s byty pro důchodce Fryšták bez připomínek.
• RMF bere na vědomí zápis č. 01/2013
z jednání Komise bytové, sociální a pro
rodinu při RMF ze dne 21. 1. 2013 bez
připomínek.
• RMF v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů v Domě s byty pro důchodce
Fryšták a doporučení Komise bytové, sociální a pro rodinu při RMF (viz zápis č.
01/2013 ze dne 21. 1. 2013) schvaluje
přidělení bytu č. A/245 v Domě s byty
pro důchodce Fryšták žadatelce
J. Staňkové, Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem
Fryšták, a J. Staňkovou, za účelem nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, č. A/245 na dobu určitou do
31. 12. 2013 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF s Pravidly pro pronajímání bytů
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
a doporučení Komise bytové, sociální

a pro rodinu při RMF (viz zápis č.
01/2013 ze dne 21. 1. 2013) schvaluje
přidělení bytu č. D/215 v Domě s byty
pro důchodce Fryšták žadatelce J. Bělákové, Fryšták a
schvaluje uzavření smlouvy o nájmu
bytu mezi městem Fryšták, a J. Bělákovou, Fryšták, a to za účelem nájmu bytu
v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
č. D/215 na dobu určitou do
31. 12. 2013 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na ust. § 102 odst.
2 písm. f) zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
pověřuje pí G. Najmanovou, ref. OSMM,
výkonem funkce tajemnicí Komise bytové, sociální a pro rodinu při Radě města
Fryštáku (zapisovatelka, zajištění veškeré administrativy komise apod.)
• RMF bere na vědomí návrh J. Bělákové
ve věci ocenění některých občanů města Fryštáku za vykonávanou dobrovolnou

činnost ve městě Fryšták a pověřuje místostarostu Mgr. P. Pagáče projednáním
tohoto návrhu na jednání Komise pro
školství, mládež a tělovýchovu při RMF,
a to i v návaznosti na „pravidla“ pro oceňování občanů města.

RMF č. R 03/2013/VI
ze dne 28. 1. 2013 (Výběr)
• RMF bere na vědomí návrh rozpočtu
města Fryštáku na rok 2013 a doporučuje ZMF schválit rozpočet města Fryštáku
na rok 2013 s těmito základními parametry:
Příjmy – 45.581 tis. Kč,
Výdaje – 48.126 tis. Kč,
Schodek 2.545 tis. Kč.
• RMF bere na vědomí informace starosty o organizačních úpravách a rozdělení
pravomocí v rámci městského úřadu (vč.
náplně jednotlivých odborů) a pověřuje
starostu předložit ke schválení v návaznosti na stanovisko právníka.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 01/2013/VI ze dne 30. 1. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 15/2012/VI ze dne 17. 12. 2012
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na
předložené zápisy RMF č. R 25/2012/VI
ze dne 20. 12. 2012, R 01/2013/VI ze
dne 7. 1. 2013, R 02/2013/VI ze dne
23. 1. 2013 a R 03/2013/VI ze dne 28.
1. 2013 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku ke
dni 30. 1. 2013 vč. dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na doplňující komentář bere na vědomí dokument Plnění rozpočtu města Fryštáku za období leden
až prosinec 2012 bez připomínek.
• ZMF schvaluje rozpočtové opatření
města Fryštáku č. 15/2012 – Úprava
rozpočtu města za rok 2012 v návaznosti na schválené ﬁnanční operace.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o přípravě inventarizační zprávy v návaznosti na dodání veškerých podkladů
ze strany příspěvkových organizací.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a v návaznosti na ust. § 78 téhož zákona
schvaluje dokument Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Fryštáku pro období 1.
2. 2013 – 31. 12. 2013.
• ZMF deleguje jako zástupce města
Fryštáku na zasedání výroční valné hromady Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, v. o. s., v likvidaci, dne

15. 2. 2013, zastupitele B. Konečného,
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
plné moci k zastupování města na této
valné hromadě.
• ZMF s platností ke dni 31. ledna 2013
schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu
města Fryštáku na r. 2013 jakožto rozpočtu schodkového s předpokládanými
příjmy ve výši 45.881 tis. Kč a to včetně
účelové neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu na zajištění výdajů v souvislosti s volbou prezidenta ČR v objemu
136 tis. Kč, a předpokládanými výdaji ve
výši 48.426 tis. Kč + ﬁnanční operace
ve třídě 8: splátky úvěrů v předpokládané výši 3.255 tis. Kč. Deﬁcit rozpočtu
ve výši 2.545 tis. Kč a ﬁnanční operace - splátek úvěru ve výši 3.255 tis.
Kč bude kryt v souladu s ust. §4 odst.
5 z. č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění, ﬁnančními
prostředky z minulých let na bankovních
účtech města.
• ZMF ruší ke dni 1. 2. 2013 Výbor pro
rodinu při Zastupit. města Fryštáku.
• ZMF schvaluje nabytí nemovitosti - koupi pozemku p. č. 336/60 – ost. plocha,
silnice, o výměře 148 m², k. ú. a obec
Fryšták, od Ing. B. Procházky, Fryšták,
za účelem vyřešení vlastnických vztahů
pro přípravu stavby „Rekonstrukce silnice II/490, Průtah Fryštákem“, a to za
cenu stanovenou znal. posudkem.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták a fou E.ON Distribuce, České
Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, pí Skaličková,

přípojka NN“ umístěné na části měst.
pozemků p. č. 54/2 a 58/2, oba k. ú.
a obec Fryšták, s cenou věcného břemene při schvalování smlouvy o zřízení práva odpov. věcnému břemeni a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a Ing. B. Procházkou, Fryšták, za účelem nabytí nemovitosti - koupi pozemku p. č. 336/60
– ostatní plocha, silnice, o výměře 148
m², k. ú. a obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informace OSMM
o přípravě bezúplatného převodu nově
oddělených nemovitostí, na nichž se
nachází stavba místní komunikace, a to
pozemku p. č. 239/2 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 34 m², pozemku
p. č. 241/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 131 m², pozemku p. č.
241/3 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 67 m², pozemku p. č. 245/2
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 33 m², pozemku p. č. 245/3 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 36
m², pozemku p. č. 245/4 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 88 m², vše
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
zapsaných na LV č. 60000, od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových ČR, Praha.
• ZMF neschvaluje prodej části měst.
pozemku p. č. 89/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře do 110
m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli p. M. Sedlářovi, Fryšták, a to z důvodu, že mu stávající právní stav nebrání
užívání předmětného pozemku.
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• ZMF v návaznosti na předpokl. technickou speciﬁkaci bere na vědomí předloženou orientační kalkulaci případného
živého přenosu vysílání ze zasedání zastupitelstva do internetového rozhraní.
• ZMF bere na vědomí oznámení o zrušení výzvy k předkládání projektových
žádostí č. 32/2012 pro podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území
s tím, že ZMF se v otázce rozhodne
v návaznosti na znění nové výzvy.

• ZMF v souladu s ust. čl. III bod 1 Zásad grantové podpory nestátních neziskových subjektů poskytované městem
Fryšták jmenuje za účelem posouzení
žádostí a navržení výše grantové podpory členy tzv. grantové komise: Mgr.
P. Nášel, L. Mikl, Mgr. P. Pagáč, Mgr.
S. Knedlová, B. Konečný, P. Ševčík, Mgr.
L. Sovadina.
• ZMF schvaluje účast města Fryštáku
v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

jakožto projev podpory boje proti bezpráví a porušování lidských práv obecně.
• ZMF schvaluje objednávku prezentace města v připravované publikaci
o městech a obcích České republiky, a to
v rozsahu formátu A4, a schvaluje nákup
5 ks publikace.
• ZMF doporučuje RMF poskytnout o. s.
Fryštáček (VSLK Kašava) peněžitý dar ve
výši dotace určené tomuto sdružení pro
rok 2012.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 04/2013/VI ze dne 11. 2. 2013 (Výběr)
• RMF bere na vědomí oznámení o zahájení nového projednání ve věci dodatečného povolení stavby – vodního díla
„Zatrubnění koryta místního toku na
poz. p. č. 236 a 237 v k. ú. Vítová“, vybudovaném bez stavebního povolení, bez
připomínek.
• RMF schvaluje využívání volných prostor určených pro přespání návštěv
nájemců Domu s byty pro důchodce
Fryšták, a to za podmínek: za využití
místnosti 100,- Kč/den hrazených do pokladny města, použití vlastního ložního
prádla, závěrečný úklid uživatelem, předání klíčů proti podpisu do rukou správce, a pověřuje OSMM zajištěním provozu
a kontroly využívání.
• RMF bere na vědomí žádost Spolku
přátel hradu Lukova o ﬁnanční podporu
na opravu hradu Lukova a doporučuje
ZMF schválit poskytnutí neinvestiční dotace v rámci rozpočtu města Fryštáku na
r. 2013 ve výši 10.000 Kč.
• RMF schvaluje uspořádání sbírky použitého ošacení ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov, neziskovou organizací, a to v termínu 19.
4. 2013 a 20. 4. 2013, vždy od 8.00
hodin do 16.00 hodin na Hospodářském
dvoře TS Fryšták, a pověřuje vedoucího OSMM Ing. M. Kasalu organizačním
a personálním zabezpečením této akce.
• RMF bere na vědomí Inspekční zprávu
Základní školy, okres Zlín, p. o., která
byla provedena ve dnech 04. - 06. prosince 2012, a ukládá Mgr. P. Pagáčovi
projednat tuto zprávu v Komisi pro školství, mládež a tělovýchovu při RMF.
• RMF bere na vědomí nabídku účasti města Fryštáku v programu výstavy
v Pražském centru – projekt Den vašeho
města a ukládá Mgr. P. Nášelovi projednat tuto nabídku se zástupcem organizátora projektu za účelem konkretizace
podmínek pro město Fryšták.
• RMF ukládá OSMM a odbornému lesnímu hospodáři města p. J. Končákovi
neprodleně zajistit dopracování lesních
hospodářských osnov.
• RMF schvaluje Nařízení města Fryštáku č. 1/2013, kterým se vydává tržní
řád, a to s účinností od 1. 3. 2013.
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• RMF schvaluje na základě dohody
s vedením Mateřské školy Fryšták, p. o.,
zápis dětí do tohoto zařízení (okolnosti
podání žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání) takto: termín – čtvrtek dne
14. 3. 2013, doba zápisu – od 13.00 do
16.00 hodin.
• RMF bere na vědomí žádost občanského sdružení a ukládá Ing. P. Osohovi, předsedovi Komise bytové, sociální
a pro rodinu při RMF, projednat tuto žádost
v příslušné komisi za účelem předložení stanoviska k poskytnutí případného
ﬁnančního příspěvku.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku úz. plánování č. 1/2013/
ÚP ze dne 7. 2. 2013 bez připomínek.
• RMF schvaluje podání objednávky za
účelem zajištění zpracování právního
stanoviska ve věci možného uplatnění
náhrady škod po České republice – důsledky zjištění azbestu v MŠ a náklady
s tím spojené, a to advokátce Mgr. Janě
Zwyrtek Hamplové, Mohelnice, a pověřuje starostu podat tuto objednávku.
• RMF bere na vědomí zřízení Komise pro
projednávání přestupků města Fryštáku,
kterou starosta jmenoval jako zvláštní
orgán obce, bez připomínek.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu při Radě města Fryštáku č. 07/13 ze
dne 6. 2. 2013 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost S. Zatloukalové, Fryšták, o převod smlouvy o pronájmu části měst. pozemku p. č. 2/1,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a ukládá
OSMM neprodleně projednat s právníkem stanovisko k navrženému zvolenému postupu.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o připojení k distribuční soustavě mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou JMP Net, s. r.
o., Brno, na odběr zemního plynu v odběrném místě Dům s byty pro důchodce Fryšták, Komenského 381, 763 16
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej
části měst. poz. p. č. 275 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca

340 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli p. M. Ditmarovi, Olomouc, a to
z důvodu, že předmětný pozemek slouží
jako veřejně přístupná komunikace.
• RMF schvaluje výpůjčku části nebytových prostor v Domě s byty pro důchodce Fryšták, Komenského 381, Fryšták,
a to část místnosti č. 250 - ošetřovna,
o výměře 18,68 m², místnost č. 251 pokoj, o výměře 8,88 m², a místnost č.
253 – pokoj, o výměře 11,06 m², žadateli Charitě Zlín, za účelem poskytování
služeb nájemcům DBD Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Charitou Zlín, na výpůjčku části nebytových
prostor v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
s úhradou za spotřebované energie na
vrub účtu pronajímatele, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF s odkazem na předložená stanoviska žadatele pí J. Kučerové, o. s. Dobrá nálada Vítová a OSMM ruší své usnesení č. U R 02/2013/VI/8b) ze dne 23.
1. 2013 a neschvaluje pronájem nebytových prostor ve Víceúčelovém zařízení č.
p. 100 na Vítové žadatelce J. Kučerové,
bytem Zlín, a konstatuje tímto, že předmětné prostory zůstávají – v návaznosti
na stávající platné smlouvy - ve výpůjčce
o. s. Dobrá nálada Vítová.
ÚKOLY:
1. RMF ukládá pí I. Plškové a Mgr. P.
Nášelovi neprodleně zajistit prezentaci
Andrýskovy naučné stezky na oﬁciálních
internetových stránkách města.
2. RMF ukládá Mgr. P. Nášelovi ve spolupráci s pí G. Najmanovou neprodleně
zajistit výrobu informační tabule jakožto dalšího samostatného zastavení NS
s komentářem sousoší – Freya, sv. Mikuláš a Andrýsek (autor, původ, význam,
důvod umístění apod.)
3. RMF ukládá Mgr. P. Nášelovi ve spolupráci s pí G. Najmanovou a dodavatelem
projektu Andrýskovy naučné stezky ZO
ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek neprodleně
prověřit možnost doplnění jednotlivých
zastavení o dodatkové tabulky s bližšími
informacemi o trase NS.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2013
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„REVITALIZACE NÁMĚSTÍ“
Vážení spoluobčané, přichází opět na scénu příprava realizace projektu “Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku“.
V loňském roce vyvolala tato zakázka velké emoce občanů bydlících na náměstí Míru. Většina se zúčastnila zasedání zastupitelstva a svými, mám za to, že oprávněnými
argumenty, určitým způsobem vyjádřili nesouhlas s projektovou dokumentací. Je faktem, že tři varianty byly vystaveny
na MÚ ve Fryštáku a občané měli možnost se k tomu vyjádřit. Zastupitelstvo se dozvědělo z úst vedení města, že tak
v daném termínu neučinili. Na druhou stranu je nutno chápat
občany, že mnohým věcem pokud nejsou stavbaři nemohou
rozumět. I když, někteří z nich písemně apelovali na vedení
města, toto nebylo schopno pět let na dotazy odpovědět.
Údajně se písemnosti někam založily, zkrátka řečeno nejsou
k dispozici. Pavel Ševčík osobně předal v roce 2007 na podatelnu MÚ Fryšták požadavek na vyvolání jednání s podpisy
všech občanů žijících na náměstí. Kopii má oraženou, založenou do dnešního dne bez odezvy vedení města. Nicméně
faktem zůstává, že tato záležitost byla vedením města velmi
podceněna a nebyla dostatečně s občany, kteří vlastní nemovitosti na náměstí, kteří zde žijí a budou žít, projednána
a řádně vysvětlena. Přitom těchto občanů a jejich nemovitostí se tato rekonstrukce bezprostředně dotkne nejvíc. Je třeba
se jejich ptát na názory a podněty. Je rovněž chybou, že se

s občany, kteří vlastní nemovitosti na náměstí nevstupovalo
do jednání již při samém počátku vytváření studií, které vznikaly v Ateliéru 91 Zlín, nyní se mohlo předejít nepříjemným
situacím. My, kteří na náměstí bezprostředně nebydlíme
a přijedeme si jenom nakoupit, nemůžeme zcela pochopit
problematiku těchto občanů. Plně chápu Vás občany, žijící
na náměstí, že mají určité obavy, které jsou zcela legitimní
a oprávněné o své nemovitosti o svůj majetek. Mám za to,
že než se přistoupí k samotné realizaci náměstí, je třeba
zcela jistě znovu otevřít diskusi, hovořit z občany žijícími na
náměstí a vysvětlit jim, jak dalece se rekonstrukce náměstí
dotkne jejich nemovitostí obzvláště základových pasů, jak
bude provedena izolace ze strany od chodníků do jaké hloubky atd. V současné době je k tomu vytvořen prostor a čas,
který je k této záležitosti třeba využít. Vše záleží jenom na
komunikativnosti mezi vedením města a občany. Je třeba ze
strany města chápat tuto situaci za velmi citlivou. Ze strany
města mi chybí vyjádření a záruka, že pokud dojde v rámci
rekonstrukce náměstí k poškození nemovitostí občanů neodbornými zásahy pracovníků prováděcí ﬁrmy a takové záležitosti musíme předvídat, budou případné vzniklé škody občanům hrazeny kým??? Je zcela zřejmé, že komunikativnost
mezi občany žijícími na náměstí a vedením města je pod
bodem mrazu. Je třeba reagovat na oprávněné připomínky
ze strany občanů a nedělat jim naschvály, jde přece o jejich
nemovitosti a jejich majetek.
Vlasťa Filák

Vážení spoluobčané!
V příspěvku kolegy zastupitele V. Filáka jste se – dle mého
názoru snad až formou šíření poplašné zprávy – dozvěděli
něco o tom, jak vedení města (ne)jednalo s občany při přípravě rekonstrukce náměstí Míru. Dovolím si tedy i já připomenout, jak uvedený proces skutečně probíhal.
Zastupitelstvo již v dřívější době zaznamenalo zvýšenou
poptávku po „nějaké“ úpravě náměstí, přičemž tyto požadavky vycházely jak z úst některých našich spoluobčanů, tak
i uživatelů (např. autodopravců, zásobovatelů některých provozoven), kteří poukazovali např. na nedostatečnou bezpečnost chodců, organizaci dopravy či parkování, stav nástupiště,
stav zpevněných ploch či zeleně včetně dřevin nebo chybějící
shromažďovací prostor.
Proto i z těchto důvodů zastupitelé zvolení pro období let
2006 až 2010 stanovili jako jednu z dlouhodobějších investičních priorit, kterou je nutno komplexně a kvalitně připravit, právě onu celkovou revitalizaci fryštáckého náměstí, a to
i s ohledem na možnosti čerpání dotačních prostředků, které
by zajistily snížení objemu vlastních prostředků města při ﬁ nancování investice ekonomicky poměrně náročné.
Zastupitelem V. Filákem zpochybňovaný proces přípravy
rekonstrukce se vyvíjel následovně:
Studie možného ideového řešení nové podoby náměstí byla objednána u prokazatelně renomovaného architekta
Jaroslava Habarty. Tato studie byla zastupitelům předložena
a autorem komentována dne 18. 4. 2007 na veřejném zasedání zastupitelstva, takže již zde měli občané první příležitost uvedenou studii komentovat. Na základě tohoto projednání návrhu vrcholným orgánem města pak bylo rozhodnuto
i o jeho veřejném projednání s občany, které proběhlo dne
10. 5. 2007 v místním kinosále (i přes opakované výzvy v rozhlase či na webu města bylo přítomno pouze 20 občanů?!).
Dne 14. 5. 2007 zastupitelstvo na svém veřejném zasedání přijalo zprávu o výsledku veřejného projednání studie
a uložilo OSMM zajistit prezentaci návrhu na internetových

stránkách města, ve vývěsce úřadu a v oknech obřadní síně,
přičemž za tím účelem byly využity i naše Fryštácké listy.
V červnu 2007, ve vydání Fryštáckých listů č. 6/2007, kde
je doloženo „vše černé na bílém“, byla tato studie představena občanům města, kdy jsem mimo jiné v doprovodném
komentáři osvětlil důvody přípravy rekonstrukce, limitující
kritéria i rozsah stavebně-technických zásahů do náměstí,
stanovisko k ﬁnancování (realizace jen za podmínky získání
dotace), a kdy jsem hlavně zdůraznil snahu – cituji sebe sama
„…pozvat vás k dialogu o tak zásadním … tématu…“ s tím,
že byla vyslovena výzva k podání připomínek do konce srpna
2007 (tedy cca tři měsíce k nastudování, dotazování a následnému uplatnění připomínek).
Dne 27. 6. 2007 bylo na veřejném zasedání zastupitelstvo informováno o zapojení občanů do diskuse k předloženému návrhu stavebních úprav náměstí.
Dne 24. 9. 2007 bylo zastupitelstvo na veřejném zasedání seznámeno s výsledkem anketního řízení a uložilo předat
projektantovi výsledek ankety k posouzení možnosti realizace úprav za podmínky zachování centrální funkce zelené
plochy (zásadní požadavek občanů).
Dne 16. 1. 2008 zastupitelstvo na svém veřejném jednání vzalo na vědomí upravenou studii se zapracovanými připomínkami občanů z ankety a právě s odkazem na pestrost
názorů schválilo vyhlášení architektonické soutěže.
Dne 16. 4. 2008 zastupitelstvo na veřejném zasedání
vzalo na vědomí vyhodnocení architektonické soutěže (předloženy 4 návrhy) a schválilo prezentaci soutěžních návrhů
v kinosále, ale i distribuci těchto návrhů do všech domácností prostřednictvím České pošty, s. p., přičemž materiál
obsahoval i „Návratku“ s termínem uzavření ankety ke dni
30. 5. 2008 (25. 4. 2008 distribuce návrhů do domácností,
28. 4. 2008 veřejná prezentace všech 4 návrhů v kinosále),
tj. min. jeden měsíc tzv. čistého času na hlasování pro příslušný návrh.
Dne 4. 6. 2008 zastupitelstvo na veřejném zasedání
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projednalo vyhodnocení ankety a vyhlásilo vítěze soutěže návrh Ateliéru 91, zast. Ing. arch. Richardem Turnou, který
nejvíce odpovídal požadavkům jak veřejnosti, tak i zadavatele
(zejména zachování centrální plochy zeleně – parčíku, vytvoření shromažďovacího prostoru, úprava organizace dopravy
vč. parkování, bezpečnostní prvky z hlediska chodců, zásadní
úprava dopravního terminálu ap.).
Dne 19. 6. 2008 proběhlo jednání Stavební komise při
Radě města Fryštáku za účasti autora vítězného návrhu, který
byl seznámen s připomínkami a náměty z ankety za účelem
možného zapracování těchto připomínek do později připravované projektové dokumentace.
V průběhu r. 2009 Ateliér 91 zpracoval dokumentaci pro
územní rozhodnutí, které bylo vydáno v únoru 2010. Následně byla zpracována touž projekční kanceláří dokumentace pro
stavební povolení, které bylo vydáno v únoru 2011. Zde je důležité doplnit, že všichni občané bydlící na náměstí Míru byli
účastníky jednotlivých správních řízení, v rámci nichž mohli
uplatnit své připomínky, přičemž příslušný stavební úřad
(nikoliv zastupitelstvo) byl ze zákona povinen se všemi uplatněnými připomínkami zabývat, což v případě všech těch, kteří
svého práva využili, také udělal.
Výběrem vítězného návrhu Ateliéru 91 bylo, jak je zřejmé
z projektové dokumentace, vyhověno připomínkám většiny respondentů, tedy z pohledu města i pana Pavla Ševčíka, který
však tento názor města odmítá.
Poznámka č. 1 – „technická“: Základových pasů okolních
objektů se rekonstrukce náměstí nedotkne, úpravy jdou do
hloubky cca 0,5 m – vybrání pro konstrukční vrstvy chodníku. V současné době většina domů vypouští dešťové vody na
terén, čímž sami sobě způsobují podmáčení a tím znehodnocení vlastního majetku. Nově navržený odvod dešťových vod
ze zpevněných ploch i střech přilehlých nemovitostí zlepšuje
hydrogeologické poměry na náměstí ve prospěch jeho obyvatel. Záruka a odpovědnost za případné škody při rekonstrukci náměstí bude řešena (tak jako v jiných případech)
v dodavatelské smlouvě, což se již objevilo v návrhu smlouvy
u později zrušeného zadávacího řízení, kde město požadovalo

příslušné pojištění za škody způsobené třetí osobě a záruku
na provedené dílo v délce 60 měsíců, což by p. V. Filák jako
člen výběrové a hodnotící komise a dlouholetý odborník měl
vědět.
Poznámka č. 2 – Nepravdy zastupitele p. V. Filáka
1. Nepravda: bylo vybíráno ze čtyř soutěžních návrhů, nikoliv ze tří, jak uvádí VF!!!;
2. Nepravda: VF zmiňované písemnosti jsou uloženy
u spisu předmětné investice, a tudíž samozřejmě i kdykoliv
k dispozici, a ne že se „někam založily, zkrátka nejsou k dispozici“;
Poznámka č. 3 - Pravda zastupitele p. V. Filáka
Neboť byly připomínky občanů i rodiny p. Pavla Ševčíka
psány formou „vyjádření“, považovali jsme jejich následné projednání a předání projektantům k zapracování za dostatečné vyřízení (právě vzhledem k typu této písemnosti
a s ohledem na informování veřejnosti o průběhu přípravy
akce formou výstupů z jednání zastupitelů publikovaných
např. ve FL), a písemnou odpověď na tento podnět skutečně
neobdržel jako žádný z účastníků ankety.
Jsem přesvědčen, že si – jak vyplývá z výše uvedeného
– každý z občanů sám vytvoří svůj názor na to, jakou péči
přípravě investice pro město tak zásadní zastupitelstvo věnovalo a jak doopravdy komunikovalo s veřejností. Rovněž si
myslím, že město má zpracován skutečně kvalitní projekt,
jehož realizace je – dříve nebo později a samozřejmě za podmínky poskytnutí dotace - nezbytná! Jsem však také schopen
vnímat výrazně změněnou ekonomickou situaci, a proto i přes
naléhavost opravy náměstí akceptuji – oproti svému původnímu názoru – nutnost vyčkat s jeho realizací na dobu ﬁnančně
příznivější, přehlednější!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
Poznámka redakce: Tisková komise obdržela po uzávěrce
FL 3/2013 stanovisko pana Pavla Ševčíka, který se k této
problematice rovněž vyjádřil. Zveřejníme jej ve FL 4/2013.

Informace o možnosti využití služeb Charity Zlín
Město Fryšták spolu se Zlínským krajem uzavřelo dne 20. 12. 2012 po schválení oběma zastupitelstvy Darovací smlouvu o bezúplatném převodu id. podílu ve
výši ¾ stavby č. p. 381, 382, 383, občanská vybavenost, na pozemcích p. č. 19/1,
p. č. 19/2 a p. č. 19/3, který byl dříve veden jako Dům s chráněným bydlením
Fryšták, a s účinností od 1. 1. 2013 se město Fryšták stalo jedinými vlastníky.
Nově je budova označena jako Dům pro důchodce Fryšták a slouží pouze pro
umisťování osob s přiznaným starobním popř. invalidním důchodem, ovšem s podmínkou, že jejich zdravotních stav umožňuje samostatné bydlení a nevyžaduje celodenní ošetřovatelskou péči.
S tímto převodem byly samozřejmě ukončeny i poskytované „sociální služby“,
které spočívaly v ošetřovatelské péči, pomoci při úklidu, praní prádla, osobní hygieně, donášce jídla a nákupů do bytu apod.
Město Fryšták a jeho zastupitelé i přes změnu způsobu využití domu chtěli zachovat alespoň část těchto služeb, a proto bylo vyvoláno jednání s Charitou Zlín,
která výše jmenované sociální služby poskytuje za úhradu dle platného sazebníku.
Nájemci Domu s byty pro důchodce Fryšták těchto služeb již využívají.
OSMM by rád poskytl tyto informace o službách Charity Zlín i ostatním občanům města Fryštáku, kteří by mohli tyto služby využít. Zaměstnanci Charity Zlín
jsou velmi vstřícní.
V případě zájmu se, prosím obraťte na Charita Zlín, Burešov 4886, Zlín, tel.: 577
224 050, e-mail: info@zlin.charita.cz, web: http://www.zlin.charita.cz/.
Charitní pečovatelská služba ZLÍN, Adresa: Zálešná I/3222, 760 01 Zlín (služba
poskytovaná v domácím prostředí)Tel.: 577 435 737, mobil: 731 459 168; e-mail:
che-mail@zlin.charita.cz
OSMM, G. Najmanová
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Součinnost FÚ
Finanční úřad pro ZK, Územní pracoviště ve Zlíně bude v období výběru
daňových přiznání fyzických osob za
zdaňovací období roku 2012 poskytovat informace a nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění
povinnosti podat daňové přiznání.
Z tohoto důvodu budou na ﬁn. úřadě
rozšířeny v pracovní dny úřední hodiny
v období od 25. 3. do 2. 4. 2013 denně od 8.00 do 18.00 hodin. Územní
pracoviště bude otevřeno i v sobotu
30. 3. 2013 od 8.00 do 12.00 hod.
Pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob, kteří mají bydliště
v obcích v působnosti Městského
úřadu Fryšták, budou pracovníci Finančního úřadu ve Zlíně poskytovat
potřebné informace a vybírat daňová
přiznání ve dnech 13. a 27. března
2013 v době od 8.00 do 12.00 a od
13. do 17.00 hodin v prostorách budovy MÚ ve Fryštáku.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2013

Starosta města Fryštáku ve smyslu ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení tohoto pracovního místa:

VEDOUCÍ ODBORU TECHNICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA
Druh práce: Vedoucí odboru technického hospodářství města
Vykonávaná agenda:
komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku města
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platová třída: 11 dle NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Místo výkonu práce: správní území města Fryštáku
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
• VŠ vzdělání, obor se stavebním zaměřením
• znalost problematiky státní správy a samosprávy výhodou
• zkušenosti s řízením pracovního kolektivu
• komunikační a organizační schopnosti, samostatnost
• dobrá znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny „B“
Předpoklady podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Termín nástupu: předpokládaný termín 1. 6. 2013
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno, příjmení a titul,– datum a místo narození, – státní příslušnost, – místo
trvalého pobytu včetně telefonního kontaktu a e-mailové adresy, – číslo občanského
průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího stát. občana, – datum
a podpis.
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
– životopis o dosavadním zaměstnání a odborných znalostech a dovednostech, –
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, – úředně ověřená
kopie dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání, – lustrační osvědčení, – osvědčení
dle zákona č. 451/1991 Sb.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
– poštou na adresu: Město Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták (obálka
musí být označena zn. „Vedoucí odboru technického hospodářství města“) do 15.
března 2013 do 13.00 hod.
– osobně do podatelny Městského úřadu Fryšták, náměstí Míru 43, 763 16
Fryšták (obálka musí být označena zn. „Vedoucí odboru technického hospodářství
města“) do 15. března 2013 do 13.00 hodin.
Mgr. Lubomír Doležel, v. r.
starosta města Fryštáku
Upozornění: Zaměstnanec Města Fryštáku, který má zájem vykonávat jinou výdělečnou činnost (např. na základě živnostenského listu, dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti), je povinen v souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vždy předem požádat starostu
města Fryštáku o souhlas k výkonu této činnosti.

POZVÁNKA
Vážení občané, bude výstava!!
Připravujeme tradiční výstavu bábovek a jiného pečiva!
V pátek 15. března budeme přebírat
vaše výrobky od 16–18 hodin ve školní
jídelně, v sobotu 16. 3. proběhne výstava od 8–17 hodin, v neděli pak od
8–16 hodin. Poté do 17 hodin si můžete své výrobky odnést domů, nebo je
můžete věnovat školním dětem.
Kdo může, ať zapůjčí i kávové, čajové hrníčky, podšálky, konvičky, podnosy a podobné věci k doplnění výstavy.
Věřím, že se vám, milí přátelé, zase
podaří něco hezkého vytvořit a přinést
i s recepisem na jedinečnou výstavu
v okolí.
SK

POZVÁNKA
ZO zahrádkářů Lukoveček – Fryšták
zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se koná 9. března
2013 v 15 hodin v jídelně Základní
školy ve Fryštáku.
Na programu je zpráva o činnosti za
rok 2012 a návrh činnosti na rok 2013.
Zve výbor zahrádkářů

POZVÁNKA
Město Fryšták připravilo pro všechny řidiče, ale i další účastníky silničního provozu – tedy cyklisty nebo chodce
přednášku o novinkách v dopravě.
Beseda koordinátora centra Semafor – ing. Jana Řihoška se uskuteční
v pondělí 4. března od 16 hodin v zasedací místnosti nové hasičské zbrojnice
ve Fryštáku a bude doplněna zajímavou
projekcí.
VSTUP JE ZDARMA – těšíme se na
vaši hojnou účast.

PODĚKOVÁNÍ
ZDV Fryšták děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly na IV. Zemědělský ples (26. 1 2013), díky nimž
jsme měli rekordní počet cen (487).
Poděkování neodmyslitelně patří
také všem zúčastněným za jejich podporu. Doufáme, že se vám u nás líbilo
a těšíme se příští rok nashledanou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji mnohokrát za nalezení a odevzdání peněženky s ﬁnančním obnosem
a doklady paní Evě Košutové z Horní
Vsi.
Jsem rád, že takový poctivý člověk
žije mezi námi ve Fryštáku.
Velmi děkuje Miroslav Batík

POZVÁNKA
„Kdyby chleba nebylo,
kdyby slunce nebylo,
kdyby všechny vody vyschly,
kdyby stromy navždy uschly,
maminčino dobré srdce
svět by opět stvořilo.“
U příležitosti Mezinárodního dne žen srdečně zveme všechny spoluobčany
k PŘÁTELSKÉMU POSEZENÍ s hudbou a recitací nazvanému ČAS RŮŽÍ.
Koná se ve čtvrtek 7. 3. 2013 v 16.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Fryšták
– vstup ze zadní strany od hřiště.
K tanci a poslechu zahraje „Vítovecká 1“ a o kulturní program se postarají
PhDr. Česlav Zapletal a Ing. František Odstrčil.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Pro všechny ženy bude připravena malá pozornost.
Na Vaši účast se těší členové místní organizace ČSSD Fryšták a její hosté.
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w w w.msfr ystak.cz • tel. 577 911 157
Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2013/2014
ředitelka Mateřské školy Fryšták vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb.
§ 34 odst. 2, přijímání Žádostí k předškolnímu vzdělávání na

čtvrtek 14. března 2013 od 13.00 do 16.00 hod.
Upozornění: Pro provedení Žádosti k předškolnímu vzdělávání
JE TŘEBA SI PŘINÉST RODNÝ LIST DÍTĚTE.
Další informace naleznete na stránkách školy: www.msfrystak.cz

Hurá na karneval
V sobotu 9. 2. 2013 uspořádalo
občanské sdružení Věneček v sále
ZDV Fryšták další ročník dětského karnevalu. I přes velkou nemocnost dětí
se na karnevale sešlo přes 180 dětských masek inspirovaných nejrůznějšími pohádkami a ﬁlmy. Pro děti bylo
připraveno několik soutěží, spousta
muziky a sladkých odměn. Pro zpestření programu nám přišli zatancovat
členové tanečního kroužku Country
dance Violet ze Zlína a věřte, že bylo
se na co dívat. V závěru karnevalu
měla porota velmi těžký úkol, kterého
se zhostila velmi dobře. Vybrala celkem 10 nejkrásnějších a nejnápaditějších masek. A jak už to u nás na karnevale chodí, nikdo nepřišel zkrátka.
Kdo vydržel až do konce, dostal malý
balíček, jako poděkování za účast.
Děkuji především všem našim
sponzorům, bez kterých bychom neměli tak krásnou a bohatou tombolu
a ceny pro vítěze zaměřené na kulturu
a sport. Také děkuji členům místní policie za jízdy v policejním autě věnované vítězům, ZDV Fryšták za vstřícnost
a poskytnutou slevu za nájem sálu
a také všem, kteří jakkoliv pomohli
při organizaci této akce. Velký dík patří samozřejmě Vám, kteří jste přišli
a podpořili náš karneval. Fotograﬁe
a seznam sponzorů najdete na našich
stránkách www.venecek.cz.
zv
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Bc. Ilona Staňková, ředitelka Mateřské školy Fryšták

Zimní vycházka třídy Včeliček a Berušek
Člověk je od narození spjatý s přírodou. V každém ročním období v ní najdeme něco, co nás překvapí, obohatí.
V mateřské škole vedeme děti k vnímání
přírody, vztahu ke všemu živému, úctě
k životu. Poznání přírody spojujeme s ci-

tovým prožitkem, a proto v průběhu roku
zařazujeme řadu vycházek do nejbližšího okolí našeho města. V zimním období vedeme děti k péči o zvířátka a to nejenom pravidelným plněním krmítka pro
ptáčky na školní zahradě, ale i my děti
se snažíme pomoci myslivcům s péčí
o lesní zvěř v zimním období. Společně
s rodiči jsme si do batůžků připravili pro
zvěř různé pochoutky a s nadšením se
vypravili do lesa ke krmelci v Dolní Vsi
na Baďuře. Na závěr vycházky jsme se
ještě zastavili u myslivce pana Rostislava Svačiny, který nám poutavě povyprávěl o lesních zvířatech, jak o ně musíme
pečovat v zimním období, ukázal nám
myslivecké trofeje, kožešiny, dalekohled a zbraně.
Alexandra Hochmajerová
učitelka mateřské školy
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Ani déšť nás nezastavil

Úvaha o češtině

Uplynuly 4 týdny od svátků Tří králů a začalo další vzácné období pro milovníky
tradic – Masopust a s ním spojené Vodění medvěda.
Ani fryštácký Rozruch nezahálel a připravil již 3. ročník (kdybychom počítali i ten
nultý, tak už 4. ročník) ukázky nehmotného kulturního dědictví – tentokrát na námět
slavných večerníčků. Mohli jste vidět Krakonoše, Kubu, hajného, Anči, vílu Amálku,
hajného Robátko, včelku Máju, a další pohádkové bytosti. Nepřehlédnutelný byl
i prvňáček, který chtěl na zápis do školy, ale ta byla zamčená. Mohli jste vidět i „lyžníka“ Vrbatu, který i v dešti hledal na běžkách stopu ztraceného kamaráda. Veliká
duchna zase hledala dědu Lebedu, aby mohl v teple hluboce hloubat. Průvod masek
se hemžil policajty, námořníky, důstojníky.
Bylo nám líto muzikantů, zpěvaček, tanečnic v krojích ze souboru Kašava, kteří nás přišli podpořit v nevázaném veselí. Bohužel, zmokli i oni, zmokly hudební
nástroje, promokly kroje. Promokl i medvěd – a to už je co říci! Nevzdali jsme to!
Neprošli jsme všechny lokality (snad příště!).
Přes nepřízeň počasí nás vítali občané před svými domy. V rukou talíře s koblížky, frgály, štrúdly, pagáčky, ale i tekutými „panáčky“. Jinde nebyli doma (to už se tak
někdy stává!!). Medvěd si s každou hospodyňkou zatančil pro „zdraví, štěstí, lásku
v domě“. My zpívali, a pokud to s mokrými strunami šlo, hráli.
Myslím, že i pan starosta, který na náměstí předával medvědovi symbolický klíč
od „Města Fryštáku“ a při té příležitosti plnil všechny úkoly rozjařené společnosti,
mohl být se svou družinou spokojený!
Členové Rozruchu, uvěznění v promočených kostýmech, se odpoledne rozešli
s vědomím, že ﬁnanční příspěvek, který jsme od vás dostali (cca šest tisíc a nějaká
4 cumlavá kokinka, plíšky i staré padesátníky), bude věnován na Dětský folklorní
festival ve Fryštáku. Bude na zaplacení výstavby a půjčení podia, zaplacení autobusů spřátelených folklorních kroužků. No, a když k tomu přidáme ještě loňský výdělek, budeme mít kolem 14 tisíc. Tak to vidíte, ani déšť nám nevzal nic na radosti
z dalšího krásného zážitku, který pro vás připravujeme na červen.
sk

Ptal se mne jeden novinář, proč učím
češtinu (na tělesnou výchovu se nezeptal, protože si asi myslel, že v tomto
věku už nejsem schopná). Chyba lávky!
Přesto jsem se zamyslela nad otázkou, proč vlastně češtinu učím.
Baví mne sdělovat své poznatky
z gramatiky, stylistiky, z literatury.
Všechny větve stromu češtiny se vzájemně prolínají, doplňují, vždyť rostou
z jednoho kořene.
Myslím, že při předávání vědomostí
je nutná i osobní zkušenost. Je to pro
mne jakýsi osobní dialog s žáky a já
v tomto dialogu sděluji své zkušenosti.
Hledám nejjednodušší, nejzajímavější
význam dialogu. Je to sice velmi náročné na výdej energie, protože je nutno
rozlišovat věkové kategorie a vyspělost
dětí a studentů.
Mnohdy se mi zdálo, že některé pasáže, i když jsem je mnemotechnickými
pomůckami žákům přiblížila, nebyly nosné, ale při zpětné vazbě se ukázaly pro
děti schůdné. To vědomí, že studenti
pochopili a učivo si osvojili, byla moje
největší odměna. Pak také jejich úspěchy v různých literárních, rétorických
soutěžích mi dalo jakéhosi zadostiučinění. Také radost, že mnohý můj žák
vystudoval na vysoké škole češtinu, či
druzí, kteří absolvovali střední školu, se
svěřili, že s výukou češtiny z mých hodin
si vystačili po celé studium, po celý život bez problémů. To jednoho potěší.
Zasela jsem hodně zrníček. Některá měla dlouhou klíčivost, ale časem
přinesla úrodu, za kterou se nemusím
stydět.
Mnohdy se však zamýšlím nad stavem a váhou českého jazyka. Kladu si
otázku. Proč jsou lidé v poslední době
vulgární, hrubí i při konverzaci. Jsem
přesvědčená, že jazyk je odrazem stavu
společnosti. Pokud význam slov klesá,
upadá společnost. (Stačí jen někdy poslouchat naše poslance. Stydím se, jak
se hrubě a vulgárně napadají, jakou slabou slovní zásobu mají. Někteří se sice
rádi poslouchají, ale neslyší svou vlastní řeč. Nenaučili se ji ovládat.) Myslím,
že hlavně poznávání řeči a její krásy by
mělo být pro všechen lid zdrojem štěstí.
Vždyť čeština je tak libozvučná!
Při občasném sledování televize
se pozastavuji i nad tím, proč mají lidi
strach vystoupit proti zlu, násilí, bezpráví, lži a špatnosti vůbec. Ano, chce
to odvahu, ale tu každý nemá. Pociťuje
sice nechuť proti nešvarům, ale raději
mlčí. Neuvědomuje si, že tato „zbabě-

Mladý Demosthenes
ZŠ Fryšták se už poněkolikáté zapojila do řečnické soutěže Mladý Demosthenes, ve které naši žáci dosáhli už
řady úspěchů. Dne 22. ledna se vítězky
jednotlivých kategorií ze školního kola
zúčastnily kola regionálního, které se
konalo na 1. ZŠ ve Zlíně.
Zuzana Hanačíková (VIII. A) získala
1. místo ve 2. kategorii (8. – 9. ročníky)
a postupuje do kola krajského. Michaela Mikulková (VII. A) obsadila 4. místo
v 1. kategorii (6. – 7. ročníky). Oběma
dívkám za vzornou reprezentaci naší
školy děkujeme!
mk

Český jazyk nás baví
Recitační soutěž žáků II. stupně
Velmi příjemné odpoledne prožili ti,
kdo se přišli podívat na školní kolo recitační soutěže, které se v letošním roce
uskutečnilo 6. února. Všechny přítomné okouzlila pestrost textů, jež si žáci
připravili. Stejně tak bylo obdivuhodné
nasazení, s nímž se přednesu věnovali.
Celkem se soutěže zúčastnilo 23 dětí.
Vítězové postupují do okrskového kola,
které se uskuteční v průběhu měsíce
března.
Výsledky školního kola:
I. kat.: 1. místo: Jakub Diežka, VII. A
II. kat.: 1. místo: Z. Hanačíková, VIII. A

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

RODIČOVSKÝ PLES
který se koná v sobotu dne 9. března 2013
od 19.30 hodin ve velkém sále ZDV Fryšták
K tanci a poslechu hraje FOCUS - rock
Připraven bohatý kulturní program,
tombola a občerstvení
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lost“ vlastně zvětšuje prostor špatným
lidem. Některý člověk sice rád vidí zlo,
ale ne na sobě. Pokud se ho to bezpráví
bezprostředně nedotýká, raději se stává pasivním odpůrcem. (Je to následek
minulého režimu?). A tak při občasném
poslouchání televize přicházím k názoru, že snad ani nemusíme dodržovat
pravidla češtiny, že dokonce můžeme
obcházet i zákony, nemusíme dodržovat
ústavu, dokonce se naši ochránci bezpečnosti a pořádku mohou spolčovat se
zločinci. Proboha, kde pak brát příklady
pro mládež? Co si mohu myslet? Kam
jsme to dospěli?
Myslela jsem si, že chyba ve výchově
dětí a mládeže je v rodině, která nemá
čas děti vychovávat. Vychovává je televize, supermarkety, internet. Vzorem jsou
jim mnohdy průměrné osobnosti, které
se prezentují v médiích. Lidé ztrácejí komunikační schopnosti. Je sice pravdou,
že získávají informace, utvářejí si svůj
názor, ale postupně přestávají rozpoznávat rozdíly mezi skutečností a virtuální
realitou. Začínají být závislí na denních
dávkách adrenalinu, ale pro nová řešení
jim schází dostatek fantazie, slovní zásoby. (Nemají čas číst).
Vadí mi, že se stydíme za psané
i mluvené citové vyjadřování. Stydíme
se dát najevo svůj cit i v reálném žití
i ve stylistice. Je to snad tím, že se
snažíme být IN vulgárními slovy? Vždyť
pěkná slova dělají člověka lepšího. Lživá a hrubá horšího. Mám dojem, že v poslední době žiji v prostředí, kdy vládne
ta horší stránka. Proto stále učím, proto se snažím alespoň okruh mých žáků
vést k libozvučnému českému jazyku.
Prosím, přidejte se!
sk

MALÝ SVĚT DIVADEL 2013
5.–6. 4. 2013, v kinosále ve Fryštáku
Letošní jaro bude pro mnohé z nás
možná jedním z největších jar v životě.
Pro takové, ale především pro ty, kteří
očekávají „jaro jako každé jiné“, máme
pozvánku na devátý ročník Malého
světa divadel.
Festival zahájí v pátek 5. 4. v
18 hodin herečka Táňa Fischerová. Naváže na
loni velmi příjemně
zahájenou
tradici „besedování“. Hned po
besedě se můžete těšit na koncert „Láska“. Provede
nás duo, které se nebojí veřejně přiznat, že jejich písně jsou ryze o lásce.
V sobotu po obědě udělá radost
nejen malým divákům představení
Malý princ, jehož protagonisty jsou
Agáta a Martin Duškovi (shoda jména
s Jaroslavem a Ivetou Duškovými není
náhodná).
Letošní Malý svět se přizpůsobil
„vytrvalým“ divákům. Je připraven tak,
aby se „dal zvládnout v kuse“, neváhejte a přijďte si vyzkoušet roli diváka od 14 do 20 hodin. Ale vybrat si
můžete také jednotlivě. Na výběr bude
dál například Divadlo Prkno z Brna
s představením HRA, O.LI.V.Y. z Olomouce nebo Improvyžlace souboru
IMPRO Samé vody, v němž „mají také
prsty“ sourozenci Duškovi.

A ještě nesmím zapomenout zmínit
taneční dílnu. Tance dávných tradic
budou doprovázet celý festival. Dílnu
povedou David Cháb a Petra Arcimovičová. Tance chtiví zájemci by se měli
přihlásit do konce března.
Celý program naleznete na webových stránkách sdružení Z kola ven:
malysvet.sweb.cz nebo v příštím vydání Fryštáckých listů. Novinky můžete sledovat také nově na facebooku:

www.facebook.com/frystacky.maly.
svet.
O.s. Z Kola ven a Mir. Knedlová

Jak je tomu s k n i h n í z d y čili Březen
Březen pozvolna odkládá stromům bílé řízy. Odvává je tisíci tisíců stránek,
jež prýští mezi prsty čtenářstva taženými jemnými přadénky řádků a odstavců.
Víme, že knihy tvoří hnízda (nejsou rády samy). Tu menší (o rozsahu domácích knihovniček), tam velká (o rozsahu knihoven veřejných). To se přadénka
seběhnou a začnou se dít věci. Jsme přitahováni.
Potom nazveme ten nejpříhodnější měsíc Měsícem čtenářů. Možná, že tehdy zmiňovaná vlákna snáze vnímáme.
A přihodit se může leccos. O tom, čím přispěje Vaše knihovna, se budete
moci dozvědět v průběhu třetího měsíce. Nenecháme přece hnízdo prázdné ;-)
Zvědět o tom budete moci ze stránek frystak.knihovna.cz.
Již teď můžeme prozradit jedno:
Jestliže jste zapomněli vrátit jakoukoliv knihu či časopis včas (po dvou prodlouženích nejvýše do tří měsíců), budete moci během března tuto výpůjčku
vracet, aniž bychom po Vás požadovali poplatek z prodlení!
Přijdete-li, můžete provanout stránky, posedět si u čaje nebo kávy, popovídat s přáteli. Rádi Vás spolu se zvědavostí knih přetékajícími regály uvítáme!
Inu, 20 000 (knižních titulů) je na naší straně ;-)
my z knihovny
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

VIETNAMEM OD SEVERU K JIHU
Místní skupina ČČK uspořádala
v pátek 1.2. 2013 v obecním domě
cestopisnou přednášku s názvem Vietnam od severu k jihu.
Přednášející Ing. Josef Adolt nás
poutavě seznámil a provedl Vietnamem
nejen od severu k jihu, ale také od A
do Z. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací ze zeměpisu, historie
a také jsme byli seznámeni s kulturou,
Letošní „Vodění medvěda“ v Lukovečku.

životním stylem, tradicemi a díky fotograﬁím jsme viděli i zajímavá zákoutí
a místa Vietnamu.
Mile nás překvapilo, kolik lidí si
přišlo přednášku poslechnout. Sál byl
zcela zaplněný. Podle reakcí posluchačů, kterým se přednáška líbila, jsme
se rozhodli, že budeme dále v takových
cestopisech pokračovat. Pan Adolt nás
rád provede další zemí a v záloze máme
také kapitána zaoceánské lodi.
Tak kam se podíváme příště?
Hana Popelářová

Naše knihovna

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, • Látky (minimálně 1 m², prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek) • Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky • Obuv – veškerou
nepoškozenou • Hračky – nepoškozené a kompletní • Peří, péřové přikrývky
a polštáře.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
– ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil.

V důvěrně známé knihovně se dne
12. 2. 2013 sešla skupinka „skalních“ členů KLASu. Venku sněžilo, ale
v knihovně bylo teplo a útulně. Šálkem
bylinkového čaje nás uvítali pan J. Krčma a pan P. Nášel. Na projektoru nám
ukázali internetové stránky knihovny
a my jen tiše žasli, jak jsou rozsáhlé,
zajímavé... Ale tím to nekončilo! Naše
skupinka pak obdivovala tři nové čtečky
i s instrukcí, jak je obsluhovat. Pro nás
to bylo nezvyklé a objevné. Taková malá
„krabička“ a co všechno v ní můžeme
„nalistovat“. Čtenáři, kteří hůře vidí, si
mohou texty dle potřeby zvětšovat. Další výhodou je, že nemusí pořád běhat
do knihovny pro další a další knihy. Navíc je tam i možnost poslouchat hudbu.
Zkrátka ideální společník nejen doma,
ale také na dlouhých cestách, nebo
dovolené. Od této návštěvy knihovny
máme o čem přemýšlet, můžeme objevovat další nové možnosti.
A o to přece jde!
Za KLAS
A. Bačůvková

Sbírka se uskuteční 19.–20. 4. 2013, 8–16 h ve Sběrném dvoře TS Fryšták
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace podá MÚ Fryšták tel.: 577 911 048 nebo Diakonie Broumov,
tel.: 224 316 800, 224 317 203.
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Kdo ví, že je milován, miluje. Kdo je milován, získá všechno,
zvláště pak od mladých lidí.
Don Bosco
Don Bosco přijel
6. února ve středu v 12.48 hod se
objevila dvě bílá dodávková auta, zastavila u kostela a vyložila pro nás vzácný náklad: sousoší Dona Boska s jeho
ostatky. Socha s ostatky byla na vozíčku, ze kterého se nesundává. Vozíček
má rozměry 96 cm x 211 cm a váží dohromady se sochou 600 kg. Tuto váhu
jsme se dozvěděli, když jsme ho večer
po slavnosti vynesli po schodech k nám
do kaple. Vozíček je opatřen tak, že při
instalaci nejsou vidět kolečka.

Lidé se ptali, kde přesně a jaké jsou
v soše ostatky: Je to zespod sochy, je
tam takový trezorek a v něm schránka,
která se neotvírá. Nic není vidět. Jedná
se o radiální kost z pravé ruky – tedy ta
kost, která jde od palce ruky k lokti.
Je zajímavé, že putování ostatků
provází řada zvláštních milostí, které známe z životopisů sv. Jana Boska
a které se děly zejména při jeho cestách po Španělsku, Francii či Itálii. Dovolím si citovat alespoň jedno svědectví, které nám 16. dubna 2012 poslala
z Konga salesiánská dobrovolnice Iveta
Pešatová:
„Celým městem, jakožto městem
salesiánským, dalo by se říct, teď hýbá
jedna věc. A to urna Dona Boska (s jeho
ostatky), která dorazila do Lubumbashi
koncem března. Navštěvuje všechna
salesiánská centra, k nám dorazí v pátek 13. dubna. Je to taková symbolická
„návštěva“ zakladatele obrovského díla,
které je v Lubumbashi opravdu neskutečné. Člověk by se mohl pousmát nad
tím, že se kvůli urně dělá takového povyku. Tuto návštěvu ale provází spousta
milostí. Jedna z novicek mi tady v Kafubu vyprávěla, jak se díky Donu Boskovi uzdravila její maminka. Když byla

urna v katedrále, tak se ta žena, která
měla obrovské problémy s dýcháním
a s chůzí, zeptala hlídačů, jestli se může
jen letmo dotknout urny. Ti jí to dovolili.

Ta žena řekla: „Done Bosco, dala jsem
ti svoji dceru (ta dcera je salesiánkou),
ty mě teď za to uzdrav.“ No a stalo se.
Hned v okamžiku dotyku. Věřte, nevěřte.
Každopádně zázraky se dějí.“
Parta chlapů, která jezdí s ostatky
Dona Boska, je osmičlenná. U nás byli 3
Italové a 1 Brazilec. Jezdí od roku 2009
a skončí v roce 2015, kdy bude 200.
výročí narození Dona Boska. Když jezdí
socha, druhá verze – rakev – stojí na
jednom místě a hlídá ji jeden muž z doprovodu. Nyní se nachází v Irsku. Vyprávěl nám nejstarší člen, že musel prodat
vlastní hospodu, aby mohl 6 let jezdit
s Donem Boskem. A nelituje toho!
Ještě náš čekala jedna zajímavost:
po mši svaté nám otec arcibiskup
Graubner předal ostatky sv. Jana Boska, které mu věnoval P. Oldřich Vinklárek při jeho primiční mši svaté. Má totiž
patrona Jana Boska. Zmíněné ostatky
přivezl P. Ignác Stuchlý v roce 1928 se
sochou Panny Marie Pomocnice z Turína. Když se chystala jakákoliv salesiánská výprava do nového místa, dostala
tyto dva atributy s sebou.
Modlili jsme se na tento úmysl: Done
Bosko, chceme ti svěřit děti a mladé
lidi z České republiky, rodiny, ve kterých
vyrůstají, vztahy, které vytvářejí, jejich
víru a vzdělání.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Srdce zlaté
(Staříčkovi Ignáci Stuchlému, 1869 – 1953,
a nezapomenutelným prarodičům našeho dětství)
Už vás nemám, ruce zlaté
ruce staříčkovy,
ruce drsné, plné lásky
nelze popsat slovy.
Už vás nemám, teskno je mi
už mě nehladíte.
Ruce dřinou krásné, bdělé
O čem vy dnes sníte?
Tam na nebi, dodaleka
pole oséváte.
V okně božím zářit vidím
vaše srdce zlaté!
(Slávek Zapletal, leden 2013)

Emílie (zesnula v 18 letech). Jeho písemné záznamy k velké
škodě historického bádání vzaly za své při požáru městečka
koncem 19. století a při výstavbě dnešní radnice v roce 1900.
Proto co víme, známe jen z ústního podání pamětníků. Byl to
podobně jako staříček Stuchlý milý a moudrý člověk, jakých
začíná být pomálu...
(Pokud by někdo cokoliv k Šebíkovi našel, pamatujte prosím, na kronikáře a městskou knihovnu... Díky!)
Z událostí časů minulých
Anno Domini 1723 vyvrcholila na Moravě a v diecézi olomoucké vlna zvěstí o dokladech vampyrismu (upírství) a revenantismu (svědectví o bloudění osob zesnulých). Těmito
jevy se zabývali nejen hodnostáři církevní, včetně kardinála
a biskupa olomouckého Wolfganga Hannibala Schrattenbacha, jinak také místokrále neapolského, ale také chirurgové
a kruhy odborné. Empiricky doložená tvrzení o nárůstu působnosti biologické kryptorasy upírů a pohybu osob dávno zesnulých a pohřbených vyvolávaly děs i na panství lukovském
a v samém Fryštáku.
Při výkopech hrobů byly i tady nalézány ostatky (kostry) divných pseudoanthropoidů, nesoucí stopy zvláštního rituálního
ošetření (např. v Súhradech, západně od původních hradeb, na tehdejším
hřbitově a jiných místech katastru našeho „štetlu“).
K tomu kolovaly šeptané zvěsti
o příšerných příhodách, při
nichž v místních šencích i domácích debatách běhal mráz po
zádech.
(Možná se i Vám někdy přihodilo, že jste potkali někoho,
a vzápětí si ohromeni uvědomili, že
daná osoba je dávno po smrti... Věnce česneku byste nalezli v některých
staveních i dnes – a možná nejenom z důvodů zdravotních a stravovacích a v čase zabijaček... Pověra
nebo pojistka?)
Po celá staletí neblaze doléhaly
i na Fryštácko nesčetné vpády a válečné pohromy.
V roce 1743 se fryštáčtí měšťané, rolníci a ostatní obyvatelé
těžko vzpamatovávali z důsledků
válečného průtahu více než desetitisícové části pruské armády Fridricha
II. z března roku předchozího (1742).
Vojenským jednotkám Fryštáckem
a Holešovskem procházejícím (rabujícím, všechny potraviny a seno
rekvírujícím) velela tehdy nadutá
knížata Dietrich a Moritz von Anhalt.
Co si zkusily ženy, děvy nevdané i nezletilé, nelze ani vypovědět. Pokud toto
řádění přežily, většinou „obohatily“ zbídačené rodiny o nevítané potomky a po zbytek života je provázely následky psychické
i zdravotní.

… a pár zajímavostí nádavkem...
Spolu s jubilei L. P. 2013 v kalendáři
na tento rok a vzpomínáním na staříčka
Dona Ignáce Stuchlého, spolutvůrce
salesiánského díla v českých zemích, na Slovensku a ve střední Evropě, jehož busta u chrámu sv. Mikuláše z dílny Mistra Miroslava Minkse
dominuje jednomu z nejpůvabnějších
zátiší v našem městě, dovoluji si vybrat ze svého zápisníku i pár dalších
poznámek k letošku „přifařených“.
K neprávem v běhu hektické doby
opomíjeným postavám Fryštácka
patří také předchůdce soudobých
kronikářů – bývalý obecní písař,
vzdělaný písmák a polyglót FRANTIŠEK ŠEBÍK (1813-1893), výtečný
vypraveč, humorista, společník nad
jiné příjemný a pohodu rozdávající.
Právem ho prof. Ludvík Jadrníček,
autor v odborných kruzích vysoce
hodnocené knihy Městečko Fryšták
(vyd. 1933 a 1947), lidově nazývané
Kronika fryštácká, uvádí mezi svými
informátory. Šebík udivoval nevšedními znalostmi z historie
Moravy a rodného kraje, mluvil
krásnou mateřštinou, německy, latinou, rozuměl prý i maďarsky, polsky..., zpaměti citoval z děl
velikánů české a německé poezie i slovanských
literatur. Pro každého měl něco hezkého i slovo povzbuzení.
Pan Šebík bydlel v prvním patře fryštáckého ratúzu a úřadoval v přízemí - v kanceláři, spíš jakési útulné knihovně, kde
vedle úředních spisů nacházely se i svazky v řeči vázané nebo
vlastivědné. Vynikal ochotou, laskavostí a elegantním vystupováním. Žádnou legraci nepokazil, lidé si ho vážili a rádi se
s ním vídali. Byl dvakráte ženat (s Veronikou Špunarovou a po
smrti první choti s Marií Miklovou). Vychoval dvě děti – syn
Jan, učitel, se „potatil“, ale zemřel mlád, tak i Šebíkova dcera

Jak říkávali staří, moudří předkové naši: „Važme si každého
dne a dobra, jež si navzájem prokazujeme. A s desaterem před
očima zpytujme své svědomí...“
čz
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FC Fryšták – INFORMACE Z KOPANÉ
8. ROČNÍK POZNAL VÍTĚZE – POBŘEŽÍ KOCOVINY
V lednu i únoru neměli rozhodně fotbalisté z Fryštáku kopačky pověšeny na hřebíku. Na hřišti s umělým povrchem
pokračoval tradiční turnaj v malé kopané. Do 8. ročníku se
přihlásilo rekordních 13 mužstev. Sníh i mráz neodrazoval samotné hráče, ale ani početné zástupy fanoušků. V základní
části se bojovalo do posledního kola o postupujících osm nejlepších celků do playoff. Turnaj již v minulosti ukázal, že postup po základní části je jen polovina úspěchu a ani nejlepší
pozice po této části neznamená výhodu. Vyrovnanost fryštáckého klání a konkurence je neuvěřitelná. Předchozích sedm
ročníků poznalo už šest vítězných týmů. Taky letošní ročník
playoff hned ve čtvrtﬁnále ukončil pouť druhého, třetího i čtvrtého mužstva po základní části. Jen smutek na tvářích zůstal
fotbalistům Lešení, Galaktikosu a Lukova. Opačné pocity radosti měli fotbalisté Benﬁky, Unitedu a Pobřeží Kocoviny, kteří
o svůj zápas ve čtvrtﬁnále museli bojovat do posledních chvil
v základní části, ale vyřazovací souboje zvládli lépe než jejich
favorizovaní soupeři. Naopak vítězství po základní části potvrdilo ve vyřazovacích bojích mužstvo Poskladaných. To vyhrálo
poslední dva ročníky turnaje a hladce si poradilo se svými
soupeři ve čtvrtﬁnále i semiﬁnále tohoto ročníku. Kdo bude
jejich ﬁnálovým protivníkem, rozhodl až penaltový rozstřel po
remíze v druhém semiﬁnálovém zápase Pobřeží Kocoviny proti Unitedu. Šťastnější bylo mužstvo Pobřeží Kocoviny a rozhodlo tak o repríze ﬁnále z loňského ročníku. V dramatickém
ﬁnále před návštěvou 120 diváků Pobřeží Kocoviny oplatilo
svému soupeři rok starou porážku a stalo se již sedmým různým vítězem. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Jakub Beránek
(Poskládaní) autor 28 branek a nejlepším brankářem byl hrdina ﬁnále i vítězného týmu Martin Mikel. Pohár za třetí místo
vybojovala Benﬁka.

ku, Kašavě a Holešově, kam mají naši hráči ještě namířeno.
Souboje v hale jsou pro nás výbornou přípravou a prověrkou
s konkurencí před začátkem jarních odvet sezóny 2012/13.

LOS JARNÍ ČÁSTI
Ve Zlínském deníku vyšel 14. února obsáhlý článek o našem fotbalovém klubu. Fotbalisté A mužstva by chtěli v příští
sezóně přepsat oddílovou historii a poprvé se podívat do krajského přeboru. Po podzimní části jsou devátí. Jarním cílem
pro mužstvo je proto vylepšit si podzimní postavení, skončit
do 6. místa a poznat co nejlépe soupeře v I. A třídě. Příští
sezónu potom udeřit a postoupit. Cílem dorostenců i žáků
je na jaře poprat se o postup do krajské soutěže, kde mají
po polovině soutěže směle nakročeno. Jak se podaří vedení
oddílu a hráčům cíle naplnit můžete vidět na našem hřišti již
od konce března, kdy začínají jarní odvety.
hr

BRONZ Z BYSTŘICE
Prakticky každý týden hraje minimálně jeden z mládežnických celků Fryštáku na halovém turnaji. Největší úspěch
zaznamenali mladší žáci na turnaji v Bystřici pod Hostýnem.
Obsadili zde krásné třetí místo, když byli jen jednu výhru od
vítězství. V turnaji procházeli celé dopoledne vítězně a navíc
bez obdržené branky. Po obědě už to tolik nešlo, ale radost
z bronzu nám to zhatit nemohlo. Další turnaje dorostenců, st.
žáků, ml. žáků a přípravky v Bystřici pod Hostýnem, Holešově,
Želechovicích, Lukově, Štípě už nám medailové pozice nepřinesly. Možná přinesou další úspěch ty březnové turnaje v Hlu-
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ZARUČÍME ÚROK

11 %

p.a.

Výplata úroku měsíčně,
výpovědní lhůta 1 měsíc.

placená inzerce

Fotka vítězného mužstva

Informace tel. 577 434 429
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Klub maminek

– BŘEZEN

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

PROGRAM KM
Pravidelné úterky od 9:30 – 11 hodin
5. 3. Mary Kay. Poradenství v péči o
pleť, líčení pleti.
12. 3. Šance pro Vaše dítě. Zážitky
z pražské konference, kterou byl završen tříletý projekt Šance.
19. 3. Slučitelnost rodiny a zaměstnání
aneb hledáme možnosti... Setkání s p.
Veronikou Holíkovou z CPR ve Zlíně.
26. 3. Angličtina pro děti. Svět anglických slovíček pro nejmenší.
Změna programu vyhrazena.
Více vždy na klubových stránkách.

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

Vlaštovky srdečně zvou širokou veřejnost
na tvořivé dílny:
15. 3. 2013 od 16-18 hod. Pletení
z pedigu s Magdou Plškovou, materiál
zajištěn, kurzovné 50 Kč, rezervace prosím do 13. 3.
22. 3. 2013 od 17-19 hod. Jarní
dekorace ze sena s Lenkou Plškovou,
materiál zajištěn, kurzovné 50 Kč, při
rezervaci do 19. 3. dostanete dárek.
Na tvořivé dílny je dobré vzhledem
k materiálnímu zajištění si rezervovat
místo na vlastovky@email.cz nebo na
tel. 725 756 817 (stačí i sms).

Více zde: http://klubmaminekfrystak.webnode.cz/news/tvorive-dilny-leden-brezen-2013/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma:
http://www.webnode.cz
Rezervovat místo si můžete na
e-mailu vlastovky@email.cz nebo na
tel. čísle 725 756 817 (stačí sms).
Kurzy se konají při 4 a více účastníků.
Těšíme se na Vás!

ŠANCE PRO VAŠE DÍTĚ
Na začátku února letošního roku se v Praze konala konference pod stejnojmenným názvem, která tak završila tříletý projekt práce s dětmi. Organizační tým Vlaštovek se jí zúčastnil a rád by se s Vámi v pár řádcích o své zážitky podělil.
Dovolím si tedy nejdříve citovat z publikace o projektu:
Projekt Šance je zaměřen na přípravu dětí předškolního věku na školní vzdělávání a na podporu a pomoc rodičům při domácí práci s dítětem. Při práci s dětmi
využívá speciálních pomůcek. Společný program pro rodiče i děti probíhá formou
90minutových lekcí, které se konají jednou týdně. Do projektu bylo zapojených celkem 8 pilotních center z různých míst České republiky. Většina z nich v projektu
pokračuje i nadále.
Motto projektu: „Předškolní věk zdaleka není jen přípravou na školu, ale je také
přípravou na život daleko dopředu.“ (Matějček, 2005)
Z projektu vznikly dvě publikace – „Publikace o projektu“ a „Publikace pro rodiče“. Obě je možné zapůjčit si u Vlaštovek nebo také v místní knihovně. Jsou velmi
zajímavé a podrobně a přehledně zpracované. V brožuře pro rodiče si budete moci
přečíst např. o předškolním vzdělávání, školní zralosti a připravenosti dětí na vstup
do školy; desateru pro rodiče dětí předškolního věku; o odkladu školní docházky,
seznámit se s legislativou či s aktivitami na domácí procvičování a pomůckami pro
přípravu dítěte na školu, které si vyrobíte sami.
Protože příprava na školu je zejména pro rodiče předškoláků velmi aktuálním
tématem, dovolím si dále citovat z publikace o projektu:
„Výchova a vzdělávání je komplikovaný jev, ve kterém se odráží působení množství činitelů. Dítě potřebuje dospělé, kteří mu projevují lásku a ukazují hranice. Pro
dítě jsou nesmírně důležité jak projevy porozumění, lásky, bezpodmínečného přijetí,
tak stanovení hranic. Rodina představuje významné sociální a výchovné prostředí
pro vývoj a rozvoj dítěte“.
„Budoucí školák potřebuje mít stabilní rodinné prostředí, které mu poskytuje
pocit bezpečí a jistoty, aby bez větších problémů zvládl zahájení povinné školní docházky, která bývá spojena se zvýšením nároků nejenom na dítě, ale i ostatní členy
rodiny“ (Gillernová, 2003)
Vzhledem k tomu, že jsme se z konference vrátily plny pozitivních dojmů a dalších zkušeností, rády bychom je využily při práci s dětmi v klubu u Vlaštovek. Jednou
z prvních takových „vlaštovek“ je pondělní kroužek Zvídálek pro nejmenší děti, ale
nově také Chytré hraní a vlastně i výukové programy pro děti.
Ráda bych se ještě zmínila o kampani „Česko mluví o vzdělávání“, která byla
nedávno zahájena a bude trvat celých 6 měsíců. Máme možnost se jí zúčastnit
všichni: www.ceskomluvi.cz; www.eduin.cz.
mn

Pozvánky k Vlaštovkám
• Od nápadu k hotovému dílu… aneb
jak to dotáhnout až do konce.
Setkání s Jirkou Sadilou – čt 21. 3. od
10-12 hod.
Jak zrealizovat ty dobré nápady, které
máte? Je to opravdu tak složité?
Od inspirace úspěšnými projekty, až po
realizaci těch vlastních.
• Hravá cesta k sobě. S Mirou Pavlem
(lektorem vzdělávacích programů pro
dospělé) se na chvíli ponoříme do světa
jednoduchých i složitějších her. Program
je určený pro každého od 0 do 100
a více let. Zvláště pak pedagogům, ale
i rodičům, může přinést mnoho inspirace a pochopení dětského světa. Jak
s dětmi žít ve větším souladu, méně
s nimi muset „bojovat“ a více sdílet.
Setkání se uskuteční v čase od 17
nebo 17:30 hod. v jednom z těchto
termínů: so 16. 3, pá 29. 3. nebo so
30.3. Předběžné přihlášky posílejte na
email: vlaštovky@email.cz. Na klubových stránkách naleznete také více informací o programu i lektorovi.
• Svátky jara a Velikonoce. Pondělí
18. 3. od 16-18 hod. Program je určený
pro děti od 5-12 let. Je třeba je předem
přihlásit.
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HOREČKA
= febris, stav, kdy tělesná teplota
přesahuje 37,9 stupňů.
PŘÍČINY: virózy dýchacích cest, akutní zánět středního ucha, zápal plic, záněty střev, zánět mozkových blan, zánět
hrtanové příklopky, záněty kostí a kloubů
aj.
PŘÍZNAKY: pláč, změny chování a dýchání, letargie, odmítání pití a potravy,
třesavka, zimnice, pocení, bolest hlavy.
KAZUISTIKA: Ze školy Vašeho potomka Vám zavolají, že mu není moc dobře,
abyste si pro něj dojeli. Je Vám předán
s tím, že ho bolí v krku, má kašel a zvýšenou tělesnou teplotu 37,5. Po příjezdu
domů jej uložíte do postele a podáte mu
Paralen 500 mg (cca kolem 10. hodiny
dopoledne), teplota se sníží a z tohoto
důvodu, již nepodáváte žádná antipyretika (léky snižující teplotu). Avšak večer,
při kontrolním měření tělesní teploty,
zjistíte, že má 39,6 horečku. Co byste
udělali v roli jeho rodičů Vy?
a) Ihned bychom podali léky snižující horečku.
b) Nic bychom nedělali, tělo se s tím přece musí poprat samo.
c) Dávali bychom mu studené(ne úplně
ledové) zábaly na nohy.
d) Dávali bychom mu teplé zábaly na
nohy, musí to vypotit.
e) Jeli bychom s ním k lékaři (na dětskou
pohotovost).
Správné řešení: a; c; e;
PRVNÍ POMOC: Dostatek tekutin.
Podáváme antipyretika (Paralen 500
mg) po třech hodinách střídat s Ibalginem/Ibubrofenem. (dle příbalového letáku podáváme množství a gramáž léku)
Je-li dítě zpocené, převlékneme jej
do suchého oblečení.
Podáváme zábaly na dolní končetiny,
ale ne úplně ledové.
Neustupují-li horečky nebo se přidávají další potíže, vyhledejte lékaře.
Při horečce nad 40 °C, poruše vědomí, váznutí předklonu hlavy (může být
příznakem meningitidy), křečích apod.
volejte záchrannou službu – tel. 155
nebo 112.

Degustace na Kvapilce 2013

V pátek 15. února jsme se sešli již
popáté u Lidušky a Vlastíka Konečných
v jejich pohostinné garáži (jediný sklep
na ulici, který vzorně uklizen pojme hodně lidí), abychom vyhodnotili švestkovou sezónu roku 2012. Po loňské bídné
úrodě trnek jsme očekávali menší počet
vzorků slivovice, ale o to lepší kvality.
Ve stanoveném termínu bylo odevzdáno
18 vzorků a ke koštu se přihlásilo 14 degustátorů. Celá akce byla zahájena přípitkem s varovným mottem „kdo večeřá
gořalku, snídá vodu z oharků“ a hymnou
Slivovicová. Dále byli všichni seznámeni
s bodovým hodnocením, které obdrželi
také vytištěné včetně výsledků tohoto
klání v roce 2012 a tabulek, které rekapitulují předcházející čtyři degustace
v letech 2009 – 2012.
Utajené vzorky se objevily na stole,
který se prohýbal pod uzenářskými výrobky, ale také dobrotami, které připravily naše hospodyňky. Bylo toho hodně,
že leckterá svatební hostina by nám
mohla závidět. Našich 14 degustátorů zodpovědně posuzovalo předložené
vzorky a po 90minutovém ochutnávání
následovalo odevzdání bodovacích lístků. Určená nezávislá komise se odebrala ke zpracování výsledků. Chvíle napětí, jak to dopadne, byly doprovázeny
vzpomínkami na předchozí ročníky, ale
také prohlídkou fotograﬁí z období, kdy

jsme své domy vlastními silami stavěli,
navzájem si radili, ale i pomáhali, když
bylo třeba. Na některých fotograﬁích
jsme se obtížně identiﬁkovali a ve skupinkách jsme přemýšleli, kdo to vůbec
je, komu to dítě patří atd.
Po napsání diplomů jsme mohli
začít s vyhlašováním výsledků. Jak to
dopadlo? Sedmnáct vzorků bylo poctivých, kvalitních a u degustace žádného
z nich chuťové pohárky netrpěly. Jen
osmnáctý vzorek, letošní patok roku,
měl zajímavý původ. Jeden ze sousedů
připravil nekvalitní vzorek, aby prověřil
schopnosti našich degustátorů, a můžeme konstatovat, že všichni obstáli.
Na „bedně“ skončily tyto tři vzorky:
bronzová medaile – 3. místo – Tomáš
Prusenovský, stříbrná medaile – 2.
místo – Alice Prusenovská, zlatá medaile – 1. místo – Roman Drobný, jehož jméno bude zvěčněno na putovním
poháru a jeho vzorkem se bude otvírat
příště další ročník degustace.
Všichni přítomní se dobře bavili sledováním komentářů našich hodnotitelů
při zveřejňování umístění jednotlivých
vzorků a zajímavé bylo, že ti, kteří byli
na stupních vítězů svůj vzorek hodnotili
docela nízkým počtem bodů.
Nejlepším degustátorem byl vyhlášen omylem Jirka Rafaja (i hodnotící
komise se může mýlit), jemu však patří
druhé místo, ale je to v rodině, protože
skutečně nejlepším degustátorem byl
již potřetí Pepík Rafaja, jehož chuťové
pohárky vykázaly opět nejvyšší kvalitu.
Naše společné setkání plné povídání, vzpomínání, zpěvu se protáhlo hodně do noci, někteří vydrželi až do půl
druhé, ale všichni odcházeli s pocitem,
že jsme prožili příjemný sousedský večer, a proto velký dík patří všem organizátorům.
Alena Dofková

Jak správně udělat zábal končetin?
Osušku namočíme do vody o teplotě cca 18 °C. Pod končetiny dítěte položíme podložku (ručník) ne folii. Dolní
část končetin zabalíme do mokré osušky
a překryjeme suchou osuškou. Nikdy nezakrýváme peřinou. Zábal ponecháme
na končetinách 10 až 20 minut a opakujeme jej 3x během 2 hodin. Nebo jej
opakujeme dle potřeby. Průběžně kontrolujeme tělesnou teplotu.
Zdroj: učebnice První pomoci pro vyšší zdravotnické školy.
Nikola Dorazínová
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Název „Zlínský nočník“ je poněkud
provokativní. Kdo jej vymyslel a co tím
sledoval?
Na název se lidé ptají docela často. V první řadě jde o vtipnou a snadno zapamatovatelnou parafrázi deníku.
Původně však Nočník vzešel z toho, že
spousta práce se odváděla právě ve
večerních hodinách, jelikož přes den
všichni členové redakce pracují nebo
studují.
Proč „zlínský“ když jeho tvůrce žije
ve Fryštáku?
Nočník je zlínským, protože si klade za cíl přinášet dobré zprávy mladým
lidem z celého zlínského kraje. Odkud
pochází jeho šéfredaktor je v takovémto
případě nepodstatné.
Co obnáší tvorba webu
a jaká je odezva čtenářů?
Všichni děláme všechno
dobrovolně a bez nároku na
mzdu, takže činnost redakce znamená hlavně spoustu
práce a vymýšlení neotřelých
řešení. Zkrátka, abychom
získali hodně muziky za
málo peněz, resp. zadarmo.
Troufám si říct, že čtenářská základna nám utěšeně
roste. Na Facebooku máme
téměř dva tisíce fanoušků,
kteří nás skutečně čtou, komentují příspěvky a účastní
se soutěží. Na Twitteru se blížíme třem
stovkám followerů. A mezi další kanály,
přes které se čtenáři komunikujeme patří i You Tube nebo Instagram.
Co všechno na tomto webu najdeme a jakými tématy se zabýváte?
Začal bych tím, co na Nočníku čtenáři určitě nenajdou. A to jsou zprávy

Představuje se
ZLÍNSKÝ NOČNÍK
Igor Dostál *1987
Navštěvoval základní školu ve
Fryštáku, osmileté gymnázium v Holešově a vystudoval žurnalistiku a environmentalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Po krátkém působení
ve Zlínském deníku, Týdeníku Naše
Adresa a Rádiu Jih se rozhodl věnovat nezávislé pozitivní žurnalistice
a 6. září 2011 založil regionální internetové médium Zlínský nočník.
Pracuje jako graﬁk v tiskárně, ve volném čase hraje ochotnické divadlo ve
Hvozdné a cestuje.

o katastrofách, nehodách, kriminalitě,
korupci, politice nebo bulvár. Rozhodli
jsme se přinášet pouze dobré zprávy.
Hodně prostoru věnujeme kultuře, životnímu prostředí, tématům pro mladé,
rozhovorům, fotoreportážím a videím
a mimo jiné podporujeme neziskové
organizace a snažíme se jim pomáhat
v jejich činnosti, takže čtenáři se u nás

FAŠANK VÍTOVÁ
V sobotu 9. 2. 2013 se ve Vítové už po páté konaly Fašanky. V dopoledních
hodinách probíhalo vodění medvěda, večer pak tradiční „Končinová zábava“ a ve
22:30 jsme jako každý rok pochovali Vítoveckou basenku. Touto cestou děkuji
všem za spolupráci na této akci.
as

dočtou i o aktivitích zlínského Handicapu, vizovického Doteku nebo otrokovické Naděje.
Je to výrobně „nákladné“ a kolik lidí s vámi spolupracuje?
Finanční náklady se
snažíme snižovat, jak jen
to jde, o to více však musíme investovat čas, energii
a vlastní invenci. Rozhodli
jsme se totiž, že v zájmu
nezávislosti bude náš web
jednou provždy zcela bez reklamy, tudíž nemáme žádné
příjmy. V redakci je kolem
dvaceti lidí mezi patnácti
a osmadvaceti lety, od programátorů, přes fotografy až
po redaktory, kteří používají
vlastní techniku, jezdí vlastními auty za
svůj benzín a telefonují z vlastních mobilů. Projekt Nočníku je pro ně srdeční
záležitostí a jsou schopní se pro něj
obětovat, za což je neustále obdivuji.
Co se týká spolupráce, podpořili jsme
za uplynulý rok více než padesát akcí
a navázali jsme mediální partnerství
s desítkami organizací, kterých neustále přibývá.
Jaké jsou plány do budoucna?
V letošním roce připravujeme spuštění nové podoby stránek. Chystáme
se uspořádat několik vlastních akcí
v podobě výstav, přednášek a hudebních happeningů. A samozřejmě rádi
uvítáme nové partnery a členy redakce,
pro které připravujeme školení i teambuldingové akce.
(Najdete nás na webové adrese:
www.zlinskynocnik.cz)
Foto 1: Rozhovor s Karlem Gottem
v Holešově (foto: Markéta Plšková)
Foto 2: Redaktoři Nočníku ve festivalovém stanu. (foto: Igor Dostál)
red
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FARMÁŘSKÉ TRHY
OPĚT U NÁS NA NÁMĚSTÍ

V měsíci BŘEZNU 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Jaroslava Bačůvková
Stanislava Dlabajová
Zdeněk Doležal
Zdenka Doležalová
Rudolf Fišer
Jarmila Hanáková
František Horák
Milada Horáková
Oldřich Jadrníček
Zdeňka Janušková
Jan Jurčík
Kristina Koﬂerová
František Kužel
Helena Metelová
Radislav Orsava
Stanislav Plšek
Jaroslav Prášil
Vojtěch Raška
Otto Skoupý
Miroslav Ševčík
Olga Ševčíková
Růžena Vítková
František Záloha

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

Jak zhodnotit farmářské trhy ve
Fryštáku v loňském roce? Asi nejlépe
tím, že budeme pokračovat i v roce
letošním. Zpětné vazby se nám sice
dostává jen poskrovnu, každopádně
vnímáme, že má smysl pokračovat.
Pomocníků, hlavně z řad mladých, postupně přibývá a my neustále nalézáme
možnosti, jak trhy ve Fryštáku zkvalitňovat, vylepšovat a nechat se přirozeně
vyvíjet.
A o to nám v podstatě jde. Reagovat
na potřeby lidí a přitom nabízet možnosti a využívat přesahy, které tento čas
a prostor trhů poskytuje. Ano, trhy jsou
tu pro všechny.
Rádi bychom tedy vás, vaše blízké
a známé, tímto pozvali na letošní čtyři velké farmářské trhy na náměstí ve
Fryštáku. Termíny těchto čtyř sobotních dopolední jsou: 30. března (Jarní), 22. června (Dětské folklórní slavnosti), 14. září (Den splněných přání)
a 14. prosince (Vánoční).
Snahou organizátorů bude pro vás
opět připravit nejen kvalitní a pokud
možno lokální zboží, přivézt do Fryštáku
šikovné a vstřícné prvovýrobce, pěstitele, farmáře, chovatele, řemeslníky
a další, ale také nachystat veselý kulturní program, živou hudbu, koutek pro
děti, výborné občerstvení a vůbec radostnou a poklidnou atmosféru pro setkání a obohacující strávení sobotního
dopoledne.
Vyzýváme tímto opět všechny ty,
kteří něco pěstují, chovají, vyrábí nebo
umí, aby se trhů zúčastnili. Ochotně
vám poskytneme i naše krásné dřevěné stánky. Rádi budeme i za tipy a kontakty na „prodejce“, které byste na trhy

Ročník 1933
V roce 2013 se dožívají občané ročníku narození 1933 významného jubilea – 80 let. Protože se již asi nesejdeme, chtěl bych jim alespoň touto formou
popřát stálé zdraví, rodinnou pohodu, lásku a štěstí. Prosím, vzpomeňte na své
kamarády a spolužáky z fryštácké školy, kteří již mezi námi nejsou. Nezapomeňte
i na ty, kteří nám dali vzdělání a připravili nás do života – např. páni učitelé Kubát,
Velísek, Sedláček a spousta dalších.
Rostislav Svačina
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vy rádi viděli. Uvítáme také nové nápady, podněty či vaši kritiku. A samozřejmě jsou vítáni všichni, kdo by se rádi
podíleli na organizaci trhů nebo jen na
přípravě či úklidu. Vážně nám to velmi
pomůže.
Dalším vývojovým krokem v pořádání
farmářských trhů ve Fryštáku bylo dělat
tzv. „malé trhy“, a to každý pátek. Zjistili jsme, že opravdu nejvýhodnějším místem je přímo Náměstí Míru. Tříměsíční
zkušební provoz se ujal a my bychom
velmi rádi pokračovali i letos. Od dubna
se tedy snad můžete těšit na 4 stánky
s kvalitním zbožím, vždy v pátek přímo
na náměstí. Rádi bychom vás prostřednictvím Fryštáckých listů a webu Města
Fryšták vždy s měsíčním předstihem
informovali o tom, co přesně můžete
v ony konkrétní pátky očekávat. Opět to
bude zelenina, mléčné výrobky, pečivo
a další.
Těšíme se na vaši přízeň a podporu,
na setkání s vámi a přejeme všem zdraví a příznivé životní události.
Za o.s. Fair Play Fryšták
Jim Čedila a Toří Sarný.

Kino Fryšták Vás zve na přednášku
Viktora Karlíka (www.baobaby.org)
STAVBY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
Konstrukční systémy, vlastnosti, zajímavé realizace
v ČR a ve světě, legislativa, potenciál pro 3. tisíciletí,
rostoucí domy (90 min.)

Kinosál ve Fryštáku
(vzadu průchodem kolem radnice)

7. 3. 2013, 18.00 h • Vstupné 40 Kč

FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2013

AUTO – PNEU – SERVIS FRYŠTÁK
(areál ZDV Fryšták)
KOMPLETNÍ PŘEZUTÍ 4 KS PNEU JIŽ ZA:
Osobní vozy plechové disky. . . . . . . 399 Kč
Osobní vozy AL disky . . . . . . . . . . . . . 499 Kč

CENOVÁ NABÍDKA PRO VŠECHNY

jaro
e
m
j
te
Přiví s
KCÍ
A
U
VO
s!
CENOpneuservi
na

Plnění plynem SECUR PNEU + 40,- Kč /pneu

Nově nabízíme kvalitní a cenově dostupné
é
opravy osobních a dodávkových vozidel
všech značek.
Osobní přístup a vstřícné prostředí.
Výborné ceny pro ND Škoda a ostatní značky
ky vozidel.
Diagnostika vozidel.

Kontakt: 732 717
7 814 • 777 262 829
AUTOSERVIS FRYŠTÁK – POSTARÁME SE O VAŠE AUTO I O VÁS
TESAŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

Skalička Stanislav

■
■
■
■
■
■

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

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

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

nabízí:
DODÁVKU I MONTÁŽ
krytiny všech typů, střešních oken,
sádrokartonů na novostavby
i rekonstrukce.
SLEVY na vybrané krytiny až 35 %!

Tel. 776 696 135

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

Tel. 777 550 621, 608 749 219

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

AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE

SKORO kompl. autovrak = 500 Kč

placená inzerce
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AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
Josef Kolář, Kašava č. 4

Objednávky a příp. informace na

Tel.: 608 574 131

E-mail: kolarbus@seznam.cz

Město Fryšták
a Fryštácká Javořina
Vás srdečně zvou na

Valašské setkání 2013
v pátek 22. března od 19 hodin
v kulturním domě ZDV Fryšták
Účinkují
Fryštácká Javořina
Malá muzika Nauše Pepíka
Vacenovjáci
Vlčovanka (SK)
Pořadem provází
Ivana Slabáková a Karel Hegner
Cena vstupenek 150 Kč
Akci podpořili: město Fryšták, DH Fryštácká Javořina, Kulturní fond Zlínského kraje, město Zlín, Autoservis Daníček, s.r.o. a ZDV Fryšták.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ
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