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POZVÁNKY

Je tu zima...

Je tu zima,
to je prima.
Venku sněží,
kluci běží,
jdu za nimi.
Svítí nebe,
všechny zebe,
berem sáně,
hopnem na ně.
Už se jede!
Jedu z kopce,
brzdím prudce,
holky ječí,
kluci kvičí,
ztrácím krpce!
Hvězdy hasnou
oblohou krásnou.
Letí mraky,
tož my taky.
Všichni žasnou.
Klárka S.

Sdružení rodičů a přátel školy
ve Fryštáku Vás srdečně zve na

RODIČOVSKÝ PLES,
v sobotu 27. února 2010
v kulturním sále ZDV Fryšták.
Začátek je v 19.30.
Bohatá tombola a občerstvení.
K tanci a poslechu hraje Focus Rock.
Vstupné 80,- Kč.

V sobotu 13. února
proběhne ve Fryštáku
tradiční masopustní

VODĚNÍ MEDVĚDA.
Sraz všech zájemců (v kostýmech)
je v 8.00 hod.
u hostince Lepa v Dolní Vsi.
Všechny srdečně zvou organizátoři.

Občanské sdružení Vítová
a Dobrá nálada Vítová
vás zvou na

MAŠKARNÍ KARNEVAL,
v pátek 5. února od 17 hodin ve
víceúčelové budově na Vítové.
Je připraven program pro děti
a také letos proběhne
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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OS Dobrá nálada Vítová
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KOŠT SLIVOVICE 2010
v sobotu 6. února od 17. hodin
ve víceúčelové budově ve Vítové.
Přineste s sebou 0,5 litru slivovice
a přihlaste se do soutěže.
Vezměte i něco na zakousnutí.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 15/2009/V ze dne 16. prosince 2009 (Výběr)
• ZMF schvaluje program jednání ZMF
č. Z 15/2009/V dne 16. 12. 2009
v souladu s obdrženou pozvánkou ze
dne 04. 12. 2009 vč. jeho doplnění
o bod č. 11 Žádost manž. T. a P. Gazdových, Fryšták, o prodej měst. poz. poz.
p. č. 440/16, k. ú. Vítová, ob. Fryšták,
o vým. 518 m², o bod č. 12 a Nabídku
Ing. M. Ševčíka a S. Zatloukalové na
prodej objektu č. p. 1 (Hrubá hospoda)
na pozemku p. č. 573, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, a o bod č. 13 Návrh RO MF č.
22/2009 – Přijetí neinvestiční dotace
na volby ve výši 2.020,- Kč.
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání ZMF č. Z 14/2009/V ze
dne 30. 11. 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání RMF č. R 19/2009/V ze dne 07. 12.
2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů městu Fryštáku ke dni 15. 12. 2009 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k aktuálnímu dni bez
připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 21/2009 –
Úprava rozpočtu v návaznosti na schválené výdaje.
• ZMF s platností od 1. ledna 2010
schvaluje do data schválení rozpočtu
města Fryštáku na rok 2010 ve smyslu ust. § 13 zákona č. 250/2000 Sb,
rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
v platném znění, pro zajištění hospodárného nakládání s ﬁnančními prostředky

města Fryštáku v počátečních měsících
roku 2010 rozpočtové provizórium, jehož pravidla se stanovují takto: celkové
měsíční výdaje města Fryštáku mohou
odpovídat maximálně skutečnosti 1/12
(jedné dvanáctině) celkových daňových
a nedaňových příjmů a dotací (mimo kapitálových) roku 2009.
• ZMF schvaluje dokument Zásady pro
poskytování cestovních náhrad členům
ZMF v r. 2010.
• ZMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu na akci Oprava části komunikace Vítovská v úseku od točny po č.
p. Vítová 9.
• ZMF schvaluje vítěze zakázky, který
podal nejvýhodnější nabídku, a to ﬁrmu
SKAVO, spol. s r. o., Zlín - Kostelec.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, zast Mgr.
L.Doleželem, starostou města, a fou
SKAVO, spol. s r. o., Zlín – Kostelec za
účelem realizace opravy části komunikace ul. Vítovská a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF v souvislosti s přípravou nového
Územního plánu města Fryštáku ukládá pořizovateli Územního plánu města
Fryštáku Ing. arch. J. Kudělkovi prověřit
možnost těchto změn:
- zrušení koridoru pro původně zamýšlený obchvat města;
- vyčlenění dalších možných ploch pro
průmyslovou a komerční zónu;
- rozšíření ploch pro sportoviště;

- vyčlenění a přehodnocení ploch pro
bydlení;
- vyčlenění ploch pro parkování;
- vyčlenění plochy pro nový hřbitov
- aktualiz. ÚP z hlediska vývoje území
• ZMF bere na vědomí zprávy Finančního výboru při ZMF ve věci plnění rozpočtu, stavu účtů města a návrhu rozpočtových opatření bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informaci předsedy Kontrolního výboru při ZMF, že zasedání výboru nebylo svoláno.
• ZMF neschvaluje prodej pozemku
p. č. 440/16, k. ú. Vítová, ob. Fryšták,
o výměře 518 m², T. a P. Gazdovým,
Fryšták, z důvodu, že předmětný pozemek není určen k zástavbě RD a nejde
o nezbytně nutný prodej v zájmu města.
• ZMF bere na vědomí nabídku Ing. M.
Ševčíka a S. Zatloukalové na prodej objektu č. p. 1 (Hrubá hospoda) na pozemku p. č. 573, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták.
ZMF ukládá starostovi zajistit prohlídku
jmenovaného objektu.
• ZMF schvaluje RO MF č. 22/2009 Přijetí ﬁnančních prostředků ve výši
2.020,- Kč v souvislosti se zrušením voleb do PS PČR. (Výdaje nejsou označeny přímo na příslušném paragrafu 6114
týkající se voleb, protože výdaje byly na
tomto paragrafu a dané položce rozpočtovány z vlastních prostředků před přijetím této dotace. Proto výdaj posiluje
vybranou položku, konkrétně služeb na
místní správě).

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 20/2009/V ze dne 28. prosince 2009 (Výběr)
• RMF v návaznosti na výsledky výběrového řízení – zakázky malého rozsahu
bere na vědomí aktualizovanou cenovou nabídku spol. Kartograﬁa Praha, vítěze této soutěže, ve věci pořízení skládaných map města Fryštáku a ukládá
Ing. M. Jaškovi začlenit předpokládané
výdaje do návrhu rozpočtu města na r.
2010.
• RMF bere na vědomí nabídku J. Zimovčáka, zastupujícího fu Kolomazník
Group, spol. s r. o., ve věci realizace
energeticky úsporných opatření u obecních objektů za účelem snížení nákladů
na jejich vytápění a nereﬂektuje na tuto
nabídku z důvodu již přijatých opatření.
• RMF bere na vědomí nabídku J. Zimovčáka na uspořádání besedy o cestování po světě – o cyklistických závodech
a ukládá Mgr. P. Nášelovi prověřit možnost a podmínky zajištění besedy pro
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žáky základní školy a občany města.
• RMF bere na vědomí nabídku společnosti TILI Czech Republic, s. r. o., Korunní 104/810, 101 00 Praha 10, na
dodání elektromobilu a vybudování a
provoz nezbytné infrastruktury a ukládá
místostarostovi zajistit osobní prezentaci této nabídky za účelem konkretizace nabídky pro potřeby dalšího projednání předložených materiálů v orgánech
města.
• RMF schvaluje uzavření pracovní
smlouvy mezi městem Fryšták, a pí A.
Zapletalovou, Fryšták, na dobu určitou,
a to za účelem výkonu funkce knihovnice a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje Interní směrnici města
Fryštáku č. 02/2009 - Zajištění stravování zaměstnanců města Fryštáku
v roce 2010.

• RMF bere na vědomí ukončení platnosti pracovní smlouvy, uzavřené mezi
městem Fryšták a Bc. H. Ančincovou,
a to ke dni 31. 12. 2009 bez připomínek a vyslovuje tímto poděkování za
vzornou spolupráci.
• RMF schvaluje úhradu faktury za účelem úhrady nákladů spojených se sečením, hnojením, závlahou části hřiště
vyčleněné pro provoz tréninkového hřiště Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Fryštáku v roce 2009.
• RMF schvaluje poskytnutí ﬁnančního
příspěvku – peněžitého daru zařízení
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Zlín.
• RMF ukládá Ing. J. Görigovi, předsedovi výboru pro rodinu, projednat možný přínos činnosti zařízení Centrum pro
zdravotně postižené Zlínského kraje,
Zlín - pro občany města Fryštáku.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2010

• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták a spol. TURISTICKÉ ZNÁMKY, s. r. o., Rýmařov
za účelem pořízení 200 ks turistických
známek a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy • RMF schvaluje stanovení prodejní
ceny turistických známek města Fryštáku v celkové výši 25,-Kč včetně DPH
za kus a schvaluje prodej těchto známek prostřednictvím Městské knihovny
Fryšták a zařízení Dům Ignáce Stuchlého Fryšták.
• RMF schvaluje ukončení platnosti
smlouvy o výpůjčce městského pozem-

ku p.č. 424, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
a to dohodou ke dni 31. 12. 2009,
a pov. starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí Oznámení o splnění podmínek přijatelnosti mikroprojektu s názvem Myšlenkou Štefánika k
obnově a rozvoji tradic fryštácko – kanianských bez připomínek.
• RMF s platností k 01. 01. 2010 schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro období r. 2010.
• RMF schvaluje RO MF č. 23/2009 –
úpr. rozpočtu ve výši /-+ 69.950,-Kč.
• RMF schvaluje RO MF č. 24/2009 –
úpr. rozpočtu ve výši /-+ 50.000,- Kč.

• RMF ukládá místostarostovi R. Dupalovi ve spolupráci se stavební komisí
a odborem správy majetku města projednat tuto žádost v rámci místního šetření.
• RMF schvaluje Interní směrnici města
Fryštáku č. 03/2009 - Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města
Fryštáku v r. 2010.
• RMF schvaluje ukončení platnosti
smlouvy o pronájmu městských pozemků p. č. 421 a 422, oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, a to dohodou ke dni 31.
12. 2009, a pověřuje starostu podpisem této dohody.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 1/2010/V ze dne 20. ledna 2010 (Výběr)
• RMF schvaluje Provozní řád Informačního systému datových schránek a organizace spisové služby města Fryštáku.
• RMF bere na vědomí Závěrečné vyhodnocení akce „Chodník Fryšták
– Žabárna – II. etapa – ISPROFOND
5727510032.
• RMF bere na vědomí nabídku Regionální poradenské agentury Brno na
poskytnutí poradenské činnosti k dotaci ze SFŽP na projekt Mateřská škola
ve Fryštáku – Realizace úspor energie
a nereﬂektuje na ni z důvodu záměru
realizace výběrového řízení na zajištění
nabízených služeb.
• RMF schvaluje vzor darovací smlouvy
ve věci poskytnutí příspěvku na provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
Městem Fryšták a p. R. Zapletalem,
Fryšták - Lukovské, pro výkon „Veřejné
služby“ v rozsahu 30 hodin měsíčně
a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření pojistné
smlouvy pro účely krytí odpovědnosti za
škody na majetku nebo zdraví, kterou
osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena, a to ve
prospěch p. R. Zapletala, Fryšták - Lukovské v rámci výkonu „Veřejné služby“
a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
• RMF ukládá Mgr. P. Nášelovi neprodleně jednat s M. Heřkovičem o možnosti realizace velikonočního koncertu
komorního smíšeného sboru CANTICUM CAMERALE s podmínkou návrhu
smlouvy.
• RMF v návaznosti na návrh ředitele
Základní školy Fryšták souhlasí s místem, termínem a dobou konání zápi-

su do ZŠF v úterý 09. února 2010 od
13.00 hodin do 17.00 hodin pro školní
rok 2010/2011.
• RMF bere na vědomí oznámení o tom,
že tři klienti neuzavřeli smlouvu o poskytování sociálních služeb, nabídnutou Domovem s chráněným bydlením
Fryšták.
• RMF nereﬂektuje na žádost ředitelky
Domova s chráněným bydlením Fryšták
ve věci možnosti poskytnutí bytového
fondu s tím, že město Fryšták v současně době nedisponuje žádnými volnými
byty.
• RMF bere na vědomí dopis Ing. M. Šojdrové, poslankyně PSP ČR, adresovaný
ministru práce a sociálních věcí JUDr. P.
Šimerkovi, a to ve věci žádosti o změnu
vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se stanovují úhrady za poskytované služby.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi městem Fryšták a pí
A. Sanitrníkovou ml., Vítová za účelem
výkonu funkce zástupce správce objektu č. p. 100, Vítová, a to v době od 21.
1. do 31. 12. 2010 a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF souhlasí s využitím prostor objektu č. p. Vítová 100, Fryšták, ke cvičení
jógy a skupiny Vitovecká 1 bezplatně.
• RMF schvaluje výpůjčku části objektu
č. p. 100 Vítová, a to místnost č. 109
o vým. 32 m² (prodejna), místnost č.
112 o vým 6,3 m² (sklad), místnost č.
113 o vým. 1,1 m² (WC), místnost č.
114 o vým. 2,3 m² (šatna), místnost č.
115 o vým. 1,9 m² (předsíň), místnost
č. 116 o vým. 4,95 m² (chodba), místnost č. 117 o vým. 1,1 m² (úklid), vše
ve prospěch o. s. Dobrá nálada Vítová,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části
objektu č. p. 100 Vítová mezi městem
Fryšták a o. s. Dobrá nálada Vítová, na

dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, s podmínkou
úhrady nákladů na energie ve smyslu
platného ceníku distributorů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
4 k nájemní smlouvě na pronájem prostor vodárenského objektu na poz. p.
č. 147/9 v k. ú. Vítová, ob. Fryšták, ze
dne 29. 07. 1997, ve znění dodatků č. 1
– 3 uzavřené mezi smluvními stranami
Městem Fryšták spolu se společností
Vodovody a kanalizace, Zlín, (uživatel
nemovitosti), oba subjekty ve smlouvě
označené jako pronajímatel a nájemce
– Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,
Praha 4, kterým se mění způsob vyúčtování spotřebované elektrické energie
nájemcem, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí žádost pí I. Branné ve věci posílení spojů – linek po 21.
hodině ze Zlína do Fryštáku s tím, že
tuto žádost uplatnila u autodopravce již
v roce 2009 se závěrem, že vzhledem
ke stávajícímu nastavení linek, jejich
nevytíženosti a případným zvýšeným
nákladům nelze autodopravcem navyšovat další spoje nad stávající rámec
(město nemůže ﬁnancovat dopravní
obslužnost nad rámec smlouvy se Zlínským krajem).
• RMF neschvaluje konání kulturního
pořadu ke 190. výročí narození Boženy
Němcové.
• RMF bere na vědomí zvýšení sazby
DPH a schvaluje její uplatnění u nájemného za zařízení v prostorách objektu
u Zdravotního střediska u dotčených
nájemníků, tj. zvýšení nájmu za zařízení
o jeden procentuální bod DPH.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
a Přílohu č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, uzavřené dne 1. 7.
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2004 mezi městem Fryšták, a MUDr. E.
Pavlákovou, Ostrata, kterým se s platností od 1. 1. 2010 z důvodu zvýšení
DPH upravuje cena za zařízení nebytového prostoru za rok za nájem, služby
a zařízení a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
a Přílohu č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, uzavřené dne 20. 4.
2004 mezi městem Fryšták a MUDr. I.
Gergelem, Zlín, kterým se s platností
od 1. 1. 2010 z důvodu zvýšení DPH
upravuje cena za zařízení nebytového
prostoru za rok za nájem, služby a zařízení a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
a Přílohu č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, uzavřené dne 1. 7.
2004 mezi městem Fryšták, a MUDr.
Z. Roubalíkovou, Zlín, kterým se s platností od 1. 1. 2010 z důvodu zvýšení
ZPRÁVY

Z

DPH upravuje cena za zařízení nebytového prostoru za rok za nájem, služby
a zařízení a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí udělení zlaté
medaile prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve – občanům města Fryštáku p.
V. Bačůvkovi a R. Hřebačkovi s tím, že
rada města vyslovuje poděkování těmto občanům za ochotu darovat krev pro
zdraví a záchranu života a uděluje tímto
ocenění oběma občanům - viz příloha
tohoto zápisu a ukládá Komisi pro občanské záležitosti zajistit předání těchto ocenění v rámci slavnostního aktu.
• RMF schvaluje ke dni 21. 1. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky částí městského pozemku p. č. 954/1 k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, o výměře do 140 m²,
a to p. J. Tomanovi, Fryšták, na dobu
neurčitou, a uzavřít s ním příslušnou
smlouvu.
• RMF schvaluje ke dni 21. 1. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky částí měst.
poz. p. č. 954/1 k. ú. Dolní Ves, ob.

Fryšták, o vým. 50 m², a to p. M. Truhlářovi, Fryšták, na dobu neurčitou, a uzavřít s ním příslušnou smlouvu.
• RMF bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Základní školy Fryšták,
za období 01/2009 – 10/2009 bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Mateřské školy Fryšták,
za období 01/2009 – 10/2009 bez připomínek.
• RMF schvaluje poskytnutí ﬁnančního
příspěvku žákům Základní školy Fryšták
na lyžařský výcvikový kurz, který se
koná v termínu od 17. 1. - 22. 1. 2010
na chatě Spartak v Javorníkách, a to
formou úhrady nákladů na dopravu.
• RMF schvaluje výkon regionálních knihovnických služeb, které bude pro místní knihovny Držková, Hvozdná, Kašava,
Lukov, Lukoveček, Ostrata a Vlčková
vykonávat Městská knihovna Fryšták
v roce 2010, schvaluje uzavření příslušné smlouvy, a pověřuje starostu
jejím podpisem.

RADNICE

Zasílání informací pomocí SMS zpráv
Vážení spoluobčané,
Městský úřad ve Fryštáku pro Vás zřídil novou službu - informování pomocí SMS
zpráv. Přihlášeným občanům budou zasílány SMS zprávy o mimořádných událostech, odstávkách vody, elektrické energie, plynu, případně další důležité informace.
Abyste mohli přijímat SMS, prosíme vás, o přihlášení se do systému pomocí SMS
zprávy, ve které uvedete svoje jméno a adresu – viz níže.
1. Přihlášení se do systému k odběru SMS zpráv:
FRYŠTAK mezera REG mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO hvězdička ULICE hvězdička ČÍSLO ORIENTAČNÍ
• Příklad zasílané SMS zprávy:
FRYSTAK REG ANO Novak Petr*Masarykova*20
(před a za hvězdičkou nesmí být mezera)
SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše prosím pište bez diakritiky. Odesláním SMS zprávy na číslo 900 77 03 (přihlášení se k odběru SMS
informací) dáváte současně souhlas k tomu, že Vám mohou být příslušné SMS
zprávy zasílány. Při správném odeslání SMS zprávy ihned obdržíte zpětnou SMS,
která potvrzuje přihlášení se do databáze. Zasílané SMS informace jsou pro Vás
bezplatné a Vy platíte pouze odeslání SMS zprávy na číslo 900 77 03 ve výši 3,- Kč
(vč. DPH).
Ukončení odběru zpráv můžete provést opět zasláním SMS v předepsaném stavu,
kde slovo ANO nahradíte slovem NE.
• Příklad zasílané SMS zprávy: FRYSTAK REG NE
Pozn.: Přihlašování, změny nebo odhlašování můžete vyřídit i osobně na MěÚ
Fryšták, kdy po vypsání a podepsání anketního lístku budete zařazeni do systému.
2. SMS podatelna – zaslání SMS zpráv občany přímo na MěÚ ve Fryštáku:
MUF mezera text Vaší SMS zprávy
• Příklad zasílané SMS zprávy:
MUF Prosím o odvoz popelnic. Petr Novák, Masarykova 20. Děkuji.
(prosíme občany o uvedení kontaktu, podpisu)
Tyto zprávy odesílejte z Vašeho mobilu vždy jen na číslo 900 77 03.
Jen samé dobré informace Vám přeje
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města
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JÍZDNÍ ŘÁDY
Milí čtenáři Fryštáckých listů.
V dřívějších letech byly součástí našeho časopisu také vložené jízdní řády
(odjezdy a příjezdy autobusů z Fryštáku).
Vzhledem k tomu, že od začátku letošního roku byl náklad časopisu navýšen o 100 % a ne všichni občané mají
o tyto tištěné jízdní řády zájem (existují
i jiné možnosti, jak tyto informace získat např. internet, telefon apod.) a samozřejmě i z ekonomických důvodů bylo
vedením města rozhodnuto, že jízdní
řády ve Fryštáckých listech zveřejňovat
nebudeme.
Zároveň bychom však zejména
starší občany, kteří nové komunikační
prostředky nevyužívají, nechtěli o tento
servis připravit, a proto jsme připravili
malou změnu.
V případě, že máte zájem o tyto
stručné výpisy z jízdních řádů (tak jak
nám je dodaly dopravní společnosti)
můžete si je zdarma vyzvednout v úředních hodinách v podatelně radnice.
Děkujeme za pochopení.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2010

INFORMACE
z evidence obyvatel MF

Anketa – pečovatelská služba, osobní asistence

Ke dni 1. 1.2010 byl stav obyvatel
města Fryštáku 3.666 osob.
Podle místních částí:
Místní část
- Fryšták
- Dolní Ves
- Horní Ves
- Vítová
Celkem 3.666 obyvatel.

obyvatel
1.469
548
1.392
257

Ve Fryštáku je přes cizineckou policii přihlášeno 29 cizinců.
Počet obyvatel podle stavu:
- svobodní
- ženatý či vdaná
- vdovec či vdova
- rozvedení

1.374
1.795
264
233

Z celkového počtu 3.650 občanů je
1.894 žen a 1.772 mužů.
Počet obyvatel se oproti loňskému
1. 1. 2009 zvýšil o 16 osob.
Dana Konečná
Evidence obyvatel MěÚ Fryšták

V poslední půlce prosince 2009 proběhla v našem městě anketa – pečovatelská
služba, osobní asistence. Každá domácnost obdržela prostřednictvím pošty dotazník, který mohla vyplnit a odevzdat na město Fryšták.
Do anketního koše se vrátilo celkem 24 vyplněných dotazníků, z nichž:
- 20 občanů by mělo o nabízené služby zájem v budoucnu
- 2 lidé napsali, že vítají tuto aktivitu, ale v současné době služby nepotřebují
- 2 lidé by měli o nabízené služby zájem ihned
Z uvedeného vyplývá, že v současné době není možné tuto službu v našem
městě rozběhnout. Možná to bude pro někoho zklamáním, ale reaguje se pouze na
skutečný zájem občanů. Pokud se mám nad anketou zamyslet osobně, domnívám
se, že výsledek není příliš objektivní.Spousta opravdu potřebných lidí ani nemůže
na radnici anketní lístek odnést z důvodu vlastní nemohoucnosti. Pokud se do dění
nezapojí vlastní rodina a nevykáže zájem.
Dále se domnívám, že v mnoha případech hraje svou roli také zachování určité
anonymity.
Možná se také spousta potencionálních klientů zalekla platby za poskytovanou
péči. Přitom v mnoha případech by se mohl vyřídit tzv. příspěvek na péči, na který
má spousta lidí nárok.
Z tohoto příspěvku, který může činit 4 až 12.000,- Kč měsíčně, by se mohla
poskytovaná péče hradit.
V závěru bych chtěla říci, že možná byla tato anketa takovým prvním impulsem
k rozběhnutí této služby v našem městě. Domnívám se, že pokud by zájem a skutečná potřeba ze strany občanů vzrůstala, není vyloučeno, že by se nabízená pomoc
někdy v budoucnu nerozběhla.
V případě nějakých dotazů můžete kontaktovat členy výboru pro rodinu: Ing.
Jana Göriga a Janu Jasenskou, 737 040 427, e-mail: jajasenska@seznam.cz
Za výbor pro rodinu Jana Jasenská

Termíny jednání
ZMF v roce 2010

STATISTIKA ROKU 2009
– matrika, evidence obyvatel, OP, KPOZ
Sňatky ve Fryštáku uzavřené,
- z toho 1 v Lukovečku
- z toho církevní
Fryšt. obč. uzavřelo sňatek

23
9
37

Rozvodů fryšt. občanů
Zápisů rozvodů do matriky
Dodatečné zápisy do matriky
Úmrtí na území Fryštáku
- Lukovečka
Fryšt. obč. zemřelo

8
9
2
13
0
29

Dětí narozeno
Přihlášeno osob do Fryštáku
Odhlášeno z Fryštáku osob

35
71
63

Potvrzení vydaná matrikou
Hlášení doruč. adresy
Potvrzení o změně stavu
/po sňatku/
Potvrzení o změně stavu
/rozvod, ovdovění/
Potvrzení o změně TP i v obci
Rozhodnutí o zruš. TP
Úřední sdělení z matriky
z evidence obyv.

9
3

Vrácení příjmení po rozvodu
Rozhodnutí o změně příjmení
Duplikátů matričních dokladů

48
27
78
6
10
12
3
1
9

Nahlédnutí do matriky
Určení otcovství
Vysvědčení o práv. způsob.
Zápis do zvláštní matriky

1
8
0
2

Žádosti o výpis z rejstř. trestů
/fyzicky/
1
Osvědčení pro církev
9
Ověřovacích položek
celkem
1.964
Z toho
1.334/Kon., 628/Plš., 2/Hol.
Žádostí o OP
272
Potvrzení o OP
54
Žádostí o Osv. o st. obč. ČR
13
KPOZ – vítání – obřady/37 dětí/ 9
Jubilantů /z toho 41 návštěv/ 156
Zlaté svatby
5
/4 návštěvy, 1 obřad/
Diamantové svatby /2 návštěvy/ 2
Smuteční rozloučení za MF 12 + 3
CZECH POINT
– výpisy – Rejstřík trestů
37
Výpis bodů řidičů
9
Obchodní rejstřík
19
Katastr nemovitostí
70
Živnost. registrace
2
Dana Konečná

27. 1., 24. 2., 17. 3., 28. 4., 26. 5.,
30. 6., 25. 8., 29. 9., 20. 10., 22. 10.,
5. 11.

Termíny jednání
RMF v roce 2010
13. 1., 25. 1., 10. 2., 10. 3., 31.
3, 14. 4., 12. 5., 9. 6., 23. 6., 14. 7.,
11. 8., 8. 9., 13. 10., 27. 10.

Termíny svozu odpadů
Fryšták 2010
• KOMUNÁLNÍ ODPAD
Svoz 1 x za 2 týdny po celý rok
2. 1., 15. 1., 29.1., 12. 2., 26. 2., 12. 3.,
26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6.,
18. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8.,
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11.,
19. 11., 3. 12., 17. 12., 31. 12.
• PLASTY
Sáčkový svoz plastů 1x měsíčně
13. 1., 10. 2., 10. 3., 7. 4., 12. 5., 9. 6.,
14. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11.,
8. 12.
• PAPÍR
Svoz papíru 1x za 2 měsíce
28. 1., 26. 3., 27. 5., 29. 7., 23. 9.,
25. 11.
• NEBEZPEČNÝ ODPAD
21. 3., 12. 9.
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Ceník služeb 1/2009 MF s účinností od 1. 1. 2010
(úprava o zákonné zvýšení DPH)
1. PÍSKY A KAMENIVO
Služba
Písky/doprava
Žlutý písek - 1 m3
Potěrák - 1 m3
Kamenivo těžené 16-32 - 1 m3
Kamenivo drcené 4-8 mm - 1 m3
Kamenivo drcené 8-16 mm - 1 m3
Kamenivo drcené 11-22 - 1 m3
Kamenivo drcené 16-32-63 mm - 1 m3
Vlastní doprava - odpočet (platné za množství 1 m3)
Vlastní naložení - odpočet (platné za množství 1 m3)
Doprava mimo Fryšták - Avia (Kč/km)
Doprava mimo Fryšták - Multicar (Kč/km)
2. MONTÁŽNÍ PLOŠINA, VÁLEC
Služba
Ostatní
Práce válcem (Kč/motohodina)
Plošina
Práce plošinou (Kč/motohodina)
Přesun plošiny (Kč/km)
3. PRONÁJEM KONTEJNERU
Služba
Kontejner
Přistavení kontejneru - občan (firma)

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

580
538
638
790
681
672
597
59
30
13
11,5

696
646
766
948
817
806
716
71
36
16
14

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

378

454

378
13

454
16

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

202

242

4. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – PRODEJ DŘEVA
Prodáváno bude pouze dřevo vytěžené z mýtní těžby, z prořezávek, polomů, napadené
atd. za tržní ceny. Jedná se o prodej dřeva v rámci výkonu veřejné správy v souladu s
výkonem údržby a správcovství lesa.
5. INZERCE VE FL
Služba
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
Inzerce FL
inzerce - ČB - A4
1000
1200
inzerce - ČB - A5
500
595
inzerce - ČB - A6
250
300
inzerce - ČB - A7
125
150
inzerce - ČB - A8
60
72
inzerce - B - A4
1500
1800
inzerce - B - A5
750
900
Inzerce - B - A6
375
450
inzerce - B - A7
200
240
Programy čajovny, DISu, pozvánky na kulturní a sportovní akce ve Fryštáku pořádané
neziskovými organizacemi – do formátu A5 – zdarma, formát A4 dle ceníku inzerce.
Názory, dojmy a zprávy z uskutečněných akcí – max. 1 strana A4 i s fotem - zdarma.
Poděkování za účast při posledním rozloučení – zdarma.

6. INZERCE NA WWW.FRYSTAK.CZ
Služba
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
www
inzerce na webu
504
605
1. Inzerce komerční :
a) firemní logo, podrobné údaje o firmě, kontakty, odkazy – uvedeno v tabulce
b) firemní – živnostníci (pouze název služby, telefon, otevírací doba) - zdarma.
2. Inzerce nekomerční – pozvánky na akce krátkodobého charakteru, informace a pozvánky neziskových organizací – zdarma.
7. HLÁŠENÍ MÍSTNÍM ROZHLASEM
Služba
Cena bez DPH
Cena vč. DPH
Hlášení
Oznámení komerční (jedno hlášení)
50
60
Oznámení nekomerční – přerušení dodávek energií, oznámení MÚ, kulturní a sportovní
pozvánky na akce konané ve Fryštáku a jiná důležitá sdělení občanům – zdarma.
8. Kopírovací služby
Služba
Kopírování
ČB fotokopie A4
ČB fotokopie A3
9. PRODEJ PUBLIKACÍ
Služba
Prodej publikací
Kniha - Město Fryšták
Brožura - Fryšták 1356-2008
Pohlednice Fryšták

Turistická známka
10. PRONÁJMY NEMOVITOSTÍ A BYTŮ
a) Pronájem kinosálu
Pronájem
Kinosál
Pronájem sálu - akce vzdělávací, osvěta (Kč/hod.)
Pronájem sálu - akce komerční (Kč/hod.)

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

1,68
2,52

2
3

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

138
18
4,60

152
20
5

20,80

25

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

100
300

120
360

b) Pronájem víceúčelového objektu Vítová
Pronájem
Cena bez DPH
Víceúč. objekt
Nájem objektu - nekomerční akce (paušál)
252
Nájem objektu - komerční akce (paušál)
252
Nájem objektu - komerční akce (hodinová sazba)
353
nájem objektu - soukr. společenské akce (paušál)
546
Akce města, osadního výboru a akce pro děti a mládež – zdarma.
(Veškeré škody a rozbité nádobí hradí nájemce).
Ve Fryštáku dne 30. prosince 2009
Ceník o DPH upravil : Ing. M. Jašek.

Cena vč. DPH
302
302
424
655

Mgr. Lubomír Doležel,
starosta

Zimní údržba komunikací ve Fryštáku
Vážení občané - řidiči,
rádi bychom poděkovali všem těm,
kteří v tomto zimním období neparkují
se svými vozy na komunikacích či chodnících našeho města.
Také letošní zima přišla s pořádnou
sněhovou nadílkou, a proto v zájmu
bezpečnosti nás všech je nutné, aby
vozidla Technických služeb mohla včas
a bez problémů zajistit sjízdnost městských komunikací.
Bohužel se stále setkáváme i s těmi
bezohlednými, kteří nedodržují podmínky Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, v platném
znění:
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§ 25 Zastavení a stání
odst. 3) Při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro oba směry
jízdy.
Odst. 4) Při zastavení a stání nesmí
řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí
z řady stojících vozidel. Při zastavení
a stání vedle vozidla s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce
pohybově postiženou“ musí ponechat
boční odstup nejméně 1,2 m.
Bohužel vozidla parkující podél
městských komunikací značně kompli-

kují možnost výjezdu obyvatelům přilehlých domů (a ti jsou pak nuceni odklízet
sníh nejen ze svého vjezdu, ale i z části
zablokované vozovky), tak i pracovníkům technických služeb. Abychom předešli případným problémům, znovu vás
žádáme o parkování zejména v těchto
zimních měsících na svých pozemcích,
parkovištích, případně tak, aby bylo
možno udržovat pokud možno celou
plochu vozovky.
Ještě jednou všem děkuje za pochopení.
Radomír Dupal
místostarosta Fryštáku
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2010

Místní poplatky v roce 2010
Vážení občané, v roce 2010 dochází ke změně v placení místního poplatku za psa, a proto někteří občané obdrží do
svých schránek začátkem roku předvyplněné složenky dvě – za komunální odpad a také nově za psa.
• INFORMACE K PLATBĚ SLOŽENEK
Pokud údaje na složenkách budou odpovídat skutečnosti, má poplatník tři možnosti úhrady:
a) platba v hotovosti v pobočce České spořitelny ve
Fryštáku na účet města (bez poplatku);
b) platba na základě obdržené složenky přes poštu;
c) bezhotovostní platba převodem na účet KB Zlín
19-3724661/0100.
Věnujte, prosím, velkou pozornost při zvolené možnosti úhrady v případě a) a c), a to ve vyplňování variabilního
symbolu z důvodu prokazatelnosti plátce a příslušného poplatku.
Platby za převod peněžních prostředků z bankovního účtu
na účet se řídí aktuálními ceníky domovských peněžních
ústavů, u kterých má daný plátce účet zřízen.
V případě, že skutečnost bude odlišná od zaslaného
předpisu, musí se občan dostavit na MěÚ Fryšták k odpovědné pracovnici (odpady - ing. V. Doleželová, dveře č. 110,
psi - paní I. Plšková, dveře č. 217), kde bude provedena
změna předpisu podle skutečnosti.
• INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
Sazba poplatku ze psů dle čl. 7, OZV č. 3/2003 za kalendářní rok činí: a) za psa 100 Kč, b) za druhého a každého dalšího psa 150 Kč, c) zvýšená sazba u psů chovaných
v obytném domě s více než dvěma byty 200 Kč, d) za druhého a každého dalšího psa podle písm. c) 300 Kč. Poplatek
je splatný nejpozději ke dni 28. února příslušného kalendářního roku.
• INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku na osobu v roce 2010 činí 485,- Kč.
Osvobození a úlevy jsou speciﬁkovány v Čl. V Osvobození
a úlevy Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009.

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby trvale pobývající v zahraničí, na území ČR mimo
Fryšták, dlouhodobě v léčebně, nápravném zařízení nebo
v domově důchodců,
b) osoby bez trvalého pobytu ve městě, které vlastní na
území města Fryštáku stavbu rekreačního charakteru,
c) děti s těžkým zdravotním postižením,
d) promíjí se poplatek za rekreační objekt, je-li poplatníkem osoba hlášena ve městě k trvalému pobytu na jiné
adrese se vznikem poplatkové povinnosti,
e) děti do dosažení 3 let věku, přičemž platí, že dosáhne-li dítě stanoveného věku 3 roky v průběhu kalendářního
roku, platí pravidla pro výpočet poplatku stanovené v Čl. III
bodě 3.
(2) Úleva se poskytuje takto:
a) polovinu výše stanoveného poplatku hradí osoby
s trvalým pobytem ve Fryštáku, avšak pobývající převážně
v místě studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole,
b) rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi uhradí poplatek maximálně za 2 děti,
c) Jednotlivé slevy se nesčítají.
(3) Výše uvedené úlevy a osvobození je nutné doložit čestným prohlášením, potvrzením o platbě v místě pobytu, kopií
platné nájemní smlouvy (v níž je výslovně uvedena platba za
svoz odpadu), potvrzením o pobytu či studiu nebo lékařským
potvrzením vždy nejpozději do 15. 2. běžného roku. Později
nebude sleva poskytnuta.
Vzhledem k tomu, že je umožněna platba bezhotovostně,
nebudou vydávány známky na popelnice. V prvních týdnech
bude zajištěno odstranění odpadu z veškerých popelnic. Aby
však nedocházelo ke zneužití systému, bude po ukončení
splatnosti poplatku (tj. po 31. 3. 2010) využívána zákonná
možnost daná § 11 z.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tj. zvýšení poplatku na trojnásobek.

Adopce na dálku
Každé dítě potřebuje uvést v život své sny…. (Guy Gilbert)
Vážení občané, chýlí se ke konci další sbírka na podporu projektu adopce dětí na
dálku. K 15. lednu 2010 činí průběžný stav sbírky více než 38.000,- Kč, což umožní
nadále podporovat 7 indických dětí v jejich úsilí o vzdělání. Dva z adoptovaných
chlapců, Nishal Wiston D´Cunha a Kishore Sankthis, budou pokračovat ve studiu
na střední škole a pro jejich studium je třeba částka 6.000,- Kč. Zbývající děti sponzorujeme částkou 4.900,- Kč.
Podrobnější údaje k dětem jsou vystaveny v propagační skříňce na náměstí kde
jsme umístili také přehled předvánoční pošty z Indie a seznam občanů, kteří doposud akci podpořili.
Do konce ledna budou odeslány platby za pět dětí (za zbývající je úhrada začátkem března) a v dalším čísle FL Vás seznámíme s celkovým výsledkem sbírky.
Všem fryštáckým i přespolním příznivcům adopce na dálku děkují organizátoři
akce.
Naik Prema má 9 let,
ráda tančí a od ledna 2010 je novým „fryštáckým“ podporovaným dítětem.
Bude žákyní nižší základní školy v indické Veerangudi.
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Anketa městský rozhlas – připomínky občanů

• MALÁ REAKCE KE KAUZE ROZHLAS
K napsaní tohoto článku mě vyprovokovalo uveřejnění výsledku ankety „městský rozhlas“. Jala se mě poněkud lítost
a pocit rozčarování nad tím, že ze zveřejněných výsledků ankety tak nějak vyznělo, že za celou kauzu může jedna osoba,
tj. v předchozích vydáních Fryštackých listů neustále zmiňovaná maminka.
Zavání mi to pomalu veřejným pranýřováním za to, že někdo ve Fryštáku poukázal na jeden ze společensky „žhavých
problémů“. Vlna anonymních nevybíravých připomínek otištěných ve FL byla rovněž vyvolána článkem, kde byl zveřejněný
text emailu, který byl adresován na město a nějak jsem nevypozoroval, že by takto, jazykem ostrým psaný elektronický
dopis, by měl být v plném znění uveřejňován. Dalo se čekat,
že daná osoba bude vystavena jistému společenskému tlaku.
Věřím tomu, že například text na internetu nelze vždy cenzurovat, ale v tištěné podobě by tomu tak být mohlo. Obzvláště,
když se dá předpokládat, že někdo, kdo svá slova nepsal se
záměrem uveřejnění se nenadále octne na „městské nástěnce“. Z této celé kauzy mám jen obavu, aby občané se svými
podněty se nenechali odradit od vlastní iniciativy s tím, že
později by se to mohlo proti nim obrátit.
Dle mého názoru vyprovokování ankety byla dobrá věc
a konečně se dostalo odpovědi všem, kteří se o tuto otázku

zajímají (z vlastního okolí vím, že jich není málo), co si „veřejné mínění“, ač ne ve většinovém zastoupení, ve Fryštáku
o rozhlase myslí.
Mario Holík
• ANKETA ROZHLAS
Dovoluji si mít tu odvahu a přidat se k oné jedné mamince,
kvůli jejímuž názoru se městský úřad odhodlal k uskutečnění
veřejné ankety na téma rozhlas.
Doufala jsem v jeho zrušení a jsem zklamaná nejen proto,
že k němu nedojde, ale hlavně proto, že svůj názor vyslovilo
pouze 205 občanů (resp. rodin). Pro mě osobně je taková anketa, jíž se účastní pouhých sedmnáct procent respondentů,
neplatná.
Nedoufám, že by městský úřad v budoucnu anketu opakoval, a proto bych ráda prosila za kompromis a apelovala na
provozovatele rozhlasu, aby jej alespoň ztišil.
Urputní zastánci si své pravidelné hlášení mohou poslechnout z otevřeného okna nebo vyjít na ulici pod tlampač. A ty
z nás, které rozhlas obtěžuje – třeba maminky a jejich děti –
nebude rozhlas rušit. Co vy na to?
Pane Krčmo, z Vašeho článku je patrné, že děti buď nemáte, anebo s nimi netrávíte léta na mateřské dovolené.
Srdečně zdraví Helena Holíková

Fryštácké kalendárium 2010
6. květen 1945 – osvobození města Fryštáku vojsky 1.
čs. armádního sboru v SSSR, v čele s arm. generálem Karlem
Klapálkem (od noci duněla děla od východu - od Lukova se
jako veletok valil proud našich i sovětských vojáků, vozatajů,
koní, tanků, děl a techniky), příchod jednotek a jejich vítání
fryštáckými občany pohotově zachytil na historických fotograﬁích pan MVDr. Václav Hájek (55. výročí).
1810 – Fryštačany vykoupena vzácná šternberská gotická
stříbrná monstrance (pocházející z období kolem roku 1400).
1810 - měšťan Josef Schwach založil nadaci pro úhradu
části kontribuce a r. 1819 položil základ nadace na postavení obecního špitálu pro ubytování a péči o staré fryštácké
občany.
1850 - v důsledku revolučních změn po roce 1848 začala
od roku 1850 fungovat i ve Fryštáku obecní správa, prvním
starostou byl pan František Fiala (1850 – 1861),
1860 - ukončila svou službu ﬁnanční stráž v bývalé mýtnici (později majetek rodu Jana Zapletala, poslední majitelkou
Rudolfína Horáková, rozená Zapletalová, dnes víceúčelový objekt – čajovna, služby aj.), mýto v bráně starobylého městečka
z dob středověké kolonizace vybíralo od konce 14. století,
první doložená písemná zmínka o mýtě ve Fryštáku pochází
z roku 1389, ještě před demolicí v 70. letech minulého století
se v objektu nacházelo staré klenutí, dále původní černá kuchyně a hluboké kamenné sklepy se střílnami směrem k Holešovu, šířka zdiva v přízemí 1 m, ve sklepení až 1, 5 metru,
kdysi to byla součást opevnění městečka.
1890 - slavnostní otevření budovy dnešní základní školy
(120. výročí).

8

1900 - zbudován objekt dnešní fryštácké radnice (110.
výročí).
1930 – stavba fryštácké sokolovny.
1960 – připojení samostatné obce Vítová k městu Fryšták
(v rámci tehdejší integrační mánie), posledními starosty Vítové po roce 1945 do roku 1960 byli pánové Karel Batík,
František Horký, Jan Hanák, Josef Petřík a Vladimír Ernest,
(50. výročí).
V tomto roce si připomeneme také jubilea řady významných osobností spjatých s Fryštákem, jako:
univ. prof. PhDr. Karel Absolon, vědec světového jména
(1877 – 1960),
Metoděj Bakala, básník, muzikant, scénárista, bratr Břetislava B.
(1886 – 1950),
Josef Barbořík, vlastivědný pracovník, spisovatel, rodák
z Dolní Vsi (1910),
Josef Doležal, gymnazujní profesor, básník, publicista
(1849 – 1930),
Josef Krumpholc, komeniolog, spoluzakladatel fryštáckého Sokola 1901
(1870 – 1950).
(Blížší informace najdete v Literárním místopisu Fryštácka
od Č. Zapletala, vydaném bývalou Okresní knihovnou Zlín a
Městskou knihovnou Fryšták roku 1991 a v malé encyklopedii
osobností Fryštáku, kterou připravujeme k vydání a také na
přednáškách)
Anna Zapletalová,
Městská knihovna Fryšták
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2010
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Beseda s Jirkou Grygerou
V úterý 15. prosince nás opět po
dlouhé době navštívil náš známý cestovatel Jirka Grygera z Fryštáku.
Přijel do naší školy po více jak dvou
letech, kdy cestoval se svou přítelkyní
slečnou Crystal de La Paz po území
Kanady a poznával tamní život a krásy zdejší přírody. Tuto námi oblíbenou
dvojici doplnil nový člen jejich týmu pes
Yukon. Připravili si pro nás velmi zajímavou a poučnou besedu na téma Kanada, jak se cestuje po Kanadě, jak se
zde žije a jaké krásy a tajemství ukrývá
zdejší příroda. Vyprávění bylo doplněno
obrovským množstvím fotograﬁí, zážitků a také výstavou. Tato výstava obsahovala spoustu přivezených atrefaktů
jako jsou kožešiny kanadských zvířat,

které obdrželi na své cestě od tamních
traperů. Děti měly možnost si vlastníma
rukama osahat kožešiny ledního medvěda, soba karibu, vlka, pižmoně, bobra, rysa, hnědého medvěda a dalších.
Také si prohlédly nálezy kosterních pozůstatků pravěkých zvířat nalezených
v kanadské divočině. Kluky zaujaly hlavně poznávací znaky aut, které Jirka přivezl jako suvenýry do své sbírky.
Celá beseda byla přínosná hlavně
díky osobním prožitkům obou cestovatelů, osobními zkušenostmi s Kanadou
a velmi pěkným podáním informací. Držíme palce všem třem cestovatelům na
dalších cestách a těšíme se na další
poutavá vyprávění o krajích, které se
chystají navštívit.

Vánoční koncert

Udělej rým - žáci 8. třídy
Svazačka
Koupil jsem si za kačku
sousedovic „svazačku“.
Šije, plete, žehlí, vaří,
práce se jí dobře daří.
Zato já mám „flákačku“.

Lukáš O.

Věž
Šel pes
viděl les,
zajíc skákal
kohoutek kdákal,
když pro chleba si lez.

Jan Š.

Babička
Pavel N. + Jan K.
Naše milá babička z Prahy
potkala jednou zvířecí vrahy.
Vrazi jí nedali šanci,
byli to totiž kanci.
Chudera babička z Prahy.

Holka ze Zlína
Jedna holka ze Zlína
koupila bernardýna.
Ten však velký byl
holku povalil.
Chudák holka ze Zlína.

Kristýna Š.

Dědeček
Můj hodný dědeček z Fryštáku
stal se jedním z okolních žebráků.
V kasínu svůj důchod projel.
Na dobrotu totiž dojel.
Ten starý dobrák z Fryštáku.

Vločka
Michaela K.
Padá, padá vločka,
má moc velká očka.
Vidí s nimi do dálky,
na krku má korálky.
Potom se rozpustí naše vločka.

V předvánočně laděné atmosféře
proběhl v ZŠ Fryšták již tradiční koncert
cimbálové muziky Réva. Koncert byl
laděn v duchu vánočních tradic, vánočních zvyků a hlavních svátků, které si
připomínáme v adventním čase. Děti
si zazpívaly nejznámější vánoční koledy
společně s cimbálovou muzikou a všichni jsme se rozcházeli s tou pravou vánoční náladou těšíce se na nastávající
Vánoce.
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Živý Betlém
Stále je co nabídnout a zdokonalovat , když je ochota, nadšení a dobré srdce.
Tradiční vánoční zpívání koled u kapličky se konalo v naší obci už po páté. Tentokrát vánoční náladu dokresloval živý Betlém a pásmo koled, které si děti připravily, nechybělo voňavé cukroví, vánoční punč a rozzářené plamínky Betlémského
světla.
Tato událost se těší stále větší a větší návštěvnosti a jsme rádi, že se můžeme
s Vámi podělit o ten kousek vánočního štěstí.

Díky ochotě pomoci lidem v nouzi se opět konala Tříkrálová sbírka.
V Lukovečku koledovali koledníci ve dvou skupinách - 1. sk. Věry Divilové získala
4.998,- Kč, 2. skupina Jany Macháčkové získala 4.290,- Kč
Občané Lukovečka celkem věnovali 9.288,- Kč.
SV

Vánoční sbírka
pro děti
Krátce před vánočními svátky proběhla v naší obci sbírka pro sdružení
ŠANCE – hematologicky a onkologicky
postižené děti. Chtěla bych jménem pí
Mihálové, která je předsedkyní tohoto
sdružení, poděkovat všem občanům
naší obce, kteří nebyli k takovéto akci
lhostejní, ﬁnančně přispěli a tak těmto dětem pomohli. Na konto sdružení Šance jsme vybrali částku ve výši
4.000,- Kč.
Naše obec je poměrně malá
a myslím si, že můžeme být na sebe
pyšní. Mluvila jsem z předsedkyní
sdružení a mám vyřídit velký dík a zaslat moc pozdravů všem obyvatelům,
kteří se podíleli na této sbírce.
Popelářová Hana
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Studánka pro štěstí
(K vitovskému jubileu od pramene vody živé)

Vítová
Vážení čtenáři, ráda bych vás obeznámila o tom, co se děje na Vítové.
V loňském roce jsme založili občanské sdružení „Dobrá nálada Vítová“
. Náplní naší neziskové organizace je
obnova tradic na vesnici. K tomu jsme
uskutečnili tyto akce: Vodění medvěda,
Končinová zábava s pochováváním basy
a také stavění a kácení máje s májovou
veselicí. Dále pak je naším cílem pořádání kulturních akcí pro všechny věkové
kategorie, patří zde například: Dětský
den, Halloween pro děti, rocková zábava a pro starší dechovka – Vítovecká 1,
nebo velmi úspěšné akce Promítání historických fotograﬁí. Všechny tyto akce
proběhly ve spolupráci s OV Vítová,
kterému chci touto cestou poděkovat
za spolupráci. Na letošní rok pro vás
připravujeme opakování těch nejúspěšnějších a taky něco nového. Průběžně
budeme v tomto roce přijímat nové členy a začneme více pracovat s mládeží.
Na měsíc únor připravujeme maškarní
karneval pro děti, který bude 5. února
a 27. února budeme vodit medvěda
a od 21. hodiny se uskuteční končinová
zábava s pochováváním basy. Víme, že
toto datum končinám neodpovídá, ale
z technických důvodů to tak na Vítové
je. My se na vás těšíme a tímto vás srdečně na obě akce zveme.
Za občanské sdružení „ Dobrá nálada Vítová“
Alena Sanitrníková

Jak jste si všimli v kalendáriu na rok 2010, připomínáme si letos půlstoletí
připojení obce Vítová k Fryštáku. Vítová je zmiňována v písemných pramenech již
roku 1398, ve válkách středověkých sice přechodně zanikla, ale vzpamatovala se
čile k životu. Krátce v 19. století úředně evidována pod Horní Vsi, dodnes přifařena
a přiškolena do Fryštáku, získala brzy rovnoprávné postavení. Zejména od počátku
minulého století došlo k radikální přestavbě obce, přibylo obytných i hospodářských
stavení, byly tu dokonce 3 hospody, rozvíjelo se poměrně bohaté společenské
a kulturní dění (do jisté míry i předpoklady pro hospodářský život). Po 2. světové
válce tu vzniklo jedno z prvních (ne-li úplně první) JZD v rámci tehdejšího okresu
Gottwaldov. Vítová byla známa široko daleko aktivní organizací Červeného kříže,
působil tu hasičský sbor, knihovna, dobrý zvuk měli divadelní ochotníci, muzikanti,
pamětníci vzpomínají na proslulé lidové veselice (taneční zábavy), jejichž program
kořenili věhlasní šprýmaři jako Laďa Fuksa, Ruda Košut nebo Karel Batík. Byli tu
výteční organizátoři, podomácká lidová řemeslná, co akcí bylov tehdejším sále
u hospody (anebo v Chrástce, pod Veľú). Kdysi jsme v sále hráli i loutkové divadlo
(diváků přišlo víc než ve Fryštáku!).
Roku 1960 došlo i na Fryštácku v rámci integrační vlny k připojení Vítové k městu Fryšták. Jednou z největších akcí po roce 1960 bylo vybudování zahrádkářské
kolonie a otevření obchodního centra. Roku 1976 přibyl k Fryštáku i Lukoveček (ten
se však v procesu polistopadových demokratizačních změn osamostatnil).
K další etapě rozvoje místní části Vítová došlo po roce 1989. Nejvýraznější
etapu rozmachu Vítové představuje poslední volební období (o tom podal svědectví
starosta města Mgr. L. Doležel ve svém novoročním zamyšlení v lednovém čísle
Fryštáckých listů). Vedle velkolepých investičních akcí, činnosti osadního výboru,
singularistů, Vitovecké jedničky, OS Dobrá zábava, knihovny a dalších aktivit se díky
rekontrukci bývalého obchodu a vytvoření multifunkčního zařízení otevřely i podmínky pro další rozvoj spolkového a kulturního života. A je to vidět!
Některých akcí jsem se zúčastnil a bylo mi tu jako doma. Potěšilo mě, jak lidé
k sobě opět nacházejí cestu a že staleté tradice nalézají zdravé zázemí. Jednou
z vlaštovek letošního jubilea integrace Vítové k Fryštáku, bylo vzpomínání nad fotograﬁemi ze života Vítové. Připravil ho pan Radek Slováček, patriot a vitovský genealog,
spolu s knihovnou, úvodem vystoupil i kronikář města Fryštáku. Součástí letošního
jubilea bude i vydání sbírky básní velkého ctitele kraje pod Velou, kněze, pernikáře
a dobrého člověka – P. Theodora Zamykala. Připravuje ji redakční kolektiv Zapletal –
Slováček – Nášel – Ševčík, bude nazvána podle jedné z básní „Aj to je Boží dar!“.
Rád do Vítové (ve spolupráci s vitovskou pobočkou knihovny) přicházím také
v průběhu putování s učiteli a žáky fryštácké ZŠ po Andrýskově naučné stezce: vedle zastavení na Skalce, u hraničního kříže a v knihovně kulturního domu, pokaždé
zavítáme také ke studánce „Vitovjanka“ (dříve studánka „Ve žlebě“). Cosi jako by
tu symbolizovalo sepětí vitovské historie, časů a osudů Vitovjanů v minulosti (vždyť
tu chodily generace i ve chvílích bolestí či štěstí za douškem vody živé!), žhavé současnosti i toho, co sice někdy ve zbědované podobě, ale přece klíčit začíná a bude
základem věcí budoucích. Rád si dám doušek od pramene! Voda je tu prý zdravotně
nezávadná, rozbor provedla hygienická stanice při opravě roku 2000.
Právě na přelomu tisíciletí se rekonstrukce ujali pánové František Jurčík, Ivan Trněný, Antonín Jurčík, Miroslav
Mezírka st. a paní Ludmila Horáková. Dřevo na střechu
vyrobil pan Ladislav Šlancar, kámen a tašku zajistil pan
František Jurčík. Na opravu ﬁnančně přispěla Singulární
společnost Vítová. Na údržbě chodníku z vitovské strany se podílí hlavně pan Jan Jurčík. Před kácením vytvořil
celé zábradlí.
Studánky patří k místům, kam bychom měli přicházet
s hlavou obnaženou: postát, ztišit se, zavzpomínat a připít vodou živou na zdraví dobrých lidí: na to, aby jich nebylo jako šafránu, abychom pro trochu mamonu a dočasné
prestiže neporušili moudrý řád, který tu kdosi pro nás
s důvěrou vytvořil...
Atož vám, Vitovjané milí, děkuju za studánku a připíjám na ščestí!
Slávek Zapletal
(S využitím podkladů, zpracovaných paní Jarmilou Jaškovou z knihovny ve Vítové)
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HRÁDEK
Motto: Každý z nás nechá na světě otisk prstu, důkaz toho, že jsme tu byli, jací
jsme a co jsme dokázali. Na nás však zůstává, jaký ten otisk bude.
Začátek nového roku sebou přináší
nejen možnost začít jinak a třeba lépe,
ale dává nám možnost ohlédnout se za
tím uplynulým a zhodnotit, jak se vydařil, co se povedlo, co příliš ne a poučit
se pro roky nastávající.
Jaký byl rok 2009 na Hrádku?
Rok 2009 byl pro Hrádek rokem velkých oslav, velkých změn, ale i rokem
každodenních starostí či radostí, které
přináší život, a které ho dělají plným
a hodnotným.
Hlavní událostí uplynulého roku byla
oslava 20. narozenin Hrádku, na kterou
jsme se pečlivě připravovali a kterou
doprovodily mnohé aktivity a akce - například výstava prací našich klientů ve
zlínském divadle, den otevřených dveří,
velkolepá zahradní párty s programem,
divadlem a živou hudbou v rámci Svátku
hudby. Nezapomněli jsme ani na naše
pravidelné aktivity – tříkrálovou koledu, fašankový průvod, rekreaci v Medlově či den s dětmi z Mateřské školy
ve Fryštáku tentokrát plný bublinek. Po
prázdninovém nadechnutí jsme se pustili do nácviku divadla pro vánoční besídku, stihli výlet na Hostýn, Staříčkovu
pouť a už tady byl prosinec s tradičními
vánočními trhy a hlavně s opět velmi
úspěšnou vánoční besídkou pro přátele
i známé.Dařilo se i našim sportovcům.
Celý rok jsme se zúčastňovali různých
sportovních turnajů, akcí a na Hrádek
přiváželi samé medaile. Ať už ze závodů
plavání ve Zlíně nebo ze sportovních her
v Šumperku, v Olomouci, Zubří, nebo
z turnajů ve Střelicích a v Hodoníně. Velmi pěkná umístění získali v disciplínách
jako je plavání či stolní tenis naši kli-
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enti Alena Hožďorová, Vlasťa Lhotský či
Honza Šabršula, na stupni vítězů skončilo i družstvo bocci.
Jaký tedy byl rok 2009? Jednoznačně lze říci – opět velmi pestrý, úspěšný
a hlavně uběhl jako voda a zanechal
v našich životech, srdcích svoji stopu
a my se společně těšíme na události
v novém roce 2010.

A za co bychom chtěli v roce 2009
poděkovat?
Určitě za pomoc a podporu, kterou
věnujete naší práci a které si velmi vážíme. Konkrétně děkujeme:
- Zastupitelům města Fryštáku
v čele s panem starostou Doleželem za
projevenou podporu naší práci a života
na Hrádku, zvláště za ﬁnanční dotaci na
opravu fasády Jadrníčkovy vily,
- Našim sponzorům a dárcům za
projevenou pomoc jak ve formě věcného

nebo ﬁnančního daru, zvláště ﬁrmám:
Hanák nářadí, s.r.o. ve Fryštáku, svaz
Singularistů, Jednota Zlín, Wastex Holešov, Drůbežárny Holešov, Penam Zlín,
Tomášek Prostějov, Indost Uherské
Hradiště, DaR IMMO s.r.o, panu Krejčímu, paní Maroňové a všem ostatním,
kteří nás podpořili v naší práci pomocí,
darem či dobrým slovem,
- všem spřáteleným organizacím ve
Fryštáku - ZŠ, MŠ, DIS - za spolupráci
na společných akcích, možnosti využití
jejich prostor pro naše aktivity,
- panu Doškovi za trpělivost a ochotu při realizaci canisterapie pro naše
klienty,
- panu Hotařovi za vedení tréninku
stolního tenisu,
- všem obyvatelům Fryštáku za
vstřícnost a pochopení
a na závěr – velké poděkování za
poskytnuté ﬁnanční prostředky z humanitární sbírky „Živý Betlém“ nejen jejich
organizátorům – společenství věřících
fryštácké farnosti, ale každému bezejmennému dárci, který přispěl do této
sbírky.
Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka
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Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2010
V prvních lednových dnech proběhl v našem městě už 10. ročník celostátní
Tříkrálové sbírky České katolické charity. V našem městě koledovalo stejně jako
loni 18 skupinek. Letos bylo skutečně velmi nepříznivé počasí, a proto je třeba
vyjádřit upřímný obdiv a dík všem koledníkům. Každoročně se do Fryštáku vrací ze
sbírky 30 – 40 % celkového obnosu.
Protože ve Fryštáku není konkrétní charitní dílo, jsou podpořeny přímou pomocí
sociálně slabé rodiny.

Občanské sdružení Věněček
při Mš Fryšták
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL

Tříkrálová sbírka 2010 – výsledek
1 Jaroslav Jasenský
2 Alena Horáková
3 Jana Jasenská
4 Markéta Halaštová
5 Lubomír Fuksa
6 Martin Němec
7 Helena Němcová
8 Stanislav Skalička
9 Emílie Zbranková
10 Vlasta Konečná
11 Libor Kučera
12 David Odstrčil
13 Alena Kočendová
14 Věra Divilová
15 Iva Lauterkrancová
16 Jana Macháčková
17 J. a L. Görigovi
18 Kateřina Jasenská
CELKEM

který se uskuteční

v sobotu 13. 2. 2010
v 15.00 hod

1. 950,2. 830,4. 979,2. 208,806,4. 970,6. 476,11. 520,9. 905,3. 734,4. 825,4. 334,8. 910,4. 998,8. 685,4. 290,6. 736,3. 602,95. 758,-

vv sále ZD Fryšták
Čeká na Vás spousta zábavy,
her a soutěží,
tombola a bohaté občerstvení.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!

KONTAKT
NA POLICII
VE FRYŠTÁKU
Telefonní kontakt:
577 911 166 – pevná linka
725 292 340 – mobil
577 911 166 – fax
Lusaka, vybudování bezbariérového
přístupu do Domu sv. Josefa v Kojetíně, pro charitní ošetřovatelskou službu
v Holešově byl zakoupen sterilizátor pro
přípravu ošetřovatelského materiálu,
atd.
Ve výčtu více než pěti set podpořených projektů lze nalézt také dobudování denního centra sv. Josefa pro
psychicky nemocné ve Frýdku – Místku, osobní asistenci v Ostravě, mobilní
hospicovou péči v Opavě a Kyjově, pomoc lidem postiženým povodněmi, pomoc handicapovaným matkám s dětmi
a řadu dalších….

Ráda bych se zmínila o tom, jak se
s penězi, získanými Tříkrálovou sbírkou,
naložilo vloni. V olomoucké arcidiecézi
byly podpořeny tyto záměry: Nemocnice
Milosrdných bratří Vizovice, dokončení
rekonstrukce Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí, ﬁnancování studia ukrajinského studenta na
VOŠ sociální Olomouc (tento student
pak po návratu na Ukrajinu bude rozvíjet pomoc potřebným v této zemi), humanitární pomoc v Zambii v arcidiecézi

Chtěla bych upřímně poděkovat
všem Fryštačanům, kteří jakkoli přispěli, za jejich štědrost a velkodušnost
na účasti dobrého díla pomoci potřebným…Do nového roku 2010 přejeme
radost v srdci, naději a opravdový pokoj
do duše….
Za dobrovolnou farní charitu Fryšták
Jana Jasenská
PS: O opravdovém zájmu o tuto sbírku svědčí např. to, že když koledníci
nezastihli určité lidi doma, přinesli tito
ﬁnanční obnos přímo domů koledníkům…

V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI
VOLEJTE LINKU

158
NOVÉ CENY INZERCE VE FL
Služba

Cena bez DPH Cena vč. DPH

Inzerce FL
inzerce - ČB - A4
inzerce - ČB - A5
inzerce - ČB - A6
inzerce - ČB - A7
inzerce - ČB - A8

1000
500
250
125
60

1200
600
300
150
72

inzerce - B - A4
inzerce - B - A5
Inzerce - B - A6
inzerce - B - A7

1500
750
375
200

1800
900
450
240

Programy čajovny, DISu, pozvánky na kulturní
a sportovní akce ve Fryštáku pořádané neziskovými organizacemi – do formátu A5 – zdarma,
formát A4 dle ceníku inzerce.
Názory, dojmy a zprávy z uskutečněných akcí –
max. 1 strana A4 i s fotem – zdarma.
Poděkování za účast při posledním rozloučení
– zdarma.
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S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

„Kdo se nedovede zříct maličkosti, nedokáže se ovládnout
ani ve věcech těžších.“

P. Ignác Stuchlý

ZAJÍMAVOSTI

Kronika oratoře (10)

Víte, že nejstarší připomínka Dona Boska v Česku je datována 8. září 1884?
Je to vizitka, kterou věnoval Dona Bosco Janě, dceři hraběte Salma-Reifelscheida
na Hanschpachu (dnešní Lipová u Šluknova) a Rosy, rozené hraběnky Nosticové.
Narodila se 16.5.1827 a vdala se u sv. Štěpána v Praze za Josefa Oswalda Thuna,
držitele Klášterce nad Ohří. Měla s ním 5 dcer a 2 syny. Byla v Itálii a podporovala
několikrát i salesiánské dílo. Zemřela 8.5.1892 v Innsbrucku a je pohřbena v rodinné hrobce Thunů v Klášterci nad Ohří. K vizitce je připojen lístek, na který Don Bosco
napsal: „Kněz Jan Bosko, velmi vděčný Vám předkládá svou uctivou poklonu, modlí
se a dává modlit své sirotky za Vás a na všechny Vaše úmysly a svolává na Vás ta
nejlepší požehnání z nebe a všechny milosti, které naše Paní Pomocnice ráčí vymoci
na Nejsvětějším Srdci Ježíšově pro naše dobročinné dobrodince.“ Vizitka i lístek jsou
uloženy ve státním archivu v Děčíně.

(škol. rok 1930-31)

Co bylo
10. jubilejní ples byl klaunský. Připomínala to nejen výzdoba, ale i nosy,
které byly pro všechny připraveny. Dokonce i někteří organizátoři vylepšili
svůj úsměv či obličej. Bylo opět plno,
malá tombola dosáhla rekordního čísla
425 cen a velká losovaná tombola 45
cen. Moc všem ještě jednou děkujeme.
Děkujeme také SOS (Seskupení Ondry
Svačiny). Je vidět, že hodiny strávené
ve zkušebně na DISu se zúročily v moc
pěkné a kultivované vystoupení.

V neděli dne 12. dubna bylo v oratoři
opět velmi živě. Odpoledne nás přišli navštívit dva hoši ze Žeranovic. Ostatní se
nemohli dostavit, poněvadž mají přípravu na sv. biřmování. Také lukovští školáci navštívili naši oratoř. Studenti hráli
pro ně biblickou hru Josef Egyptský, při
této příležitosti tedy se seznámili i s
naší oratoří. Obdivovali, zvláště ti větší,
veselost, která vládne mezi námi. Velmi
se jim zde líbilo.
Pan ředitel oratoře svolal všechny
k poradě, poněvadž různé drobnosti toho
vyžadovaly. Předně bylo stanoveno, že:
- hodina rozchodu bude zvonění Anděl Páně. Tehdy se všichni shromáždí
na dvoře před soškou, která tam bude
postavena a společně se pomodlí Anděl
Páně a večerní modlitby, pak ti větší se
ještě mohou odebrati do oratoře.
- se založí družina „piccolo clero“
pod zdejším názvem „Legio angelica“.
Zatím, jak naším věstníkem tak ústně“
budeme činit propagandu.
- je nutno často připomínati, zvláště v besídkách a večerním slůvku, aby
všichni zdravili, když někdo přijde navštívit oratoř.
- 26. dubna budeme slavit svátek
blahoslaveného Dona Boska, proto povzbuzujme ke společné svaté zpovědi
a sv. přijímání. Odpoledne pak bude
uspořádána společná akademie, na níž
budou účinkovat i oratoriáni.
V neděli 26. dubna slavili jsme svátek
blahoslaveného Dona Boska. Již počasí
samo přispívalo nemálo k nejlepšímu
úspěchu. Hned v sobotu odpoledne byl
v oratoři nezvyklý ruch ode dvou hodin.
Ve farním kostele byly sv. zpovědi pro
mládež a oratoriáni chodili pilně. Bylo potěšitelné pozorovati jak povzbuzoval jeden druhého ke sv. zpovědi a jak všichni
poslechli bez vší námahy a velmi ochotně. Velmi nás potěšila ochota Vojáčkova
a Petříkova. Vojáček, když odcházel
ke sv. zpovědi, beze všeho ostýchání
v hloučku, ve kterém se nacházel, pravil Petříkovi: „Tak jdeš? Já už jdu!“ A to
působilo i na jiné. Několik hochů po sv.
zpovědi přišlo se zářícíma očima, v nichž
se četlo klidné a spokojené svědomí
a skoro se zpěvem povídali: „Kdybyste
věděl, jak je mě dobře! Jaký jsem spokojený a klidný!“ Všem bylo do zpěvu.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Ohlédnutí za Zemědělským plesem
Dne 16. ledna se v sále ZDV Fryšták konal po dlouhých letech
Zemědělský ples.
Při vstupu každého vítala krojovaná
omladina, která zastupovala každou oblast Zlínského kraje (Hanou, Valašsko,
Slovácko). Každý příchozí dostal koláček a štamprlku slivovice. Zpočátku poloprázdný sál dával otázku – jaká bude
premiéra? Nakonec kolem 20. hodiny
se stoly začaly zaplňovat a to nasvědčovalo tomu, že účast bude.
Uvítání se na výbornou zhostil regionální reportér ČT p. Josef Kvasnička.
Program zahájil slovácký folklórní souhýbaly. Před půlnocí se konala charitabor a cimbálová muzika VONICA Zlín.
tivní dražba dortu a selete divočáka.
K tanci i k poslechu po celý večer hrála
Výtěžek byl věnován dětem z Hrádku.
skupina ORION. Díky aktivitě mladých
Mnoho lidí se neustále vyptávalo pořapořadatelů se stoly s tombolou jen prodatelů, jaké bude to půlnoční překvapení. Úderem 24. hodiny se konala derniéra vystoupení francouzského kankánu
v pánském provedení. Vystoupení zvedlo lidi ze židlí, zejména dámské publikum.Dojem z plesu? Pokud se někdo
chtěl rozptýlit, měl jistě dobrou příležitost. Každý si mohl zatancovat – místa
bylo dost, pobavit se a něco dobrého
ochutnat. Pořadatelé již přemýšlí o dalším ročníku a už se těší na vaši účast

Klub maminek

PROGRAM
na únor 2010
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

• 2. 2. Exkurze do rodinného zábavného parku GALAXIE ve Zlíně
• 9. 2. Zimní radovánky – stavění sněhuláka, vycházka (dle počasí)
• 16. 2. Cvičení a říkanky s maminkou
Dankou
• 23. 2. Povídání o bylinkách a jejich
používání s Markétou Šurbekovou, pasekářkou z Jaroslavic
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
Změna programu vyhrazena – bude včas
upřesněna
v příštím roce. Největší dík patří generálnímu partneru Limagrain Europe
S.E., všem sponzorům a především ing.
Milanu Zavrtálkovi, s jehož přispěním
se ples mohl konat.
VK
placená inzerce

VZDĚLÁVACÍ KURZ
PRO ŽENY NA RODIČOVSKÉ ČI MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
Pro ženy ohrožené nezaměstnaností kvůli předcházející, stávající nebo potencionální péči o děti či seniory, je určen
kurz, který otevřelo v měsíci říjnu 2009 Centrum pro rodinu Zlín o. s. Tento vzdělávací kurz probíhá v rámci projektu
ANIMA CZ – region 3 – opatření na podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání.
KURZ AKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Kurz je určen ženám na rodičovské či mateřské dovolené. Ženy se během osmi dopoledních setkání dovědí,
co jsou to rodinné kompetence. Zmapují své schopnosti a dovednosti, jež získaly či prohloubily péčí o dítě
a rodinu. Dovědí se, jak konstruktivně komunikovat s partnerem a okolím a bude jim nabídnuto řešení,
jak v budoucnu sladit zaměstnání a rodinu. Získají základní informace týkající se sociálního a zdravotního
pojištění i stručné informace ke tvorbě životopisu či přijímacímu pohovoru.
Kurz nabízí prostor k sebevzdělání a hlubšímu sebepoznání, prostor setkat se s ženami v obdobné životní fázi.
Vedou jej vyškolené lektorky a lektoři a současně zkušení rodiče v jedné osobě. Práce ve skupině probíhá z velké
části interaktivní formou. Během kurzu je zajištěno hlídání a program pro děti. Kurz se bude konat vždy v pondělí
od 8.30 do 12.00 hod. a bude zahájen 22. února v 8.30 hod. v sále Centra pro rodinu Zlín.
Nabízíme jej bezplatně.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Přihlašovat se můžete telefonicky na číslech 732 376 193, 577 212 020,
na e-mailové adrese veronika.holikova@cpr-zlin.cz či prostřednictvím našich webových stránek www.cpr-zlin.cz.
KURZ JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.
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Živý Betlém 2009
Když se nějaká akce koná po čtvrté, dá se říci, že už se
jedná o slušně rozjetou tradici. Platí to také o fryštáckém
Živém Betlému. Věřím, že většina z vás si vánoční svátky bez
této akce už ani nedokáže představit. Rád bych proto poděkoval všem účinkujícím za hodiny zkoušení a usilovné práce,
které v předvánočním čase dokázali obětovat. A věřte, že
to není samozřejmost v dnešní době – kdy všichni tvrdí, že
„nemají čas“ nebo že „čas jsou peníze“.
Děkuji také všem, kdo i letos na fryštácké náměstí 25.
prosince (na Hod Boží Vánoční) přišli a přispěli na dobrou
věc. Celkem se vybralo více než 18. 000 korun a výtěžek
z letošní sbírky (po odpočtu nákladů) putoval do fryštáckého
Hrádku.
Ještě jednou všem dárcům děkujeme za jejich štědré
dary.
Za organizátory akce Mgr. Pavel Nášel
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ZPRÁVY Z KRAJE

OBEC M U R Á Ň
A TJ TATRAN MURÁŇ
USPORIADA

13. 2. 2010
XXXII. ročník

ZIMNÝ PRECHOD MURÁNSKOU PLANINOU
Spolupracujú: Lesy SR š.p. OZ Revúca – Lesná správa Muráň Lesná správa Veľká
Lúka OBEC M U R Á Ň A TJ TATRAN MURÁŇ
Program:
7.00 – 7.30 Zraz účastníkov na námestí v Muráni - prezentácia
7.00 Odchod autobusu z pred BILLY Revúca, smer Muráň – Javorina !!!
Odchod autobusu z Muráňa o 7.30 !!!
Účastnícky poplatok: Dospelí 4 €, Mládež do 14 rokov 2 €
Občerstvenie: - na trase - po ukončení akcie guláš v jedálni ZŠ v Muráni
Trasy:
L1: Javorina – Prostredný vrch – Belková – Lopušné – Havrané – Studňa
– Zadné hory - Kľak - Muráň
P1: Javorina -Veľká Lúka – Muránsky Hrad – Muráň, (pešia)
Prechod sa uskutoční za každého počasia !
Informácie: Obecný úrad Muráň - č. tel. 058/4881730, 4881029, Pavol Mlákay
0904/482 098, Pavel Kochjar 0905/832 002.

Účastníci loňského přechodu Muráňskou planinou

Průvodce pěšího turisty
BRNO – Zlínský kraj ve spolupráci
s ostatními moravskými kraji Moravskoslezským, Olomouckým a Jihomoravským
v rámci nejvýznamnějšího tuzemského veletrhu cestovního ruchu Regiontour slavnostně pokřtil nový propagační materiál
„Morava a Slezsko – průvodce pěšího
turisty.“ Ucelený textový i mapový přehled
pěších turistických tras je zaměřen na
české i zahraniční turisty.
„Při přípravách tohoto průvodce jsme
spolu s ostatními moravskými kraji využili fakt, že stále více lidí tráví svůj volný čas v domácím prostředí, a proto se
snažíme domácím i příhraničním turistům
nabídnout řadu pohodových tras, které je
naplní příjemným prostředím i zážitky. Při
tvorbě pěšího průvodce jsme také vsadili na velkou tradici a početnou základnu
vyznavačů pěší turistiky v Čechách i na
Moravě, čemuž napomáhá i kvalitní a přehledné značení turistických tras,“ přiblížil
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Nový průvodce pěšího turisty svou
koncepcí navazuje a tematicky rozvíjí
předcházející společné propagační materiály o poznávání Moravy na kole, komplexního turistického průvodce a úspěšného
gastroprůvodce. Nový průvodce pěšího
turisty upoutává již na první pohled svým
atraktivním zpracováním. Je koncipován
jako soubor mapy a brožury, kde jsou
jednotlivé pěší trasy podrobně popsány.
Pěší trasy byly vytipovány ve spolupráci
s Klubem českých turistů, kdy bylo za každý kraj zvoleno šest pěších tras.
Mapová část obsahuje vykreslení jednotlivých tras na mapě Moravy a Slezska
spolu s jejich výškovým proﬁlem a významnými turistickými akcemi, které se
v jednotlivých krajích každoročně konají.
V brožuře jsou pak jednotlivé trasy blíže
představeny a doplněny o nezbytné informace o jejich délce, způsobu dopravy
do počátečních a konečných bodů, dále
informace o náročnosti jednotlivých tras,
jejich sezónnosti, povrchu či doplňkové infrastruktuře. „Nedílnou součástí průvodce jsou také tipy, co vše může pěší turista
při výběru určité trasy vidět a zažít. Průvodce tak umožňuje všem jeho uživatelům
naplánování dovolené či výletu jednoduše
podle individuálních zájmů každého,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast kultury
a cestovního ruchu Jindřich Ondruš.
Nový průvodce pěšího turisty najde
široké využití u rodin s dětmi i seniorů.
Průvodce je vydán v počtu 60 tisíc kusů
v češtině, polštině a němčině a je účelným pomocníkem jak pro domácí cestovní
ruch, tak i pro příjezdovou turistiku. Nový
průvodce bude nyní distribuován prostřednictvím veletrhů cestovního ruchu,
zahraničního zastoupení CzechTourismu
a Českých center a zastupitelských úřadů
ve vybraných zemích.
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OCHRAŇTE SVÉ VODOMĚRY PŘED MRAZEM!

Josef Barbořík
Zdeněk Bednařík
Jan Frolka
Marie Karásková
Miroslava Miklová
Radoslav Mlčoch
Alois Plišťák
Radko Severín
Zdeňka Ševčíková
Otomar Šíma
Anna Šimíková
Marie Zachová
ÚNOR 2010
ÚNOROVÁ PRANOSTIKA
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by
v krávě tele a v kobyle hříbě.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za
ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě
v březnu poleze za kamna.

Oprava informace
z článku
o P. Uhříkovi z minulého čísla
V lednovém čísle FL jste si mohli
přečíst krátký životopis k šedesátinám
jediného současného kněze - fryštáckého rodáka P. Pavla Uhříka, OFMCap.
V závěru článku bylo uvedeno, že otec
Pavel od 1. prosince 2009 působí opět
v Praze. Tato informace byla uvedena
v oﬁciálních zpravodajích pražské arcidiecéze i brněnské diecéze. Skutečnost
byla ale jiná (jak se říká: člověk míní,
Pán Bůh mění), a tak se otec Pavel nakonec nestěhoval a zůstává i nadále
v Brně.
Za tuto nepřesnost se omlouvám
jak jubilantovi, tak i čtenářům FL.
-vn-
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Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s nabádá své zákazníky, aby zabezpečili svůj vodoměr proti mrazu. Výměna poškozeného vodoměru přijde odběratele zhruba na jeden tisíc korun. Za škody na vodoměru, které vzniknou jeho
nedostatečnou ochranou, například mrazem, totiž plně zodpovídá odběratel.
V mrazivém období je vhodné zkontrolovat, zda je vodoměr umístěn ve vytápěné místnosti či minimálně izolován, například izolační vatou (ne skelnou). Prostor
je třeba dobře uzavřít proti pronikání chladného vzduchu zvenčí, protože i průvan
může způsobit zamrznutí a poškození vodoměru. Jako tepelnou izolaci zásadně
nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout. Pokud se vodoměr nachází ve
vodoměrné šachtě, musí zákazník dbát na to, aby šachta byla pečlivě uzavřena
a její vstup zabezpečen tak, aby ji nemohla zaplavit povrchová voda, v zimně
je navíc vhodné poklop šachty přikrýt tepelnou izolací, například polystyrenem.
V případě, kdy jsou odběry minimální nebo vůbec žádné např. na letních chatách
je nutné rozvody vody úplně vypustit.
Nahlášení stavu vodoměru a platby
Zákazníci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. mohou během roku
mohou, v případě že nebudou odečítačem zastiženi, nahlásit stav vodoměru i
sami. Stav svého vodoměru mohou spolu s přesnou adresou nahlásit na bezplatné lince 800 100 063 nebo pomocí on-line formuláře na www.smv.cz. Co se
týče plateb mohou zákazníci využít kromě běžných způsobů (SIPO nebo převodem
z účtu) i platbu přes terminály Sazky, které mají 4500 terminálů v ČR.
Kontrolujte svůj vodoměr i během roku
Velmi důležité je, zapisovat si stav vodoměru, měsíčně nebo čtvrtletně. Díky
tomu si odběratel může nejen kontrolovat správnost údajů na faktuře, ale hlavně
tak lze odhalit potencionální únik vody. Uzávěry před a za vodoměrem je vhodné
zhruba 2x ročně několikrát nenásilně protočit, aby byla zachována jejich funkčnost.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • 800 100 063 • www.smv.cz
placená inzerce

Trápí Vás přebytečná kila a celulitida?
Využijte speciální přístrojové ošetření
v kosmetickém salónku Zdeňky Ševčíkové!
THERMALIPO – moderní vysoce účinné radiofrekvenční zařízení, kde je
využito unikátní AMFLI technologie, která zajišťuje ideální průnik RF vln do
tkáně
Co přístroj umí?
- neinvazivní liposukce – tvarování postavy
- odstranění celulitity a vypnutí povadlé kůže
- výsledky jsou viditelné již po prvním ošetření
DÁLE PŘIJĎTE VYZKOUŠET:

Ošetření pulzním světlem (IPL)
- stimuluje tvorbu kolagenu – celkové omlazení pletí
- odstraňuje nežádoucí pigmentaci – fotorejuvenace
- odstraňuje jizvy a strie
- zjemňuje rozšířené cévy, rozšířené žilky

Bylinná perská epilace – NOVINKA!
- řadí se mezi trvalé epilace
- postupně dochází k úplnému zamezení růstu nežádoucího ochlupení
u žen a mužů
- zakládá se na principu bylinného základu – bylinka byla vypěstována
v Persii, receptura pochází ze staré Mezopotámie
- je atestována Ministerstvem zdravotnictví a Státním zdravotním ústavem.
Bližší informace:
p. Zdeňka Ševčíková, Zdravotní středisko Fryšták, tel: 605 954 162
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Všechno kolem tohoto problému
nám seniorům vysvětlila paní primářka z Baťovy krajské nemocnice ve
Zlíně MUDr. Ladislava Machová na
našem pravidelném setkání.
Při spoustě dotazů, na které paní
primářka trpělivě odpovídala, zdůraznila prevenci a nepodceňování pravidelné kontroly.
Velmi nás to zajímalo, protože
všech téměř 60 posluchačů vydrželo
v tichosti po celou dobu přednášky.
Svědčil o tom i spontánní potlesk
na jejím konci.
Ještě jednou za Občanské sdružení
Klubu důchodců ve Fryštáku děkuje
Anna Bačůvková.

Proč oko nevidí?

Výlet „S“
Díky vlídné podpoře Městského úřadu, dobrému hospodaření s ﬁnančními
prostředky Klubu důchodců a dobrému
nápadu paní A. Krajčové se v neděli
ráno 13. prosince 2009 rozjel autobus
„výletníků“ do Náměště na Hané.
Dojeli jsme až k zahradě obklopující
zámek. I v této zimní době to byl pěkný
park a nebýt chladného štiplavého větru, určitě bychom se v něm prošli. Ale
dnes jsme se raději hrnuli dovnitř. Zde
nás teple ovanuly vánočně vyzdobené

interiéry zámku. Uvítal nás sám zámecký pán, který se s námi brzy rozloučil
a přenechal nás zámecké kuchařce. Ta
nás překvapila hanáckou výmluvností
a zasvětila nás do tajů přípravy zámecké vánoční tabule. Její recept na přípravu vánočky byl nezapomenutelný – kdo
tam byl, mi dá jistě za pravdu. Svým humorným vyprávěním nás příjemně naladila. A bylo to pořeba, protože v dalším
– nevytápěném patře – jsme se pohybovali dost dlouho. Ani dobové kočáry, ani

ten „zlatý“ nás moc nezahřály. To jsme
ovšem netušili, že na konci prohlídky na
nás čeká vytopený bufet s teplými nápoji, podle přání a zcela zdarma – pro
celý zájezd.
A tak jsme se s novou chutí vydali
zdolat „stříbrnou“ Olomouc. Cestou od
autobusu k náměstí jsme se ztráceli
v okolních obchodech a pak se zase
setkávali na vánočních trzích. Až v autobuse cestou domů, jsme si ukazovali
své“úlovky“ pod vánoční stromeček.
Celý autobus voněl vánoční dobrou
náladou a tak snad mohu za všechny
dodat: Výlet seniorů, sváteční, skvělý –
zkrátka: výlet „S“.
Za občanské sdružení Klub důchodců Fryšták
Anna Bačůvková.
Foto: Oldřiška Košáková.
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Silvestr 2009 ve Fryštáku
Foto: Roman Sehnal
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