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Milí Fryštačané, dovolte, abych Vám
jménem redakční rady našeho měsíčníku i jménem svým popřál v nadcházejícím roce hlavně hodně zdraví,
štěstí, lásky a osobních i pracovních
úspěchů. Věřím, že nám i nadále
zachováte svou přízeň a také v roce
2014 přispějete svými články a postřehy k dalšímu zkvalitnění našeho
časopisu.
Za redakční radu
Mgr. Pavel Nášel

Konec roku 2013 byl ve Fryštáku ve znamení
několika tradičních akcí.
Foto: P. Nášel

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 08/2013/VI ze dne 13. 11. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 13. 11. 2013
včetně dlouhodobých závazků města
bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězení dotazů schvaluje plnění rozpočtu města
Fryštáku za období leden až říjen 2013
bez připomínek.
• ZMF ruší ke dni 13. 11. 2013 Rozpočtový výhled města Fryštáku schválený
dne 21. 12. 2010 a schvaluje Rozpočtový výhled města Fryštáku pro období
2014– 2016.
• ZMF bere na vědomí Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření města Fryšták
za posuzované období 1. 1. 2013 – 30.
9. 2013 bez připomínek.
• ZMF souhlasí s navýšením platby města Fryštáku na dopravní obslužnost kraje
a schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí ﬁnančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní mezi Zlínským
krajem, a městem Fryšták, z důvodu zvýšení částky ze 70 Kč na 85 Kč na obyvatele pro rok 2014. Usnesení nebylo přijato – nehlasovala pro ně nadpol. většina
zastupitelů.
• ZMF bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního
prostředí ČR, Praha, k akci „Samosběrný čistící vůz – Město Fryšták“ kterým
město přijímá dotaci ze státního rozpočtu maximálně ve výši 3.373.650 Kč.
• ZMF schvaluje přijetí dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 198.450 Kč a dotace
z prostředků Fondu Soudružnosti (dotace ze stát. rozpočtu) ve výši 3.373.650
Kč na samosběrný čistící vůz.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životního
prostředí, Praha, a městem Fryšták, ve
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věci poskytnutí podpory – dotace ve výši
198.450 Kč – a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke SOD na zajištění akce „Rekonstrukce
chodníku, silniční obruby podél silnice
II/490, Fryšták – průjezdní úsek“, a to
mezi městem Fryšták, a obchodní ﬁrmou
Porr, a. s., Praha, kterým se mění termín dokončení prací takto: původní termín 31. 10. 2013, nový termín 22. 11.
2013, a to z důvodu pozdějšího zahájení
prací v návaznosti na prodloužení doby
výběrového řízení, přičemž všechna
ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny, a pověřuje starostu
města podpisem tohoto dodatku smlouvy o dílo.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku ke
smlouvě na zajištění akce „Stavební
úpravy chodníku na ul. Komenského,
Fryšták“, a to mezi městem Fryšták,
a obchodní ﬁrmou SMO, a. s., Otrokovice, kterým se mění termín realizace prací takto: původní termín zahájení prací
1. etapy 15. 11. 2013, nový termín 19.
3. 2014, původní termín dokončení prací
1. etapy 22. 12. 2013, nový termín dokončení prací 25. 4. 2014, a to z důvodu
nevhodnosti realizace opravy chodníku
v zimním období, přičemž všechna ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají
beze změny, a pověřuje Mgr. Lubomíra
Doležela, starostu města, podpisem tohoto dodatku smlouvy o dílo.
• ZMF schvaluje zařazení správního území města Fryštáku do území působnosti
ISÚ MAS – Partnerství Moštěnka, o. p.
s., na období 2014 – 2020, přičemž zařazením do území působnosti ISÚ městu
nevznikají žádné závazky vůči MAS.
• ZMF si vyhrazuje pravomoc rozhodnout
o poskytnutí peněžitých plnění fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů komisí,
popř. zvláštních orgánů města (starosty), v roce 2013 a souhlasí s odměnou.
• ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 25/2 – zahrada, o výměře 148 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, panu K. Barošovi, Fryšták,
za účelem vyřešení majetkoprávních
vztahů u nově zakoupené nemovitosti, a to za cenu znaleckého posudku
a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi
městem Fryšták, a panem K. Barošem,
s podmínkou úhrady znaleckého posudku a návrhu na vklad kupujícím, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje výkup pozemku p. č.
741 – orná půda, o výměře 449 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
od vlastníka paní J. Šebíkové, Fryšták,

za cenu znaleckého posudku a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem
Fryšták, a paní J. Šebíkovou, s podmínkou úhrady znaleckého posudku a návrhu na vklad městem Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje obecně závaznou vyhlášku - O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014.• ZMF
schvaluje zveřejnění záměru prodeje
nově oddělených pozemků p. č. 1173/3
– zast. plocha, o výměře 1 m², a pozemku p. č. 1173/2 – trvalý travnatý porost,
o výměře 119 m², oba k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadateli panu M. Ditmarovi, Olomouc, za cenu ne nižší než cenu
znaleckého posudku s podmínkou úhrady geometrického zaměření, znaleckého
posudku a návrhu na vklad žadatelem.

ZMF č. Z 10/2013/VI
ze dne 12. 12. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků vedených na všech účtech
města Fryštáku ke dni 12. 12. 2013
včetně dlouhodobých závazků města
bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězení dotazů schvaluje plnění rozpočtu města
Fryštáku za období leden až listopad
2013 bez připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje a městem
Fryšták, na uskutečněný zásah jednotky SDH na výzvu krajského operačního
a informačního střediska HZS Zlínského
kraje mimo její územní obvod nebo na
výdaje na věcné vybavení neinvestiční
povahy, ve výši 5.000 Kč, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Fryšták jako vlastníka
památky Kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku
o dotaci na obnovu této památky v roce
2014 a v návaznosti na doporučení RMF
souhlasí s poskytnutím dotace (spoluﬁ nancování) města Fryštáku.
• ZMF souhlasí s vyčleněním částky
z rozpočtu města Fryštáku nad rámec
tzv. povinného desetiprocentního podílu
na opravu střechy kostela sv. Mikuláše
Fryšták, a ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zahrnout tyto ﬁnance do
návrhu rozpočtu města Fryštáku pro rok
2014.
• ZMF schvaluje udělení odměn členům
výborů, komisí a dalších orgánů města,
kteří nejsou členy zastupitelstva, za vý-
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kon funkce člena výboru, komise či zvl.
orgánu v roku 2013.
• ZMF schvaluje dokument Zásady pro
poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Fryštáku v roce
2014.
• ZMF schvaluje do data schválení rozpočtu města Fryštáku na rok 2014 rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
v platném znění, pro zajištění hospodárného nakládání s ﬁnančními prostředky
města Fryštáku v počátečních měsících
roku 2014 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 2013.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku ke
smlouvě o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat v Útulku pro
zvířata v nouzi, Zlín – Vršava, uzavřené
mezi městem Fryšták a provozovateli
Útulku pro zvířata v nouzi, Zlín – Vršava. Tím se mění čl. č. 4 – Doba trvání

smlouvy, bod 4.2. s účinností od 1. 1.
2014 takto: „Předané zvíře bude útulku
svěřeno neodvolatelně, a to po uplynutí
4 měsíců ode dne svěření. Po skončení
této doby bude útulek moci se zvířetem
volně nakládat“, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• ZMF bere na vědomí žádost paní I.
Souček, Přílepy o prodej části městského pozemku p. č. 295 – ostatní plocha,
neplodná půda, o výměře cca 445 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem
údržby neplodné půdy za vlastní nemovitostí, souhlasí se záměrem prodeje
mezi městem Fryšták žadateli a ukládá
OSMM zajistit neprodleně znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě
a čase obvyklé.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a Českou republikou – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, ke stavbě kanalizace s názvem „Kanalizace Vítová“, umístěné na
části pozemku p. č. 108/2 – vodní plocha, k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu

věcného břemene a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodej nově oddělených
pozemků p. č. 1173/3 – zast. plocha, o
výměře 1 m², a pozemku p. č. 1173/2
– trvalý travnatý porost, o výměře 119
m², oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli panu M. Ditmarovi, Olomouc,
s podmínkou úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku a návrhu
na vklad žadatelem.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a panem M. Ditmarem, Olomouc, na prodej nově odd.
pozemku p. č. 1173/3 – zast. plocha,
o výměře 1 m², a pozemku p. č. 1173/2
– trvalý travnatý porost, o výměře 119
m², oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF bere na vědomí záměr realizace
komplexní opravy kulturní památky kaplička Vítová a ukládá Ing. P. Dohnalovi,
vedoucímu Odboru technického hospodářství města, připravit realizaci odvlhčení tohoto objektu v roce 2014.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 26/2013/VI ze dne 18. 11. 2013 (Výběr)
• RMF bere na vědomí žádost Mgr.
P. Nášela, vedoucího městské knihovny,
o posouzení výroby propagačních igelitových tašek s logem města Fryštáku
a ukládá mu zajistit doplnění poptávkového řízení pro nacenění jednotlivých nabídek v počtu 1, 3 a 5 tisíc kusů.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Sdružení přátel Dětského domova a Speciálních škol, Zlín, a schvaluje
uzavření darovací smlouvy za účelem
částečné úhrady nákladů spojených
s činností „sdružení“, zejména pak s organizací speciální olympiády, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí
smlouvě o zřízení práva mající povahu
věcného břemene pro stavbu Fryšták,
Dolní Ves, kanalizace Vylanta, na pozemku p. č. 1170, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, a to mezi městem Fryšták,
a Povodím Moravy, s. p., se sídlem
v Brně, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje výpověď pojistné
smlouvy společnosti Kooperativa pojišťovna a pověřuje starostu podpisem této
výpovědi.
• RMF bere na vědomí informace Ing.
P. Dohnala, vedoucího odboru technického hospodářství, ve věci provozních
záležitostí města a ukládá mu v souladu s interní směrnicí města č. 02/2012
neprodleně zajistit veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění dodavatele

zabezpečovacího systému pro objekt
mateřské školy, dodavatele projektové
dokumentace na městský kamerový systém a dodavatele akce „výměna kotlů na
radnici“.
• RMF jmenuje komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek v rámci zakázky
malého rozsahu na akci „Výměna zdroje tepla a úprava plynovodu radnice
Fryšták, náměstí Míru 43“ ve složení:
Ing. M. Kasala, ved. OSMM; Náhradník –
pí G. Najmanová, referentka OSMM; Ing.
P. Dohnal, ved. OTH; Náhradník – Ing.
arch. J. Kudělka, ved. SÚ Fryšták; Ing. J.
Košák – radní města Fryštáku; Náhradník – M. Dubovský, zaměstnanec zařazený do úseku technických služeb města.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi ve spolupráci s pojišťovacím makléřem města
neprodleně zajistit veřejnou zakázku na
zajištění pojištění odpovědnosti ﬂotily
vozidel – zákonné pojištění.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a spol. Samohýl
auto, Zlín, za účelem pořízení nového devítimístného vozu zn. PEUGEOT BOXER
Combi, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Dohody
o úpravě budoucích majetkových vztahů
k nově pořízenému majetku nájemníkem
Domu s byty pro důchodce Fryšták mezi
městem Fryšták, a panem J. Prachařem,
Fryšták, nájemcem bytu č. D/211, pro
nezbytně nutné stavební úpravy v bytě
(výměna vany za sprchový kout – samo-

statný) a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF pověřuje Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, zajištěním dozoru při provádění
stavebních úprav, provedením min. dvou
kontrolních prohlídek a převzetím stavebních úprav.

• RMF č. R 27/2013/VI
ze dne 28. 11. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje výpůjčku objektu kinosálu o. s. Domu Ignáce Stuchlého, za
účelem provozování žonglérského kroužku – ŽongloDISk, a to v době od 1. 12.
2013 do 30. 4. 2014, vždy ve středu od
18.00 hod. do 20.00 hod. a schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce s úhradou
nákladů na energie na vrub města (podpora činnosti dětského kroužku), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č.
1729550049 o umístění nalezených,
opuštěných a toulavých zvířat v Útulku
pro zvířata v nouzi, Zlín – Vršava, uzavřené mezi městem Fryšták, a provozovateli
Útulku pro zvířata v nouzi, Zlín – Vršava,
kterým se mění čl. č. 4 – Doba trvání
smlouvy, bod 4.2. takto s účinností od
1. 1. 2014: „Předané zvíře bude útulku
svěřeno neodvolatelně, a to po uplynutí
4 měsíců ode dne svěření. Po skončení
této doby bude útulek moci se zvířetem
volně nakládat“.
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• RMF schvaluje ke dni 29. 11. 2013
zveřejnění záměru umístění reklamních
zařízení na sloupech veřejného osvětlení
č. 33 na ul. 6. května, č. 43 na ul. Zlínská a č. 50 na ul. Zlínská, žadateli M.
Ditmarovi, Olomouc a uzavření příslušné
smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 29. 11. 2013
zveřejnění záměru umístění reklamního
zařízení na zábradlí u mostu na Vylantech, umístěné na části měst. pozemku
p. č. 1215, k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták,
žadateli M. Ditmarovi, Olomouc a uzavření příslušné smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 4
k nájemní smlouvě č. 44/2004, 45/2004,
47/2004, 49/2004 a 60/2007, uzavřené mezi městem Fryšták, a Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták, na
úpravu ceny nájemného zemědělských
pozemků ve vlastnictví města u smluv
s desetiletou výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje prodej dřeva napadeného kůrovcovým náletem v objemu 8 m³
za cenu 800,- Kč/m³ a palivového zbytkového dřeva v objemu 1,5 m³ za cenu
800,- Kč/m³ a pověřuje zajištěním této
transakce Ing. P. Dohnala.
• RMF bere na vědomí žádost FC Fryšták,
o mimořádnou dotaci na realizaci projektu rekonstrukce objektu šaten, podporu
činnosti a návrh na uzavření sponzorské
smlouvy a ukládá žadateli doplnit žádost
o výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění dodavatele avizovaného projektu.
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení na havarijní pojištění k vozu
Peugeot Boxer a nevyhlašuje vítěze z důvodu organizace nového výběrového řízení, a to současně zajištění zákonného
i havarijního pojištění pro ﬂotilu všech
vozů vyjma hasičské techniky, a ukládá
Ing. M. Jaškovi neprodleně ve spolupráci
s makléřem města tuto zakázku zajistit.
• RMF neschvaluje vítěze výběrového řízení na pojištění odpovědnosti z provozu
vozidel a ukládá Ing. M. Jaškovi jednat
v souladu s usnesením.
• RMF schvaluje výpověď společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha
a pověřuje starostu podpisem této výpovědi.
• RMF bere na vědomí Rozhodnutí
o správním deliktu města Fryštáku ve
věci nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a provozování veřejné
kanalizace a s ohledem na skutečnosti
uvedené v „Rozhodnutí“ a výši udělené
pokuty neschvaluje podání odvolání proti tomuto rozhodnutí a ukládá starostovi
projednat tento správní delikt s vedoucím OSMM Ing. M. Kasalou z pohledu
pracovně – právního.
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• RMF č. R 28/2013/VI
ze dne 4. 1. 2013 (Výběr)
• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení „Výměna zdroje tepla a úprava plynovodu radnice Fryšták, nám. Míru
43“ bez připomínek.
• RMF schvaluje vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Výměna zdroje tepla a úprava plynovodu radnice Fryšták,
a to spol. Jadrníček, spol. s r. o., Praha
a schvaluje uzavření smlouvy za účelem
realizace akce „Výměna zdroje tepla a
úprava plynovodu radnice Fryšták, nám.
Míru 43“, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy v návaznosti na vyčlenění
rozpočtových prostř. zastupitelstvem.
• RMF bere na vědomí žádost Mgr. L.
Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták, p. o.,
o ﬁnanční pokrytí nákladů spojených
s výkonem práce odborného poradenského pracovníka v Základní škole
Fryšták, p. o., bez připomínek a ukládá
řediteli neprodleně zajistit návrh dohody
o provedení práce za účelem zajištění
této činnosti.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele p.
o. Základní školy Fryšták souhlasí s realizací školního projektu pro žáky 8. tříd
„Výuka v praxi“ v rámci školního roku
2013/2014 a ukládá Ing. M. Jaškovi
zahrnout požadovanou předpokládanou
částku do návrhu provozního příspěvku
základní školy na rok 2014.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele p.
o. Základní školy Fryšták souhlasí s realizací programu primární prevence rizikového chování na 1. stupni Základní školy
Fryšták, zajišťovaného o. s. Madio, a
ukládá Ing. M. Jaškovi zahrnout požadovanou předpokládanou částku do návrhu
provozního příspěvku ZŠ na rok 2014.
• RMF v návaznosti na zprávu o posouzení nabídek v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na zajištění dodavatele objednávkového stravovacího systému do školní jídelny Základní školy
Fryšták, p. o., bere na vědomí informace Mgr. L. Sovadiny, ředitele ZŠF, p. o.,
o výběru nejvhodnější nabídky bez připomínek a při výkonu funkce zřizovatele p. o. Základní školy Fryšták souhlasí
s uzavřením smlouvy s vítězem soutěže,
a to ﬁrmou Stapro, s. r. o., Zlín, a ukládá
Ing. M. Jaškovi zahrnout požadovanou
předpokládanou částku na dodávku HW
pro jídelnu ZŠ do návrhu rozpočtového
opatření.
• RMF v návaznosti na výpověď z pracovního poměru, podanou p. B. Kolínským,
bere na vědomí ukončení pracovního poměru pana B. Kolínského ke dni 31. 1.
2014.
• RMF pověřuje starostu uzavřením
a podpisem pracovní smlouvy mezi
městem Fryšták, a panem P. Kolajíkem,

Fryšták, a to za podmínek – doba určitá
jednoho roku, úplný úvazek, pružná pracovní doba.
• RMF bere na vědomí ukončení pracovního poměru pana F. Zapletala ke dni
31. 12. 2013 z důvodu skončení sjednané doby platnosti této smlouvy k uvedenému datu.
• RMF pověřuje starostu uzavřením
a podpisem pracovní smlouvy mezi
městem Fryšták, a panem S. Dolákem,
Fryšták, a to za podmínek – doba určitá
jednoho roku, úplný úvazek, pružná pracovní doba.
• RMF schvaluje s účinností od 1. 1.
2014 pro pracovníky úseku technických
služeb výkon práce v režimu pružné pracovní doby, a to s tím, že pevná pracovní
doba je stanovena v době od 7.00 hod.
do 14.00 hod.
• RMF schvaluje s účinností od 1. 1.
2014 úpravu provozní doby sběrného
dvora pro veřejnost, přičemž stanovuje otvírací dobu pro veřejnost (provozní
doba pro veřejnost v sobotu se nemění)
ve středu vždy v době od 14.00 – 18.00
hodin.
• RMF schvaluje přidělení služebních
mobilních telefonních čísel (simkaret)
a telefonní kontakty na prac. města.
• RMF schvaluje výpověď pojistné
smlouvy společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha, a pověřuje starostu
podpisem této výpovědi.

Tříkrálová sbírka
2014
Stejně jako v uplynulých letech
vždy v prvních lednových dnech můžeme v našem městě a přilehlých obcích potkávat skupinky tříkrálových
koledníků. Ve dnech 3. – 5. ledna
2014 obchází fryštácké domácnosti
tito poslové dobrých zpráv o narození
Krista, poslové dobré vůle a naděje.
Přejeme všem Fryštačanům pokojný
nový rok a předem děkujeme za vaši
štědrost v této nelehké době.
Dobrovolná Charita Fryšták.
Připomínáme, že v lednu 2013 vybralo 17 skupin koledníků ve fryštácké farnosti celkovou částku 87.306
korun. Výtěžek byl použit na sociální
účely a zhruba polovina této částky
byla určena pro občany Fryštáku,
jeho okolních částí a Lukovečka.
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ZPRÁVY

Z
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Důležité upozornění
Upozorňujeme všechny občany na
změnu systému vydávání pytlů na tříděný odpad. Od 1. 1. 2014 jsou pytle k
dispozici pouze v areálu technických
služeb v provozní době pro veřejnost,
tj. v sobotu 8.00 – 13.00 hod. ve středu
14.00 – 18.00 hod.
Letos obdrží každá domácnost s výjimkou obyvatel DBD
1 roli žlutých pytlů (na rok)
1 roli modrých pytlů (na 2 roky).

Upozorňujeme
na ZMĚNU PROVOZNÍ DOBY hospodářského dvora TS Fryšták.
STŘEDA
14.00 – 18.00 hod.
SOBOTA
(prosinec – březen)
8.00 – 13.00 hod.
(duben – listopad)
8.00 – 16.00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Město Fryšták získalo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 5 tisíc korun na výdaje
spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů na období od 1. 1.
2013 do 31. 12. 2013.
Tyto ﬁnanční prostředky byly využity
na:
• výdaje vzniklé za uskutečněný
zásah jednotky SDH Fryšták na výzvu
krajského operačního a informačního
střediska HZS kraje mimo její územní
obvod
• výdaje vzniklé a uhrazené v uvedeném období na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce a neinvestiční opravy, revize,
technické prohlídky požární techniky
a věcných prostředků požární ochrany
jednotky SDH Fryšták (např. spojové
prostředky, ochranné oděvy pro hasiče
apod.).

Vedení města Fryštáku za tyto přidělené ﬁnanční prostředky Zlínskému
kraji děkuje.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte, abych Vás touto cestou krátce informoval o bezpečnostní situaci
ve městě Fryšták.
V roce 2013 byl policií ve Fryštáku zaznamenán v rámci celého přiděleného
území (15 obcí) více jak 40% nárůst trestné činnosti oproti roku 2012. V samotném městě Fryšták, je počet spáchaných trestných činů srovnatelný s rokem
2012. Mezi nejčastější skutky patří majetková trestná činnost. V oblasti dopravy
bylo zjištěno srovnatelné množství řidičů, kteří měli pozitivní výsledek dechové
zkoušky. Velmi významnou skupinu osob, které se dopouští protiprávního jednání, tvoří mladiství pachatelé. Jedná se zejména o poškozování cizí věci, výtržnictví
a ublížení na zdraví. Velmi rád konstatuji, že v tomto roce nebyl zaznamenán
trestný čin spáchaný na seniorovi.
Podle indexu kriminality (počet trestných činů na počet obyvatel) se Fryšták
v rámci ČR umístil na čtvrtém místě. Ze statistického údaje je patrné, že občané
Fryštáku žijí z hlediska trestné činnosti v bezpečném místě.
Dlouhodobě si velmi vážíme spolupráce s místními občany a přál bych si, aby
se tato spolupráce nadále rozvíjela. Policie ve Fryštáku se z úřední povinnosti
zabývá všemi podněty týkajícími se protiprávního jednání. Naší prioritou je „spokojený občan“. Tím tak trochu reaguji na článek J. Urbana uvedený v prosincovém
vydání pod názvem „Fryštácké náměstí...“.

PODĚKOVÁNÍ
Obyvatelé ulice Korábová chtějí
poděkovat Zastupitelstvu a radě města Fryštáku, starostovi Mgr. Lubomíru
Doleželovi, ing. Pavlu Dohnalovi a ing.
Miloslavu Kasalovi za krásný předvánoční dárek – nový asfaltový povrch
naší ulice.
Máme radost, že se v novém roce
2014 nemusíme brodit blátem od
Jedličkového až po Bělákovo.

Naše kontakty:
Obvodní oddělení Fryšták, ul. Souhrady 386
pevná telefonní linka: 974 666 781
mobil: 725 292 340
e-mail: zl.oop.frystak.podatelna@pcr.cz
tísňová linka 158 /zdarma/.
Závěrem mi dovolte popřát Vám v roce 2014 hodně zdraví a životní pohody.
npor. Jiří Sýkora, vedoucí oddělení
Původní stav komunikace
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Dobročinný obchůdek
a poradna DOTEK
ve Vizovicích
S novým rokem 2014 bych ráda
připomněla činnost a poslání Dobročinného obchůdku a poradny Dotek.
Obchůdek byl založen na začátku
roku 2012 a sídlí ve Vizovicích na Tržnici. Prodáváme zejména darované
věci, výrobky chráněných dílen a také
šperky, které pro nás vyrábí dobrovolníci z SOU Vizovice – a to všechno za
obchůdkové ceny.
Můžete nás potkat i na různých jarmarcích a trzích. Letos jsme uspořádali již 3. ročník Dobročinného bazaru
ve spolupráci s Univerzitou T. Bati ve
Zlíně, či beneﬁční módní přehlídku
s dražbou Fashion Show Dotek.
Pro naši činnost je velmi důležitá pomoc dobrovolníků-ať už přímo
v obchůdku (třídění zboží, výpomoc
na prodejních akcích, atd.), nebo
např. výrobou beneﬁčních předmětů.
Díky pomoci dobrovolníků se nám
například podařilo vyrobit dušičkové
věnce, které jsme prodávali u kostela ve Vizovicích a výtěžek použili na
nákup invalidního vozíčku pro naše
klienty v péči Dotek.o.p.s.
Ve dnech, kdy píši tento článek,
máme za sebou již jednu z adventních
akcí – Středeční přástky s Dotekem.
Tato se koná vždy v adventní středu.
Připomínáme si zvyky a obyčeje našich babiček a prožíváme klidné
a pohodové odpoledne v uspěchaném předvánočním čase. Můžete si
vyrobit ozdobičku z korálků, nebo vyzkoušet práci na kolovrátku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nás podporují a pomáhají nám plnit naše poslání – získávat
peníze na činnost zařízení Dotek, kde
se staráme o to, aby se senioři a nemocní lidé v naší péči dočkali odborné a především laskavé péče.
Dovolte mi, prosím, popřát Vám,
našim milým zákazníkům hlavně pevné zdraví, štěstí, životní optimismus
a chuť podporovat správnou věc –
Dobročinný obchůdek a poradnu Dotek.

PODĚKOVÁNÍ
Fryštácká farnost a organizátoři „Živého Betléma“ děkují ﬁrmě Rudolf lešení, s.r.o. za bezplatné zapůjčení pódia.
Děkujeme také všem, kteří se zapojili
do této tradiční vánoční akce a v neposlední řadě děkujeme i Vám, kteří jste
svými dary podpořili potřebné.
Letos se vybralo celkem 8.890
korun a vybrané prostředky budou poskytnuty organizaci ADRA, která zajišťuje humanitární pomoc Filipínám postiženým tragickou živelní katastrofou
– tajfunem Haiyan.

DĚKUJEME
Jarmila Zatloukalová
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Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci
Milí Fryštačané, v kronikářském
projevu při slavnostním otevření nové
hasičské zbrojnice 19. srpna 2011
jsem uvedl, že hasičské sbory patří k
novodobým fenoménům našich měst
a obcí. Jejich význam potvrzuje stále
více i současnost.
Požáry, živelní pohromy a bohužel
i války trápily lidstvo a přírodu od nepaměti. Proto mělo i středověké městečko
Fryšták na náměstí sudy s vodou a před
ratúzem pověstný „žabinec“, jakýsi rezervoár pro případ nouze. A doložených
požárů bylo nemálo: jen namátkou připomínám události v letech 1565, 1623
(Fryšták vypálen v rámci třicetileté války vzbouřenými Valachy), 1680 (shořela
i stará dřevěná radnice, za své vzala
i truhlice s vzácnými historickými dokumenty), 1722, 1841 (včetně vichřice)
a 1895... Sám jsem jako chlapec byl
s kamarády svědkem několika požárů stavení, stodol nebo stohů, později
i povodní na Fryštácku. Vedení městečka
i správa lukovského panství se pokoušely již v minulosti o prevenci a zajištění
požární ochrany (role ponocných apod.).
Tato opatření však byla s ohledem na
rozvoj společnosti naprosto nedostačující. Ani roku 1751 vydaný „Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka
a dědiny markrabství moravského“ nesplnil své poslání. Průmyslová revoluce
a změny po roce 1848 vyvolaly radikálnější řešení, včetně zřizování místních
hasičských sborů.
Proto již roku 1893 proběhla ve
Fryštáku v tomto směru řada jednání.
Vypracovány byly stanovy místního požárního sboru, schválené moravských
místodržitelstvím v Brně 8. 7. 1893.
Na jejich základě proběhla 1. ledna
1894 první řádná valná hromada, která deﬁnitivně potvrdila ustavení Sbo-

ru dobrovolných hasičů ve Fryštáku
a zvolila jeho vedení. Prvním předsedou
se stal tehdejší starosta m. Fryštáku
Leopold Jehlička, náčelníkem řídící učitel fryštácké školy Ignác Kvapil, podnáčelníky byli zvoleni František Chudárek
a Rudolf Jadrníček, pokladníkem sboru Josef Petráš a jednatelem František
Grmela. Heslem sboru se stalo „Bohu
ku cti, bližnímu ku pomoci“. Na činnost
sboru přispěli také fryštáčtí měšťané,
obyvatelstvo, Občanská záložna (150
zlatých), František, hrabě Seilern (100
zlatých) a Zemský výbor moravský (200
zlatých).
Hasičský sbor tvořilo zpočátku
66 členů. První obleky byly zhotoveny
z plátna, utkaného z domácí příze fryštáckými tkalci. K vybavení patřila čtyřkolá sundávací stříkačka s vozem na
hadice a další zařízení v celkové hodnotě 2219 zlatých. Na obecním pozemku
u potoka Januštice (u dnešní hlavní křižovatky) byla roku 1910 za obětavé pomoci a ﬁnanční podpory obyvatelstva,
sedláků, formanů, vedení městečka,

místních institucí a ﬁrem vybudována
hasičská zbrojnice (že stála jen 6400
tehdejších korun se ani nechce věřit!).
Na svou dobu šlo o fryštácké „Národ
sobě“...
Sbor dobrovolných hasičů požíval
u fryštácké veřejnosti velké úcty a vážnosti. Nemalou roli sehrál za 1. i 2. světové války a hlavně po vzniku Československé republiky 1981, po osvobození
vlasti v květnu 1945 a v následujícíh
desetiletích. Hasiči vždy patřili k pilířům
veřejného dění v našem městě i regionu. Ještě v roce 1960 bylo ve sboru
okolo 50 členů.
Mimořádnou pozornost věnuje město Fryšták, Zlínský kraj a odborné orgány péči o materiální, technické vybavení,
odborný rozvoj a ﬁnační zajištění zejména po roce 1989, především v rámci
Integrovaného záchranného systému.
Fryštácký sbor dnes vlastní moderní
automobilovou cisternovou stříkačku
Renault, roku 2011 byl předán sboru
nový polyfunkční objekt s hasičskou
zbrojnicí, sloužící jako zázemí sboru,
k péči o techniku a výcvik, ale také ke
kulturním a dalším občanským aktivitám v našem městě. Naši hasiči obdrželi za svou rozsáhlou činnost řadu
poděkování, uznání, zasahovali při povodních v Hrádku nad Nisou, ve Světlé
nad Úpou a při velkém požáru areálu
v Chropyni, pravidelně organizují soutěž v požárním sportu O pohár starosty
města Fryštáku, účastní se Zlínské ligy
požárního sportu, spolupracují se školami, pečují o hasičský dorost (kroužek
mladých hasičů atd.).
Popřejme tedy Sboru dobrovolných
hasičů ve Fryštáku ke 120. výročí do
dalších desetiletí mnoho zdaru, zájmu
mladých lidí, přízeň veřejnosti i adekvátní pochopení a podporu Města
Fryštáku, Zlínského kraje a dalších
orgánů.
-Čz-
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MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

w w w.msfr ystak.cz • tel. 577 911 157
Do mateřské školy se přijímají děti
od dosaženého třetího roku věku. Občas se stává, že některé z nich nemají
základní hygienické a sebeobslužné návyky, neumí si po sobě uklízet hračky,
mají velmi špatný řečový projev, nereagují na pokyny. Tohle všechno se snaží
učitelky postupně odstraňovat, doučovat děti, co by měly znát aspoň částečně z domova. Cílem mateřské školy je
všestranný a přirozený rozvoj dítěte. Za
dobu, kterou zde stráví, se postupně
připravují na vstup do první třídy. Učí se
žít mezi vrstevníky, komunikovat s dětmi
i dospělými, učí se respektovat určitá
pravidla i autoritu učitelky.V MŠ se dítě
učí řešit jednoduché problémy, nebo vyřídit vzkaz dospělému. Mateřská škola
je nezastupitelná v oblasti sociálního
a emocionálního rozvoje dítěte. Děti
jsou vedeny k samostatnosti a k pozitivnímu sebepojetí.
Ministerstvo školství vydalo materiál: DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU popisující základní
požadavky pro děti tohoto věku, jež by
mohli využít rodiče zajímající se o vzdělávání svého dítěte a tím by získali přehled o základních dovednostech, které
má dítě mít před vstupem do první třídy
( tento dokument je k dispozici na stránkách MŠ: www.msfrystak.cz ).
Když jsem si teď znovu pročítala
ono Desatero, musím říci, že všechny
uvedené body se s dětmi dělají od jejich nástupu do MŠ. Jejich dozrávání
probíhá nerovnoměrně a děti nemusejí
dosáhnout těch nejlepších výsledků ve
stejný čas, tedy v době do zápisu do ZŠ.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
a příprava na školu
Učitelky v MŠ děti denně pozorují, jsou
s nimi v neustálém kontaktu a proto je
dobře znají. Každému dítěti je od jeho
nástupu veden záznamový list, kde se
každým rokem zjišťují jeho projevy, znalosti, dovednosti, schopnosti z oblasti
sociální, z oblasti rozumových schopností, hygienických a společenských
návyků.Pokud dítě v některé oblasti vykazuje určité nedostatky, snažíme se je
co nejvíce odstranit. Nakonec má stejně v této problematice poslední slovo
rodič, který rozhodne, zda jeho dítě do
školy půjde, či nepůjde, i kdyby učitelka
nebo psycholog doporučili odklad školní docházky.

Jelikož bývá zápis do první třídy brzy
po Novém roce, některé z dětí je v tuto
dobu dosud nevyzrálé. Ale do konce
školního roku je potom ještě spousta
času, ve kterém může dítě udělat velký
posun ve svém vývoji. Rodiče, kteří nejsou pevně rozhodnuti o nástupu svého
potomka do první třídy, mohou využít
vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, kde odborníci dítě vyšetří
a sdělí, zda zvládne školu nebo potřebuje odklad.Rodiče by ale opravdu neměli být zoufalí, pokud jejich dítě nepodá
u zápisu vynikající výkon. Předškolní
dítě je schopno udělat za pár měsíců
neuvěřitelný pokrok. Stačí se zmínit
jeho učitelkám v MŠ, pokud nebyly
u zápisu přítomné, a společnými silami
se snažit dítěti pomoci. Eventuální odložení školní docházky není ostuda pro
děti a jeho rodiče, nesmí ale znamenat
ztrátu roku, po který se nebude s dítětem nic dělat, ale naopak rok zaměřený
na školní na školní přípravu ve všech
směrech.
Za MŠ Fryšták
učitelka Zuzana Vičíková.

OZNÁMENÍ
Ruční práce, které chcete vystavit,
noste do školy paní učitelce Knedlové
v týdnu od 20. ledna.
Výstava bude otevřená 25. a 26.
ledna 2014 ve školní jídelně vždy od
8 do17 hodin. V neděli 26. ledna si
můžete své výrobky odnést.
Zn. Možná se uskuteční i dětská
módní přehlídka.
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Domov Hrádek
Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o.
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Tel. 577 911 209, mobil 734 685 168
e-mail: hradek@hradek-frystak.cz
www.hradek-frystak.cz

Richard Hovadík

uspořádal dne 12. 12. 2013 v rámci projektu „První krok k transformaci“
seminář s tématikou Transformace, který byl určen nejenom pro opatrovníky, zaměstnance a klienty Hrádku, ale také pro veřejnost.
Cílem semináře bylo seznámit se s problematikou transformace, odhalit její
silné a slabé stránky a pomoci účastníkům semináře vytvořit si vlastní pohled
na tento skloňovaný termín. V úvodu semináře byl promítnut dokument o Hrádku
a krátký spot s názvem „Jsem tvůj soused“. Semináře se zúčastnily také uživatelky
domova z Velehradu, které přispěly svými zkušenostmi.
Všem za účast velmi děkujeme a těšíme se na další setkání.

Hovory k sobě
Muž se sytil –
mluvil jako v kostele –
něco v něm hořelo
smutně i vesele
Za jídlo jsem
peníz dal –
pro sebe
tak promlouval
Hlad jsem zahnal
jak špatné znamení –
po noci
se vždy rozední –
Druhý stál opodál
kručelo mu v břiše –
oči do dálky
mluvil tiše
I v myšlení je pokrm
v knize se nachází –
jak ozáří prostor –
had se odplazí.
Velmi záleží
na místě zrození –
jeden šlape do prázdna
druhý jde k umění
Každý kráčí tam
kam zamíří –
ke slunci
nebo pod kladivo v moždíři…
Všichni mluví
o tom co prožívají –
také
co zazpívají –
síto myšlenky prosévá –
co zadrží
do jazyka nelévá…

Loučíme se s podzimem
V pátek 15. listopadu o.s. Věneček
ve spolupráci s Jirkou Sadilou a Žonglo Diskem uspořádali podzimní lampionový průvod. Martin na bílém koni sice
nepřijel, ale i tak jsme si svatého Martina na úvod připomněli. Zazpívali jsme
si společně baladu o Martinovi a pak
jsme se všichni vydali se svými svítícími
lampiony na cestu po Fryštáku. Dlouhý
průvod v čele se dvěmi jezdkyněmi na
koních směřoval k fotbalovému hřišti,
kde na všechny čekalo vystoupení malých žonglérů z Žonglo Disku z Fryštáku
a velkolepá ohňová show skupiny Ardor
Viridis ze Zlína. Nechyběl ani závěrečný
ohňostroj.

Děkuji malým žonglérům za jejich
krásné vystoupení, Jirkovi Sadilovi za
hudební doprovod a moderování, děkuji také Janě Malé a Katce Peškové za
doprovod na koních. Také děkuji všem
kteří pomohli s výzdobou náměstí
a dohlíželi na hladký a bezpečný průběh
průvodu. Především děkuji Vám všem
za velkou účast při společném loučení
se s podzimem.
Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky.
Za OS Věneček
Z.V.
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě Zákona 561/2004 Sb.
§ 36 a 37 v plném znění, zápis dětí do l. třídy Základní školy Fryšták.
Zápis proběhne dne: 4. února 2014 (úterý) od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku)
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Upozornění: Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu do l. třídy základní školy. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

Třetí věk
Chodím již několik let navštěvovat
a přát jubilantům našeho města starším osmdesáti let. Chodím i do domova důchodců (chcete-li do penzionu pro
seniory). Mnohokrát jsem si všimla, že
se budova doslova hemží návštěvníky.
Nikdy bych nevěřila, že tolik přízně chodí
navštěvovat své drahé, nemocné a nemohoucí.
Pak jsem se dověděla, že někteří
chodí do ústavu za starou mámou, babičkou jen v den jejich příjmu důchodů.
Vezmou jí peníze, protože …tady by se ti
to, babičko, mohlo ztratit. Peníze tu nepotřebuješ. Jídlo tu máš. Kdybys něco
potřebovala, tak ti to přivezeme...
Jsou však i tací, kteří říkají …doufáme, že se už domů nevrátí. Začali jsme
její chalupu adaptovat…
Nebo …doufám, že dědeček bude
žít ještě pár měsíců. Má dobrý důchod
a nám ještě chybí na nové auto...
Naštěstí takových lidí není mnoho.
Ale jsou! A vy, do které skupiny patříte?
SK

Tvoření v družině

SBÍRKA NA ÚTULEK
Jednoho dne napadlo mou žákyni
Simonu Fišerovou, že bychom mohli obdarovat zvířátka bez domova. Protože
to bylo před Vánoci, ochotně se tohoto
nápadu celá třída chopila. Vytvořili si
a natiskli letáky, utvořili skupinky, které
po 14 dní obcházely školu a vybíraly peníze a věci, které by se mohly zvířátkům
hodit (staré deky a koberce, polštáře
apod.). Vybrali opravdu úctyhodnou
částku – 2.640 Kč, za kterou pan ředitel
nakoupil krmení pro pejsky i kočičky.
Vše jsme naložili do dvou aut a ve
čtvrtek 12. 12. 2013 jsme jeli dárky
do útulku předat. Jel pan ředitel a pan
školník (kteří vzali auta), já a osm dětí.
V útulku měli z našeho vánočního dárku
obrovskou radost a my jsme měli zase
krásný pocit, že jsme někomu pomohli.
Všem, kdo se na sbírce podíleli nebo
na ni jakkoli přispěli, moc děkuji.

Adventní čas je dobou vánočních
příprav i u nás ve školní družině. Ve
středu 4. 12. jsme pro děti a rodiče
připravili předvánoční tvoření. Tentokrát jsme vytvářeli čerty, andílky a vánoční přáníčka. Za pomoci maminek,
tatínků a babiček se nám práce opravdu dařila. Děti byly nadšené a domů
odcházely s krásnými dárečky.
Vychovatelky školní družiny

Mgr. Drahomíra Krajčová
třídní učitelka 5.B
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Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
předem mého příspěvku přijměte prosím přání hodně
štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2014.

Dovolte, abych zavzpomínal na rok 2003, přesněji na
září tohoto roku. Byl to první školní rok nově vzniklé základní umělecké školy, které jsem dal název Morava. Název školy vyplýval s koncepce, kvůli které vlastně vznikla
tato instituce. „Učitel za žákem a znovuobnovení či zachování kulturních tradic v regionu, městech a obcích, kde
škola působí. Tenkrát jsem přebíral žáky z bývalé ZUŠ Štefánikova, která v té době razila koncepci centrální výuky
ve Zlíně na Malé scéně. Děkuji učitelům, kteří tenkrát mi
důvěřovali a šli se mnou do tohoto „nejistého podniku“,
a mnozí z nich opustili jisté místo ve státní škole.

Vážení spoluobčané dovolte, aby tyto jména připomenul. Byli to: Ladislav Dolina, Lenka Truhlářová, Lenka Ručková, Milan Přívara, Bronislav Katrňák a Lubomír Morávek.
Začali jsme tehdy s padesáti žáky na čtyřech pracovištích
(Fryšták, Kašava, Lukov, Velký Ořechov). Připomínám tyto
události s desátým výročím, které si naše škola v letošním školním roce 2013/2014 připomíná.
Dnes ZUŠ MORAVA pracuje s 822 žáky (Fryšták 152
žáků) ve třech uměleckých oborech (hudební, výtvarný
a literárně dramatický) na 12 pracovištích v okrese Zlín
a Vsetín. Za tuto dobu škola díky svému pedagogickému
sboru vychovala desítky absolventů, kteří studují na středních, vyšších a vysokých uměleckých školách anebo se
dále věnují „kumštu“ byť na amatérské úrovni. Mladí hudebníci mají možnost v rámci školy se etablovat ve 22
hudebních tělesech od velkého dechového orchestru přes
cimbálové a gajdošské muziky či komorní tělesa, až po
pěvecké sbory.
Velmi si vážím a oceňuji spolupráci anebo začínající
spolupráci s neziskovými organizacemi a sdruženími i ve
Fryštáku. Vedení školy bude vždy tyto aktivity podporovat.
Velmi dobře se dokáži vžít do nelehké práce vedoucích

a rodičů, kteří jsou aktivní v neziskových organizacích,
zejména těch, pracujících s dětmi a mládeží. Sám jsem
pracoval a pracuji na tomto „poli“ a obětoval jsem nejen
spoustu času, ale i vlastních ﬁnancí. Nikdy jsem toho nelitoval!
A to stejné přeji všem těm dobrým „bláznům“ kteří
tuto činnost ve Fryštáku vykonávají a také to, aby zažívali
uspokojení z podpory nejen ﬁnanční ale i morální ze strany
veřejnosti a radnice. Oni jsou totiž ti nositelé a pokračovatelé tradic, tak důležitých pro národní identitu v době
evropské či světové globalizace .
S pozdravem
Libor Mikl
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LUKOVEČ K A

teční obavy, že se děti budou tolika
čertů bát, věříme, že nakonec všichni
odcházeli spokojení a s úsměvem na
rtech.
L.J.

V roce 2013 opět Spolek ochotníků v Lukovečku nastudoval divadelní
pohádku, tentokrát od Jana Drdy –
Hrátky s čertem.
Poprvé ji představili na Mikulášské
besídce pro děti z Lukovečka a potom
měla ještě několik repríz. I přes počá-

KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
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Nikdy jsem neviděl, že by někdo v hodině smrti naříkal,
že vykonal příliš mnoho dobra
Měsíc Panny Marie Pomocnice začal
již 23. dubna o 17 hodině před sochou
venku. Za zpěvu písně Magniﬁcat jsem
se všichni odebrali na požehnání. 30.
května, na svátek Panny Marie Pomocnice, měl při májové pobožnosti promluvu P. Lepařík. Slavnostní kázání o 10
hod v neděli měl P. Vrtaník a celebroval
Dr. Rochel, profesor z Kroměříže, který se zúčastnil i odpoledního krásného
průvodu a akademie. Návštěva hojná.
Večer přijelo 12 kleriků – sextánů a 5
septimánů z Moravské Ostravy, aby se
zde připravovali na výroční zkoušky.
V polovině června započaly v Kroměříži
ústní zkoušky. Písemné se konaly hned
v prvních dnech červnových.
21. června na svátek sv. Aloise v poslední školní neděli přijela návštěva 15
salesiánských spolupracovníků a spolupracovnic z Brna shlédnout salesiánský
život. Byli i na naší krásné závěrečné
slavnostní akademii našich družin,
jež se konala dopoledne v divadelním
sále.

Kronika ústavu (14.)
školní rok 1936–37
22. června se odložila pouť na sv.
Hostýn pro nepříznivé počasí na úterý.
Vyšli jsme ve 4 hodiny ráno s hudbou.
Na Hostýně po mši svaté jsme byli na
snídani v poutním domě, pak jsme vykonali pobožnost křížové cesty, šli ke studánce a pak měli volno až do poledne.
Mezitím nákup devocionálií, pokud měli
hoši v ústavě nějaký peníz. Po obědě
se koncertovalo a ve 13.30 hod jsme
se rozloučili s Pannou Marií Hostýnskou
a spěchali domů, aby si chovanci ještě odpočinuli na zítřejší cestu do svých
domovů.
Obr. 1: školní rok 1933-34, 5. třída.
Uprostřed P. Ignác Stuchlý a asistent
František Míša.
Obr. 3: P. Ignác Stuchlý druhý zleva
sedící v Gorici na severu Itálie, rok asi
1922–24.

Don Bosco

24. června se během dvou hodin dopoledne ústav vyprázdnil. Všichni odjeli
na prázdniny.

Leden na DISu
Zveme Vás na 14. DISácký ples.
A to v sobotu 11. ledna od 19.30
hod. do sálu na DIS.
K tanci bude hrát skupina LORD
z Hroznové Lhoty. Cena vstupného je
80 Kč. Počet vstupenek je omezen
kapacitou domu. Proto neváhejte.
Rezervace jsou do 8. ledna. Zakoupením vstupenky není automaticky
rezervován stůl. Proto se hlaste, ať
Vám můžeme postavit místo na míru.
Letošní ples bude provázet agent James Bond 007.

Slavík za mříží
Je název knihy od Jiřího Mička, který
dramatický vypráví příběh kněze, který
usiluje o svobodu v padesátých letech
20. století. Pisatele známe z publikací
Veteráni v bitvách o duše 1. a 2. díl.
Tentokrát se zaměřil na jednoho salesiána Václava Filipce. Románově píše
o jeho útěku, skrývání a dopadení. Kniha nemá ambice být historicky přesná.
Některá jména jsou skutečná, jiná vymyšlená nebo úmyslně změněná. Stejně jako jednotlivé epizody i postavy příběhu. Václav Filipec zemřel 1. 4. 2011
ve věku 91 let.

Kontejner na textil
Do areálu DISu na dětské hřiště
jsme umístili kontejner na textil. Sbírá
se použitý a nepotřebný textil – ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil,
ručníky, ubrusy, párovanou obuv nebo
hračky. Vše se zabalí do igelitové tašky
nebo pytle. Tento materiál se dále ručně třídí, použitelné věci jsou určeny pro
humanitární účely a z nepoužitelných
věcí se vyrábí technické textilie (čistící hadry). Proto do kontejneru nepatří
koberce, matrace, molitan, znečištěné
a mokré textilie. Podle statistik MZP
zhruba 8 % komunálního odpadu představuje textilní odpad. V ČR člověk vyprodukuje 250 kg odpadu za rok, což
znamená 20 kg textilního odpadu, který
se vyhodí na skládky.
Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Klub maminek

LE D E N

Najdete nás na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

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

PODĚKOVÁNÍ
Milé maminky a příznivci Vlaštovek,
ze srdce Vám děkujeme za Vaši podporu a klubovou sounáležitost v loňském
roce a dovolte, abychom Vám za „klubové organizátorky“ popřály šťastný nový rok
2014, hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.
Zároveň touto cestou chceme poděkovat všem, kdo s námi spolupracují.
Zejména však Městu Fryšták, které činnost klubu maminek a dětí podporuje
a s jehož přispěním může klub fungovat za příznivých podmínek jako nyní.
Velké díky dále patří všem předchozím klubovým vedoucím za práci, kterou
dobrovolně vykonávaly a bez nich by možná ani žádný klub nebyl. Ale také trpělivost jejich rodin vzhledem k časové náročnosti při organizaci klubových akcí.
Především pak Leničce Plškové, která se několik let nezištně podílela na chodu
Vlaštovek a velkou měrou pomohla formování klubu a svojí nesmírnou energií
přispěla ke stávajícímu jménu „Vlaštovek“. Momentálně ji však čekají jiné milé
povinnosti.
Děkujeme všem lektorům, kteří s Vlaštovkami v minulosti spolupracovali
a nově spolupracují a podílejí se na tvorbě programů pro děti i veřejnost.
A v neposlední řadě vzkazujeme KLUBOVÝM MAMINKÁM, že si velmi ceníme
jejich důvěry a náklonnosti a věříme, že se budeme i nadále setkávat v přívětivém
a podnětném prostředí, které „nové maminky“ v klubu vytvořily a rády mezi sebe
přivítají další. Přijměte pozvání a navštivte nás!
Bude-li Vás cokoliv dalšího zajímat, neváhejte nás kontaktovat. Jsme Vám
plně k dispozici co do organizačních záležitostí a i nadále se Vám pokusíme nabídnout lákavý a zajímavý program pro všechny věkové kategorie.
Vše dobré za organizátorky Vlaštovek přejí
Míša Nutilová a Renča Šafková
PROGRAM klubu maminek a dětí
v lednu 2014 pravidelné úterky
od 9:30 do 11 hod.
7. 1. Tříkrálová herna – volné hraní
s možností tvoření.
14. 1. Setkání s panem Mgr. Markem
Miklášem, spec. pedagogem a poradenským pracovníkem na ZŠ Fryšták.
21. 1. Herna pro děti.
28. 1. Blíží se Hromnice, volné hran.

jde popovídat o tom, co jeho práce na
základní škole obnáší a také na téma,
které Vás nejvíce zaujme: např. Co dělat
v případě podezření na šikanu, ADHD,
Ideální rodič x ideální dítě apod. Své
návrhy prosím pište na klubový mail do
pátku 10. 1. Klubový příspěvek 50 Kč.
Těšíme se na Vás!

Vánoční slavnost
u Vlaštovek
Letos poprvé jsme pro Vás uspořádali Vánoční slavnost s palačinkováním, medovníkem, Dincovým dortíkem a vánočním punčem pro děti
i dospělé.
Díky všem návštěvníkům byla
atmosféra velmi příjemná a pohodová. Děti si užily dobrot, Jirka Sadila
chystal palačinky, Dinco připravil pochoutku z Bulharska, medovník paní
Slovákové slavil úspěch a punč se
vypil docela rychle. Koledy dotvářely
pravou vánoční atmosféru. A za doprovodu Jirkova bubnování jsme si na
rozloučenou společně koledy i zazpívali. Již nyní se můžete těšit na další
připravovanou slavnost u Vlaštovek!
Jsme s Vámi, buďte s námi!

PROGRAM klubu
pro děti a veřejnost v lednu 2014
14. 1. Úterý – Pohádkové promítání
pro děti s Danuškou Orsavovou od 17
hod.– pamatujete ještě jak nám jako
malým dětem rodiče promítali pohádky
na stěnu v pokoji se zataženými závěsy
a po tmě? No, a tak nějak si budeme
moci s dětmi zavzpomínat. Program je
určený jak pro rodiče s dětmi, tak i pro
děti bez rodičů. Klubový příspěvek za
dítě 50,- Kč, za sourozence 70 Kč.
Těšíme se na Vás!
15. 1. Středa – Setkání se speciálním
pedagogem Mgr. Markem Miklášem
od 17 hod., který je zároveň poradenským pracovníkem na zdejší škole. Při-
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MIKULÁŠ?

SENIOŘI

Snad jsem nebyla jediná, která viděla šoty v televizi na toto téma. Jen krátce se tam mihli dva Mikuláši, ale zato
spousta čertů a zase čertů. Dovršením
byla ukázka pochodu čertů v Německu.
Zkrátka, adrenalin za každou cenu. Kde
zůstal náš tradiční milý, vlídný svatý
Mikuláš s nebesky krásným andělem?
Kde zůstalo poselství biskupa Mikuláše: pomáhat a nadělovat tam, kde je to
potřeba? Kolik dětí ví, že Mikuláš svou
vlídností a požadavkem krátké modlitbičky nás směřuje k dobru, k Bohu?
Proč dětem dospělí vnucují strach, děs
(a že tam bylo těch děsivých čertů)! Tohle přece nemá s Mikulášem nic společného. Jak to vidíte vy?
A. Bačůvková.

Módní přehlídka
A byla to přehlídka světové módy: Pozvání přijal i jeden ze sedmi statečných
z Mexika, Lady Lily z Londýna, Edith Piaf z Paříže, ohnivá uherská Eržika, z Itálie zavítala modelka Rita, mexická Tornádo Lú a dokonce i mongolská modelka Květa – ale
v Mongolsku to jméno zní docela jinak (na požádání vám je sdělíme). Každý model si
přivezl svou charakteristickou hudbu, každý model uváděla naše zdatná, pohotová
konferenciérka Eva. Nechybělo ani pohoštění „švédského stolu“ a spousta legrace.
Myslím si, že tato přehlídka svůj úkol splnila.
Za KLAS
Foto J. Ohlídal, text A. Bačůvková

TAI-ČI
V sobotu 7. 12. 2013 se ve Fryštáku konal již 8. Mikulášský seminář taiči pod vedením Mistra Jana Turnebera
z Prahy
Co je tai-či? Čínské bojové umění
tai-či a čínské energetické cvičení čchikung naplňuje tělo – silou a vitalitou,
mysl – klidem a harmonií.
V čem tai-či pomáhá? Pravidelným
cvičením tai-či načerpáte energii, naučíte se relaxovat, správně dýchat při jednoduchém cvičení a dosáhnete vnitřní
„Tai-či je klidná hladina vody, čeřená
kruhovými pohyby drobných vlnek.“
klid. Cvičením tai-či se tělo postupně
mění, svaly a klouby získávají díky rotaci a kruhovým pohybům větší pohyblivost, pružnost a sílu. Najdete způsob
pohybu, kterým si neničíte tělo a klouby.
Tento druh sportu naplňuje tělo energií,
místo toho, aby se pohybem odčerpávala. Pomáhá najít radost!
Stejně jako v minulých letech pozdravil účastníky semináře starosta města
Mgr. Lubomír Doležel a také Mikuláš se
svou družinou.
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JE PRŮJEM
ONEMOCNĚNÍ?
Průjem není onemocněním, je příznakem (symptomem) určitého onemocnění.
Průjem = častá, velmi řídká
a vodnatá stolice. Jedná se o střevní poruchu, kdy se voda nevstřebává
a odchází spolu se stolicí z těla pryč.
Průjmy dělíme na akutní a chronické.
1) akutní – objevují se náhle, jsou
doprovázeny křečemi v břiše, bolestí, nevolností a zvracením. Signalizují
buď infekční onemocnění nebo otravu. Vymizí do několika dnů.
2) chronické – dlouhotrvající, př.
u onemocnění jako je Proktokolitida,
Crohnova choroba (zánětlivé onemocnění střev).

Třetí rozsvěcování na Kvapilce
Je neuvěřitelné, jak ten čas letí a už zase máme za sebou vánoční
čas.
Již potřetí nás pozval Roman Drobný se svou přítelkyní Zuzkou
na zahájení adventu. Každý rok nás čeká nějaké světelné překvapení
„z dílny“ Zuzky a nikdo si nechtěl nechat ujít rozsvěcování
pohádkového domečku.
Období adventu jsme přivítali také stolem hojnosti, kde
nechybělo výborné svařené víno, ale i další zahřívací prostředky,
vynikající závin, boží milosti atd.
Bylo to příjemné sousedské setkání v předvánočním čase,
které se stalo již tradicí a které si užívali malí, velcí i ti dříve
narození. Prokázali jsme opět soudržnost a pospolitost,
která by nám měla vydržet nejen v tento vánoční čas,
ale po celý příští rok.
Zuzko, Romane, moc děkujeme. AD

KAZUISTIKA:
Představte si, že Váš syn (5 let)
náhle dostane průjem. Vy si myslíte,
že něco špatného snědl, ale nevíte,
co. Předpokládáte, že průjmy do dvou
dnů ustoupí, ale už je čtvrtý den, průjmy neustupují, Váš syn odmítá cokoli pít nebo jíst. Začíná být malátný
a dezorientovaný, má suché sliznice.
Jak se zachováte?
Možnosti:
a) Nic nebudu dělat, však ho to
přejde.
b) Pokusím se do něj dostat alespoň trošku tekutin.
c) Počkám, až dostane žízeň, jednou ji přece dostat musí.
d) Zavezu ho k lékaři.
e) Podám mu léky proti průjmu.
Správné řešení: b; d; e;
PRVNÍ POMOC:
Zajistěte dostatečný přísun tekutin (minerálky, džusy, černý čaj).
Držet hladovku v akutní fázi.
Až se průjmy zmírní, dodržujte nedráždivou dietu – suché pečivo, osolená rýže, banány, jogurt, postupně
dušené a vařené maso.
Užívejte ČERNÉ UHLÍ (2-5 tbl./ 3
až 4x denně ); ENDIARON (3x denně
1 tbl. ) nebo SMECTA (1 až 3x denně);
na úpravu střevní mikroﬂory HYLAK
FORTE (3x denně 2 ml).
Při horečkách, známkách dehydratace (suché sliznice, rychlý, slabý
puls) nebo velmi vysoké četnosti vodnatých stolic a zvracení vyhledejte
lékaře.
Nikola Dorazínová
Zdroj:
www.wikipedie.com
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Rozsvícení vánočního
stromu ve Vítové
Nejen ve velkých městech, ale
i v mnoha vesnicích se v předvánočním čase dodržuje tradice slavnostního rozsvícení vánočního stromu.
Stejně tak tomu bylo v sobotu 30.
listopadu ve Vítové.
Akce se pravidelně účastní i pan
starosta Mgr. Lubomír Doležel. Je to
pěkná tradice, sejde se mnoho lidí
a není to jen obyčejné rozsvícení
stromu. Pod vedením slečny Nikoly
Dorazinové nám nejdříve mažoretky
z Fryštáku v krásných kostýmech předvedly své vystoupení, které mělo vysokou úroveň. Za bouřlivého potlesku
je vystřídaly roztomilé roztleskávačky,
které byly ve svých šatičkách úžasné.
Sami můžete na fotograﬁi vidět, jaká
máme u nás hezká děvčata. Jejich
rodiče na ně mohou být pyšní, vždyť
mají opravdu ušlechtilého koníčka rozdávají radost a úsměvy jiným.
K poslechu nám zazpívali členové
Občanského sdružení Dobrá nálada
Vítová.
Atmosféra byla úžasná. Nechyběly
ani klobásy z udírny a svařák. Čerti
(členové SDH Fryšták) měli originální
kostýmy, topili pod kotlem, všechny
nás strašili a skutečně vzbuzovali
strach. Potom se všichni přesunuli do
sálu a svatý Mikuláš s andělem nadělovali dětem dárky. Veselí pokračovalo taneční zábavou.
Za všechny občany Vítové bych
chtěla poděkovat paní Alence Sanitrníkové, která tento večer pravidelně
organizuje a vedení města Fryštáku,
které všechny akce v obci ﬁnančně
i svou účastí podporuje.
Vážíme si toho, že ve Fryštáku a na
Vítové jsou lidé a děti, kteří obětavě
a s láskou připraví svým spoluobčanům takový krásný zážitek a naladí je
do vánoční atmosféry, kterou všichni
tolik potřebujeme.
Přeji jim i všem, kteří tento článek
čtou, hodně zdraví a spokojenosti
v roce 2014.
Mgr. Julie Běhůnková

Novoroční tradice v Bulharsku a v Portugalsku
Letošní Vánoce jsme strávili tady ve Fryštáku – ve svém novém domově.
Rádi bychom Vám tentokrát přiblížili jaké oslavy se dělají na začátku nového
roku v Bulharsku a Portugalsku.
DINKO:
Epifanie, v bulharštině „Yordanovden, jsou jedním z největších křesťanských svátků v Bulharsku. Podle Bible
v tento den Jan Křtitel pokřtil Ježíše
Krista v řece Jordán. V dnešní době se
Epifanie v Bulharsku slaví slavnostní liturgií v kostele a rituály spojenými s vodou. Po slavnostní liturgii začnou kněží,
v doprovodu stovek lidí, slavnostní průvod ze všech kostelů. Jdou k nejbližší
řece a kněz do vody hodí kříž. Má se
za to, že ten, komu se podaří vytáhnout
kříž z vody ven, bude šťastný a bohatý celý rok. Proto pak spousta nadšených mužů skáče do ledové vody v řece
a snaží se kříž chytit. Potom lidé pokračují v oslavách celý den až do večera.
Šestý leden jen dnem, kdy svůj svátek slaví všichni se jménem: Jordan,
Bogdan, Bogdana, Boyan a Danka.

MÓNICA:
V Portugalsku je v době od 1. do 6.
ledna (dny Epifanie) tradiční jedna událost, nazvaná Janeiras.
Oslavují ji skupinky lidí, kteří se spolu sejdou v ulicích, zpívají, hrají na hudební nástroje, jako je tamburína, buben
a kytara, ohlašují narození Ježíše Krista
a přejí všem šťastný nový rok. Tyto skupinky chodí dům od domu, a tam kde
se zastaví, koledují od lidí tzv. Janeiras.
To mohou být třeba kaštany, ořechy, jablka, párky nebo nápoje. Někdy jim lidí
dávají i peníze. Na konec svého putování – koledování se společně o koledu
rozdělí a snědí, co si vykoledovali.
Všem do nového roku přejeme zdraví, štěstí a úspěchy a těšíme se na další spolupráci a vydařené akce s Vámi.
Честита Нова година!
FELIZ ANO NOVO, Frystak!
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JEDNA PANÍ POVÍDALA... ANEB ZE ŽIVOTA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Jelikož se k nám dostává stále více a více vašich dotazů, a nás to stejně tak jako vás opravdu zajímá, dozrál čas, abychom
se tady o své názory podělili veřejně. Jednak z důvodu rozhýbání myšlenek v debatě, jednak proto, aby nezůstalo pouze u známého „Jedna paní povídala...“.
Milý pane Jirko, četla jsem si o vašem projektu s dobrovolníky ze zahraničí. Vidíte v tom opravdu přínos pro
město Fryšták nebo jen zisk a prestiž
pro vaše sdružení?
Petra K.
Peníze z EU nám z 80% už přišly.
Z rozpočtu však není možno uhradit nic
víc, než dokladovatelné potřeby dobrovolníků - ubytování, strava, kapesné,
doučování, cestování a materiál. I tak je
třeba hospodařit šetrně a s mírou. Řekl
bych, že jde o lehký standard, příliš vyskakovat si dobrovolníci nemohou. Pro
naše sdružení je to přínos veliký. Zvláště do budoucna, až budeme schopni
vysílat naše zdejší, fryštácké mladé lidi
na zkušenou do zahraničí. Jistá prestiž
v tom je: třeba tím inspirujeme další
místní organizace a sdružení, aby si
také pozvali pomocníky. A jej jich v té
Evropě celkem dost. Rádi se o své zkušenosti podělíme.
Pane Sadilo, kam se poděla vaše
snaha a nadšení vytvořit pro naše děti
z chátrající budovy bývalé Kotelny u základní školy klub? Má to vůbec budoucnost? Chcete s tím nějak pomoct?
Karel H.
Děkuji za optání. Tímto tématem
se s kolegou a dalšími pomocníky zabýváme už dva roky. Nadšení nám ještě zůstalo. S Městem Fryšták, jakožto
majitelem objektu, máme uzavřenou
smlouvu na roční bezplatnou výpůjčku
objektu sloužícího pouze jako skladova-
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cí prostory. Toho s nadšením využíváme
a už se těšíme, co se bude dít pak. Budoucnost to určitě má, jen je podle mne
vhodné hledat ještě další partnery, aby
byl objekt co nejvíce využitelný. A jestli
uvítáme pomoc? To víte, že ano. Každá
ruka dobrá.
Milý pane Tomáši, pravidelně s manželem navštěvujeme Fryštácké trhy,
které organizujete jako neziskové sdružení Fair Play Fryšták. Je toto sdružení
opravdu neziskové? Mně tedy rozsah
trhů moc neziskově nepřipadá.
Kateřina S.
Organizací trhů získáváme opravdu
mnoho. Mimo jiné nová přátelství, kontakty, zkušenosti nebo možnost nakoupit potraviny dle našeho gusta. A jak se
říká, o peníze jde až v první řadě a veřejnost má právo vědět, jak hospodaříme.
Letos jsme uspořádali čtyři velké trhy,
které našemu sdružení přinesly „zisk“
cca 10 300 Kč. Městu jsme za zábor
náměstí zaplatili 8 900 Kč. Zisku jsme
dosáhli především díky tomu, že jsme
na letním a zimním trhu nemuseli platit
za kulturní program (byl zajištěn Rozruchem). Jelikož jsme v minulém roce pořídili devět stánků po 6 tisíc Kč, máme
tedy zainvestováno 54 tisíc Kč, které se
nám postupně vrací z nájemného, které
nám platí prodejci na malých pátečních
i velkých sobotních trzích. Předpokládáme, že v příštím roce se přehoupneme
do černých čísel a budeme moci naše
trhy dále rozvíjet třeba novým webem či
jiným gastro vybavením.

Milí organizátoři, velice se mi líbí
vaše plakátky na trhy. Celá rodina se
bavíme hádáním „co tím chtěl básník
říci.“ Mám odpozorováno, že každý ty
vaše vzkazy chápe úplně jinak. Nedá
mi však, abych se nezeptala na vaši
interpretaci toho posledního plakátu.
Opravdu si myslíte, že ve Fryštáku
vznikne farmářský obchod a že budu
muset stát tak dlouhou řadu při každém nákupu?
Jitka V.
Myslím, že všechno má svůj vývoj
a nemá cenu zůstat stát v půli cesty.
Nejdřív tu byly velké trhy, pak pravidelné
malé a teď je čas připravovat obchod
s každodenní možností nákupu širokého
sortimentu farmářského zboží. Naštěstí
nebudeme úplnými průkopníky, inspirací nám mohou být již stabilizované obchůdky ve Zlíně, Vsetíně či franšíza Náš
Grunt a jiné. Chtěli jsme se jen svěřit
s tím, co bychom si přáli pod stromeček
a podnítit v lidech divočejší fantazii.
A jak byste si na tyto otázky odpověděli vy? Chcete se taky na něco zeptat?
Nebo je vám vše naprosto jasné?

PIŠTE NÁM NA:

jirisadila@gmail.com
tomas@simcar.cz
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V měsíci LEDNU 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

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

PRONAJMU BYT 3+1
ve Fryštáku
1. nadzemní podlaží, 77 m².
Tel. 603 309 171.

Občanské sdružení Věneček

Propojuje to nejlepší z Pilatesu,
boxu a tance
do vysoce intenzivního
intervalového tréninku.
Piloxing skvěle formuje postavu.
Při cvičení se rychle spalují
tukové zásoby.
Od 7. 1. 2014 taky ve Fryštáku!
Každé úterý v 18:00
v tělocvičně ZŠ!
Těší se na Vás Ing. Žaneta Krejčí
http://zumba-zaneta.webnode.cz/
KOUPÍM POZEMEK v Horní Vsi,
určený ÚP pro výstavbu RD.
Nejlépe při ul. Komenského, Ke Skalce,
Spojovací. Tel.: 775 659 481

PŮJČÍME VÁM
NA COKOLIV
Vyřízení půjčky do 48 hodin
Hotovost až domů • Týdennní splátky
Osobní přístup • Maximální servis
Splatnost maximálně 56 týdnů

při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve
na

8. února 2014
od 15 hodin
v sále ZDV Fryšták.
Vyhlášení masek
v 17 hodin.

HLEDÁM KE KOUPI
menší rodinný dům ve Fryštáku.
Může být i k opravám, ale obyvatelný.
Tel.: 736 146 479

placená inzerce

Blahopřejeme!

NABÍZÍME VYSTOUPENÍ TANEČNÍ FORMACE,
ﬁnalistů MČR 2013 Chrudim, na tanečních akcích města, školy nebo
organizací. Možné kombinovat i s tanečním vystoupením dětí TK Fortuna.
Informace Ing. Felcman, Dr. Vavřička tel. 603 155 665

placená inzerce

Eduard Baďura
Jiřina Baďurová
Božena Brázdilová
František Dlabaja
Jaroslav Dlouhý
Václav Doležal
Rudolf Doležel
Marie Halamová
Oldřich Januška
Jarmila Janušková
Sylva Knedlová
Jarmila Krčálová
Marie Kutrová
Věra Mlýnková
František Mrázek
Marie Plháková
Vít Pospíšil
Antonín Provazník
Marie Ševčíková
Anděla Šlágrová
Jan Urban
Radmila Urbánková
Marie Vaňharová
Jiří Vavřička

Tel. 774 549 175
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
■
■
■
■
■
■

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

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

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

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po telef. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
Občané Fryštáku už přispěli částkou téměř 9.000 Kč.

Tajfun Haiyan zasáhl v pátek 8. listopadu Filipíny a podle posledních údajů
za sebou zanechal 5 560 obětí, 1 757
pohřeš
pohřešovaných
a více než 3 a půl milionu
lil onu lidí
li bez střechy nad hlavou. Mezinárodní
zinárod síť organizací ADRA situaci
zi
podrobně
podrob monitoruje přímo na místě
a v tu
tuto chvíli zajišťuje dodávky pitné vody,
vo
né
potravinovou pomoc a provizorní
vizorn přístřešky. Dále se podílí na
vi
obnově
obno vodních zdrojů a distribuci
desinfekčních
tablet a hygienických
desi
potř
potřeb.
Do pomoci se zapojila i ADRA
ČR,
ČR, která ze svého pohotovostního
fondu
fon
fo
okamžitě uvolnila 100 000
korun
a otevřela veřejnou sbírku
ko
s číslem účtu 41594159/0300,
395 Tajfun Haiyan je považován
v.s. 395.
za nejsilnější
cyklon, který kdy zasáhl
nejsil
pevninu. Podle odhadů si na Filipínách
vyžádal 10
1 000 obětí.

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

