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Fryštácké vodění medvěda
Více v článku na straně 14–15

Město Fryšták a Fryštácká Javořina
Vás srdečně zvou na XVI.

Valašské
setkání

FRYŠTÁK 2018

v pátek 16. března od 19.00 hod.
Kulturní dům ZDV Fryšták.

www.frystackajavorina.com

Učinkují dechové hudby:

Fryštácká Javořina,
Straňanka, Keramička,
Grinavanka ze Slovenska,
a hosté manželé Osičkovi.
Pořadem provází
Ivana SLABÁKOVÁ a Karel HEGNER.
Po skončení programu taneční zábava.
Vstupné 200 Kč.
Předprodej vstupenek MěÚ Fryšták
a Magistrát města Zlína od 27. 2. 2018.
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RMF
č. R 02/2018/VII z 22. 1. 2018
(Výpis usnesení)

RMF doporučuje ZMF schválit starostovi města mimořádnou odměnu
v zákonné roční výši za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů,
a to např.:
- Úspěchy při vyřizování dotačních
programů pro město Fryšták
- Realizace a rozvoj přeshraniční
spolupráce s obcí Kanianka a rozvoj
a podpora družebních aktivit s obcí Muráň
- Příprava a realizace krajských
oslav Dne válečných veteránů a dalších
pietních akcí
- Úspěšné vedení soudního sporu s Vodovody a Kanalizace Zlín, a.s.,
ve věci určení neplatnosti smluv o prodeji části majetku spol. VaK Zlín, a.s.,
o nájmu a provozování mezi spol. VaK
Zlín, a.s., a strategickým partnerem
a zařadit tuto odměnu do rozpočtu města pro rok 2018 v zákonné výši v souladu s § 76 odst. 2 zák. č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
RMF jmenuje členy / náhradníky
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu v objemu nad 500 tis. Kč
bez DPH, pro realizaci zakázky malého
rozsahu na akci „Oprava místní komunikace v ul. P. I. Stuchlého“ ve složení: Mgr. P. Nášel/ Ing. P. Gálík, Ing. J.
Košák / Mgr. L. Sovadina, Ing. M. Kasala / L. Eliášová, DiS., Z. Vladyka /
Ing. T. Černý, Ing. P. Dohnal
RMF schvaluje uzavření Dohody
o bezhotovostní úhradě cen poštovních
služeb mezi městem Fryšták, a Českou
poštou, s.p., Praha, na zajištění bezhotovostní úhrady cen poštovních služeb
na dobu neurčitou.
ZMF
č. Z 01/2018/VII ze 7. 2. 2018
(Výpis usnesení)

ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků vedených na účtech
města Fryštáku ke dni 31. 12. 2017
bez připomínek.
ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků vedených na účtech
města Fryštáku ke dni 7. 2. 2018 bez
připomínek.

ZMF schvaluje přijetí neinvestiční
dotace v Programu RP 12-18 ( dotace
obcím pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů) na základě žádosti města ze
dne 26. 9. 2017 a to z Fondu Zlínského kraje do výše 79.000 Kč na realizaci
projektu Oprava cisternové automobilové stříkačky, rok 1970 a mladší,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Zlínským krajem,
a městem Fryšták, na částku do výše
79.000 Kč.
ZMF schvaluje rozpočet města
Fryštáku na rok 2018 jakožto rozpočtu
schodkového s předpokládanými příjmy
ve výši 68.998,60 tis. Kč, s předpokládanými výdaji ve výši 85.167,90 tis. Kč
a deﬁcitem rozpočtu ve výši 16.169 tis.
Kč + splátky 2.401 tis. Kč, které budou
kryty v souladu s ust. § 4 odst. 8 zák.
č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, ﬁnančními prostředky z minulých let na bankovních
účtech města, a ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ekonomicko-správního
odboru, v souladu s ust. § 14 zák. č.
250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, neprodleně zajistit rozpis tohoto
rozpočtu.
ZMF pověřuje Radu města Fryštáku
v roce 2018 schvalovat změny rozpočtu
města - rozpočtová opatření, a to každé
vždy maximálně do výše do 200.000,Kč bez DPH, s připočtením sazby DPH
v aktuální platné výši, a to aniž by se
přijatým rozpočtovým opatřením změnily závazné ukazatele celkových příjmů
a výdajů a současně aniž by se změnil
schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů.
ZMF na doporučení RMF schvaluje
starostovi města Fryštáku Mgr. Lubomíru Doleželovi mimořádnou odměnu
ve výši 103.000 Kč za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů, a to:
Úspěchy při vyřizování dotačních
programů pro město Fryšták a pro místní neziskové organizace, především:
Vodovod Vítová
5 033 000 Kč,
Kanalizace Vítová 13 518 785 Kč,
Hasičská zbrojnice 8 437 725 Kč,
Hasičské auto Renault
2 500 000 Kč,
Oprava kostela I., II., III. etapa
505 000 Kč,
Zateplení MŠ
1 589 622 Kč,
Zateplení zdravotního střediska
1 717 165 Kč,
Chodník Žabárna I. a II. etapa
1 584 954 Kč,
Zametací vozidlo
3 572 100 Kč,

Rekultivace

skládky
Žabárna
43 564 903 Kč,
Vodovod Žabárna
2 458 099 Kč,
Oprava kapličky na Vítové
349 300 Kč,
Regenarace hřbitova 700 000 Kč,
Rozšíření hřbitova (kolumbárium)
1 600 000 Kč,
Vodovod Vylanta
435 900 Kč
Průtah Fryštákem – chodníky
3 334 000 Kč,
Oprava náměstí ve Fryštáku (nerealizováno)
6 700 000 Kč,
Sokolovna - oprava budovy
2 500 000 Kč,
venkovní sportoviště při ZŠ
5 500 000 Kč,
DIS – venkovní sportoviště
1 999 500 Kč,
TJ FC Fryšták – fotbalové hřiště
s umělým povrchem
2 000 000 Kč,
TJ FC Fryšták – tenisové kurty
1 500 000 Kč,
dotace na veřejné osvětlení
700 000 Kč,
Vodovod Dolnoveská, Korábová, Holešovská
4 280 000 Kč,
Rekonstrukce a zateplení přístavby
a krčku ZŠF
6 000 000 Kč;
Realizace a rozvoj přeshraniční spolupráce s obcí Kanianka a rozvoj a podpora družebních aktivit s obcí Muráň
Příprava a realizace krajských oslav
Dne válečných veteránů a dalších pietních akcí,
Úspěšné vedení soudního sporu
ve věci určení neplatnosti smluv o prodeji části majetku spol. VaK Zlín, a.s.,
smluv o nájmu a provozování – viz pravomocný rozsudek Vrchního soudu Olomouc a ukládá pí T. Petrášové vyplatit
tuto odměnu v řádném výplatním termínu města.
ZMF schvaluje znění statutu Peněžního fondu pro uspokojování kulturních
a sociálních potřeb zaměstnanců města Fryštáku a pro další účely u dotčených osob s účinností od 1. 1. 2018.
ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
100.000,-Kč Fryštácká Javořina z.s.,
a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000,-Kč mezi
městem Fryšták, a Fryštáckou Javořinou z.s., za účelem částečné úhrady
nákladů spojených s činností sdružení
a zajištění akce Valašské setkání –Fryšták 2018.
ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
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160.000,-Kč Salesiánskému klubu
mládeže, z.s. Domu Ignáce Stuchlého, a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 160.000,-Kč mezi městem
Fryšták, a Salesiánským klubem mládeže, z.s. Fryšták, za účelem částečného
krytí nákladů spojených se zajištěním
činnosti nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež.
ZMF v souladu s ust. Čl. č. III bod
č. 1 Zásad grantové podpory nestátních neziskových subjektů poskytované
městem Fryšták ze dne 27. 11. 2017
jmenuje pro rok 2018 tzv. grantovou
komisi ve složení: tajemník komise:
Mgr. P. Nášel, Bc. V. Kalafutová, Ing. M.
Mynaříková, G. Najmanová, L. Mikl,
Ing. P. Gálík, Ing. K. Zlámalík, J. Černý
ZMF schvaluje prodej nově odd.
městského pozemku p. č. 600/16 –
ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 153 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, žadateli p. Zdeňku Zouharovi, bytem Vítová 108, 763 16 Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem, č.
6272/133/2017, ze dne 4. 9. 2017,
ve výši 55,- Kč/m² (bez DPH – splňuje požadavky na osvobození od daně),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku, geometrického
plánu a návrhu na vklad žadatelem,
a zřízení bezplatného věcného břemene
k hlavnímu řadu vodovodu umístěnému
na výše uvedeném pozemku ve prospěch města Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Fryšták, a Z. Zouharem,
Vítová na prodej nově odd. městského
pozemku p. č. 600/16 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 153 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za kupní cenu ve výši 55,- Kč/m², tj.
celkem 8.415,- Kč, bez DPH a zřízení
bezplatného věcného břemene k hlavnímu řadu vodovodu umístěnému na výše
uvedeném pozemku ve prospěch města
Fryšták.
ZMF schvaluje prodej městských pozemků p. č. 194/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 30 m², a nově
odd. pozemku p. č. 6/2 – ost. plocha,
jiná plocha, o výměře 10 m², oba k. ú.
Vítová, obec Fryšták, žadateli J. Szromekovi, Vítová, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, č. 6299/160/2017, ze dne 27.
10. 2017, ve výši 400,- Kč/m² (s připočtením DPH dle platné legislativy u po-

zemku p. č. 6/2 – dle vyjádření daňového poradce T. Goláně), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku, geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelem.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a J. Szromekem, Vítová na prodej městských pozemků p. č. 194/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 30 m², a nově
odd. pozemku p. č. 6/2 – ost. plocha,
jiná plocha, o výměře 10 m², oba k. ú.
Vítová, obec Fryšták, za kupní cenu
ve výši 400,- Kč/m², tj. celkem 12.000,Kč bez DPH a 4.000,- Kč s připočtením
DPH, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru
prodeje části měst. pozemku p. č. 883
– ost. plocha, ost. komunikace – díl „a“
o výměře 109 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za účelem rozšíření prostor
před RD čp. 112 žadatelce Z. Buchtové, Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, č. 6324/185/2017, ze dne 4.
12. 2017, ve výši 750,- Kč/m², s připočtením DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku,
geometrického plánu a návrhu na vklad
žadatelem, a uzavření příslušné kupní
smlouvy.
ZMF bere na vědomí žádost p. Ing. L.
Garguláka, Fryšták, o prodej měst. pozemku (nebo jeho části) p. č. 321- ost.
plocha, manipulační plocha, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a nereﬂektuje na tuto žádost, a to z důvodu
a) většího počtu zájemců o odkup
tohoto pozemku (jeho části), což v případě zájmu města Fryštáku prodat
předmětný pozemek, popř. jeho část,
předjímá postup města při prodeji formou soutěže o nejvýhodnější (cenovou)
nabídku;
b) předmětný pozemek je – s odkazem na územní plán města včetně Zprávy o uplatňování Územního plánu Fryšták za uplynulé období 2013 – 2017
- vhodný pro případné majetkoprávní
vypořádání v rámci přípravy rozšíření
sportovně relaxačního (kulturního) areálu v lokalitě FC Fryšták.
ZMF schvaluje zveřejnění záměru
směny pozemku ve vlastnictví města
Fryšták p. č. 595/1 – zahrada, o výměře 308 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za pozemek p. č. 1371/1 - lesní
pozemek, o výměře 3585 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, ve vlastnic-

tví Salesiánské provincie Praha, s doplatkem za rozdílné výměry pozemků
a jejich kategorii ze strany žadatele
ve výši 131.020,- Kč a s úhradou nákladů na vyhotovení znaleckého posudku a návrhu na vklad ze strany města,
a uzavření směnné smlouvy.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030041894/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení s názvem „Horní Ves,
pí Fišerová, kabel. vedení NN“, umístěné na části měst. pozemku p. č. 170
– ost. plocha, silnice, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 2.200,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
ZMF bere na vědomí předloženou
aktualizaci Plánu odezvy orgánů města
Fryšták na vznik mimořádné události
týkající se aktualizace a doplnění přehledu možných ohrožení na území města Fryštáku, doplněný o možné riziko
ohrožení v části epizootie – africký mor
prasat, bez připomínek.
ZMF souhlasí s bezúplatným převodem vodovodního řadu uloženého
v pozemku parc. Č. 1007 k. ú. a obec
Fryšták délky 45m, PE 100+, SDR 11
o110*10 mm, vybudovaného v rámci
investiční akce „Novostavba administrativní budovy a výrobní haly ﬁrmy
Cais- SO 10 -Vodovodní řad“ nákladem
151.772,- Kč společností MAGSY s.r.o.,
Zlín, s tím, že příslušnou smlouvu uzavře RMF .
ZMF souhlasí s realizační dokumentací stavby (RDS) „Dálnice D49, stavba
4901 Hulín-Fryšták“ jednotlivých stavebních objektů
SO 162 Polní cesta Žabárna
SO 166 Polní cesta Fryštácký potok
SO 231 Most na polní cestě přes
Fryštácký potok
SO 221 Most na PC 161 přes dálnici D49 v km 14.314 s podmínkou,
že ZMF požaduje, aby sjezd pro
dopravu zajišťující obsluhu zemědělsky obhospodařovávaných pozemků
ve smyslu požadavku ZDV Fryšták byl
součástí předmětné realizační dokumentace včetně povolovacího řízení
a včetně požadavku realizace tohoto
sjezdu současně s realizací mostu – objektu č. SO 221, a to ve smyslu RDS
zpracované sdružením Pragoprojekt /
Viapont
ZMF souhlasí se záměrem převzetí

těchto stavebních objektů po jejich realizaci do majetku města Fryšták.
ZMF bere na vědomí Zápis z jednání
Stavební komise ze dne 4.12.2017 –
SK 3/17 bez připomínek a odkládá rozhodnutí ve věci zastavovací studie ul.
Parková a návrhu na stanovení způsobu
zástavby, a to z důvodu, že předmětný
pozemek je – s odkazem na územní
plán města včetně Zprávy o uplatňování Územního plánu Fryšták za uplynulé
období 2013 – 2017 - vhodný pro případné majetkoprávní vypořádání v rámci přípravy rozšíření sportovně relaxačního (kulturního) areálu v lokalitě FC
Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření dodatku č.
11 ke smlouvě o dílo ze dne 14.10.2002
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Technické služby Zlínsko, s.r.o., v souvislosti se
sjednocením cen za vývoz velkoobjemových kontejnerů dle aktuálního ceníku,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
ZMF bere na vědomí
sdělení části občanů Horní Vsi ze
dne 24.11. 2017, č.j. MUF-STA-3392/
2017-STA, podepsané p. J. Běťákem,

E. Běťákovou, Ing. R. Dvořákem, Ing. L.
Rafajem, Mgr. P. Rosmanem, D. Růčkou, J. Šebíkem s názvem Stanovisko
občanů, obyvatel lokatiky Hornoveský
rybník ve Fryštáku („Žaba“), k návrhu
na konání akce „Pálení čarodějnic“ ve věci nesouhlasu s konáním hudebních produkcí v lokalitě Žaba ve Fryštáku – Horní Vsi a sdělení části občanů
Horní Vsi ze dne 5.2.2018, č.j. MUF-STA-491/2018-STA
sdělení pořadatelů akcí, zastoupených Z. Vidlařovou, č. j. MUF – STA –
2808/2017 – STA, ze dne 12.10.2017,
ve věci návrhu organizačního zajištění
kulturně společenských akcí v lokalitě
Žaba,
sdělení Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj ze dne 06. 02. 2018, čj.
MUF-STA-498/2018-STA.
a souhlasí s konáním kulturně společenských akcí na pozemcích a objektu ve vlastnictví města Fryštáku v souladu s obecně platnou legislativou.
ZMF v návaznosti na kladné vyjádření předsedy FC Fryšták, V. Rudolfa,
bere na vědomí informaci Z. Vidlařové

ve věci konání 10. ročníku akce Pálení
čarodějnic v areálu FC Fryšták bez připomínek.
ZMF ukládá starostovi zahájit jednání se zástupci stěžovatelů ve věci možnosti uspořádání akce „Pálení čarodějnic“ v lokalitě „Žaba“ v Horní Vsi.
ZMF souhlasí s účastí města Fryštáku v mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ a souhlasí s vyvěšením tibetské
vlajky na budově radnice dne 10. 03.
2018.
ZMF bere na vědomí zápis z Finančního výboru při Zastupitelstvu města
Fryštáku č. 3/FV/2017 ze dne 16. 11.
2017.
ZMF ukládá FV při ZMF do 30. 3.
2018 zpracovat stanovisko k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí s odkazem na přípis ze dne
18. 1. 2018.
ZMF se distancuje od dehonestujícího zobrazení oﬁciálního znaku města
Fryštáku na FB proﬁlu Tomáš Černý
– zastupitel z Fryštáku, které spočívá
v tom, že zastupitel a radní T. Černý
zobrazil znak města s pirátskou páskou a vyzývá ho k uveřejnění omluvy.

*
znak města Fryšták po úpravě T. Č.
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„Humor je vážná věc.“

Plnění rozpočtu Města Fryšták k datu 31.12. 2017

Miroslav Horníček
Následující text jsem si vykoledoval obrázkem, který doprovázel můj
prosincový komentář výsledků parlamentních voleb. Zmiňoval jsem se
zde o úspěchu Pirátů a na zmíněném
obrázku byl znak města Fryštáku s pirátskou páskou přes okno. Tenhle
vtip měl žít svým životem na sociálních sítích. Ale…
Posledním bodem ZMF ze 7. 2. byl
podnět paní Knedlové s názvem „Zveřejnění dehonestovaného oﬁciálního
znaku města Fryštáku na FB – proﬁlu
Tomáš Černý – zastupitel Fryštáku.“,
Paní Knedlová navrhla odhlasovat zastupitelům výzvu ke zveřejnění
omluvy. Naprosto její návrh respektuji. Hlasoval jsem taky pro, ať už byl
její návrh vznesen v osobní či oﬁciální
rovině. Znak města je chráněn proti
zneužití příslušnou vyhláškou a omluva fryštackým patriotům je na místě.
Byl jsem několikrát dotazován,
proč takové věci dělám. Prostě mě to
baví. Baví mě dělat si legraci sám ze
sebe. Baví mě prověřit věci zdánlivě
nedotknutelné. Baví mě tímto způsobem poznávat lidi. Myslím si, že tu
ani tak nejde o město nebo o znak
ale především o člověka a jeho právo na odlišný úhel pohledu. Co je pro
jednoho vtip pro druhého to může být
velezrada. Je fajn, že o tom ještě stále můžeme svobodně beze strachu
mluvit.
„Já, Tomáš Černý, zastupitel
a radní města Fryštáku, se omlouvám za zveřejnění oﬁciálního znaku
města Fryštáku s pirátskou páskou.“
Když už jsem se u toho psaní, zkusím shrnout pár dalších zajímavých
postřehů z únorového zastupitelstva.
Bráno od konce. Více než „zneuctěný“ znak města, mě zaujala prezentace pana Kozojeda o stavu Nezávislých. Doporučuji přečíst v zápise. Bez
jediného výstřelu a zcela dobrovolně
se konání Čarodějnic přesouvá na fotbalové hřiště. Co k tomu vedlo, najdete také v zápise. V grantové komisi
nakonec zasednou jen 3 zástupci
neziskovek, tímto se omlouvám všem
ostatním, které jsem oslovil, ale kteří
se do návrhu pana starosty nevešli.
Schválili jsme rozpočet města a známe většinu investičních akcí pro letošní rok.
TČ

Příjmy

Název

třída 1

Daňové příjmy

třída 2

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč) Plnění (%)

51 920 330,00

54 226 956,35

104

Nedaňové příjmy

5 952 000,00

7 195 031,17

121

třída 3

Kapitálové příjmy

0,00

168 960,00

0

třída 4

Přijaté dotace

7 919 690,00

7 035 806,17

89

65 792 020,00

68 626 753,69

104

PŘÍJMY CELKEM

Výdaje

Název

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč) Plnění (%)

1014

Ozdravování zvířat a plodin

69 300,00

67 923,00

98

1019

Ostatní zemědělská činnost

20 000,00

0,00

0

1032

Lesní hosp. (všeob. výdaje)

445 000,00

32 693,00

7

1036

Lesní hospodářství – správa

33 000,00

32 540,00

99

2141

Vnitřní obchod

45 500,00

40 409,00

89

2143

Cestovní ruch

370 000,00

314 198,00

85

2212

Silnice

1 797 000,00

651 936,80

36

2219

Chodníky

743 000,00

341 929,00

46

2221

Provoz veř. silniční dopravy

787 200,00

480 664,00

61

2223

Bezpečnost siln. provozu

177 500,00

134 305,00

76

2229

Ost. zálež. v siln. dopravě

327 500,00

117 786,00

36

2292

Dopravní obslužnost

370 000,00

369 900,00

100

2310

Vodovody – pitná voda

8 571 000,00

8 373 161,34

98

2321

Kanalizace

540 000,00

32 261,30

6

3111

Mateřská škola

1 494 390,00

1 394 130,10

93

3113

Základní škola

6 114 500,00

5 909 500,14

97

3311

Divadelní činnost

45 000,00

16 721,00

37

3312

Hudební činnost

334 000,00

316 074,00

95

3313

Kino

110 000,00

78 090,45

71

3314

Knihovna

1 263 000,00

1 233 526,69

98

3316

Vydavatelská činnost

100 000,00

0,00

0

3319

Kronika + ost. zál. kultury

91 000,00

31 415,00

35

3322

Zachování a obn. kult. pam.

70 000,00

58 509,00

84

3326

Obnova kultur. hodnot

942 300,00

830 691,00

88

3341

Rozhlas

153 000,00

129 977,48

85

3349

Ost. sděl. prostředky (FL)

390 000,00

358 762,04

92

3399

Ost. záležitosti kultury (KOZ)

780 000,00

661 820,28

85

3412

Sport. zařízení v maj. obce

385 000,00

378 106,64

98

3419

Ost. tělovýchovná činnost

3 092 000,00

3 021 895,01

98

3421

Využití vol. času mládeže

2 029 000,00

1 891 016,84

93

3429

Ost. zájm. činnost a rekr.

195 600,00

116 532,00

60

10 000,00

6 000,00

60

POZVÁNKA

6 000,00

2 000,00

33

Pomoc zdrav. postiženým

112 000,00

46 000,00

41

V úterý 20. 3. 2018 proběhne
v době od 15:00 hod do 17:00 hod

3549

Ost. spec. zdravotní péče

21 000,00

21 000,00

100

3612

Bytové hospodářství

2 440 000,00

2 170 115,21

89

3613

Nebytové hospodářství

6 610 100,00

3 220 274,93

49

3631

Veřejné osvětlení

1 988 000,00

1 686 158,25

85

3632

Pohřebnictví

12 161 000,00

10 428 701,00

86

3635

Územní plánování

17 000,00

16 940,00

100

3636

Územní rozvoj

104 000,00

73 334,00

71

3639

Technické služby

7 376 200,00

6 439 578,52

87

3722

Sběr a svoz kom. odpadu

3 314 000,00

3 289 721,46

99

3732

Dekontaminace půd

260 000,00

18 135,00

7

3739

Ostatní ochrana půdy

24 000,00

23 595,00

98

3745

Vzhled obcí a veř. zeleň

1 245 830,00

370 730,08

30

3749

Ost. činnosti ochrany přírody

1 000,00

0,00

0

4324

Zařízení pro děti vyž. pomoc

12 000,00

0,00

0

4339

Ost. soc. péče a pomoc rodině

7 000,00

7 000,00

100

4349

Ost. soc. péče a pomoc ostatním 10 000,00

2 000,00

20

4359

Ost. služby a činn. v soc. oblasti

8 000,00

8 000,00

4399

Ost. záležitosti sociální politiky

5 000,00

0,00

0

5212

Ochrana obyvatelstva

2 000,00

0,00

0

5219

Ost. zál. ochrany obyvatelstva

9 000,00

9 000,00

100

5272

Činnosti org. krizové řízení

15 000,00

14 931,40

100

5279

Krizové řízení

50 000,00

2 439,70

5

5311

Bezpečnost a veř. pořádek

15 000,00

3 183,00

21

5512

Požární ochrana

641 000,00

295 981,01

46

5522

Ost. činnosti v IZS

15 000,00

14 244,00

95

6112

Zastupitelstvo

1 836 000,00

1 612 423,88

88

6114

Volby do Parlamentu

125 000,00

114 802,35

92

6171

Činnost místní správy

11 658 000,00

9 941 871,49

85

6310

Výdaje z ﬁnančních operací

280 000,00

219 140,11

78

6320

Pojištění

250 000,00

245 860,00

98

6399

Platby daní a poplatků SR

2 407 000,00

1 053 063,00

44

6402

Finanční vypořádání min. let

11 300,00

11 293,95

100

6409

Ostatní činnosti

5 800,00

5 718,00

99

VÝDAJE CELKEM

84 937 020,00

68 789 709,45

81

třída 8

Financování

19 145 000,00

162 955,76

1

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-19 145 000,00

-162 955,76

1

3522

Ostatní nemocnice

3523

Odborné léčebné ústavy

3543

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
v jídelně ZŠ Fryšták k tématu „Komunitní plánování sociálních služeb na
Zlínsku“ s následujícím programem:
Přivítání – zástupce města Fryšták
Principy komunitního plánování
Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku“
Sociální služby na Zlínsku – se zaměřením na město Fryšták
Nepojistné sociální dávky – Úřad
práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně
Diskuze s občany
Zveme všechny občany, které toto
téma zajímá a kteří mají ke stavu sociálních služeb co říci, aby využili příležitosti a jednání se zúčastnili.

Svoz
nebezpečných odpadů
v sobotu 24. 3. 2018
pouze na hospodářském dvoře TS
od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Můžete přivézt autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, syntetické barvy, lepidla, pryskyřice, mastné
hadry, oleje, tuky, mazadla apod.
Ostatní nebezpečný odpad, jako
jsou chladničky, televizory, rádia,
zářivky, výbojky, je možné bezplatně
odevzdat každou sobotu na hospodářském dvoře TS. Prošlé léky je nutno odevzdat v lékárně.
Firmy a organizace mají ze zákona povinnost likvidovat veškeré druhy
odpadů na vlastní náklady – ﬁremní
nebezpečný odpad tedy nebude odebrán do sběrného vozu.
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ZPRÁV Y Z RADN IC E

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Nařízením Státní veterinární správy
vydaným pod č.j. SVS/2018/024183-Z
ze dne 22. 2. 2018 byla rozšířena zamořená oblast původně vymezena Nařízením SVS vydaným KVS SVS pro Zlínský
kraj dne 5. 2. 2018 pod č.j. SVS/2018/
017168-Z k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále
jen „AMP“) ve Zlínském kraji v chovech
domácích prasat o katastrální území
dalších 17 obcí.
Zamořená oblast nyní obsahuje
tyto katastrální území obcí: 606570
Bohuslavice u Zlína, 609676 Bratřejov
u Vizovic, 614408 Březnice u Zlína,
614696 Březová u Zlína, 614831 Březůvky, 625710 Dešná u Zlína, 635341

Hádáme se o rozumné?
Co tím myslím? Čtěte! Uvažujte!
Stalo se tradicí (a nejen v našem
městě), že každoročně pořádáme různé akce, kterými našim předkům děkujeme, že nám zanechali tak pěkné
tradice. Hlásíme se jimi ke kořenům.
Jsme na ně hrdi a těšíme se s dětmi,
s dospěláky na maškarádu, na milá
setkávání, na smích, radost, veselí,
na upevňování mezilidských vztahů,
o kterých se stále víc a více hovoří.
Ale pozor! Zatím co mnozí ve staré
tradici vidí pozitivní přínos, jiní hledají
negativní důsledky. Ruší je hluk, veselí, které je zrovna ten určitý den.
Ano, na některé to může mít negativní důsledek. Jestliže však pozitiva
převládají, měla by skupina lidí toto
„negativní“ přijmout. Dobře, nejste
nadšeni, ale smíříte se s realitou.
Například Kvapilova ulice, Lukoveček,
Znojmo a jiné lokality vydrží i několikadenní slavnosti, Jsou na ně hrdí.
U nás to však nejde!
Mám obavu, že někteří jedinci
v naší společnosti ani snad nebudou
schopni přistoupit (nebo nechtějí)
na tuto úroveň určité tolerance.
PS/ Buď jsou to sobci, škarohlídi, skeptici, či snobové, kteří blokují
z plezíru, či mají návyk na vše hledět
zvysoka a odsuzovat lidské, obyčejné
zájmy, aniž by znali jejich podstatu.
Zamysli se nad moudrostí předků!
Paměť je klíč národa!
V mnohém, co nám uniká, se odráží schopnost poznání!
Co příroda tvoří staletí, člověk dovede zničit v mžiku!
SK

Dolní Ves, 631396 Doubravy, 632741
Držková, 635359 Fryšták, 643289
Horní Lhota u Luhačovic, 635367 Horní Ves u Fryštáku, 645788 Hostišová,
648248 Hrobice na Moravě, 650315
Hvozdná, 653918 Chrastěšov, 635863
Jaroslavice u Zlína, 657689 Jasenná
na Moravě, 663379 Karlovice u Zlína,
664341 Kašava, 666041 Klečůvka,
670138 Kostelec u Zlína, 635898
Kudlov, 716766 Kvítkovice u Otrokovic,
680982 Lhota u Zlína, 636053 Lhotka u Zlína, 681512 Lhotsko, 795861
Lípa nad Dřevnicí, 686981 Loučka
I, 798452 Loučka II, 636118 Louky
nad Dřevnicí, 688975 Lukov u Zlína,
689050 Lukoveček, 689131 Lutonina,
795887 Lužkovice, 635987 Malenovice u Zlína, 636177 Mladcová, 704156

Neubuz, 710024 Oldřichovice u Napajedel, 713422 Ostrata, 726877 Podhradí
u Luhačovic, 723843 Podko pná Lhota,
733938 Provodov na Moravě, 636142
Prštné, 635812 Příluky u Zlína, 737283
Racková, 789739 Raková, 745952 Salaš u Zlína, 747106 Sehradice, 750611
Slopné, 750794 Slušovice, 670146
Štípa, 636029 Tečovice, 768278 Trnava u Zlína, 772534 Ublo, 773697 Újezd
u Valašských Klobouk, 778028 Velíková, 780588 Veselá u Zlína, 635405
Vítová, 783196 Vizovice, 783846 Vlčková, 787167 Všemina, 788317 Vysoké Pole, 789747 Zádveřice, 635561
Zlín, 795909 Želechovice nad Dřevnicí.
Nařízení SVS ze dne 22. 2. 2018
současně nařizuje v obcích uvedených
v zamořené oblasti všem chovatelům
domácích prasat v hospodářství, která
do dnešního nebyla registrována podle
zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon), porazit
všechna prasata v neregistrovaných
hospodářstvích nejpozději do 24:00 hodin dne 11. 3. 2018 a od 12. 3. 2018
se těmto chovatelům zakazuje chovat
domácí prasata.
Podrobnosti a mapu najdete
na úřední desce Města Fryštáku www.
frystak.cz

POMOC FINAČNÍHO ÚŘADU

POZVÁNKA

Ať už se rozhodnete trestný čin oznámit či neoznámit,

JSME PŘIPRAVENI VÁM POMOCI
Denně se v rámci kriminality mnoho lidí ocitne v roli oběti a jsou nuceni se
s touto nelehkou situací poprat. Mohou být poškozeni nejen fyzicky či majetkově, ale trestný čin u nich může způsobit vážnou psychickou újmu. Je na místě,
aby těmto lidem byla poskytnuta pomoc a byli podporováni jak během celé doby
vyšetřování, tak i po ní.
S tímto posláním pracují pracovníci Probační a mediační služby, specializovaní
na pomoc obětem trestných činů.
„Našim primárním cílem je, aby se oběť dověděla o svých právech, o postupech
jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, objasnit jí, co může žádat. Každý potřebuje individuální přístup. Disponujeme řadou kontaktů na odborníky a pomáhající
profese. Díky tomu může být pomoc obětem poměrně široká. Snažíme se pomoci
znovu naleznout pevnou půdu pod nohama, která byla trestným činem oběti narušena. Případů, kdy i běžná krádež zanechala na oběti hluboké následky, známe asi
všichni mnoho. Proto, pokud se Vy, či někdo jiný ve Vašem okolí stane obětí trestného činu, neváhejte se na nás obrátit,“ říká poradkyně jedné z 55 poraden po celé
ČR, Iveta Holomková.
Jednou z těch, kteří poradnu navštívili, je i paní V. (60 let), která se stala obětí
krádeže. Okradl ji rodinný příbuzný, který je drogově závislý, o čemž rodina nevěděla.
Škoda se pohybovala ve výši 45 tis. Kč. Pachatel byl za tento čin a za zanedbání
povinné výživy své nezletilé dcery odsouzen k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem, současně mu byla uložena povinnost nahradit způsobenou škodu.
Během jednoho roku podmíněného odsouzení pachatel nahradil poškozené pouhé
2 tis. Kč. Jelikož se stal dealerem drog, byl dopaden a odsouzen k trestu nepodmíněnému, který si v současné chvíli odpykává. Ve spolupráci s poradnou poškozená
klientka využila svého práva na nahlížení do spisu a zjistila, že pachatel disponuje
osobním vozidlem. Lze tedy podat návrh na prodej této movité věci ve prospěch
uspokojení pohledávky poškozené klientky. Dále byla podána žádost o pomoc soudu, aby tento zjistil, zda je pachatel ve výkonu trestu pracovně zařazen a poškozená
klientka mohla podat návrh na srážky ze mzdy.
Jakkoliv se může zdát řešení situace zpočátku bezvýchodné, vždy zde existuje
nějaké východisko, jak obětem trestných činů pomoci za účelem uspokojení jejich
potřeb (podpora, poradenství, konkrétní kroky k nápravě vzniklých následků). Nelze
stanovit všeobecný návod na řešení jednotlivých problémů, vždy záleží na individuální situaci. Právě za tímto účelem byla ve Zlíně zřízena Poradna pro oběti, která Vám
nabízí veškeré služby a pomoc zdarma, v případě zájmu i anonymně.
Poradna pro oběti Zlín
adresa: Vodní 1972
poradce: Bc. Iveta Holomková
mob.:
725 807 099
e-mail:
holomkova.pms@gmail.com
web:
www.pmscr.cz

Městská knihovna Fryšták
Vás s radostí zve
na přednášku
Průřez stavebními dějinami
fryštáckého kostela sv. Mikuláše,
která se uskuteční
v úterý 13. března 2018 od 17.00
v jídelně Penzionu ve Fryštáku.
Přednáší Mgr. Jan Štětina
Národní památkový ústav,
územní odb. pracoviště v Kroměříži.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Čemu dáváte přednost?
Všímáte si, že někteří lidé jdou, nevnímají svět kolem sebe, jsou ponořeni sami do sebe. Jdou jakoby duchem
nepřítomni. Třeba mladík s walkmanen
na uších, kapucí na hlavě, nechává své
nitro zahlušovat hudbou. Je to jistě nešťastník, který uniká vnějšímu světu,
v němž prozatím neobstál. Kráčí se zacpanýma ušima po ulici, zdá se mu, že
je osvobozen od lidí, kteří se mu nelíbí,
(ale je to jen jeho zdání). Netuší však,
že tomuto světu stejně neunikne.
Nebo řidič auta, v jehož kabině duní
hudba tak silně, že je to slyšet, když
jede kolem vás. Tento člověk asi taky
uniká před světem, asi mu nerozumí
a bojí se v něm žít. Představte si, jak
trpí jeho psychika a jeho sluch.
Všímejte si i dětí, které jsou notorickými televizními diváky. Přejímají život
televizních hrdinů a časem taky přestanou žít svůj život. Unikají do vylhaného
(virtuálního) umělého světa. Stávají
se sluhy médií, konzumenty reklam,
mají na rodiče vysoké nároky, ztrácejí
ve škole pozornost, ztrácejí přirozený
dětský vývoj.
Zkuste někdy jeden jediný den ze
svého života vyřadit televizi, hudbu, noviny. Pozorujte přírodu a užasnete nad
její krásou, přirozeností, klidem. I vy si
„vyčistíte“ hlavu a bude vám dobře.
SK
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OLYMPIÁDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
„Na start!, běžím!, pospěš!, drž se!,
první v cíli!, hurá! – i já jsem to dokázal,
bude to zlatá?“
I u nás v mateřské škole žijeme
olympiádou. Víme, že se ti nejlepší
sportovci sjeli z celé zeměkoule, poměřit síly na zasněžené svahy, ledové plochy a dráhy. My nejstarší, už víme, co
znamená pět barevných kruhů na olympijské vlajce a že se jakoby kamarádsky
drží za ruce. Už známe naši vlajku i vlajky některých dalších zemí světa. A díky
výkonům sportovců se těšíme, kdy zazní naše česká hymna.

Jsme ještě hodně malí, ale s radostí
a elánem chceme všechno zkusit. Když
je sněhová nadílka, sjíždíme kopečky v okolí i na školní zahradě. A když
sníh není? No přece jsme děti a my si
„na sníh“ umíme zahrát. Olympiáda začíná!
Co budeme potřebovat? Lavičky,
žebříky, můstky a už jedu na podušce,
jako na bobové dráze. A co je biatlon?
Ten znám, už kreslím pět kulatých otvorů na střelbu. Čím budeme střílet?
No přece dřevěnými hůlkami. A ty nazouváky jedou!, – dobře jsme namazali.
Máme toho v mateřské škole dost, co
se na sportování dá využít.
My starší už jsme kurážní a hbití,

ale co ti nejmenší – Kuřátka? Pozvěme je mezi sebe, dobrý nápad! A už se
osmělila Eliška, už závodí i Matýsek.
Radostný konec olympiády - za odvahu
zlatá čokoládová medaile a potlesk kamarádů.
Chceme být hbití, rychlí a šikovní,
ale hlavně zdraví. A ke zdraví nám v mateřské škole přispívají četné zdravotní
aktivity. Koncem ledna tohoto roku to
bylo zábavné i poučné dopoledne se
zubním kartáčkem – projekt „Zdravé
zoubky“, pořádaný studenty a profesorkami Střední zdravotnické školy ve Zlíně. Průběh akce zaznamenával i redaktor Českého rozhlasu, který rozhovory
s našimi předškoláky poslal po drátě
do vysílání. Letos to tedy byla péče
o zuby, vloni to byl dobrovolný sluchový
screening a předtím, s velkým zájmem
rodičů, oční vyšetření – vše s odborníky
přímo v naší mateřské škole.
Tak co, děti? O své zdraví pečujete,
běháte a sportujete a možná, že za pár
let pojedete na olympiádu jako Eva
Samková či Ondřej Moravec! Já vím, zapomněla jsem ještě Martinu Sáblíkovou
a Ester…
Mgr. Lenka Jasenská, učitelka MŠ

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Základní školy Fryšták pro školní rok 2018/2019
Na základě Školského zákona 561/2004 Sb. § 36 odst. 4 v platném znění
se uskuteční zápis dětí do 1. třídy Základní školy Fryšták dne

10. dubna (úterý) 2018 od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách II. patra přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku)

Ať žije karneval !
Nastal čas plesů a radování
a s ním i náš velmi oblíbený dětský
karneval. Zahájení patřilo tanečníkům ze skupiny Dance studio starlight ze Zlína. Po té se předvedly
všechny masky v celé své kráse. Bylo
se na co dívat! Masky zastupovaly nejen oblíbené postavičky z pohádek,
ale také různé bojovníky z ﬁlmů a počítačových her. Velmi chválím šikovné
rodiče i prarodiče, kteří masky vlastnoručně vyráběli. Byly velmi nápadité.
Jak už to na karnevale chodí, hodně
jsme soutěžili, tancovali a odměňovali. Díky vstřícným sponzorům, kterým
moc děkujeme, jsme dětem připravili
bohatou tombolu. Také jsme se pod
vedením odborné instruktorky a tanečníků taneční školy učili stepovat.
V závěru bylo porotou, kterou byla
skupina tanečníků a instruktorka
taneční školy, vybráno 10 nejzajímavějších masek. A věřte, že jejich úkol
nebyl vůbec snadný, neboť všechny
masky byly velmi pěkné a každá si zasloužila odměnu. A proto, také všechny masky, kterých bylo přes 150, dostaly balíčky se sladkou odměnou.
Děkujeme všem sponzorům za ﬁnanční i věcné dary pro děti, ZDV
za umožnění uspořádat karneval
ve velkém sále, rodičům, kteří nemeškali a pomohli s balením tomboly a výzdobou sálu, paní učitelkám
a všem pomocníkům za pomoc při
přípravě i průběhu celé akce.
ZV

Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou:
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
- rodný list dítěte
UPOZORNĚNÍ: zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinni přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky (§ 36 odst. 4 Školského zákona)
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad (Školský zákon
561/2004 Sb.).
POZNÁMKA: V případě, že dítě není po dovršení uvedeného věku dostatečně
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé k jejímu zahájení, může zákonný zástupce dítěte v souladu s ustanovením § 37 školského zákona požádat ředitele
školy o odklad povinné školní docházky, a to na základě písemné žádosti podané
nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posuzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo
speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

Škola a rodiče
Škola a rodina jsou (nebo by měly být) při výchově, při vzdělávání dítěte na jedné
lodi. Oběma subjektům záleží na dobrých výsledcích dítěte. Měly by být rovnocennými partnery.
Ne vždy je tomu tak. Někdy si rodič myslí, že škola nepostupovala správně, že
učitel „ublížil“ jejich dítěti špatnou známkou, nezdrobnělým pojmenováním, kritikou,
napomenutím apod. Jsou však i tací rodiče, které školní vzdělávání jejich dětí nezajímá a jsou přesvědčení, že odpovědnost nese kantor. Ani učitel si však nemyslí, že
rodina odstraní všechny nedostatky.
Proto je někdy nutné podpořit jednáním obě strany. Někdy jde o pouhé nedorozumění. Dítě uvádí verzi, která je pro něho výhodná. Učitel opak. Rodič spatřuje právě
zde nespravedlnost, kterou způsobuje učitel. Jde se za své dítě „bít“, přesvědčuje
učitele o své „pravdě“, nesouhlasí a mnohdy i nevybíravými prostředky (vulgárně)
útočí. Tak se stává, že učitel „odnese“ i rodičovskou ﬂustraci, nadávání na poměry,
na školu, na učitele.
Kantor musí vydržet víc než rodič (má ve třídě více žáků – rodič doma jednoho,
dva). Má vzdělávat i vychovávat (nevím, jestli jste si všimli, že v poslední době jsou
žáci „oprsklejší“).
Má děti usměrňovat. Při komunikaci s dětmi, rodiči však musí vystupovat s respektem, laskavě, vstřícně, ale i přísně, spravedlivě a autoritativně. Rodič by neměl doma před dětmi učitele pomlouvat, pojmenovávat ho různými hanlivými jmény
a neměl by snižovat jeho autoritu. Žádný kantor si nedovolí rodiče „snižovat“, nadávat jim před třídou apod.
Myslím, že bychom opravdu měli být rovnocennými partnery, vzájemně si pomáhat a doplňovat se. Předpoklady pro to máme všichni. Všem se jedná o stejný
cíl. Vychovat a vzdělat co nejlépe naše děti, školáky, abychom se za ně nemuseli
stydět.
SK
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Končiny v Lukovečku
Zdá se Vám také, že doba od Vánoc do Velikonoc je každý rok kratší a kratší?
Je to jen chvilka, kdy jsme své světničky zdobili, leštili, utírali prach před příchodem Ježíška a už abychom si své prachovky protřepávali znovu.
Na blížící se Velikonoce nás neodkladně upozornilo velké bušení na dveře
navíc ještě podpořené bubnem a tenory. A kdo byl za dveřmi? Hladový medvěd
s pořádně zaprášeným kožichem a početnou družinou roztodivných a skotačících maškar. Nápaditost našich občanů nezná mezí, neumíte si představit,
jak jsou mazaní. Tradiční cikánky a jiné
záhadné krásky letos doprovázela celá
tlupa lovců mamutů, kominíci, pro ty
nejžíznivější chodil v gala barman i s celým barem (věčné postávání násosků
u baru trasu prodloužilo do skutečně
pozdních hodin). Z Pchjongčchangu si
odskočil náš nejlepší lyžař v kombinaci chůze a sjezd po štěrkovém povrchu
na lyžích jistý Vašek K., který závod
dokončil bez trestného bodu. Věrně
ho doprovázela i jeho korejská družka s dětmi. Mezinárodní účast rozšířil
i Mexičan, co v těchto končinách pohledával, čert ví. Odvážné malé prasátko si
s sebou vzalo i svého řezníka (považte,
dokonce na něho, zřejmě ze strachu,
volalo mami) a dohled na zdraví všech
zajišťovala věhlasná lékařská kapacita.
Tato roztodivná skupina nadělala rámusu, vyjedla a vypila těžce hromaděné
zásoby po chalupách v Lukovečku, ale
hlavně všechny pobavila, roztancovala
a utvrdila, že u nás mají tradice se smyslem pro humor na růžích ustláno.

To se potvrdilo i v pozdních hodinách, kdy bylo velké loučení s na marách ležící basou. To bylo vzpomínání
dobrého i zlého, ironické veršíky pochybných farářů nenechaly na nikom nit
suchou a suché opět nebylo ani jedno
oko a hrdla všech přítomných. Pobavená cháska si naposledy před postním
obdobím zaskotačila až do brzkých ranních hodin a tím udělala vydařenou tečku za masopustními radovánkami.
Teď už nezbývá, milí přátelé, než
trošku zkrouhnout své choutky aspoň

na postní čas. Je to doba vhodná nejen
na protřepávání prachovek.
Připravme se všichni na start krásného jarní období a zamysleme se nad
moudrostí našich předků, která má svůj
pevně ukotvený řád.
ik

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Jednejte tak, jak vidíte jednat moudré a rozvážné muže.
22. září přijel v poledne z ruské fronty trapista P. Sigmund Jakob. Měl mši
sv. o ¼ na 1. hod., pak se bavil s ředitelem a od 5. hod s farářem ze Žeranovic.
23. září odjel P. Sigmund i s chovancem Podmolem ráno do Zlína.
24. září přijel po obědě od Holešova
neočekávaně pan inspektor. Zařídil jednu věc. O ½ 5. hod. se vrátili ze Zlína
P. Sigmund i Podmol.
25. září se udála v naší rodině smutná věc. Ráno kolem desáté hodiny pan
inspektor přečetl v přítomnosti ředitele
P. Mrtvého a prefekta P. Navrátila Pateru Černíkovi, že je suspendován a exkomunikován a udělil mu lhůtu jednoho
týdne na vystěhování.
26. září přijel autobusem v 18. hod.
Msgre. Štancl. Zdržel se tu až do úterka do poledne. Večer měli P. Sigmund
a Msgre. Štancl večerní slůvko.
27. září v sobotu byla v 18. hod.
akademie na počest pana ředitele se
zdařilým programem.
28. září v neděli jsme ráno vstávali
za zvuků dechové kapely v 6. hod. Společnou mši sv. měl oslavenec pan ředitel. Druhá slavná mše sv., kterou sloužil
trapista P. Sigmund, byla ve farním kostele. Slavnostního oběda se zúčastnili
z hostí: olomoucký primář Dr. Šalša,
Msgre. Štancl, farář P. Kubín, P. Sigmund, kostelník Šenkmajer a varhaník
Frydrych. Odpoledne v 15. hod. se hrálo
na počest oslavence divadlo „Kaplička
na Šumavě“, při níž hrál oratoriánský
jazz.
29. září jel odpoledne p. ředitel
s Msgre. Štanclem do Zlína navštívit
našeho příznivce P. Valentu. Vrátili se
o ½ 5. hod. O 6. hod. večer odjel trapista Sigmund, aby se odebral zpět na ruskou frontu.
30. září se deﬁnitivně odstěhoval
od nás František Černík k Holáškům,
obchodníkovi na Unzeitigovém.
1. října je k nám přijel podívat p. farář ze Žeranovic.
3. října v pátek k nám přišli na návštěvu p. profesor Jurečka s maminkou,
aby blahopřáli k svátku bratrovi P. Františkovi. Zdrželi se u nás do nedělního
večera.
4. října přijel večer p. inspektor.
Zůstal tu s námi přes neděli a pondělí a odjel v úterý ráno. Zařídil ještě některé věci ohledně odešlého p. Černíka
a pak si zavolal všechny kvintány.
5. října je p. ředitel od 6. hod. ve Štípě, zpovídá. Pan inspektor měl společ-

Kronika ústavu (60.)
školní rok 1940-1941
nou mši sv.. Pan profesor Jurečka při
společné oratoriánské. Kolem 8. hod.
šlo chovanci na pouť do Štípy. Vrátili se po jedné. O ¼ 3. hod. jsme se
ve farním kostele zúčastnili růžencové
pobožnosti: růžence, kázání a požehnání. Od 7. hod. do půl osmé večer měl
p. inspektor konferenci pro spolubratry,
na níž zdůraznil: důvěru k řediteli, nenechat chlapce vcházet do soukromých
bytů a jednotu vedení.
6. října přijímal p. inspektor kvintány.
7. října ráno o ½ 6. hod. odjel p. inspektor do Mor. Ostravy. Odpoledne
jsme zkoušeli novou škrabačku.
8. října byl p. ředitel na rekolekci
ve Vizovicích.
9. října jsme ráno před snídaní posvětili škrabačku a odevzdali veřejnému
užívání.

Don Bosco

14. října se přijel k nám podívat
za synovcem hejčínský p. farář P. Dozdla. Pobyl tu od ½ 13. hod. do ½ 17.
hod. Navečer o 6. hod. přijel k nám
z Ostravy brněnský p. ředitel P. Lepařík.
Chtěl hned ráno ve středu odjet, ale
p. ředitel ho požádal o cvičení šťastné
smrti, a proto odjel teprve ve čtvrtek
ráno o ½ 6. hod.
15. října ve středu zpovídal P. Lepařík hned při společné mši sv. Odpoledne
o 5. hod. měl promluvu a pak zpovídal
až do ½ 8. hod. Při večerních slůvcích
povzbuzoval všechny k apoštolátu úcty
k Panně Marii Pomocné.
17. října k nám přijel s chlapcem
Ferd. Koudelkou bohoslovec Dvorok.
26. října se ráno přijímali členové
do družiny Nejsvětější Svátosti. Odpoledne o 3. hod. byla pěkná akademie
s divadélkem „Ježíšek se zjevuje oratoriánům a vysvětluje jim růženec“.
Do konce měsíce se nestalo nic pamětihodného.

Den otevřených dveří již potřetí
Den otevřených dveří na DISu 28. ledna 2018 stál uprostřed mezi dvěma významnými událostmi, které jsme si v lednu připomněli: 65. výročí od smrti Ignáce
Stuchlého (17. ledna ) a 130 let od smrti sv. Jana Boska, zakladatele salesiánů
Dona Boska (31. ledna).
Nabídka dne byla připravena pro rodiče s dětmi, skupiny mladých i jednotlivé
občany a občanky z Fryštáku a okolí. Jako vždy byl velký zájem o slaňování schodiště DISu a také o další místa: bar a horostěna, DIS klub, cukrová vata, fotokoutek
a další.
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Vodění medvěda

Tož naším Fryštákem v sobotu 10. 2. 2018 zase po roce chodil medvěd! Nebyl to medvěd grizzly, který uprchl z nedaleké ZOO Lešná, ale tradiční rozverný
medvěd fašankový!
Medvěda doprovázel bohatý průvod,
který čítal přes 30 krásných maškar
a 10 nezastavitelných muzikantů. Mnoho masek mívalo a má svůj konkrétní
význam. Průvodu dominuje maska medvěda, která symbolizuje plodnost. Proto si v každém stavení musí medvěd
zatancovat s panímámou či mladou
ženou za zpěvu písně „Skákej, skákej, medvěde, čert pro tebe pojede…“
A která děvčica si na něj byť jen prstem
sáhne, bude určitě do roka kolébat.
Masky slaměného koně a pohřebenáře
(člověka oblečeného ve slámě s vysokou čepicí), mají znamenat hojnou úrodu v tomto roce. Kromě již zmíněných,
se v průvodu objevily další tradiční, ale
i modernější masky. Mohli jste zahlédnout Asiatky, Mexičany (z městské části
Fryšták - Mexiko) a jiné povedené kousky. Průvod pomalu postupoval z Dolní
Vsi až do Vsi Horní. Letos přesně v 11

hodin dorazil na fryštácké náměstí,
kde na něj již čekal pan místostarosta. Po slavnostním slibu všech masek
o slušném chování, obdržel medvěd
„klíč od města“. Náměstím se rozezně-

Velevážený pane místostarosto,
fryštácký masopustní průvod přišel,
aby Vás uctivě pozdravil a poprosil,
abyste z Vaší moci úřední povolil
vodění našeho medvěda!
Za to Vám maškary slíbíja,
že sa budú slušně chovat,
že panny a holky nebudú moc otravovat
a súsedom nebudú žádnú škodu dělat.
Jenom budú tancovat, muzicírovat
a také trochu gořalečky nasávat!
ly lidové písně, mezi kterými nemohla
chybět ta naše „Dolú přes Fryštáček“.
Počasí bylo sychravé, mrazivé, sluníčku
se nechtělo vykouknout zpoza mraků,
ale hlavně že nepršelo! Pravidelné doplňování tekutého paliva, hlasité vyhrávání muziky a občasný taneček způsobily,

že nikdo neumrzl a veselí, zpěv a dobrá
nálada se šířily všude kolem. V mnoha
domech bylo nachystané bohaté občerstvení a nechyběly ani tradičními koblížky obalované v cukru.

Letošní „fryštácké vodění medvěda“
se opravdu podařilo, sešlo se mnoho
vtipných masek. Do kroku vyhrávala
desetičlenná muzika pod vytrvalým
houslovým vedením Štefana Belky.
Muzikanti přijeli i ze Zlína z CM Kašava
a CM Aloise Skoumala a zúčastnil se
dokonce i zahraniční host, harmonikář
ze Slovenské Čadce. Bohužel se na náměstí nesešlo mnoho Fryštačanů, kteří
by průvod podpořili. Bylo nám to líto,
ale doufáme, že za rok tam bude plno!
Věříme, že fašanky byly krásným zážitkem nejen pro nás maskované, ale také
pro přihlížející a pro naše milé a obětavé hostitele. Děkujeme a těšíme se
na všechny v plné síle příští rok!

Masopust v minulosti
a dnes
Dříve bývalo období od Tří králů
do popeleční středy označováno jako
masopust, tedy období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami.
Během něj probíhaly taneční zábavy,
zabijačky a také svatby. Kdo se v masopustu neoženil, často musel čekat
celý rok. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý, bývaly u nás označovány jako fašanky či
přímo masopust. V tu dobu probíhaly
různé rituální úkony s průvody masek
a končilo se tradičně taneční zábavou
s tzv. „pochováváním basy“. To bývalo
v úterý o půlnoci, kdy veškerá zábava
musela skončit a nastával čtyřicetidenní půst od jídla, zpěvu i tance jako příprava na svátky velikonoční. V mnoha
dědinách i městech dostávala chasa
od místního starosty „právo“ převzít
na třídenní fašankové období nadvládu
nad městem. Chasa vládla, pořádala
zábavy, udržovala pořádek ale i např.
„soudila“. Každý mohl otevřeně říkat,
co si myslí. Žertem se dokázaly vyjádřit pochvaly, ale i nepříjemné věci
na účet vedení města.
Dnes už kvůli uspěchané době lidé
neslaví fašanky tři dny, ale fašankové
průvody přežily a konají se vždy v sobotu před popeleční středou, která vychází každý rok na jiné datum. Ve Fryštáku
jsme navíc zachovali zvyk „předávání
klíče od města“. Fašankový průvod
tímto od pana starosty obřadně obdrží
veliký železný klíč, který medvěd nosí
na krku po celou dobu obchůzky. Je
tím zaručeno, že průvod může procházet městem, bavit se a povykovat a nikdo jej za to nemůže kárat či trestat.
-tb-

100 LET NOVODOBÉ SAMOSTATNOSTI ČESKÉ
(1918–2018) aneb Co bezprostředně předcházelo 28. říjnu 1918
Paměť je jaksi – nejen s věkem – často kratší a děravější... Zmítána jako Titanik
mezi ledovci ve vodách oceánu informací (často záměrně mlžících) a nových „hodnot“ jako by mizela v nenávratnu. Není divu, že si pamětník časů uplynulých připadá
pod tlakem soudobé propagandy a dobře zaplacené produkce všemožných kanálů
(jak trefné!) jako by tu ani nežil, přeskočil své mládí či spadl z Marsu.
Osvěžme trošku paměť tím, co předcházelo vyhlášení samostatného státu Čechů, Slováků i všech národů, které v tomto novém celku našly společný domov. Pro
množství faktograﬁe vybírám jen to nejdůležitější:
• Vznik české vojenské skupiny Nazdar ve Francii (setnina cizinecké legie, 1. 8. 1914)
• Vznik České družiny v Kyjevě (samostatného oddílu ruské armády, 20. 8. 1914)
• Založení Českého národního sdružení v Chicagu (2. 9. 1914)
• Ve Wadowicích popraveni čeští rozvědčíci naší družiny Antonín Grmela a Müller
(12. 12. 1914)
• Ustavení Svazu československých spolků na Rusi (Moskva 7. – 11. 3. 1915)
• Masarykův projev k 500. výročí upálení Jana Husa v Kostnici (Ženeva 5. 7. 1915)
• Založen Český zahraniční komitét (Paříž 3. 9. 1915), v únoru 1916 přeměněn na Národní radu československou
• Clevelandská dohoda (USA, 22. 10. 1915)
• Vznik Českého svazu části poslanců na Říšské radě (11. 11. 1916)
• Založení českého dobrovolnického sboru v Itálii (17. 1. 1917)
• Čs. brigáda zvítězila v bitvě u Zborova (Rusko 2. 7. 1917)
• Výzva 222 českých spisovatelů poselstvu českému na Říšském sněmu (Manifest českých spisovatelů, původně koncipovaný Jaroslavem Kvapilem, četl Alois Jirásek,
17. 5. 1917)
• Hladové bouře na Ostravsku (2. – 8. 7. 1917, 13 mrtvých)
• Hladové demonstrace v Prostějově (25. 7. 1917, 23 mrtvých)
• Tříkrálová deklarace českých poslanců (6. 1. 1918)
• Masové stávky v Předlitavsku (i mrtví, počátek ledna 1918)
• Wilsonových 14 bodů – poselství Kongresu, v 10. bodě mluví prezident USA o možnosti
poskytnutí nejširší autonomie národům R-U (8. 1. 1918)
• Vzpoura našich námořníků v Boce Kotorské (Jadran, 1. – 3. 2. 1918)
• Shromáždění zástupců Slováků v Liptovském Mikuláši (1. 5. 1918)
• Bouřlivé oslavy 1. máje v mnoha českých městech (1. 5. 1918)
• Vzpoura vojáků v Rumburku (21. 5. 1918)
• Francouzská vláda uznala Československou národní radu za nejvyšší orgán, spravující
veškeré zájmy národa a jako první základ příští vlády československé (Paříž, 29. 6.
1918)
• Vzpoura vojáků v Kragujevaci (2. -– 8. 6. 1918)
• Ustaven Národní výbor (v Grégrově síni Obecního domu v Praze 13. 7. 1918)
• Vznikla Socialistická rada (Praha, 6. 9. 1918)
• Britská vláda uznala Čechoslováky za národ spojenecký a právo Československé národní rady jakožto nejvyššího orgánu československých národních zájmů a jakožto nynějšího představitele budoucí československé vlády (9. 8. 1918)
• Dr. Edvard Beneš oznámil dohodovým státům, že se Československá národní rada ustavila (26. 9. 1918) jako prozatímní československá vláda (14. 10. 1918)
• Washingtonská deklarace jako prohlášení československé nezávislosti (18. 10. 1918)
• Generální stávka v našich zemích (14. 10. 1918)
• Vyhlášení samostatnosti z balkonu Obecního domu v Praze (28. říjen 2018, „muži 28.
října“: Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla
• Martinská deklarace – Slováci se vyslovují pro život ve společném státě (30. 10. 1918)
• Abdikace císaře Karla I. (11. 11. 1918)
• Konec 1. světové války – příměří v Compiégne (11. 11. 1918)
• První schůze Národního shromáždění – vyhlášení Československé republiky, prezidentem ČSR zvolen prof. T. G. Masaryk, ustavena vláda v čele s dr. Karlem Kramářem,
(14. 11. 1918)
(Co se dělo na Fryštácku podle dobových kronik a pamětníků uvedeme v následujících číslech Fryštáckých listů 2018)
Srdečně zdraví a brzké jaro přeje
Slávek Zapletal
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Jubilejní desátý ročník degustace na Kvapilce
Uplynuly dva měsíce a je na programu další naše uliční akce, a to hodnocení
kvality loňské úrody trneček v podobě léčivého moku – slivovičky. Příroda byla
skoupá až zlá, protože mrazíky zničily úrodu, a tak naplnění aspoň dvou beček
potřebných na jeden kotel nebylo jednoduché. Nakonec se sešlo 19 velmi kvalitních vzorků.
Tradiční degustace se uskutečnila
v pátek 9. 2. 2018 na osvědčeném místě v útulném prostředí garáže u Vlastíka
a Lidky Konečných.
Celé sousedské setkání zahájil
nejstarší starousedlík Zdeněk Orsava.
Vzpomněl těch, kteří nás sledují z nebíčkové Kvapilky a my jsme jejich památku uctili minutou ticha. Pak Jožka
Rafaja seznámil devatenáct degustátorů s pravidly, která přehledně a vzorně
zpracoval v informačním letáku. V něm
každý z účastníků našel i pohled do historie našich degustací s uvedením
všech, kteří stáli na pomyslné bedně,
ale i historickou tabulku úspěšnosti
vzorků. Jsme rádi, že se této akce aktivně zúčastnil i nový obyvatel naší ulice
František Michálek.
Na ochutnávku bylo určeno devadesát minut. Tento čas byl věnován důkladnému rozboru utajených vzorků, byl
okořeněn vtipnými poznámkami, které
byly zaznamenány i v bodovacích lístcích. Po jejich odevzdání následovalo
zpracování hodnocení v programu, který připravil Čenda Černek, a tím ušetřil
hodně času hodnotící komisi. Do vyhlášení výsledků vládlo napětí plné legrace a ve vzduchu visela nezodpovězená
otázka, jak ten můj vzorek dopadne
a komu připadnou diplomy i překrásné
poháry s popiskami, které věnoval Zdeněk Adamík.
Někteří se vyrovnávali se svým
umístěním velmi těžce a stále studovali
přehled získaných bodů u svého vzorku

JAK TO DOPADLO?
Na „bedně“ skončily tyto tři vzorky:
bronzová medaile
3. místo – Radek KONEČNÝ,
stříbrná medaile
2. místo – Tomáš PRUSENOVSKÝ,
zlatá medaile
1. místo – Alena DOFKOVÁ,
jejíž jméno bude zvěčněno na putovním poháru a jejím vzorkem se bude
otvírat příště další ročník degustace.
a nechápali, proč neuspěli lépe. Ještě
poznámka k prvním dvěma vzorkům.
Přestože pocházejí z jednoho domu, tak
vítězný vzorek je ze sdružené sklizně
několika zahrad v k. ú. Fryšták a druhé
místo vynesly trnečky z Velkých Bílovic.
Degustátoři tuto skutečnost prověřovali
a verdikt zněl – každý vzorek je jiný, ale
výborný.

Nejlepším degustátorem byl vyhlášen již poněkolikáté Jiří Rafaja, který
prokázal, že jeho chuťové buňky jsou
výjimečné.
Sousedky měly příležitost probrat
vše, co měly na srdci a co se událo
od posledního setkání.
Závěr patřil opět zpěvu a kytaře Čendy Černeka. Úplnou tečku za příjemným

večerem udělala Lidka Konečná písničkou Dej mi pusu, kdy zpěv doplnila
nezbytným nonverbálním projevem, což
je odkaz nestora našich setkávání pana
Antonína Konečného.
Poděkování patří především Konečným, že jsme mohli pod jejich křídly prožít krásný večer. Dále všem, kdož pomohli, aby se tato akce zase vydařila.
Opět se potvrdilo, že nejdůležitější v životě pro každého z nás je zdraví a mít
kolem sebe bezva lidi.
Alena Dofková

S PORT

Z FRYŠTÁKU AŽ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
Eliška Krajčová, 10 let, bydliště:
Fryšták, zájmy: mažoretky a twirling ve skupině SDOM Zlín, největší
úspěch: I. a II. Vicemistr ČR v různých
disciplínách a nominace na Mistrovství světa do Lillehammeru, Norsko.

To by mohl být velmi krátký výtah
z životopisu jedné malé Fryštačanky,
Elišky Krajčové. Už 3 roky se věnuje
mažoretkám a twirlingu ve skupině mažoretek Sdružení dechového orchestru
mladých ve Zlíně a za svou krátkou kariéru má doma už desítky medailí v sólových i skupinových disciplínách. Za největší úspěch zatím ale považuje titul I.
vicemistra ČR v roce 2017, kdy poprvé
postoupila na Mistrovství Evropy, které
se konalo 5. – 8. října v holandském
Almere. Tam spolu s Michaelou Jančíkovou vybojovala medaili za 6. místo
v tanečním duu s rekvizitami.
Rok 2018 začala také ve velkém.
Získala titul II. vicemistra ČR v povinném sóle, a navíc nominaci na Mistrovství světa v Norském Lillehammeru,
které se koná 28. března – 1. dubna
2018, kde bude reprezentovat Českou
republiku v kategorii povinné sólo s hůlkou v kategorii děti.
Ale co to vlastně je ten twirling?
Spousta lidí twirlingový sport zaměňuje
s mažoretkami. Mezi těmito sporty je
několik pojítek – hůlka, ladnost, smysl
pro rytmus. Twirling je ale navíc okořeněn gymnastikou, baletem a velmi náročnou prací s hůlkou. Do České republiky se twirling dostal až zhruba před 10
lety a postupně se rozšířil nejen mezi
mažoretky, které chtěly dělat něco navíc, ale i mezi gymnastky a baletky.
Často se říká, že každá twirlerka je
i výborná mažoretka. Nicméně jen pár
mažoretek může být alespoň průměrnou twirlerkou. Eliška Krajčová je ten
první případ. Z několika set evidovaných mažoretek a twirlerů v ČR je Eliška
jednou z pouhých 77 atletů, kteří mají
právo bojovat v mistrovské třídě „A“
v National Baton Twirling Association.

Probojovat se mezi elitu je
podmíněno složením velmi těžkých zkoušek nejen
z práce s hůlkou, ale i z baletní a taneční průpravy.
Probojovat se mezi
nejlepší je asi snem každého sportovce, nezáleží
na tom, jakému sportu se
věnujete. Můžete si kopat
mičudou za domem a snít,
že z vás bude druhý Rosický, nebo budete trénovat
gymnastiku, tanec, balet, vše obohatíte o práci s hůlkou a stane se z vás
twirler. Je to krásný sport a stojí za to
se o něm něco dozvědět nejen díky velkému úspěchu jedné malé Fryštačanky.
Třeba se twirling zalíbí i dalším. Jsme
ale pyšní, že i přes to všechno v jedné
malé obci Fryšták vyrůstá nejen Eliška,

ale i další mažoretky a twirlerky – Amálka Komínová, Kristýnka a Dianka Pavlíkovy, které s hrdostí nosí hůlku a ve Zlíně dál trénují, cvičí a bojují. A ukazují,
že twirling je nádherný a náročný sport,
který stojí za pozornost.
Alena Krčmářová
vedoucí a trenérka SDOM Zlín

Bez cvičení to nejde!
Zvítězit nad civilizačními chorobami
pohybového ústrojí – bolestmi zad, páteře atd. se nám těžko podaří bez vlastního přičinění v podobě cvičení. Věděli
to už naši předkové:
S modernějšími metodami rehabilitačního cvičení se můžete seznámit
ve čtvrtek 15. března 2018 v tělocvičně základní školy.
Oddíl tai-či Fryšták pořádá tradiční společné cvičení s fyzioterapeutem
Ing. Marcelem Meravým. Začátek je
v 19 hodin.
Zúčastnit se může kdokoliv, vstup je
zdarma, podmínkou je pouze přinést si
vlastní podložku na cvičení.
M.K.
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SENIOŘI

NAŠI JUBILANTI
V měsíci BŘEZNU 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

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

Blahopřejeme!

Zlínská knihovna
Už od roku 2013 sídlí zlínská knihovna Františka Bartoše v 15. budově bývalého
svitovského areálu. Nikdo z našeho Klásku tam ještě nebyl, a tak jsme se objednali
na exkurzi.
Dne 13. 2. nás ve vstupní hale knihovny uvítaly dvě sympatické průvodkyně - Petra Janošová a Simona Bartová. Od nich jsme se dověděli, že z původní knihovny se
stěhovalo 310 000 knih, mimo časopisů a příruček. Nynější stav je okolo 500 000
knih, všechny časopisy, které u nás v republice vycházejí, mapy, noty, hudební nahrávky, audioknihy, společenské hry, internet zdarma, wiﬁ připojení...
Hned ve vstupní hale jsme obdivovali automat na vracení knih, který je i ve 3. a 4.
podlaží, kde je i půjčovní automat – samozřejmě pro registrované čtenáře. V obou
dalších podlažích nás nejvíce překvapily rozlohy a přehledné uspořádání. Po stranách u oken jsou stolky se židlemi k okamžitému prohlížení a studování. Naše průvodkyně nám vše ukazovaly, předváděly a ochotně odpovídaly na naše dotazy. Srdečně nás zvaly na přednášky, které knihovna pořádá – a není jich málo. Dokonce může
kdokoliv podat návrh na jejich námět. Některé jsou placené, u některých je vstup
volný – třeba besedy o přečtených knihách. Jsou to lákavé nabídky i přes to, že nás
omezuje dojíždění do Zlína.
Děkujeme našim průvodkyním za ochotu, trpělivost a pozvání, které určitě nezůstane bez odezvy.
Za Klásek A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

V OKOLÍ FRYŠTÁKU HLEDÁM KE KOUPI CHATU NEBO CHALUPU.
VOLEJTE NA TEL.: 731 362 416

Nabízím PRONÁJEM LUXUSNÍ GARÁŽE
na náměstí ve Fryštáku
Rozměr vrat:
v x š 320 x 310 cm, el. pojezd.
Délka garáže 7,6 m
Celková plocha 45 m²

placená inzerce

Stanislav Bačák
Stanislava Dlabajová
Zdeněk Doležal
Zdenka Doležalová
Rudolf Fišer
Jarmila Hanáková
Eva Holíková
František Horák
Milada Horáková
Oldřich Jadrníček
Jan Jurčík
Alena Kašpárková
Pavel Kocháň
Helena Metelová
Radislav Orsava
Stanislav Plšek
Jaroslav Prášil
Vojtěch Raška
Otto Skoupý
Miroslav Ševčík
Olga Ševčíková
Karel Vlček
František Záloha

Elektrické podlahové topení,
záchod, dřez a boiler na teplou
vodu, LED osvětlení.
Cena dohodou.

Tel. 603 359 589
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883

e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

Vlastníte dům, byt či pozemek

a zvažujete jeho prodej?

Pro nezávaznou konzultaci
volejte: 603 226 636

placená inzerce

VÝHODNĚ
RYCHLE
BEZPEČNĚ

placená inzerce

Díky naší široké databázi
z řad klientů ČS se záměrem
investovat vlastní ﬁnance,
případně klientů
s předschválenou hypotékou
prodáte svoji nemovitost
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