2
vydává Město Fryšták • ročník XXIII • číslo 2 • únor 2013 • vychází zdarma

Také Fryšták volil prezidenta

Až začne nový český prezident sestavovat seznam svých oﬁciálních cest
po Česku bude Zlínský kraj na prvním
místě. Slíbil to po svém zvolení členům
strany z našeho regionu. Hned šestice
členů jeho nejužšího týmu totiž pochází právě ze Zlínska. Miloš Zeman tu ve
2. kole prezidentské volby vyhrál nad
Karlem Schwarzenbergem v poměru
58,5 : 41,5 procenta.
Nově zvolený prezident sem dorazí
i přesto, že největší město v kraji nedobyl. V obou kolech volby obyvatelé Zlína
stáli na straně K. Schwarzenberga.
Z větších měst kraje Miloš Zeman
prohrál také v Rožnově pod Radhoštěm, Fryštáku a ve Vizovicích.
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Miloš ZEMAN (*28. 9. 1944 Kolín)
je český politik, ekonom, prognostik
a první přímo zvolený prezident České
republiky. Svého úřadu se ujme složením slibu 8. března 2013. V období
1993–2001 působil jako předseda
České strany sociálně demokratické.
V letech 1996–1998 zastával funkci
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a následující čtyři roky byl předsedou sociálnědemokratické vlády menšinového
charakteru, jejíž existence byla umožněna na základě tzv. „opoziční smlouvy“ s Občanskou demokratickou stranou. Po neúspěšné kandidatuře na
prezidenta České republiky v roce
2003 odešel na sedm let z politiky.
V březnu 2010 se stal předsedou
nově založené Strany Práv Občanů Zemanovci. Na funkci rezignoval po parlamentních volbách 2010, ve kterých
se strana nedostala do sněmovny.
V historicky první přímé volbě v lednu
2013 byl zvolen třetím prezidentem
České republiky. První kolo vyhrál
se ziskem 24,21 % platných hlasů
a v rozhodujícím druhém kole porazil
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga se ziskem 54,80 % platných
hlasů. Celkem Miloše Zemana volilo
2 717 405 voličů.
Ve Fryštáku dalo svůj hlas Miloši Zemanovi 947 občanů (47,94 %)
a Karel Schwarzenberg získal celkem 1 028 hlasů (52,05 %).

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 24/2012/VI ze dne 13. 12. 2012 (Výběr)
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Fryšták a zájmové organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska.
• RMF od 1. 1. 2013 schvaluje výši
nájemného v bytech v Domě s byty pro
důchodce Fryšták ve výši 80,- Kč/m2/
měsíc a u bytových jednotek podkrovního typu se střešními okny výši 70,- Kč/
m2/měsíc.
• RMF schvaluje předložené znění dokumentu Průvodce přidělení bytu a Pravidla pro řešení nouzových a havarijních
situací v Domě s byty pro důchodce
Fryšták bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření pracovní
smlouvy mezi městem Fryšták, a E. Kocourkovou, Fryšták, za účelem výkonu
práce uklízečky v Domě s byty pro důchodce Fryšták (poloviční úvazek, doba
určitá od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013),
samostatná neúřednická funkce zařazená do odboru správy majetku města
a pověřuje starostu podpisem příslušné
pracovní smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření pracovní
smlouvy mezi městem Fryšták, a F.
Zapletalem, Fryšták, za účelem výkonu práce správce objektu - Domu
s byty pro důchodce Fryšták (poloviční
úvazek, doba určitá od 1. 1. 2013 do
30. 6. 2013), samostatná neúřednická
funkce zařazená do odboru správy majetku města a pověřuje starostu podpisem příslušné pracovní smlouvy.
• RMF bere na vědomí přechod nájemního vztahu uzavřeného mezi Domovem s chráněným bydlením Fryšták,
a J. Němcem, Jídelna v penzionu pro důchodce, Fryšták, na pronájem nebytových prostor v Domě s byty pro důchodce Fryšták, o celkové výměře 214,51
m2, bez připomínek.
• RMF bere na vědomí přechod nájemního vztahu uzavřeného mezi Domovem
s chráněným bydlením Fryšták, p. o.,
a MUDr. D. Klácelovou, Fryšták, na
pronájem nebytových prostor v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, o celkové
výměře 65,45 m2, bez připomínek.
• RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku
nebytových prostor v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, část „D“ - místnosti
v I. NP – č. 173 – sušárna, o výměře
19,95 m2, č. 174 – prádelna, o výměře
6,39 m2, č. 175 – mandlovna, o výměře
7,70 m2, a č. 177 – namáčení, o výměře
3,75 m2, dále místnosti v 2. NP – č. 252
– kancelář, o výměře 8,88 m2, č. 253 –
kancelář, o výměře 11,06 m2, a č. 254
– koupelna, o výměře 27,93 m2 – celko-
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vá výměra vypůjčených prostor je 85,66
m2, a to organizaci Charita Holešov, za
účelem poskytování sociálních služeb
nájemcům Domu pro bydlení důchodců
Fryšták, na dobu určitou od 1. 1. 2013
do 29. 1. 2013 (energie zdarma).
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Charitou Holešov, na výpůjčku nebytových
prostor v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, část „D“ - místnosti v I. NP –
č. 173 – sušárna, o výměře 19,95 m2,
č. 174 – prádelna, o výměře 6,39 m2,
č. 175 – mandlovna, o výměře 7,70 m2,
a č. 177 – namáčení, o výměře 3,75 m2,
dále místnosti v 2. NP – č. 252 – kancelář, o výměře 8,88 m2, č. 253 – kancelář, o výměře 11,06 m2, a č. 254 –
koupelna, o výměře 27,93 m2 – celková
výměra vypůjčených prostor je 85,66
m2, za účelem poskytování sociálních
služeb nájemcům DBD Fryšták, na dobu
určitou od 1. 1. 2013 do 29. 1. 2013,
s týdenní výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, vč. prominutí úhrady nákladů na energie, a to z důvodu podpory
města v oblasti sociální pomoci v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF pověřuje starostu vyzvat klienty,
kteří nemají k 31. 12. 2012 platně uzavřený smluvní vztah se zařízením Dům
s chráněným bydlením Fryšták, p. o.,
zda mají zájem uzavřít nájemní smlouvu
na zajištění bydlení v Domě s byty pro
důchodce Fryšták k 1. 1. 2013 v režimu
nových pravidel bydlení v tomto zařízení
a změny jeho statutu.
• RMF stanovuje s platnosti od 1. 1.
2013 výši ceny nájmu ve všech městských bytech 1. kategorie na částku 80,-Kč/m2/měsíc a ukládá ESO
a OSMM společně zajistit příslušné
úpravy nájemních smluv (byty 2. kategorie zůstávají beze změny).
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi a Ing. M.
Kasalovi do 31. 1. 2013 zajistit návrh
dokumentu ve věci zásad poskytování
nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví města.
• RMF schvaluje ke dni 14. 12. 2012
zveřejnění záměru pronájmu městských
pozemků p. č. 323/80 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 3 m2, a pozemku
p. č. 275/20 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 169 m2, oba
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli ﬁrmě PADOZA, s. r. o., Praha za celkovou
cenu ne nižší než je cena znaleckého
posudku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
a uzavření příslušné nájemní smlouvy.

• RMF bere na vědomí provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky
k objektu ve vlastnictví města – k Víceúčelovému zařízení č. p. 100 na Vítové
a vydává souhlas k vydání rozhodnutí
o změně stávajícího způsobu užívání
části č. p. 100 z „pekárny“ na nový
způsob užívání „výčep“ (pohostinská
činnost) u místnosti č. 109 – výčep –
prodejní místnost, o výměře 32 m2,
a to pro žadatelku J. Kučerovou, bytem
Jílová 4578, 760 05 Zlín, a pověřuje
starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly matriční agendy u Městského úřadu Fryšták bez připomínek.
• RMF schvaluje znění Kroniky města
Fryštáku za rok 2010 bez připomínek.
• RMF schvaluje znění Kroniky města
Fryštáku za rok 2011 bez připomínek.
• RMF vyslovuje velké poděkování PhDr.
Č. Zapletalovi, kronikáři města Fryštáku, za vzornou práci pro město Fryšták
na poli historiograﬁcké, umělecké
a kulturně-osvětové činnosti – za vzorné vedení městské kroniky.
• RMF schvaluje vydání Prohlášení klienta o volbě správce pojistných smluv,
a to spol. OPTIMUM-centrum pojištění,
s. r. o., Vsetín, makléře spolupracujícího s HVP pojišťovnou, a. s., pro účely
převzetí pojistné smlouvy do správy,
resp. k obstarání pojistného zájmu pojistníka (město Fryšták) a pověřuje starostu podpisem tohoto prohlášení.
• RMF schvaluje uzavření dohod o provedení práce mezi městem Fryšták,
a smluvními partnery (fyzické osoby)
– J. Šopík, Fryšták, M. Červenka, Vítová, za účelem zimní údržby chodníků
a veřejných zpevněných ploch, a to pro
období od 14. 12. 2012 až do 15. 4.
2013, a pověřuje starostu podpisem
těchto dohod.

RMF č. R 25/2012/VI
ze dne 20. 12. 2012 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu mezi městem Fryšták,
a V. Mezírkovou, Fryšták, a to za účelem
nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták (doba určitá od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2013), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu mezi MF, a manž. E. a R.
Šiřinovými, Fryšták, a to za účelem nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták (doba určitá od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2013), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 15/2012/VI ze dne 17. 12. 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku č. Z 14/2012/VI ze dne 26.
11. 2012 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města Fryštáku v návaznosti na
předložený zápis RMF č. R 23/2012/VI
ze dne 10. 12. 2012 bez připomínek.
• ZMF konstatuje ověření ve smyslu
s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č.
15 Územního plánu sídelního útvaru
Fryšták, lokalita z15 Horní Ves - Ke
Skalce není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem
řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského
úřadu rozhodlo v souladu s ust. § 172
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005
Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno
v odůvodnění opatření obecné povahy,
vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst.
5 písm. c) stavebního zákona za použití
ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona,
v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, formou opatření obecné povahy č. 04.2012 Změna č. 15 Územního
plánu sídelního útvaru Fryšták, lokalita
z15 Horní Ves - Ke Skalce.
• ZMF konstatuje, že návrh Územního
plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem
řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského
úřadu a rozhodlo v souladu s ust. § 172
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005
Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno
v odůvodnění opatření obecné pova-

hy, a vydává ve smyslu ustanovení § 6
odst. 5 písm. c) stavebního zákona za
použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, formou opatření obecné povahy č. 05/2012 Územní plán Fryšták.
• ZMF v návaznosti na doplňující komentář bere na vědomí dokument Plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 17.
12. 2012 včetně stavu dlouhodobých
závazků bez připomínek.
• ZMF s platností od 1. ledna 2013
schvaluje do data schválení rozpočtu
města Fryštáku na rok 2013 ve smyslu ust. § 13 zákona č. 250/2000 Sb,
rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
v platném znění, pro zajištění hospodárného nakládání s ﬁnančními prostředky
města Fryštáku v počátečních měsících
roku 2013 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 2012.
• ZMF schvaluje udělení odměn členům
výborů, komisí a dalších orgánů města,
kteří nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena výboru, komise či zvl.
orgánu v roce 2012.
• ZMF schvaluje dokument Zásady pro
poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Fryštáku v roce
2013.
• ZMF bere na vědomí informaci o stavu jednání o uzavření dohody o narovnání vztahů s Českou republikou ve věci
objektu s byty pro důchodce a ukládá
starostovi zajistit doplnění a upřesnění
dohody o narovnání s Českou republikou a předložení této doplněné verze
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ČR, a po odsouhlasení

znění předložit tuto dohodu zastupitelstvu města ke konečnému schválení
před jejím podpisem.
• ZMF schvaluje dokument Zásady poskytování sociální podpory občanům
a organizacím města Fryštáku.
• ZMF schvaluje ke dni 18. 12. 2012
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták a fou E.ON Distribuce,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, pí
Skaličková, přípojka NN“ umístěné na
části měst. pozemků p. č. 54/2 a 58/2,
oba k. ú. a obec Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták a spol. Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, ke stavbě
kanalizace s názvem „Kanalizace Vítová“, umístěné na části pozemků p. č.
997/1 – lesní pozemek a p. č. 997/8 –
lesní pozemek, oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy městem Fryšták a Pozemkovým fondem
České republiky, Praha , ke stavbě
kanalizace s názvem „Kanalizace Vítová“, umístěné na části pozemků p. č.
990/2 – ost. plocha, ost. komunikace,
990/4 – ost. plocha, ost. komunikace
a 1001/1 – orná půda, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, a poz. p. č. 853/4 – trvalý
travní porost, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF schvaluje podání přihlášky do
soutěže „Obec přátelská rodině“ včetně Plánu rozvoje rodinné politiky města
Fryštáku.
• ZMF schvaluje předložený dokument
města Fryštáku - Plán rozvoje rodinné politiky města Fryštáku a podání
přihlášky města Fryštáku do soutěže
„Obec přátelská rodině“ včetně Plánu
rozvoje rodinné politiky města Fryštáku
jakožto přílohy této žádosti.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 01/2013/VI ze dne 7. 1. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro období
roku 2013.
• RMF schvaluje dokument - Směrnici
města Fryštáku č. 1/2013 - Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům
města Fryštáku pro r. 2013.
• RMF bere na vědomí podané žádosti

o umístění do Domu s byty pro důchodce Fryšták a pověřuje Komisi bytovou,
sociální a pro rodinu při Radě města
Fryštáku posouzením žádostí za účelem přidělení bytu dle pravidel pro poskytování jednotlivých druhů bytů ve
vlastnictví města.
• RMF schvaluje pronájem městských

pozemků p. č. 323/80 – ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 3 m2, a pozemku
p. č. 275/20 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 169 m2, oba
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli fy
PADOZA, s. r. o., Praha na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu.
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• RMF schvaluje uzavření nájemní
smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
PADOZA, s. r. o., Praha zast. p. Pavlem
Doležalem, jednatelem společnosti,
na pronájem městských pozemků p. č.
323/80 – ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 3 m2, a pozemku p. č. 275/20
– ostatní plocha, manipulační plocha,
o vým. 169 m2, oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, na dobu neurčitou s tříměsíční
výp. lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí sdělení stanoviska o. s. Dobrá nálada Vítová a stanoviska manž. Kučerových k dosavadní
vzájemné spolupráci ve Víceúčelovém
zařízení č. p. 100 na Vítové a ukládá
zast. p. L. Miklovi projednat danou záležitost v Osadním výboru Vítová za účelem vydání doporučení ve věci záměru
pronájmu části nebytových prostor žadatelce pí J. Kučerové.
• RMF bere na vědomí oznámení MUDr.
Z. Roubalíkové o změně osoby jednatele ﬁrmy Stomatologie Fryšták, s. r. o.,
se kterou má město Fryšták uzavřenu
platnou nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor v objektu Zdravotního střediska Fryšták, kdy tuto společnost nově zastupuje její jednatel MUDr.
Jakub Navrátil, bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost paní J.
Bělákové, Fryšták, o přidělení městského bytu a pověřuje Komisi bytovou,

ZPRÁVY

Z

sociální a pro rodinu při Radě města
Fryštáku posouzením žádosti za účelem přidělení bytu dle pravidel pro poskytování jednotlivých druhů bytů ve
vlastnictví města.
• RMF bere na vědomí žádost paní L.
Světlíkové, Fryšták, o přidělení městského bytu a pověřuje Komisi bytovou,
sociální a pro rodinu při Radě města
Fryštáku posouzením žádosti za účelem přidělení bytu dle pravidel pro poskytování jednotlivých druhů bytů ve
vlastnictví města.
• RMF schvaluje ke dni 8. 1. 2013
zveřejnění záměru výpůjčky části nebytových prostor v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, Komenského 381,
Fryšták, a to místnosti č. 169 – vrátnice, o výměře 6,78 m2, a č. 170 – kola,
o výměře 11,90 m2, a to žadateli Charitě Zlín, zast. p. V. Vajďákem, ředitelem,
za účelem poskytování služeb Charity
Zlín nájemcům DBD Fryšták, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu a s úlevou za spotřebované energie, a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
• RMF schvaluje Ceník služeb města
Fryštáku č. 1/2013.
• RMF schvaluje poskytnutí občerstvení členům okrskových volebních komisí
při prezidentských volbách konaných
dle z. č. 275/2012 Sb., o přímé volbě
prezidenta republiky, v platném znění,

konaných ve dnech 11. a 12. 1. 2013,
příp. 25. 1. a 26. 1. 2013.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o provedení práce na distribuci volebních lístků v místní části Dolní Ves
a Vítová v rámci konání prezidentských
voleb konaných dle z. č. 275/2012 Sb.,
o přímé volbě prezidenta republiky,
v platném znění, mezi Městem Fryšták,
a G. Najmanovou, Zlín – Kostelec, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o provedení práce na distribuci volebních lístků v místní části Fryšták a Horní
Ves rámci konání prez. voleb konaných
dle z. č. 275/2012 Sb., o přímé volbě
prezidenta republiky, v pl. znění, mezi
MF, a P. Šiškou, Lukoveček, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje v rámci konání prezidentských voleb konaných dle z. č.
275/2012 Sb., o přímé volbě prezidenta republiky, v platném znění, uzavření
nájemní smlouvy na instalaci, provoz
a nájem výpočetní techniky mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Pavel Kozojed PK Computers, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá Ing. S. Velikovskému,
CSc., připravit návrh statutu účelového fondu pro zaměstnance a uvolněné
členy zastupitelstva – „Peněžního fondu města Fryštáku …“ v návaznosti na
rozsah úvazku.

RADNICE

INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKůM
Žádáme občany, aby poplatky za komunální odpad a poplatky za psy a za komunální odpad na rok 2013 zaplatili až poté, co obdrží do svých poštovních schránek
vyplněné složenky s předepsanou částkou.
INFORMACE K PLATBĚ SLOŽENEK:
Pokud údaje na složence budou odpovídat skutečnosti, má poplatník čtyři možnosti úhrady:
a) platba v hotovosti v pobočce České spořitelny ve Fryštáku na účet města (dle
platného ceníku);
b) platba na základě obdržené složenky přes poštu;
c) bezhotovostní platba převodem na účet KB Zlin 19- 3724661/0100,
d) platba hotovosti v pokladně města (pouze v úřední dny). Věnujte, prosím,
velkou pozornost při zvolené možnosti úhrady v případě a) a c), a to ve vyplňování
variabilního symbolu z důvodu prokazatelnosti plátce a příslušného poplatku. Platby
za převod peněžních prostředků z bankovního účtu na účet se řídí aktuálními ceníky
domovských peněžních ústavů, u kterých má daný plátce učet zřízen.
V případě, že skutečnost bude odlišná od zaslaného předpisu, musí se občan
dostavit na MěÚ Fryšták k odpovědné pracovnici (I. Plšková, dveře č. 217), kde
bude provedena změna předpisu podle skutečnosti.
Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději k 30. dubnu 2013.
Poplatek za psy je splatný nejpozději k 28. únoru 2013. Znovu žádáme občany, aby uklízeli z chodníků a jiných veřejných prostranství výkaly po svých psech.
K tomuto účelu je možno si ZDARMA odebrat libovolné množství sáčků na úklid,
a to na městském úřadě u pí Plškové. Dále oznamujeme, že při ztrátě psí identiﬁ kační známky je nutno si vyzvednout také ZDARMA známku novou.
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Termíny svozu odpadů
rok 2013
KOMUNÁLNÍ ODPAD – 10. 1., 24. 1.,
7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 5. 4., 18.
4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6.,
11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19.
9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11.,
28. 11., 12. 12., 27. 12.
PLASTY – 1x měsíčně – 15. 1., 12.
2., 12. 3., 9. 4., 14. 5., 11. 6., 9. 7.,
6. 8., 10. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12.
PAPÍR – 1x za 2 měsíce – 2. 1., 27.
2., 24. 4., 24. 7., 25. 9., 20. 11
NEBEZPEČNÝ ODPAD – 23. 3., 7. 9.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2013

Město Fryšták
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Fryštáku se
na svém zasedání dne 26. 11. 2012
usnesením č. Z 14/2012/VI/03 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Město Fryšták touto vyhláškou
zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává
Městský úřad Fryšták (dále jen „správce poplatku“) 1).
Čl. 2
Poplatník
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí 2):
a) fyzická osoba,
1/ která má v obci trvalý pobyt,
2/ které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3/ která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4/ které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.
Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které pla-

Čl. 4
Sazba poplatku

tí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.

1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je
tvořena:

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

a) z částky 126,- Kč za kalendářní
rok a

1. Poplatník dle čl. 2 je povinen ohlásit správci poplatku vznik, změnu nebo
zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo
úlevu od poplatkové povinnosti.

b) z částky 374,- Kč za kalendářní
rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.

2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,
místo pobytu, popřípadě další adresy
pro doručování.
3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm.
b) vyhlášky je povinen ohlásit také
evidenční nebo popisné číslo stavby
určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označen evidenčním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna. V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází,
a číslo bytu, popřípadě popis umístění
v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Není-li stavba, ve které se byt nachází,
označena orientačním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
4. Stejným způsobem a ve stejné
lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu
nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu.
5. Poplatník, který nemá sídlo nebo
bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování 3).
6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala 4).

2. Rozúčtování skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za
osobu je obsaženo v příloze č.1, která
tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
3. V případě změny místa trvalého
pobytu nebo změny vlastnictví stavby,
která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního
roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce,
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav na konci tohoto měsíce 5).
Čl. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek pro poplatníka podle čl.
2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný
jednorázově a to nejpozději do 30. 4.
2013 příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost
po datu splatnosti uvedeném v odst. 1
tohoto článku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození
Od poplatku se osvobozuje poplatník:
a) dlouhodobě (více než 6 měsíců)
pobývající v zahraničí
b) dlouhodobě (více než 6 měsíců)
pobývající v jiné obci České republiky,
c) pobývající v léčebně, nápravném
zařízení, dětském domově, v domově
důchodců či jiném zařízení, a to v délce
přesahující dobu 31 dnů,
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d) osoba s úřední adresou nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták,
e) dítě do dosažení 26 let s těžkým
zdravotním postižením,
f) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci
g) dítě do dosažení 3 let věku včetně,
přičemž platí, že dosáhne-li dítě stanoveného věku 3 let v průběhu kalendářního roku, je osvobozeno i po zbývající
část (do konce) kalendářního roku,

b) poplatník do věku 26 let studující a pobývající v místě denního studia
mimo území Zlínského kraje hradí polovinu výše stanoveného poplatku,

poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce
má v takovém případě stejné procesní
postavení jako poplatník.

c) rodina s více než 2 nezaopatřenými dětmi do věku 26 let (nutno doložit
např. potvrzením o studiu) uhradí poplatek maximálně za 2 děti, přičemž má-li
rodina děti splňující podmínky deﬁnované tímto článkem v písm. b), postupuje
se výhradně dle tohoto článku písmene
c) s tím, že úleva platí po celý kalendářní rok,

2. Nezaplatí-li poplatek poplatník
nebo jeho zákonný zástupce, vyměří
obecní úřad poplatek jednomu z nich.

h) kterému byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,

2. Jednotlivé úlevy speciﬁkované
v odstavci 1 tohoto článku se nesčítají.

i) kterému podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu Městský úřad Fryšták poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem 6).

j) kterému byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
Čl. 7
Úlevy

Čl. 8
Navýšení poplatku

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může Městský úřad Fryšták zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 7).

1. Nárok na úlevu na poplatku má
poplatník vymezený v čl. 2, odst. 1:

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku

a) poplatník, který dovrší k 31. 12.
2012 věk 65 let hradí polovinu výše
stanoveného poplatku,

1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce MF č. 2/2012

ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SBĚR A SVOZ
netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
Rozúčtování nákladů dle Čl. 4 odst. 1 podle skutečnosti za rok 2011 :
Celkové náklady za netříděný odpad v roce 2011 (řádek 1)
1.478.367,90 Kč
Počet osob s pobytem na území k 16. 11. 2012 (řádek 2)
3 778
Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů
bez nahlášeného pobytu (řádek3)
168
Přepočtený náklad za netříděný odpad v roce 2011
(řádek 1 děleno (řádek 2+3))
374,00 Kč

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového
řádu). Ministersvo vnitra doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Čl. 10
Přechodné a zrušovací ustanovení
1. Touto vyhláškou se zrušuje OZV
města Fryštáku č. 1/2011 ze dne 14.
11. 2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. Poplatkové povinnosti vzniklé
před nabytím účinnosti této vyhlášky se
posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
Mgr. Petr Pagáč
místostarosta

Informace
z evidence obyvatel
města Fryštáku
Ke dni 1. 1. 2013 byl stav občanů
ČR města Fryštáku 3.753 osob.
Podle místních částí:
Fryšták
1.529
Dolní Ves
532
Horní Ves
1.431
Vítová
261
Celkem občanů ČR
3.753
Počet občanů ČR podle stavu:
svobodní
1.442
ženatý či vdaná
1.769
vdovec či vdova
269
rozvedení
273
Z celkového počtu 3.753 občanů
ČR je 1.941 žen a 1.812 mužů.
Průměrný věk občanů ČR ve Fryštáku je 40,92 roku /z toho žen –
41,95 roku a mužů 39,81 roku/.
/Přesné informace o cizincích nemáme, jsou vedeni na cizinecké policii/.
Dana Konečná
Evidence obyvatel MěÚ Fryšták

7) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Plnění rozpočtu Města Fryšták k datu 31. 12. 2012*
PŘÍJMY
třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Název
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Rozpočet upravený (Kč)
30 477 500,00
3 899 500,00
121 600,00
13 829 229,20

Skutečnost (Kč)
30 781 702,79
4 316 174,87
121 600,00
12 457 627,57

48 327 829,20

47 677 105,23

Tříkrálová sbírka 2013

Název
Rozpočet upravený (Kč)
Ozdravování zvířat a plodin
90 000,00
Ostatní zemědělská činnost
38 000,00
Lesní hospodářství (všeob. výdaje) 130 000,00
Lesní hospodářství - správa
20 000,00
Silnice
3 984 000,00
Chodníky
421 000,00
Provoz veř. silniční dopravy
300 000,00
Bezpečnost silničního provozu
77 600,00
Ost. záležitosti v sil. dopravě
94 000,00
Vodovody - pitná voda
170 000,00
Kanalizace
893 000,00
Úpravy drobných vodních toků
3 400,00
Mateřská škola
14 278 800,00
Základní škola
4 905 129,20
Divadelní činnost
35 000,00
Hudební činnost
196 400,00
Kino
91 000,00
Knihovna
1 170 200,00
Vydavatelská činnost
247 900,00
Kronika
77 300,00
zachování a obnova kultur. památek 530 000,00
Obnova kultur. hodnot
10 000,00
Rozhlas
105 000,00
Ostatní sděl. prostředky (FL)
362 000,00
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
231 400,00
Sport. zařízení v maj. obce
274 700,00
Ostatní tělovýchovná činnost
130 000,00
Využití volného času mládeže
413 000,00
Ost. zájmová činnost a rekreace
46 000,00
Odborné léčebné ústavy
6 000,00
Léčebny dlouhodobě nemocných
5 000,00
Pomoc zdravotně postiženým
60 000,00
Ostatní speciální zdravotní péče
0,00
Bytové hospodářství
184 400,00
Nebytové hospodářství
1 924 200,00
Veřejné osvětlení
2 471 900,00
Pohřebnictví
171 700,00
Územní plánování
708 000,00
Územní rozvoj
11 000,00
Technické služby
3 859 100,00
Sběr a svoz komunálního odpadu 3 455 000,00
Dekontaminace půd
2 200,00
Vzhled obcí a veř. zeleň
360 200,00
Chráněné bydlení
352 900,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
53 000,00
Požární ochrana
813 600,00
Ost. činnosti v integr. záchr. systému 15 000,00
Zastupitelstvo
1 390 000,00
Volby
181 200,00
Činnost místní správy
9 042 400,00
Mezinárodní spolupráce
100 000,00
Výdaje z ﬁnančních operací
630 000,00
Platby daní a poplatků SR
1 120 000,00
Finanční vypořádání minulých let
10 000,00
Ost. neinvestiční transfery
20 000,00

Skutečnost (Kč)
64 915,20
27 971,84
107 522,00
15 312,00
3 712 928,60
352 177,40
258 440,00
34 926,00
24 829,00
132 537,60
676 433,40
3 400,00
14 283 746,60
4 905 101,20
3 364,00
141 808,00
76 962,84
950 971,32
247 816,00
39 905,00
522 191,30
10 000,00
5 760,00
354 837,80
78 758,00
177 593,00
127 000,00
357 823,00
45 400,00
6 000,00
5 000,00
15 000,00
5 000,00
67 625,37
1 320 811,08
1 906 666,00
15 870,00
684 000,00
7 200,00
3 194 652,79
3 173 693,20
2 154,00
309 033,00
342 910,50
0,00
497 910,80
8 019,60
1 376 492,00
115 515,50
7 421 495,17
8 020,00
452 582,28
1 081 120,00
9 586,00
18 660,00

Také letos proběhla ve Fryštácké
farnosti – tedy i v Lukovečku – Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita.
Dne 3. 1. 2013 bylo na Městském
úřadě ve Fryštáku zapečetěno 18 pokladniček. Skupinky koledníků chodily
po Fryštáku a Lukovečku do 7. 1. 2013.
V úterý 8. 1. 2013 bylo rozpečetěno celkem 18 kusů pokladniček/ z toho jedna
nepoužitá – prázdná/.
Tedy celkem 17 skupin koledníků
vykoledovalo částku 87.306,-Kč.

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
1014
1019
1032
1036
2212
2219
2221
2223
2229
2310
2321
2333
3111
3113
3311
3312
3313
3314
3316
3319
3322
3326
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3523
3524
3543
3549
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3722
3732
3745
4354
5311
5512
5522
6112
6115
6171
6223
6310
6399
6402
6409

VÝDAJE CELKEM
třída 8

56 271 629,20

49 785 448,39

7 943 800,00

2 108 343,16

-7 943 800,00

-2 108 343,16

Financování

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Jednotlivé skupinky:
Markéta Halaštová
Lubomír Fuksa
Stanislav Skalička
Emilie Zbranková
Vlasta Konečná
Libor Kučera
David Odstrčil
Alena Kočendová
Iva Lauterkrancová
Markéta Poláková
Kateřina Václavková
Terezie Görigová
Martin Němec
Jana Jasenská
Magdalena Jasenská
Barbora Vaňharová
Jindřich Petřík

(Kč)
2.907,
1.796
10.945,
7.155
3.262
7.549
3.915
6.052,
6.743
3.738
4.959
5.688
6.266
5.780
2.934,
4.254
3.363

V pokladničkách byly takové bankovky a mince – 9 kusů 500,-Kč, 144 kusů
200,-Kč, 272 kusů 100,-Kč, 331 kusů
50,-Kč, 330 kusů 20,-Kč, 250 kusů
10,-Kč, 154 kusů 5,-Kč, 131 kusů 2,Kč, 124 kusů 1,-Kč.
Výtěžek sbírky bude použit pro sociálně potřebné zhruba polovina částky
bude určena i pro naše občany.
Děkujeme všem, kteří přispěli, i těm
kteří sbírku prováděli a organizovali.
Za Charitu
Jana Jasenská a Ludmila Görigová
Za Městský úřad Fryšták
Dana Konečná

* Jedná se o předběžné výsledky hospodaření.

7

ZÁKL A D N Í

Š KO L A

F RYŠTÁK

w w w.zsfr ystak.cz • tel.: 577 911 052

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.

HYPERGLYKÉMIE
DM = diabete mellitus (úplavice
cukrová/cukrovka). Glykémie je hodnota hladiny cukru v krvi, která se
s věkem a druhem jídla mění. DM má
časné a pozdní komplikace. Časné
komplikace jsou hypoglykémi (snížená hladina cukru v krvi) a hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi).
Pozdní komplikace jsou retinopatie,
diabetická noha, gangréna, atd.
KAZUISTIKA:
Jste na plese, uvidíte mladého
opilého hocha, jak spadne na zem, je
zpocený, při vědomi. Jeho přítelkyně
začne křičet a volat o pomoc. Přítelkyně všem sdělí, že se léčí s diabetem.
Co byste udělali?

Zápis proběhne:
V úterý dne 5. února 2013 od 13 do 17 hodin
v prostorách přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku).
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou:
- občanský průkaz rodiče
- rodný list dítěte
- telefonní kontakty na rodiče
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

MOŽNOSTI:
a) Nic, nebudu si ho všímat.
b) Zavolám RZP.
c) Půjdu k němu a zeptám se, zdamá nějaké zdravotní potíže a kolik vypil alkoholu.
d) Nebudu se zdržovat, hrají moji
oblíbenou písničku.
Správné řešení: b; c
PRVNÍ POMOC:
Půjdu k pacientovi a zjistím, co se
stalo. (Zjistím množství vypitého alkoholu, druh jídla, co snědl.) Pokusím se
najít průkaz diabetika. Zjistím, zda užil
PAD (perorální antidiabetika) nebo inzulin (injekce do podkoží). Zjistím, zda
jej užil správně. (správné dávkování,
správný počet jednotek, atd..)
Zavolám RZP.
Sleduji FF. Hlavně vědomí.
V případě bezvědomí a při zachovaném dýchání zahájíme kardiopulmonární resuscitaci.
Při nezachovaném dýchání zahájíme KPR a umělé dýchání.
Vyčkáme do příjezdu RZP a předáme jim postiženého i s průkazem
diabetika.
Bohužel, v případě hyperglykémie
laik toho nemůže moc udělat, jen
může pohlídat, aby nedošlo k srdeční
zástavě. Zbytek je na lékařské odborné pomoci.
Zdroj: www.wikipedia.com
Nikola Dorazínová
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Zpívání na schodech
Tradiční vánoční „ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH“ naší školy je již minulostí. Na další si
zase rok počkáme. Atmosféru zpěvu koled a letos (nově) i krátkého představení malých herců ve hře O svaté Dorotě si s žáky a učiteli užily i děti ze školky a z Hrádku
a dokonce i účastníci semináře, který tento poslední den před vánočními prázdninami u nás probíhal, z řad pedagogů jiných škol (Slušovic, Kašavy).
L.T.

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

RODIČOVSKÝ PLES
který se koná v sobotu dne 9. března 2013
od 19.30 hodin ve velkém sále ZDV Fryšták
K tanci a poslechu hraje FOCUS - rock
Připraven bohatý kulturní program,
tombola a občerstvení

FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2013

Prameny – blahopřání k novému roku velmi potěšilo!
Dovoluji si Vám i celému Vašemu
souboru poděkovat za jedinečné chvíle
prožité s Vašimi písničkami, které u mě
probouzejí mnoho bohatých a nádherných asociací. Je to tím, že jste dokázali
svými texty a hudbou mistrně symbolicky vyjádřit pro mě to nejkrásnější a nejpůsobivější – spojení zbožnosti, opravdovosti, duchovní podstaty našeho
života obsažené v textech s vděčností,
živostí a radostí v hudbě vyvěrající z tohoto intuitivně vyciťovaného poznání.
Do nového roku 2013 Vám všem společně s manželkou přejeme pevné zdraví, štědré sponzory, porozumění okolí
a především mnoho krásných nových
písní, které budou naplňovat srdce nás
všech radostí a touhu po všem čistém,
krásném a ušlechtilém.
Ing. Petr Franz s manželkou Dagmar
(originál dopisu je k nahlédnutí
u našeho souboru).
Soubory Prameny mají za sebou
úspěšné vystoupení na několika vánočních akcích, které uspořádaly. Dne 15.
prosince vystoupení v kinosále v rámci
vánočních trhů, o den později (16. 12.)
v pořadu „Vánoce přicházejí“ v jídelně

ZŠ ve Fryštáku. V úvodu vystoupily naše
nejmenší děti Praménku s pásmem
„Zima“. Velmi zapůsobily svou bezprostředností, zpěvem i hravostí. Poté následovaly vánoční písně, koledy moravské, české i slovenské v podání sólistů
se sborem za doprovodu Cimbálové
muziky Prameny. Koncert byl zakončen
písní Vánoce přicházejí, kterou za velkého potlesku s námi zpívali i všichni
posluchači. Velmi krásní atmosféra a
také účast byla pěkná. Akce se konala
pod záštitou města Fryštáku.
Další Vánoční koncert (už 34.) se
konal tradičně 26. prosince na svátek
svatého Štěpána v kostele svatého
Mikuláše ve Fryštáku. Program začal
recitací básně Jaroslava Vrchlického
– Vánoce. Poté následovala píseň Ten
vánoční čas a pak už na koledu přicházely děti z Praménku. I tento program
byl velmi pestrý. Střídali se sólisté
s dětmi, sborem, cimbálovou muzikou,
kytarovým doprovodem a nechyběla ani
poezie. Naši píseň „Zdravíme Tě, Pane“
výborně zazpívala Markéta Matulová
a sklidila za ni také zasloužený potlesk.
V závěru nechyběla ani tradiční Tichá
noc, kterou si společně zazpívali jak

účinkující tak i diváci. Bylo to krásné
souznění zpěvných hlasů dospělých
a dětí. A atmosféra jedním slovem –
úžasná. Zajímavé je i to, že po skončení koncertu a rozloučení, zůstali diváci
ještě sedět na svých místech, protože
v nich doznívalo toto působivé vystoupení. Koncert se konal pod záštitou starosty města Mgr. Lubomíra Doležela.
Ráda bych srdečně poděkovala za
spolupráci řediteli ZŠ Mgr. Liboru Sovadinovi, paní Marii Rakové, Mgr. Sylvě
Knedlové, Mgr. Pavlu Nášelovi, panu
faráři Miroslavu Dibelkovi, ing. Františku Odstrčilovi a všem ostatním. Děkuji
ještě jednou také všem členům souborů Prameny. Velký díky patří i starostovi Mgr. Doleželovi za záštitu, podporu
a porozumění a také za působivé závěrečné slovo. Děkuji také všem našim
přátelům, příznivcům a veřejnosti za
účast i projevenou podporu, které si
velmi vážíme.
Vánoční koledy jsou pro nás stálým
zdrojem inspirace. Snažíme se je oprostit od komerčních pozlátek a interpretujeme je vždy s pokorou a velkou úctou
k našim tradicím.
Vlasta Kunstová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
„Posláním Tříkrálové sbírky není
jen získávat peněžní dary, ale zachovat tradici koledování, roznášet radost
z narození Krista a dárcům nabízet
možnost radovat se z toho, že se podílejí na pomoci potřebným, kterých je
rok od roku více.“
V minulosti byla pomoc poskytnuta
Haiti a Ukrajině. V Česku byly podpořeny stacionáře, pečovatelské a terénní
služby a také byly peníze určeny pro přímou pomoc potřebným.
O Tříkrálovou sbírku ve Fryštáku se
stará dobrovolná farní charita bez právní subjektivity. Výtěžek ze sbírky posílá

na celostátní účet Charity a všechny potřebné doklady ohledně sbírky posílá na
Arcidiecézní charitu Olomouc.
Letos bylo zapečetěno 18 pokladniček. Jedna zůstala prázdná, protože pro
Lukoveček se nám nepodařilo zajistit
druhou skupinku. Letošní sbírka vynesla celkem 87.306,- Kč.
Po schválení záměru se do Fryštáku může vrátit 60 % z vykoledovaných
peněz pro přímou pomoc. V minulých
letech jsme podpořili vícečlenné rodiny.
Kterých rodin se to týká, nezveřejňujeme z důvodu zachování diskrétnosti
a jejich soukromí. V roce 2012 jsme

takto přispěli 6 rodinám v celkové částce 50.000,- Kč. Letos můžeme pomoci
například opuštěným lidem nebo matkám v tísni. Pokud byste věděli o někom, kdo by potřeboval ﬁnanční pomoc,
sdělte to prosím otci Miroslavu Dibelkovi nebo koordinátorům sbírky paní Janě
Jasenské nebo Ludmile Görigové. Tento
záměr bychom pak uplatňovali v Arcidiecézní charitě Olomouc.
Děkujeme za obětavou pomoc všem
koledníkům a za štědré srdce všem dárcům.
Za farní charitu Fryšták
Ludmila Görigová.
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Malé ohlédnutí
Jen na malý okamžik se ještě vraťme do času vánočního a připomeňme
si tu příjemnou náladu adventu.
Již sedmý rok se schází téměř všichni občané, sousedi a jejich blízcí na návsi u kapličky, kde si společně zazpívají
známé i méně známé koledy. V mrazivém počasí zahřeje nejenom vánoční
punč, svařené víno či lahodný čaj. Adventní náladu zpříjemní tradiční betlém
a pásmo vánočních písní.

Organizátoři rok co rok překvapí
novým zpracováním hudebního vystoupení, zvláště živý betlém a jeho výjev
putování Marie a Josefa s narozeným
Jezulátkem ztvárnili tentokrát takřka
v divadelním provedení.
Zpívání u kapličky se tak v naší obci
stalo neodmyslitelnou tradicí v předvečer Štědrého dne. A až se zase rok
s rokem sejde, můžeme se těšit na další vánoční překvapení.
S.V.

PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMIE
V pátek dne 23. 11. 2012 se uskutečnila charitativní akce Předvánoční
akademie, jejíž výtěžek byl věnován
klientům Hrádku na vánoční dárky.
Akademie probíhala v dopoledním
pásmu pro žáky ZŠ Fryšták, kteří také
přispěli symbolickou částkou k celkovému výtěžku a v odpoledním pásmu
pro širokou veřejnost, kde bylo vstupné
dobrovolné. Letošní první ročník Předvánoční akademie byl velmi zdařilý.
Na konci našeho slavnostního předvánočního večeru jsme klientům předali
neuvěřitelných 14. 995 Kč. Výsledná
částka je součtem vybraných peněz ze
ZŠ Fryšták, od Vás diváků z dobrovolného vstupného a z bufetu.
Touto cestou bych také ráda poděkovala vedení ZŠ Fryšták a panu řediteli Mgr. Liboru Sovadinovi, dále městu
Fryšták, zastupitelům a radním našeho
města a hlavně starostovi panu Mgr.
Lubomíru Doleželovi. PhDr. Česlavu Za-
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pletalovi, za krásná slova, kterými se
podílel na loňské Adventní akademii a
letošní Předvánoční akademii. Paní učitelce Mgr. Sylvě Knedlové za velkou pomoc při přípravě. V neposlední řadě děkuji Igoru Dostálovi – Tiskárna Fryšták,
který nám bezplatně zhotovil plakáty.
Ale také mnohokrát děkuji ZDV Fryšták,
za bezplatný pronájem kulturního sálu.
Dále děkuji všem účinkujícím a všem

vedoucím kroužků a sdružení: paní Mgr.
Pavlíně Dračkové, slečně Ireně Láníčkové, paní Renátě Holíkové, manželům
Vavřičkovým, panu Eduardu Kotíkovi,
panu Jiřímu Sadilovi, panu Boršekovi,
Jakubu Sklenářovi, Triu trumpet ve složení Vladimír Dorazín, Martin Červenka
a Jan Rajndl, dále panu Radku Gajdošikovi za Fryštáckou Javořinu, moderátorům Petrušce Konečné a Nnamdi
Okwonkovi, všem pomáhajícím a organizátorům a také maminkám, které
se nám postaraly o krásné svícínky na
stoly.
Ale největší díky patří Vám, divákům, protože na jevišti se může odehrávat cokoli, ale když je hlediště prázdné,
nemá to cenu. Vy jste nám hlediště zaplnili, svým potleskem podpořili a ukázali svou spokojenost.
Mnohokrát Vám děkuji
Nikola Dorazínová
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2013
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Prokazujme dobro všem: tak budeme mít čím dál více
přátel a čím dál méně nepřátel.
Don Bosco
Don Bosco ve Fryštáku
16. srpna 2015 uplyne 200 let od narození světce, ke kterému má hodně
blízko nejen salesiánská rodina, ale mnoho dalších dobrých lidí, kterým leží na
srdci výchova dětí a mládeže, jejich víra, dobrý život i budoucnost. V rámci příprav
na 200. výročí narození Dona Boska putují salesiánským světem ostatky tohoto
„Otce a Učitele mládeže“. Do Fryštáku doputují ve středu 6. února 2013.
Hlavní představený salesiánů don Pascual Chávez Villanueva přišel s výzvou,
aby Don Bosco před tímto jubileem navštívil všechna místa, kam se jeho salesiáni dostali (130 zemí). Pro členy salesiánské rodiny to je výzva oživit svůj vztah
k zakladateli díla a vzoru salesiánské životní cesty. Pro všechny ostatní je to
příležitost svěřit Donu Boskovi, a jeho prostřednictvím Bohu, děti a mladé rodiny:
rodiny, ve kterých vyrůstají, vztahy, které vytvářejí, jejich víru a vzdělání.
Naši republiku navštíví socha Dona Boska ve dnech 1. – 13. února 2013.
Socha je bronzová a je navržena a zhotovena italským sochařem Maurem Baldessarim. Je 1,6 m vysoká a váží 275 kg. Uvnitř sochy je schránka, která uchovává
pravé předloktí Dona Boska. Socha do naší vlasti připutuje z Belgie a dále bude
pokračovat do Rakouska.
Program:
13.00 h – příjezd do Fryštáku
13.15 h – socha umístěna před obětní oltář v kostele sv. Mikuláše.
13.30 h – příležitost k osobnímu pozdravení Dona Boska a k modlitbě v tichu
17.45 h – pásmo o Donu Boskovi
18.15 h – mše sv., hl. celebrant Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

ský oddíl a tak mi práce s mládeží byla
blízká a viděl jsem ji jako smysluplnou
a velmi potřebnou. Maturoval jsem na
uměleckém gymnáziu v Brně. Poté jsem
prožil rok a půl na civilní službě na Charitě v Blansku, kde jsem se věnoval zejména dvěma činnostem: pomáhal jsem
při stavbě charitního domu a pečoval
o nemocné a staré lidi.
Již v dospívání mě velmi inspirovala
osobnost Ježíše Krista, kterého se dodnes v jeho lásce k Bohu a lidem snažím následovat. Cítil jsem Boží povolání
ke kněžství a tak spolu s touhou pracovat pro mladé lidi jsem nalezl salesiánský život. Ten jsem začínal ve středisku
v Brně v Žabovřeskách, další rok jsem
prožil v noviciátě pod Tatrami v Popradě. Teologii jsem studoval v Českých
Budějovicích (kde by chtěl žít každý). Po
druháku jsem byl na roční praxi v ostravském salesiánském středisku pro Rómy
a druhý rok praxe jsem prožil v africkém
Súdánu. V září 2012 jsem dokončil
studia teologie a nastoupil v DISu do

PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO SALESIÁNA
Přeji pěkný den z DISu všem čtenářům Fryštáckých listů. Dovolte, abych
se představil.
Jmenuji se Jan Musil, avšak více
jsem na DISu známý pod salesiánským
řeholním jménem Štěpán.
Vyrůstal jsem asi sto kilometrů od
Fryštáku v tzv. bráně Moravského krasu
- v Blansku.

programu Orientačních dnů. Tato práce
v dobrém týmu a na dobré věci mě baví.
Dá-li Bůh, tak mě tento rok čeká jáhenské a následně kněžské svěcení. Ve
Fryštáku jsem si oblíbil okolní kopečky
a lesy Hostýnských vrchů a začínám tu
poznávat i milé a kreativní lidi a mezi
nimi nové přátele. Těším se někdy na
DISu nebo jinde, naviděnou : )

Pocházím, díky Bohu, z věřící rodiny
a svým rodičům jsem vděčný za mnoho
dobra.
Nejen každoroční rodinná dovolená
v šumavských lesích ve mně jako v dítěti zasela lásku k přírodě. Pobyt v přírodě je pro mě největší zálibou a vždy mě
vede k úžasu nad krásou a nesamozřejmostí stvoření a k modlitbě vděčnosti.
Po obnovení skautské činnosti v roce
1990 jsem se stal skautem a jsem jím
dodnes. Několik let jsem vedl skautDům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Knihovatelstvo fryštácké knihovny opět nabylo
Milí šustivým stránkám blízcí,
po nějakém čase jsme rozlouskli
kouzelný oříšek, ze kterého v trsech
vylétly tituly, jež se s Vaší knihovnou
teprve seznamují. Stačí jen chňapat
a papat. Přehršel aktivních chuťových
pohárků přejeme!
my z knihovny
BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Čertovo kopyto
Sborník
obsahuje
třicet undergroundových
pohádek od dnes již legendárních autorů, jako
byli Egon Bondy, Ivan
Martin Jirous aj. Najdete tu také pohádky od Jaroslava Hutky,
Vlasty Třešňáka, Milana Balabána, Jiřího Gruntoráda, Františka Stárka a řady
dalších autorů – co jméno, to v českém
undergroundu pojem. Editorem výboru je
Radim Kopáč, ilustroval a graﬁcky vypravil Luboš Drtina.
Etrychová Pavla – Komisař Vrťapka. Sebrané spisy I.
Jednička mezi detektivy psí komisař
Vrťapka je postrachem všech padouchů
a lapků. Vyřešil řadu těch nejzapeklitějších detektivních případů a jeho sláva
ho přivedla až na stránky Mateřídoušky!
V knize čtenáři najdou přes třicet jeho případů, ale odhalit pachatele musejí sami
na základě daných indicií. Navíc se mohou pocvičovat v úsudku a kombinačních
dovednostech ve Vrťapkově detektivní
škole, řešit řadu nových úkolů, rébusů
a hádanek. Jen tak z nich budou machři
mezi detektivy.
Peroutková Ivana – Anička ve městě
Na konci prázdnin se Anička s rodiči
přestěhovala, do třetí třídy začne chodit
v nové škole. Loni bydlela u babičky v malebné vesničce, a tak je to pro Aničku velká změna. A znovu má obavy – jaká bude
třída, najde si kamarádku? Co všechno ji
ve městě čeká?
Priestley Chris – Příšerné příběhy z Černé lodi
Po Příšerných příbězích strýce Montaguea se ke čtenářům dostává další
náklad děsivého čtiva. Tentokrát je vypravěčem strašidelných historek mladý
námořník, který se uprostřed bouřlivé
noci objeví v málo navštěvované krčmě.
Jeho vyprávění jsou povětšinou zasazena
do uzavřeného prostoru lodi, kde se hrůza šíří rychleji a nelze před ní uniknout.
Setkáváme se s přízraky, piráty i mořskými netvory; dojde však i na zjevení mnohem strašlivější, než o jakých se zdává
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v nejhorších snech. Kdo je vlastně onen
námořník, který umíněně trvá na tom, že
všechny jeho historky se skutečně odehrály? V závěru je tato záhada rozluštěna, a nejen tato. Čtenář by byl ale možná
raději, kdyby se některé věci dozvědět
nemusel…
Walliams David – Babička drsňačka
Britského autora dětských knih Davida Walliamse označují kritici za
nového Roalda Dahla.
Jeho vypravěčsky brilantní příběhy s překvapivou
pointou a černým humorem dávají tomuto označení za pravdu. Jako první
se k českému čtenáři dostává Babička
drsňačka. Vypráví se v ní příběh o předsudcích a toleranci, o překvapivých odhaleních a jedné šíleně troufalé loupeži.
Ben je k smrti otrávený, zase má strávit víkend u babičky: „Vždyť je s ní děsná
nuda! Se všema starýma je nuda. Telka jí
nefunguje, pořád chce jenom hrát scrabble a smrdí kapustou!“ Pěkně tvrdý odsudek z úst nezletilce, jenže to ještě Ben
netuší dvě věci: 1) Jeho babička kdysi
byla proslulou lupičkou šperků. 2) Celý život kula plán, jak ukradnout korunovační
klenoty, a teď potřebuje Benovu pomoc!
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Formanová Martina – Snědla dětem
sladkosti
Deset let po vydání své
veleúspěšné prvotiny Skladatelka voňavého prádla
přichází Martina Formanová s volným pokračováním,
autobiograﬁcky
laděnou
knížkou Snědla dětem
sladkosti. Autorka vtipným
stylem přibližuje čtenáři nejen svou každodenní realitu – přesazení do odlišné
země a kultury, uvykání venkovu, výchovu
dospívajících dvojčat, vlastní plány a sny,
ale dokáže humorně reﬂektovat i vážnější
životní okamžiky.
Jonasson Jonas – Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
Allan Karlsson má narozeniny. Je mu sto let.
Vlastně důvod k oslavě.
Starosta i místní tisk se
připravují na velkolepou
oslavu, stoletý stařík má
však docela jiné plány;
jednoduše zmizí – a brzy
je celé Švédsko kvůli jeho útěku vzhůru
nohama. Jenže s podobnými věcmi už má
Allan své zkušenosti – v mládí koneckon-

ců uvedl do zmatku celý svět. Jonas Jonasson ve svém románu vypráví o jednom
veselém útěku a také o šíleném životním
příběhu svéhlavého muže, který se sice
nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl
vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století. Jonas Jonasson
vydal svou prvotinu Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel v roce 2009. Kniha
se záhy stala čtenářským hitem a nejprodávanější švédskou knihou let 2010 a
2011. V současnosti byla přeložena nebo
se překládá do 35 jazyků. Fenomenální
úspěch letos sklízí v Německu, bestsellerem se stala mj. v Holandsku, Dánsku,
Norsku, Francii, Itálii, Španělsku... Podle
knihy je natáčen ﬁlm s největším rozpočtem v historii švédské kinematograﬁe.
Mitchell David – Atlas mraků
Autor ve svém rozsáhlém románu
(nominován na Booker Prize) maže hranice mezi styly, žánry i časovými rovinami a poutavým způsobem se zamýšlí nad
nebezpečím lidské touhy po moci i jejími
možnými důsledky.
Nedobrovolný cestovatel plavící se
v roce 1850 přes Tichý oceán, vyděděný
skladatel obstarávající si nejisté živobytí v Belgii mezi 1. a 2. světovou válkou,
ambiciózní novinářka píšící v Kalifornii
v dobách, kdy tam byl guvernérem Ronald
Reagan, ješitný nakladatel ukrývající se
před věřiteli ze zločineckého podsvětí, geneticky modiﬁkovaná jídlonoška čekající
na smrt a Zachry, mladý ostrovan zažívající soumrak vědy a civilizace – to jsou
vypravěči Atlasu mraků, kteří odkudsi
z potemnělých chodeb dějin slyší dozvuky
ostatních příběhů. Každý záchvěv ozvěny
více či méně pozměňuje jejich vlastní
osudy.
Pawlowská Halina – Strašná nádhera
Další kniha povídek známé spisovatelky, scenáristky a moderátorky vypráví
o tom, že touha po lásce
nesouvisí s věkem. Pořád
totiž platí, že láska je ze
všeho nejdůležitější, a že
když se v mužských očích
náhodou objeví jiskra, je
neodpustitelným hříchem ji zdusit!
Sem-Sandberg Steve – Ravensbrück
Autor bestselleru Chudí v Lodži se ve
svém dalším románu věnuje osudu Mileny Jesenské. Česká novinářka, překladatelka a spisovatelka Milena Jesenská,
jejíž osudy kniha vypráví, je pro Steva
Sem-Sandberga především silná ženská
osobnost. Nesetkáváme se tu jen s lidským osudem uprostřed dějin, ale se
svébytnou odpovědí člověka na ně. Ro-
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mánové zpracování biograﬁe vychází
důsledně z dobových dokumentů a vzpomínek. Kniha je součástí volné trilogie
o třech ženských osudech: kromě Mileny
Jesenské zahrnuje romány Theres (1996)
o německé teroristce Ulrike Meinhofové
a Příměrem pouhým je pozemské dění
(Allt förgängligt är bara en bild, 1999)
o Lou Andreas-Salome. Ravensbrück
(2003) byl nominován na prestižní celoskandinávskou Cenu Severské rady, stejně jako román Chudí v Lodži.
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Malý Radek – Poetický slovníček dětem v příkladech
Autor, oblíbený básník pro děti, se pokouší
přiblížit větším dětem
některé tradiční básnické útvary, formy a postupy. Vychází ze svých
zkušeností s prací na
čítankách pro základní
školy (pro nakladatelství Prodos; včetně
pracovních sešitů a příruček pro učitele), které zužitkovává v drobné „příručce
o poezii“, určené dětem ve věku 8–12 let.
V jeho Poetickém slovníčku dětem v příkladech se tak vyskytnou např. klasický
sonet, limerick, ale i zvukomalba, absolutní báseň, kalambúr, dvojsmysl apod.,
vytvořené na míru dětem. Nebudou však
chybět ani tradiční žánry dětem blízké jako
hádanka či rozpočítadlo. Že jsou slovníky
nudné? A že se básním nedá rozumět?
Lahůdky čtenáře přesvědčí, že tomu tak
rozhodně není. V poetickém slovníčku dětem v příkladech objevíme, co je sonet,
kaligram nebo limerick a co se skrývá za
tajemnými názvy jako eufonie nebo absolutní báseň. A navíc nakonec zvládneme
mnoho z toho, co se v této knížce představuje, také vytvořit! Kéž se čtenářům
takto naservírované poetické lahůdky
rozplývají na jazyku. Radek Malý se dočkal mnoha ocenění, mimo jiné také za
přínos dětskému čtenářství za knihu Kam
až smí smích z nakl. Meander. Jeho poetická próza pro děti František z kaštanu,
Anežka ze slunečnic byla dokonce nominována na Cenu Josefa Škvoreckého.
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Doležal Miloš – Jako bychom dnes zemřít měli
Advent 1949, zasněžená mrazivá Vysočina,
nedělní dopoledne 11.
prosince. V malém kostele v Číhošti se při kázání
sedmačtyřicetiletého P.
Josefa Toufara třikrát zakýval dřevěný oltářní křížek a zůstal zkroucen a vychýlen mimo tě-

žiště. Pohyb křížku vidělo dvacet svědků.
Následně se do rozbíhajícího církevního
objasňování vlomila komunistická Státní
bezpečnost. P. Toufar byl zatčen, unesen
a mučením jej příslušníci StB nutili lživě
doznat, že vše podvodně sestrojil. Toufarova mučednická smrt zhatila připravovaný inscenovaný monstrproces, nezastavila však otevřený útok komunistického
aparátu proti katolické církvi. Autor této
knihy se zdaleka nespokojil s tím, že by
začal vypravovat životní příběh kněze Josefa Toufara (1902 až 1950) dnem jeho
příjezdu do Číhoště. Dosud stál hlavní aktér příběhu stranou, nikde nebylo možné
dočíst se, z jakých pocházel poměrů, co
jej vedlo k rozhodnutí stát se knězem a
jak dlouhá cesta vedla k vysvěcení. Základní pohnutkou k sepsání díla nebylo
vyvrácení či potvrzení toho, zda se křížek
skutečně v adventním čase roku 1949
tajemně zahýbal, ale naléhavá touha pochopit, kdo Josef Toufar byl a co všechno
v jeho údělu předcházelo dějství poslednímu. Léta pátrání, shromažďování dokumentů, snímků i svědeckých výpovědí
tvoří opěrný systém díla. Miloš Doležal
nepojímá obsáhlý životopisný portrét patera Toufara jako chladné historické pojednání, nechybí v něm bezprostřednost
ani humor, a přece ani o krok neustoupí požadavku na absolutní dokumentární věrnost, každou uvedenou informaci
opírá o konkrétní nálezy v archivech
a osobní svědectví pamětníků. Kniha
Jako bychom dnes zemřít měli se skládá ze dvou rovnocenných částí, textové
a obrazové. Vzniklý celek je také důkladně
vyvedenou kronikou života jedné části Vysočiny v první polovině minulého století,
krajiny, jež v sobě nese stigmata hrdinů
a mučedníků. Spolu s autorem, pamětníky i fotograﬁemi putujeme po místech
dnes zbořených, zatopených, či zjizvených
necitelnými zásahy do krajinného proﬁlu
z dob komunismu. Ne náhodou říká básník a historik Zbyněk Hejda, že Miloš Doležal Vysočině vrací její paměť.
Lucemburkové
Syntetický pohled na
vládu Lucemburků v českých zemích je součástí
vícesvazkové ediční řady,
jejíž základní podobu určilo monumentálně pojaté dílo „Přemyslovci“. Zahrnuje úsek zhruba 130
let, během něhož se vystřídali na českém
trůně čtyři panovníci, Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náležitá pozornost je
v knize věnována i dalším příslušníkům
rodu, zejména jeho moravské linie. Velký
důraz autoři rovněž kladou na vzdělanost
a umění, vázané bezprostředně na lucemburskou dynastii.

Nickens T. Edwards – Průvodce rybáře
Rybaření
poskytuje
bezpočet příjemných zážitků a posláním této publikace je umožnit vám si
tuto aktivitu beze zbytku
a s radostí vychutnat. Najdete v ní 106 dovedností,
které budete při rybaření
potřebovat, například návod na nejlepší techniky muškaření, chytání na návnadu a navíjení, stejně jako
zaručené způsoby jak ze svého motorového člunu, kánoe nebo kajaku dostat
to nejlepší. Čím více toho budete umět,
tím lepší zábavou pro vás rybaření bude.
Doufáme, že tento průvodce pro vás bude
něčím víc než jen pouhou knihou. Přistupujte k tomuto manuálu jako k nástroji,
který si můžete vzít vždy s sebou a který
vám pomůže osvojit si neocenitelné znalosti a dovednosti. Mějte ji po ruce, často
se k ní vracejte a slibujeme vám, že v ní
vždy najdete něco nového, čím budete
moci obohatit své vlastní rozrůstající se
zkušenosti, dovednosti a zážitky.
Powell John – Jak funguje hudba
John Powell dovede
vyložit hudební akustiku
i těm, kdo ve fyzice i v
muzice plavou nebo ještě
ani nesmočili prst. Vtipně
zapojuje příklady z fotbalu, silničního provozu a
závodního stravování, aby
vysvětlil, jak vzniká v rozličných nástrojích tón a co
nám dělá v uších a v hlavě, které noty
a které vlny souznějí a proč, k čemu
jsou stupnice a tóniny, co dělá skladatel
a kterak jsme se v hudbě dostali tam, kde
jsme, když muzikanti neposlouchají fyziky
a fyzici muzikanty, natož aby se ti nebo
oni radili s experimentálními psychology.
Autor ovšem poslouchal tyhle všechny
a to, co si od nich vzal, úhledně zabalil
do své knížky.
Prostřeno! VIP
Populární pořad TV
Prima family Prostřeno
se občas dočká zpestření i v podobě kuchařů
z řad populárních osobností. Během léta 2012
se VIP snažili ukázat, že
ani role kuchaře či kuchařky jim není cizí. Čtyři
známé osobnosti každý týden soutěžily
o titul nejlepšího hostitele. Vaření a legráckám patřily všední premiérové večery
s výjimkou pátku, ale všední rozhodně
nebyly. Každá celebrita totiž vařila, bavila
a prostírala podle svých možností a naturelu. A kvarteta to byla opravdu pozoruhodná...
Zdroj: kosmas.cz
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Ohlédnutí za letošními Vánocemi
Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o.
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Tel. 577 911 209, mobil 734 685 168
koordinator@hradek-frystak.cz
www.hradek-frystak.cz

Tak se nám dostalo nejen sněhové nadílky, ale i hezké
předvánoční akce v podobě každoročního setkání našich klientů spolu s rodiči, bývalými zaměstnanci, a veřejností. Letos jsme to nazvali jako Kouzelné vánoce, a to nejen kvůli
vystoupení kouzelníka v našem nabitém programu. Vyčaroval
nám nejen holuba ze šátku, ale jistě bychom si všichni přáli,
aby pro každého z nás vyčaroval přinejmenším zdraví, lásku
a celkové uspokojení potřeb každého z nás… Potřeby našich
klientů byly naplněny nejen nejrůznějšími dobrotami, kterých je
v čase vánočním hojnost, ale i příjemnou atmosférou, kdy se
mohou jakýmkoli způsobem zúčastnit akce, kdy se mohou nějak zapojit nebo předvést. Děkujeme tímto všem, kteří přišli,
zhlédli báječný program, a gratulujeme těm, co vyhráli něco
pěkného v tombole. Tato akce se nám také stala také zároveň nabídkou k tomu, abychom poděkovali naší dlouholeté zaměstnankyni paní Aleně Drobné za všechno to, co za ta dlouhá
léta výborného navařila a přejeme jí, aby si důchodu užívala
stejně tak, jako doposud života - tj. aktivně.
Hned poté v sobotu 15. 12. jsme vyplnili svoje místo na
Vánočním jarmarku, a to s myšlenkou, že letos obdarováváme
my. Ve stánku Hrádku se zvali kolemjdoucí na teplý punč, čaj

a vánoční cukroví, a to jen tak. Chtěli jsme tak nejen veřejnosti, ale i našim klientům nastínit to, co je stejně důležité
jako umění brát- a to je přesný opak - dávat… Možná jsme tím
způsobili lehkou nervozitu, když jsme skutečně nic nechtěli.
Samozřejmě i letos jsme“ dostávali“, a proto dík patří všem,
kteří našli nějakou ﬁnanční rezervu, a tu nám věnovali ….
Přejeme Vám v novém roce 2013 jen to nejlepší.

Žij kulturou II.
V listopadu jsme měli u nás v KLASu
africké bubnování a teď jsme pokračovali částí druhou – literární.
Knihy nás nejen pobaví, ale rozšiřují
naše obzory a mnohdy poradí nebo povzbudí. To všechno si uvědomujeme,
a proto jsme 15. 1. 2013 uvítali mezi
sebou odborníky. Knihovníka Mgr. Jana
Krčmu a vedoucího knihovny Mgr. Pavla
Nášela.
Nejprve nám předvedli „nové přírůstky“ naší fryštacké knihovny. Nejen vizuálně, ale i s průvodním slovem
a dokonce i četbou jednoho veselého
příběhu. Seznámili nás s množstvím
půjčovaných knih, kolik knihovna dostává na knihy nové, co teď „táhne“ dětské
čtenáře atd.
A pak si nás vyzkoušeli, jak my známe dětskou literaturu. Četli nám úryvky
ze známých knih a my určovali název
a autora. Obstáli jsme dobře, dostali
jsme pochvalu. Ten společně prožitý
čas nám tak rychle utekl. Stále bylo co
povídat a předvádět. Nezbylo nic jiného než se domluvit na dalším setkání
– to nám předvedou novinku fryštácké
knihovny – elektronickou čtečku.
Už teď se na to těšíme a ještě jednou děkujeme.
Za KLAS
A. Bačůvková.
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Předsilvestrovská zábava
Už tradiční zábava našeho Klubu důchodců byla určena na 27. 12. 2012.
Jídelna penzionu se velmi rychle zaplnila. Vždyť nám bude zase vyhrávat „náš“
pan Cholasta. Po slavnostním přípitku vystoupil i bývalý předseda Klubu pan František Záloha se svým literárním příspěvkem. No a pak se hrálo, zpívalo a tancovalo.
Ani jsme si nevšimli, že už je čas na tombolu. A že jí byl celý stůl i přilehlý parapet.
Byly to vesměs dárky od fryštackých sponzorů: např. pan Pavel Ševčík, Elso system,
Artex Zlín, LPG REFVELING s.r.o. a mnoho dalších, kteří nás rozradostnili. Bylo dost
těch, co vyhráli dvě nebo i tři ceny. Zakončili jsme netradiční tombolou – třeba takový „svěží dech“ byla krabička s cibulí a česnekem, vitamíny pro oči – sáček mrkve
atd. Zkrátka jsme se moc dobře bavili, o čemž svědčí i to, že jsme se jen neradi
loučili. Snad se i v příštím roce 2013 sejdeme v tak hojném počtu a v tak dobré
náladě jako dnes!
Za Klub důchodců Fryšták
A. Bačůvková.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2013

Klub maminek

– ÚNOR

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

PROGRAM KM
Pravidelné úterky od 9:30 – 11 hodin
5. 2. Praktické rady nejen k výchově
dětí do 3 let. Paní Renaty Richterové
se budete moci ptát na cokoliv, co Vás
v této oblasti zajímá.
12. 2. Karnevalové masky z papíru, volné hraní.
19. 2. Finanční gramotnost. Odborníci
z akreditované vzdělávací společnosti
vás mohou seznámit s novou důchodovou reformou, zhodnocením vlastních
peněz nebo jak využít státní příspěvky
v plné výši.
26. 2. Jarní prázdniny, znovu se setkáme 5. března.

Kreativní odpoledne pro tvořivé duše
v Klubu maminek Fryšták
• pátek 1. 2. 2013 od 16–20 hod.
KURZ ŠITÍ DEKORACÍ-PTÁČKŮ. Lektorka: Hanka Svačinová
S sebou si přineste látky, rouno (bude
možnost si zakoupit na místě), knoﬂíky
na uchycení křidýlek, stužku na zavěšení ptáčka, šicí stroj a šicí potřeby.
Cena kurzu je 100,- Kč.

vlastovky@email.cz. Kurz se koná při
počtu 4 a více účastníků.

• Středa 13. 2. 2013 od 17–19 hod.
DÍLNA ROMANTICKÝCH SRDÍČEK. Lektorka: Lenka Plšková
Materiál veškerý zajištěn.
Cena kurzu je 50,- Kč + spotřebovaný
materiál (5-15 Kč)
Dílna je vhodná pro zájemkyně každého
věku!

Zábavně-výukové
PROGRAMY PRO DĚTI (bez rodičů):

Účast je dobré kvůli dostatečnému materiálnímu zajištění nahlásit předem na

Adopce na dálku
Vážení fryštáčtí příznivci adopce dětí
na dálku, dovolujeme si vás informovat
o průběžném stavu sbírky, která začala v listopadu minulého roku. K 21.
lednu 2013 se sešlo celkem osm dárcovských archů z různých částí města
a částka včetně zůstatku z minulé sbírky dosáhla výše 41.698,- Kč. Sbírku
podpořilo zatím 104 občanů. Dne 15.
ledna jsme odeslali platby v celkové
výši 22.900,- Kč za následující adoptované děti: Andriya Saver Louis 6000,Kč, Nishal Winston D Cunha 6000,- Kč,
Devasagay 6000,- Kč a Naik Prema
4900,- Kč. Zbývající platby se uskuteční
v březnu. V této době už budeme znát
přesný výsledek sbírky a následně
zveřejníme také potvrzení o platbách.
Podle dosavadního průběhu předpokládáme, že zůstatek po odeslání všech
plateb bude téměř totožný jako v minulém roce.
Jsme moc rádi, že stále jsou v našem městě lidé, kteří žijí svůj přítomný,
každodenní život podle moudrého doporučení svatého Františka Saleského:
„Mysleme jen na to, abychom dnes konali dobro, a až přijde zítřek, bude se
jmenovat dnešek a pak budeme myslet
na něj.“
organizátoři sbírky

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

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
velikonoční pletení z pedigu, jarní dekorace ze sena.

Pozvánka

4. 2. Chytré hraní – děti 4-6 let, od
15:30 do 17:00 hod.
11. 2. Příběh o Sv. Valentýnovi – děti
5-12 let, od 16 do 18 hod.
18. 2. Záhady postních nedělí – děti
5-12 let, od 16 do 18 hod.
Kurzovné 80,- Kč
Děti je třeba předem přihlásit.

Šlápoty – turisté klubu důchodců

Ani o vánočních svátcích turisté klubu důchodců – „šlápoty“ nesedí doma,
ale vyrážejí do přírody.
A tak druhý vánoční svátek (na Štěpána) se již pravidelně každým rokem scházíme s ostatními turisty z blízkého okolí na tradičním výšlapu pod Ondřejovsko
do Býčích skal, kde si na ohni opékáme špekáčky. Sejde se tu vždy dobrá parta
kamarádů, kde se trochu poklábosí a není nikdy nouze o zábavu. Druhou vánoční
akcí bývá silvestrovský výšlap, kdy se naše parta turistů setkává pravidelně na
Rusavě. Tady poobědváme, popřejeme si s ostatními kamarády vše nejlepší do
Nového roku a vracíme se zpět domů. I tentokrát nám přálo pěkné počasí, i když
místy byla cesta zledovatělá, ale štastní a zdraví jsme se dostali domů s dobrým
pocitem, že i v těchto svátečních dnech jsme udělali něco pro své zdraví. A tak
naše „šlápoty“ přejí všem turistům do Nového roku hlavně hodně zdraví a dobré
nohy.
-mj-
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JAK JDE ČAS!
Pohled očima místopředsedy MO ČSSD Fryšták:
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem celé MO ČSSD ve Fryštáku popřál do nového roku 2013 hodně zdraví pevné nervy, hodně osobních rodinných, ale i pracovních úspěchů a aby rok 2013 byl pro všechny rokem úspěšným,
ale i lepším nežli rok minulý.
Nyní mi dovolte, vrátit se k prosincovému článku. Vážení spoluobčané čas od
času mám pocit, že bych si měl založit BLOG s názvem “co mě žere, nebo co mě
s..e, co mi nejde do gebule“. Je možné, že nás vedení města považuje za hlupáky,
ale že bychom byli i slepí? To si snad nemyslí!
Chodník Osvobození: s odpovědí pana ing. Kasaly nemohu být spokojen
a nejsou i někteří občané města Fryštáku. Byl jsem upozorněn občany města, že
nejenom travička ale i celý chodník na ulici Osvobození není po stavební stránce
dokončen a má má velké nedostatky. Mnozí jste si všimli, a za to Vám děkuji, že
dlažba převyšuje obrubník cca 1-1,5 cm. To znamená, práce byly provedeny neodborně, dlažba po celé délce nebyla zažehlena, a to Vám musím dát za pravdu.
Je vidět, že opravdu nejsme slepí. Co se týká bezbariérového nájezdu na tento
chodník u Špice, o tom se nemusím rozepisovat. Vozíčkář, který najížděl na tento chodník a pokud by ho rodinný příslušník nezachytl, mohlo dojít k převrhnutí
a k poměrně vážnému zranění hlavy atd. Nad tímto problémem, by se měl pan
ing. Kasala a vedení města s cela vážně zamyslet, a v co nejkratším termínu tyto
problematické záležitosti v zájmu města, ale i občanů, kteří mají doma vozíčkáře a tento chodník používají, odstranit. Podotýkám, že chodník byl protokolárně
převzat panem ing. Kasalou a řádně městem zaplacen v plné výši. Rok po té
zjišťujeme, vážné nedostatky.
Co se týká komunikace Dolní Ves: úsek č. 1 od Pomníku padlých po most
u Petrášového měl být po celé šířce a délce odfrézován a měl být opatřen novým
asfaltovým povrchem. Vyspravily se pouze ty největší díry. Za ﬁnanční prostředky
úseku č.1 se povedla oprava vozovky ul. Příčná a od točny v Dolní Vsi po most
Výlanta. Toto všechno my, ale pane Ing. Kasalo víme, to není žádná novinka. Nicméně já jsem popsal ve svém článku úsek od Petrášového mostu po točnu v Dolní
Vsi. To, co jsem všechno vypsal a nemíním to vypisovat znovu, nebylo dodáno
nebylo provedeno, ale bylo vyfakturováno městu a do haléře zaplaceno. Za tímto
si zase pro změnu stojím já, a to na 150 %.
Vlasťa Filák

ČTENÁŘ
Knihovnám dávají smysl čtenáři. Každý z nich má svůj rytmus, s nímž obměňuje výpůjčky, svá čtenářská směřování.
Knihovník pak může být u toho, může objevovat část dílků, ze kterých lze dát dohromady čtenářův vnitřní svět. Slova mi
v úžasu odplouvají, zjistím-li, že dospělý
člověk v sobě nechává dýchat chlapce či
děvče, kterým kdysi byl. A ztrácejí se o to
více, když je patrné, že si tuto vlastnost
dokázal uchovat po několik desítek let.
Tento vzácný rys byl nedílnou součástí
pana Josefa Taibla, dlouholetého čtenáře (nejen) fryštácké knihovny, jenž odešel
17. ledna.
Ve chvíli, kdy se roku 2011 vynořovala podoba webových stránek knihovny
a přirozeně z ní vyplynula rubrika „Naši
čtenáři“, napadlo mě jako prvního požádat pana Taibla o jeho čtenářský portrét,
který bychom na nich zveřejnili. Při jedné
z následujících návštěv nám jej poskytl.
Neokázale, samozřejmě. Se stejnou samozřejmostí, s jakou si půjčoval vedle
knih beletristických i naučných bez přívlastků také ty určené dětem a mládeži.
Pane Josefe, děkuji Vám za to.
Jan Krčma
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Chodník Osvobození, oprava krytu
vozovky Dolní Ves – stanovisko TDI
Dovolte, abych stručně reagoval na
připomínky místopředsedy MO ČSSD
ve Fryštáku týkající se investičních akcí
Chodník ulice Osvobození a Úprava krytu vozovky na ulici Dolnoveská.
Ad Chodník Osvobození – předně
se chci omluvit hendikepovanému spoluobčanovi, za potíže s bezbariérovým
nájezdem na chodník. Tato informace
se ke mně dostala až prostřednictvím
článku pana Filáka. Nájezd bude opraven v nejbližším možném termínu.
Převýšení dlažby nad obrubníky
o cca 0,5 cm nad doporučenou normovou hodnotu bylo způsobeno vyšším zhutněním podkladní vrstvy, nikoli
„nezažehlením“ zámkové dlažby. V některých místech pracovníci dodavatele
zažehlovali dlažbu tak intenzivně, že následně museli znovu osazovat zahradní
obrubníky. Se závadami, které se na
chodníku objevily, byl dodavatel v závěru roku 2012 seznámen a z jeho strany
jsme obdrželi příslib opravy v jarním období letošního roku.
Ad Oprava krytu vozovky Dolní Ves
– byla provedena v rozsahu dle smlouvy
o dílo a odsouhlasených dodatků.
Zároveň bych chtěl požádat občany,
kteří mají připomínky a náměty k údržbě, či opravám apod., aby se s nimi obraceli přímo na nás, možno i elektronicky na: majetek1@frystak.cz.
Ing. Miloslav Kasala, vedoucí
OSMM, technický dozor investora

Čtenářský autoportrét pana Josefa Taibla
Máte rádi knihy?
Já se přiznávám, že knihy jsou pro mne nejoblíbenější
výplň pro chvíle volného času. Dávám jim přednost před rádiem i televizí a bojím se dne, kdy se mi zrak zhorší natolik,
že bych musel přestat číst.
Je to jistá forma závislosti, která ovšem zdraví neškodí,
a mám to štěstí, že i manželka je horlivá čtenářka. Rád si
vzpomínám na dobu svého nejranějšího mládí, kdy nebyl do
naší obce ještě zaveden elektrický proud, a nebylo rádio,
kdy jsem ještě nechodil do školy a neuměl číst, jak rád jsem
poslouchal svého o osm let staršího bratra, který předčítal
knihy Julese Verna při večerním drhnutí peří. Nejvíce se mi líbil „Tajuplný ostrov“.
Stejně rád jsem si později přečetl Defoeova „Robinsona Crusoa“.
V roce 1937 jsem o Vánocích dostal knihu „Zázraky moderních strojů“, ve které
se zábavnou formou vypravuje o tehdejším stavu československého průmyslu. Je
tam popsána výroba papíru, historie zrození tužky, elektrárny, koksovny, výroba železa, historie kakaových bobů a jiných dobrot, výroba textilu a motocyklů Jawa. Také
zařízení tiskáren a rotační tisk časopisů. Škoda, že jsem nyní ještě nenašel knihu,
která by mne zábavnou formou provedla světem moderní mikroelektroniky.
Velice rád vzpomínám na dobu, kdy jsem chodil do fryštácké měšťanky a po
vyučování jsem si chodil do salesiánské oratoře vypůjčit knihy. Po návratu domů ze
školy jsem musel pást krávy, což bylo velice nudné, ale s knížkou od Karla Maye mi
čas utíkal tak rychle, že jsem někdy přivedl krávy domů se zpožděním.
Že se nic nemá přehánět (ani čtení ne) jsem se přesvědčil, když jsem začal
studovat na zlínské střední škole a začal chodit do zlínské knihovny, která byla
na svou dobu velmi hezky vybavena. Všechny knihy měly stejnou pevnou vazbu
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2013

Fryštáčtí bikeři hodnotí uplynulou
sezónu jako nesmírně povedenou. Celkem 24 jezdců nastoupilo v dresu Speedbike teamu Fryšták do 21 různých
závodů. Rovných dvacet z nich absolvoval Dany Kroupa a na všech obsadil
stupně vítězů ve své kategorii do 15
let! Patnáct startů má na svém kontě Martin Kolajík a 11x z nich přetavil
na pódium. Čtrnáct závodů odjeli Jirka
Baďura a Adam Březík (3x bedna). Třináct startů a shodně 10x vystoupali
na stupně vítězů Libor Baďura a Lukáš
Nášel.
Nejrychlejším jezdcem stáje SBT je
v současnosti bezesporu Martin Kolajík.
Obhájil celkové prvenství v seriálu Woodbike series, v Moravsko-slovenském
downhill cupu ovládl kategorii pevných
rámů před svým týmovým kolegou Lukášem Nášelem. A jako třešničku na
dort přidal ještě 5. místo v kategorii
Elite na Mistrovství ČR v Koutech nad
Desnou.
Speedbike team Fryšták působí na
downhillové scéně od roku 2005 a se
svou širokou základnou je největším
cyklistickým oddílem zaměřujícím se na
tzv. gravity disciplíny (sjezd, bikerally)
v kraji. Naši jezdci jsou vidět, o čemž
svědčí celkem 66 vybojovaných stupňů
vítězů za uplynulou sezónu. V Moravsko-slovenském DH cupu je vypsána
i soutěž týmových družstev a tady fryštácká formace získala druhou příčku za
SK Grafobal.

Členové týmu rovněž stojí za jedním ze závodů seriálu WBS. V létě pořádají svůj vlastní závod Emseko Bikerally ve SKI areálu Trnava. Loni patřil
k nejlépe hodnoceným závodům Woodbike series. V souvislosti s pořádáním tohoto závodů musíme poděkovat

Vydařená sezóna
SBT Fryšták

pětici fryštáckých hasičů za každoroční pomoc a spolupráci. Jste super,
díky! A za celou úspěšnou sezónu pak
také městu Fryšták a všem spřízněným ﬁrmám a lidem, kteří nám pomáhají. Nová sezóna začíná už v únoru
zimním závodem na Petrůvce. Tak
doufejme, že bude neméně úspěšná
a bez zranění. Držte nám palce!
Nejúspěšnější jezdci SBT Fryšták
v sezóně 2012:
Martin Kolajík – absolutní vítěz
WBS 2012
1. místo Hardtail MSDH cup 2012
5. místo Elite na Mistrovství ČR
v Koutech
Dany Kroupa – 1. místo Žáci Slovenský pohár DH 2012
1. místo Naděje MSDH cup 2012
1. místo Střelci WBS 2012
2. místo Žáci na Mistrovství ČR
v Koutech

Martin Kolajík:
„Uplynulou sezónu považuji za velmi úspěšnou. Zaměřil jsem se na dva
seriály závodů. První byl Moravskoslovenský DH Cup, kde se mi podařilo zvítězit v kategorii pevných rámů.
A druhý byl regionální seriál WBS, kde
jsem obhájil titul z loňského roku. Na
konci srpna jsem se ještě účastnil
MČR ve sjezdu v Koutech nad Desnou, kde jsem obsadil solidní 5. místo v kategorii Elite.
Tímto by chtěl poděkovat celému
týmu a všem fanouškům, kteří byli
celý rok podél trati hodně slyšet.“

Lukáš Nášel – 3. místo absolutně
WBS 2012
2. místo Hardtail WBS 2012
2. místo Hardtail MSDH cup 2012
Pavel Kania – 2. místo Střelci WBS
2012
3. místo Naděje MSDH cup 2012
Libor Baďura – 1. místo Masters
nad 35 WBS 2012
3. místo Super Masters MSDH cup
2012
Adam Březík – 3. místo Junior WBS
2012
Zdeněk Bělák st.,
foto: Laštůvka, Vondráčková

s koženým hřbetem, na kterém bylo číslo knihy. Čtenář si sám musel zakoupit
tištěný katalog knih a na kousek papíru
napsat čísla knih, které si chce vypůjčit.
Tento odevzdal obsluze u pultu, která
knihy vyhledala, pokud ovšem nebyly
právě zapůjčeny jinému čtenáři. Bylo
tam však hodně knížek, které byly zábavnější než školní věda, a to se pak
projevilo na nezvykle mizerném školním
prospěchu.
Vybavení fryštácké městské knihovny je mnohem modernější a umožňuje
čtenářům nahlédnout do kterékoliv knihy, kterých je v regálech velké množství.
Mně chybí jen náš někdejší vynikající
češtinář profesor Adamec, který nám
dovedl přiblížit většinu autorů ke konci
první republiky.
A proto, „lidé, čtěte“.
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Vážení rodiče a spoluobčané,
často vzpomínám na bývalé fryštácké muzikanty, kteří ovlivňovali velmi významně kulturní život ve Fryštáku
a reprezentovali velmi dobře fryštácké muzikantství v širokém okolí. Vzpomínám na pana Stanislava Velikovského,
jak velmi podporoval nově vzniklou Fryštáckou Javořinu
(1989), sledoval se zájmem vzestupy a problémy této muziky a nevynechal žádné vystoupení ve Fryštáku anebo
v blízkém okolí. Velmi rád také vzpomínám na pana Chalupu, co by významného tenoristu fryštácké muziky a navíc
člověka, kterého si pamatuji jako vždy veselého a s velkým smyslem pro humor. To je ostatně přidaná hodnota
každého muzikantského společenství, Fryštáku nevyjímaje. Nesmím opomenout ani dlouholetého kapelníka a varhaníka, který významně ovlivnil hudební dění ve Fryštáku
pana Rajndla, anebo vzpomínám na velkého muzikanta
s velkým muzikantským srdce pana Jaroslava Zbranka,
který stál u zrodu i pozdějšího universálního souboru
Vítovecká „1“.
Tyto předešlé řádky píši, vážení spoluobčané, s plným
vědomím hlubokých hudebních tradic ve Fryštáku (zdůrazňuji hudebních, protože divadlo a folklórní tradice jsou další obsáhlé kapitoly kulturních tradic ve Fryštáku).
Dechová hudba se ve Fryštáku pěstuje od roku 1884
v hostinci na Sichrově a dvě významná jména zakladatelů daleko široko vyhlášené dechovky by rozhodně neměla
upadnout v zapomnění „ František Baďura“ a později „Valentin Doležel“.
Z fryštácké hudební scény pak vzešli dva hudební velikáni Břetislav Bakala a Jaroslav Kvapil a na rozvoj hudebního života měla také vliv výstavba Sokolovny. Kde jsou ty
časy, kdy se ve Fryštáku hrála opereta, kdy zde působili
tamburáši a populární hudba tělesa jako byl Akord, Odeon, Atom, Fryštácká „1“ či Atlantic studio vedeného M.
Hanačíkem. A vedle toho všeho stála existující Fryštácká
dechovka zřizovaná n.p.Ton a později osvětovou besedou
Fryšták pod vedením K. Matuly a později již zmiňovaného
Antonína Rajndla. Kde jsou ti všichni Chalupové, Hrnčiříkové, Doležalové, Kasalové, Hanačíci, Velikovští, Nohálové, Kukučkové, Zbrankové, Nečekalové, Svačinové, Jadrníčkové, Petrášové, Ševčíkové, Zehnalové a Zapletalové
jsou nyní již minulostí (omlouvám se všem, které jsem
nejmenoval). Kromě dvou, které můžete vidět na smutečních produkcích a kteří zůstávají jako memento bohaté
kulturní minulostí a kteří se stále scházejí pravidelně každou středu ve sklepeních radnice. Díky Bohu Vám, Karle
Krajčo a Bohuslave Havlíku.
Nesmím a nechci opomenout významné postavení
Domu Ignáce Stuchlého a vůbec příchodu Salesiánů do
Fryštáku. Vždyť Salesiánský dům byl postaven pro výchovu a výuku chlapců, dle studia klasického gymnázia a ve
volnočasových aktivitách (před II. světovou válkou) byl
i dechovým orchestrem. Vyhlášený byl také sbor p. uč.
Košárka, který bohužel pro Fryšták časem přesídlil do Holešova.
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Také rád připomenu založení ZUŠ ve Fryštáku. Byla to
paní učitelka Vlasta Kunstová , která v roce 1980 založila
detašované pracoviště ve Fryštáku. Nevím, jestli vzpomíná ráda na první léta nově založené „lidušky“, ale pro fryštáckou kulturu to byl bezesporu významný počin.
Vážení rodiče a spoluobčané,
ani jsem se vlastně nechtěl rozepisovat tak podrobně
a tak rozsáhle o fryštácké kulturní tradici, jelikož jsem se
dostal do nepříjemné situace. Rozhodně jsem nejmenoval
všechny ty, kteří svou nezištností, muzikantským srdcem
a láskou k městu a k celému regionu přispěli k tak bohaté
kulturní tradici. Všem těm se omlouvám. Chci Vás ubezpečit, že hudební škola, kterou reprezentuji, si dobře uvědomuje svou úlohu v kulturním životě města a okolí a že
svou koncepci „ učitel za žákem „ a zachování či obnovení
kulturních tradic nebere na lehkou váhu.
Děkujeme Vám, že přes 110 domácností ve Fryštáku
a blízkém okolí podporuje své děti ve výuce na naší umělecké škole.
LIBOR MIKL
ředitel ZUŠ MORAVA ZLÍN
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STATISTIKA ROKU 2012
– matrika, evidence obyvatel, KPOZ
14
9
16
12
12
11
0
38
29
87
56
1
3
25
4
87
9
1
1
1
10
1
8
0
3

Prohlášení o volbě druhého jména
0
Osvědčení pro církev
9
Ověřovacích položek celkem
963
Rozhodnutí – zvl. příj .důch.
3
KPOZ – vítání – obřady
5 (23 dětí)
Jubilantů
152 (z toho 39 návštěv)
Zlaté svatby
5 (5 návštěv)
Diamant. svatby
3 (2 návš. + 1 obřad)
Obřad k živ. jubileu – 100 let
1 obřad
Smuteční rozloučení za MF
9
CZECH POINT – výpisy
– celkem 215 výpisů – z toho:
Rejstřík trestů
64
Výpis bodů řidičů
7
Obchodní rejstřík
28
Katastr nemovit.
95
Živnost. registr 2
Žádost o zříz. dat. schr.
5
Autor. konverze
12
přes CZECH Point – 159 zápisů
– z toho:
Hlášení dor. adresy
3
Zápis úmrtí
11
Zápis manž.
13
Změny trv. pobytu
132
Dana Konečná
matrika a ev. obyvatel MěÚ Fryšták

■
■

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

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

placená inzerce

■
■
■

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

Blahopřejeme!
DIAMANTOVOU SVATBU – 60 let
od uzavření manželství – slaví manželé JOSEF a LUDMILA PISARŠTÍ.

ZDARMA

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
■

Zdeněk Baťa
Jana Garguláková
Janka Gúglavová
Ferdinand Hajíček
Antonín Konečný
Danuše Minaříková
Jiřina Nedorostová
Josef Novák
Jarmila Pavelková
Jan Plhák
Rostislav Svačina
Blanka Trunkátová
Antonie Zaoralová
Karel Zbořil

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

V měsíci ÚNORU 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel. 777 550 621, 608 749 219
SKORO kompl. autovrak = 500 Kč

AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE

placená inzerce

ZARUČÍME ÚROK

11 %

p.a.

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

Výplata úroku měsíčně,
výpovědní lhůta 1 měsíc.

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

Informace tel. 577 434 429

placená inzerce

Sňatky ve Fryštáku uzavřené,
– z toho 1 v Lukovečku
– z toho církevní
Fryšt. obč. uzavřelo sňatek
Rozvodů fryšt. občanů
Zápisů rozvodů do matriky
Úmrtí na území Fryštáku
– Lukovečka
Fryšt. obč. zemřelo
Dětí narozeno
Přihlášeno osob do Fryštáku
Odhlášeno z Fryštáku osob
Potvrzení vydaná matrikou
Hlášení doruč. adresy
Potvrzení o zm. stavu (po sňatku)
Potvrzení o změně stavu
(rozvod,ovdovění)
Potvrzení o změně TP i v obci
Rozhodnutí o zruš. TP
Usnesení o ustanovení opatrovníka
ve SŘ
Vrácení příjmení po rozvodu
Rozhodnutí o změně příjmení
Duplikátů matričních dokladů
Nahlédnutí do matriky
Určení otcovství
Vysvědčení o práv. způsob.
Zápis do zvláštní matriky
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ FRYŠTÁK
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ
PLES
který se koná
v sobotu dne 16. února 2013 ve 20 hodin
v sále kulturního domu ZDV Fryšták
K tanci hraje skupina Kosovci.
Veškeré protipožární prostředky tuhé
i tekuté jsou připraveny.

N A VA Š I Ú Č A S T S E T Ě Š Í H A S I Č I

Město Fryšták
a Fryštácká Javořina
Vás srdečně zvou na

Valašské setkání 2013
v pátek 22. března od 19 hodin
v kulturním domě ZDV Fryšták
Účinkují
Fryštácká Javořina
Malá muzika Nauše Pepíka
Vacenovjáci
Vlčovanka (SK)
Pořadem provází
Ivana Slabáková a Karel Hegner
Cena vstupenek 150 Kč

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ
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