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Valašské setkání 2017
V pátek 17. března se už po patnácté sešli v kulturním sále ZDV Fryšták milovníci dechovky.
Také tentokrát byl pro ně připraven pestrý program, ve kterém se představily
kapely Kumpánovi muzikanti, Križovianka ze Slovenska, Muzikanti z Jižních Čech
a samozřejmě i domácí Fryštácká Javořina. A nechyběli ani ostřílení moderátoři
dechovkového žánru Ivana Slabáková a Karel Hegner.
Sál zaplněný do posledního místa se dobře bavil a došlo i na taneční zábavu.
Akce se konala pod záštitou města Fryštáku, Zlínského kraje a města Zlína.
Děkujeme všem, kteří se na této populární akci organizačně podíleli a šíří tak
dobrý zvuk našeho města nejen po celé republice, ale i v zahraničí.

Foto:
Moderátoři Ivana Slabáková a Karel Hegner
Představila se slovenská dechovka
Križovianka
Valašské setkání přišel pozdravit i nový
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek
Hrají Vám Muzikanti z Jižních Čech
Veselá parta a skvělí hudebníci to jsou
Kumpánovi muzikanti
Chybět samozřejmě nesmí hlavní organizátor – Fryštácká Javořina

ZÁ PISY Z M F A R M F

• Z 02/2017/VII ze dne 20. 2. 2017
ZMF schvaluje rozpočet města
Fryštáku na rok 2017 jakožto rozpočtu
schodkového s předpokládanými příjmy
ve výši 58,57490 mil. Kč, s předpokládanými výdaji ve výši 77,71990 mil. Kč
a deﬁcitem rozpočtu ve výši 19,145 mil.
Kč + splátky 3,255 mil. Kč, které budou
kryty v souladu s ust. § 4 odst. 7zák. č.
250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC,
v platném znění, ﬁnančními prostředky
z minulých let na bankovních účtech
města s tím, že v návaznosti na tyto
schválené parametry schvaluje navýšení
objemu prostředků určených na grantovou podporu města nově na částku 575
tis. Kč (navýšení o 25 tis. Kč), přičemž
o tyto prostředky bude ponížena částka
vyčleněna na investice, a ukládá Ing. M.
Jaškovi, vedoucímu ekonomicko-správního odboru, neprodleně zajistit rozpis
tohoto rozpočtu.
ZMF s odkazem na probíhající dotační řízení a zpracování rozpočtů některých
investičních akcí odkládá rozhodnutí
do doby předložení doplňujícího materiálu.
ZMF bere na vědomí indikativní nabídku Komerční banky, a.s., na poskytnutí investičního úvěru v objemu 20,0
mil. Kč s alternativou délky splatnosti
10 a 15 let a odkládá své rozhodnutí
ve věci případného zajištění cizích zdrojů
do rozpočtu města do doby rozhodnutí
o realizaci konkrétních investičních akcí.
ZMF pověřuje Radu města Fryštáku
v r. 2017 schvalovat změny rozpočtu
města -rozpočtová opatření, a to každé
vždy maximálně do výše do 200.000,Kč bez DPH, 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 v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2017,
schvaluje výše ﬁnanční podpory (výše
neinvestičních dotací, jejich účel, jejich
příjemci) neziskovým organizacím v roce
2017 a ukládá Mgr. Nášelovi a Ing. Jaškovi připravit návrhy příslušných smluv.
ZMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2017
schvaluje předložený vzor veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční grantové schvaluje výše ﬁnanční podpory
(výše neinvestičních dotací, jejich účel,
jejich příjemci) neziskovým organizacím
v roce 2017, a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv, jejichž předmětem je
výše podpory přesahující částku 50 tis.
Kč a pověřuje starostu podpisem těchto
smluv.

ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
100.000,-Kč Fryštácká Javořina z.s.,
za účelem částečné úhrady nákladů
spojených s činností sdružení a zajištění
akce Valašské setkání – Fryšták 2017,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
160.000,-Kč Salesiánskému klubu
mládeže, z.s. Domu Ignáce Stuchlého,
za účelem částečného krytí nákladů
spojených se zajištěním činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy
ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
500.000,-Kč FC Fryšták, z.s., za účelem
rekonstrukce kabin domácích – 3.etapa
a materiálně technického zabezpečení
provozu areálu a činnosti spolku.
ZMF bere na vědomí zápis č.
01/2017 z jednání Komise pro péči
a obnovu památek města Fryšták ze dne
9. 2. 2017 bez připomínek.
ZMF v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci
státní ﬁnanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ, a na základě žádosti Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o. ze dne 8. 2. 2017,
schvaluje povinný spolupodíl na obnově
kulturní památky ve výši 10%, tj. částka
ve výši 8.100 Kč z celkově vynaložených
nákladů na obnovu kulturní památky,
žadateli Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, p. o., se sídlem
Na Hrádku za účelem částečného krytí
nákladů spojených s projektem „Obnova
nátěrů venkovních dřevěných konstrukcí
objektu čp. 100 - Jadrníčkova vila“, památkově chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR a jenž je součástí Městské
památkové zóny města Fryšták.
ZMF bere na vědomí návrh kupní
smlouvy ve věci převodu objektu č. p. 1,
nám. Míru, obec Fryšták, tzv. Hrubá
hospoda, a s odkazem na deklarovaný
záměr nabytí předmětných nemovitostí
schvaluje zpracování stavebně – technického posudku objektu.
ZMF schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 21. 6. 2004, kterým
se nově stanovuje kategorie zařazení
JSDH města Fryštáku, a to nově kategorie JPO II.
ZMF v návaznosti na předložené
studie, zpracované spol. Newwork,
Brno, ve věci stavebních úprav objektu
č. 16, ul. P. I. Stuchlého, Fryšták, souhlasí s dopracováním stavebních úprav

v předložené variantě A, a to s požadavkem maximalizace otevření celého
prostoru (minimalizace zdí), s možností
vytvoření pietního zákoutí.
ZMF souhlasí s účastí města Fryštáku v mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ a souhlasí s vyvěšením tibetské
vlajky na budově radnice dne 10. 3.
2017.
ZMF schvaluje vnitřní předpis města Fryštáku „Zásady zpracování a vydávání městského periodika Fryštácké
listy“, který po vypracování a schválení
tiskovou komisí předložil její předseda
Mgr. P. Nášel.
• R 02/2017/VII ze dne 1. 2. 2017
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
2 k pojistné smlouvě č. 7720829701
s účinností od 2. 1. 2017 – úsek pojištění hospodářských rizik – mezi Kooperativa pojišťovnou, a.s., a městem Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
RMF schvaluje udělení peněžitých
darů členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Fryšták v roce 2016
ve smyslu přílohy č. 1 tohoto zápisu
a souhlasí s možností vyplacení těchto
odměn v hotovosti z pokladny města
Fryštáku.
RMF schvaluje z důvodu poskytování
nové služby – právo užití vitrín - Ceník
služeb MF ke dni 1. 2. 2017.
RMF schvaluje užívání vitrín příslušným subjektům, viz příloha č. 2 tohoto
zápisu.
RMF schvaluje pronájem městského
pozemku p. č. 424 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 981 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli spol. MACO
STUDIO, s. r. o., v ceně nájmu ve výši
14,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou,
za účelem uložení materiálu pro zahradu (kůra, štěpky, apod.) a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku s termínem předání pozemku po dokončení
oprav na oplocení, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí zpracovaný znalecký posudek, č.j. 6131/213/2016 ze
dne 15. 12. 2016 zpracovaný Ing. Lubomírem Kostkou, ve věci stanovení ceny
obvyklé (tržní), vyhotovený k nabídce
P. Jašky, Zlín, ve věci výkupu id. podílů
vlastnictví k pozemkům p. č. 243/3 –
ost. plocha, p. č. 243/2 – ost. plocha,
p. č. 246/2 – lesní pozemek a p. č.
445/34 – ost. plocha, vše k. ú. Vítová,
obec Fryšták, a informace o předložení
nabídky P. Jaškovi dne 4. 1. 2017 s tím,
že do dne zasedání rady nebylo ze strany p. Jašky předáno žádné vyjádření.
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RMF bere na vědomí žádost O. Hory,
Zlín, o ukončení smlouvy o pronájmu
nebytových prostor dohodou a schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy
o pronájmu nebytových prostor ze dne
30. 10. 2002 mezi městem Fryšták, a O.
Horou, Zlín, ke dni 28. 2. 2017 (s předáním prostor do 15. 3. 2017), a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu prostory sloužící k podnikání
v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
na dobu neurčitou, žadateli P. Kozojedovi, Fryšták, a záměr uzavření smlouvy
o pronájmu prostor sloužících k podnikání.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 6. 6. 2007 na výpůjčku městských pozemků p. č. 987/5 a 987/9,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, uzavíraný mezi městem Fryšták, a FC Fryšták,
z. s., kterým se mění Článek I. – Smlouvy ve věci předmětu výpůjčky, kdy nově
zní: „Půjčitel zapůjčuje vypůjčiteli podle
přiloženého snímku, který tvoří nedílnou
součást této smlouvy, pozemek p. č.
987/9 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 47 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem užívání
jako sportovní plocha.“
RMF bere na vědomí výsledek jednání zástupců města Fryšták, FC Fryšták,
z. s., JSDH Fryšták a žadatele T. Polepila, Fryšták, ve věci stanovení podmínek
výpůjčky měst. pozemku p. č. 987/5 –
ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem vybudování RC dráhy a vzhledem
k nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 6. 6. 2007 uzavřené mezi městem Fryšták a FC Fryšták,
z. s. na výpůjčku pozemků p. č. 987/5
a 987/9, oba k. ú. Fryšták, odkládá své
rozhodnutí do doby uzavření příslušného
dodatku.
RMF bere na vědomí doplnění žádosti p. Kamila Žitníka, Zlín ve věci vydání
souhlasu s výsadbou okrasných keřů
a stromů na pronajatých pozemcích p. č.
421 – zahrada a p. č. 422 – ost. plocha,
oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a v souladu s Čl. IV., odst. 5 Smlouvy o pronájmu
pozemku ze dne 18. 11. 2010 vydává
nájemci K. Žitníkovi souhlas s vysázením okrasných keřů a ovocných stromků na náklady nájemce dle přílohy (výše
keřů, vzdálenost od hranice pozemku),
která je nedílnou součástí souhlasu
s tím, že majetkoprávní vypořádání bude
provedeno v případě ukončení nájmu dle
Čl. IV, odst. 6 smlouvy, a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.
RMF bere na vědomí oznámení ná-

jemce J. Křeménka, Fryšták, o přijetí
osoby blízké v domácnosti a zvýšení
počtu osob v pronajatém bytě č. C/425
v Domě s byty pro důchodce Fryšták.
RMF bere na vědomí návrh Salesiánské provincie Praha, ve věci návrhu směny pozemku ve vlastnictví žadatele p. č.
1371/1 - lesní pozemek, o výměře 3585
m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za pozemek ve vlastnictví města, a pověřuje
stavební komisi ve spolupráci s G. Najmanovou vytipováním pozemků stejného využití k předmětné směně.
RMF bere na vědomí žádost M. Pavlíka, Slušovice o pozemek – právo stavby k pozemku p. č. 474/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, ze dne 22. 12. 2016, č.
j MUF-OTH-3516/2016-DOH, a ukládá
Ing. P. Gálíkovi projednat ve stavební
komisi tuto žádost včetně zajištění stanoviska k nové projektové dokumentaci.
RMF ukládá L. Eliášové, DiS, vedoucí
kanceláře starosty, zajistit stanovisko
ve věci souladu projektu ,,Bytový dům
Fryšták - 9 b. j.“ žadatele M. Pavlíka
s obecně platnou legislativou a právní stanovisko ke stávající i navrhované
smluvní dokumentaci.
RMF v návaznosti na vydané Usnesení č. 101/2016 ze dne 14. 11. 2016
schvaluje uzavření dohod o ukončení
smlouvy o podmínkách provedení stavby
a o výpůjčce (realizace chodníku, sjezdu
z místní komunikace a část parkovacích
stání) ze dne 17. 6. 2015 a smlouvy
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce (umístění inženýrských sítí: „Bytový dům – Fryšták, ul. Dr. Absolona –
přípojka vody a kanalizace“) ze dne 28.
4. 2015, a to v návaznosti na požadavek
investora na uzavření nových smluv.
RMF bere na vědomí odstoupení ﬁrmy Otakar Neradil, Holešov, od uzavření smlouvy (odstoupení od zakázky, bez
připomínek).
RMF bere na vědomí doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu ve věci
kácení stromů na hřbitově s druhým
uchazečem v pořadí, a to s ﬁrmou Ořez
stromů, Holešov, v cenové nabídce
327 980,- Kč bez DPH (tj. 396 855,8 Kč
vč. DPH) bez připomínek a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi Městem
Fryšták, a ﬁrmou Ořez stromů, Holešov,
na realizaci akce „Příprava území hřbitova – kácení stromů“, a a pověřuje starostu, podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek a bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „PD-Fryšták – úpravy pro
městskou knihovnu“, a to ﬁrmu British
Thovt (Czech Republic), s.r.o., Praha bez
připomínek.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou British Thovt (Czech Republic), s.r.o., Praha
na realizaci akce „PD-Fryšták – úpravy
pro městskou knihovnu“, a to v ceně
125 750,- Kč (není plátce DPH), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „PD-Zdravotní středisko Fryšták – stavební
úpravy ordinací lékařů“, a to fu British
Thovt (Czech Republic) s.r.o., Praha bez
připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou
British Thovt (Czech Republic) s.r.o., Praha na realizaci akce „PD-Zdravotní středisko Fryšták – stavební úpravy ordinací
lékařů“, a to v ceně 88 888,- Kč (není
plátce DPH), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF s odkazem na předloženou kalkulaci schvaluje výši půjčovného (včetně
kauce) a podmínky půjčování tzv. party
- stanu ve vlastnictví města viz příloha č.
9 tohoto zápisu.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování zadávacího řízení na akci „Regenerace hřbitova Fryšták“, a to ﬁrmu MCI
SERVIS, s.r.o., bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
MCI SERVIS, s.r.o., Zlín, na zpracování
zadávacího řízení na akci „Regenerace
hřbitova Fryšták“, a to v ceně 50 000 Kč
bez DPH, tj. 60 500 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí informace o nevhodnosti provedení stavebních úprav
budovy márnice v návaznosti na umístěné zařízení kamerového systému a potřeby využití prostor k uskladnění nářadí
a materiálu ze strany hrobníků a zamítá
žádost B. Přibyláka, Fryšták o rozšíření
pronajatých prostor budovy márnice.
RMF bere na vědomí informace L.
Eliášové Dis. k průběžnému stavu řešení reorganizace úklidu, praní, žehlení
prádla a posouvá termín pro předložení
kompletních nabídek na zasedání RMF
č. 3/2017.
• R 03/2017/VII ze dne 1. 3. 2017
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 01/2017/VII/02a,b) ze dne 11.
1. 2017 schvaluje uzavření jednotlivých
dodatků ke stávajícím smlouvám o pronájmech prostor sloužících k podnikání,
které jednotlivě řeší změnu předmětu
smluv po zaměření skutečných stavů
a ceny nájmu za m²/rok, a doplnění inﬂačních doložek (viz příslušné dodatky).

RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Kráčalík, kabelová
příp. NN“, umístěné na části městského
pozemku p. č. 170 – ost. plocha, silnice,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
1.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 6. 6.
2007 mezi městem Fryšták, a FC Fryšták, z. s., kterým se mění předmět výpůjčky - Článek I. smlouvy, který nově
zní: „Půjčitel zapůjčuje vypůjčiteli podle
přiloženého snímku, který tvoří nedílnou
součást této smlouvy, pozemek p. č.
987/9 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 47 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem užívání
jako sportovní plocha.“, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF schvaluje záměr výpůjčky městského pozemku p. č. 987/5 – ost. plocha, sportoviště, o výměře 2154 m², k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli T. Polepilovi, za účelem vybudování RC dráhy,
na dobu určitou do 31. 12. 2020, a záměr uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
RMF bere na vědomí žádost S. Doležala, Fryšták, na prodej městského
pozemku p. č. 396 – zahrada, o výměře 531 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták a z důvodu využívání i pozemku p. č. 395/2 – ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 77 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, ze strany žadatele a pověřuje Ing. P. Gálíka projednat
ve stavební komisi.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej
městských pozemků p. č. 400 – zahrada, o výměře 275 m² a p. č. 401 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 153 m²,
oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli A. Jánskému, Fryšták, za cenu
ne nižší než je cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým posudkem,
a s podmínkou úhrady znaleckého posudku a návrhu na vklad ze strany žadatele.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o užití Ortofota ČR mezi městem Fryšták, a Česká republika – Zeměměřičský
úřad, Praha na bezplatné poskytnutí
oprávnění k výkonu práva užít Ortofoto ČR ve formě digitálního produktu,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
RMF bere na vědomí žádost L. Frgalové, Fryšták, na pronájem prostor slou-

žících k podnikání v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, ve II. NP, o celkové
výměře 20,4 m², a z důvodu nutnosti provedení stavebních prací a využití
předmětných prostor při rekonstrukci
ordinací jako zázemí obvodní lékařky zamítá tuto žádost.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dodávce a ochraně údajů katastru
nemovitostí vedených v elektronické
podobě mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
GEPRO, spol. s r. o., Praha, na zprostředkování předávání údajů katastru
nemovitostí, o které město k výkonu své
působnosti požádá, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy č. 0267/2017 na využívání
mapové aplikace Geoportál GEPRO
Standard mezi městem Fryšták, a touto
ﬁrmou na bezplatné zabezpečení provozu mapové aplikace Geoportál GEPRO
Standard a poskytnutí licence k užití
a využívání uvedené aplikace, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. D/413 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadateli E. Krištofovi,
Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 12.
2017, v ceně nájmu 70,- Kč/m², a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. B/431 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce M. Kocháňové, Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu na dobu určitou do 31. 12.
2017, v ceně nájmu 80,- Kč/m², a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí předložené
nabídky o pronájem prostor prádelny
v Domě s byty pro důchodce, č. p. 383,
včetně vybavení (2 x pračka, 1 x sušička, 1 x mandl), bez připomínek.
RMF ukládá L. Eliášové Dis, zajistit
výběrové řízení na zajištění úklidových
služeb a praní města Fryštáku.
RMF bere na vědomí studii variantního řešení objektu Restaurace Šenk Horní Ves – Fryšták a pověřuje Ing. P. Gálíka projednáním této studie ve stavební
komisi.
RMF bere na vědomí žádost MŠ Fryšták o poskytnutí ﬁnančních prostředků
na nové zádveří objektu mateřské školy
a venkovního nového hracího prostoru
a pověřuje Ing. P. Gálíka projednáním
této žádosti ve stavební komisi.
RMF bere na vědomí předložené studie zpracované fou studio NEW WORK,
Brno, a ﬁrmou Jaroslav Kunetek, s. r. o.,
Zlín – Velíková, a pověřuje Ing. P. Gálíka
projednáním těchto studií ve stavební
komisi.

RMF na základě platné smlouvy
schvaluje objednávku Krajské knihovny
Františka Bartoše Zlín a schvaluje v roce
2017 výkon regionálních knihovnických
služeb Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Městskou knihovnou Fryšták
pro místní knihovny Držková, Hvozdná,
Kašava, Lukov, Lukoveček, Ostrata,
Vlčková, a to za podmínek celkové hodinové sazby ve výši 157,-Kč při maximální možné fakturované částce ve výši
76.930,-Kč za rok 2017, a pověřuje starostu podpisem akceptace objednávky,
uplatněné KKFB Zlín, p. o.
RMF schvaluje uzavření servisní
smlouvy mezi městem Fryšták a ﬁrmou
ATLAS consulting spol. s r. o., Ostrava,
na pořízení licence k užití programového vybavení „Smlouvy“ ve verzi N/5
na dobu 5 let vč. 1 roku zdarma, a to
v ceně 53 900Kč bez DPH, tj. 65 219 Kč
vč. DPH a pověřuje starostu, Mgr. Lubomíra Doležela, podpisem této smlouvy.
RMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2017
schvaluje výše ﬁnanční podpory (výše
neinvestičních dotací, jejich účel, jejich
příjemci) neziskovým organizacím v roce
2017.
RMF schvaluje žádost Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z.s.,
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
30.000,-Kč na provoz dechového orchestru Miklovci.
RMF ukládá Mgr. L. Sovadinovi předložit návrh nových pravidel dotační podpory.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
3 k pojistné smlouvě č. 7720829701,
kterou se mění celková pojistná částka
na částku 197.812 Kč, a to z důvodu pojištění stroje KUBOTA GZD15HD, mezi
Kooperativa pojišťovnou, a.s., Praha,
a městem Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
RMF schvaluje uzavření podsmlouvy
č. 85496320-15 na částku 963 Kč týkající se pojištění odpovědnosti zahradního rideru STIGA park Compact 16 4WD
mezi Českou pojišťovnou a.s., Praha,
a městem Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této podsmlouvy.
RMF schvaluje pojištění všech skel
pro Multicar (RZ ZLL 5395) za pojistnou
cenu 1.500,-Kč, pro Multicar (RZ 1Z2
0356) za pojistnou cenu 1.500,-Kč,
pro vozidlo AVIA (RZ 1Z4 1833) za pojistnou cenu 3.750,- Kč, a současně
schvaluje uzavření příslušných podsmluv č. 19053462-16, 19054451-19
a 85568662-15 mezi Českou pojišťovnou a.s., Praha, a městem Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem těchto
podsmluv.
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VÝZVA ZLÍNSKÉHO KRAJE – KOTLÍKOVÁ DOTACE
Zlínský kraj vyhlásil dne 15. 3. 2017 výzvu pro fyzické osoby - majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv. kotlíkové dotace).
Tato aktuální výzva Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského
kraje svými podmínkami převážně odpovídá výzvě, jež byla vyhlášena Zlínským krajem na přelomu let 2015 a 2016. Novinkami jsou pak zejména:
omezení výčtu podporovaných zdrojů tepla pouze na obnovitelné zdroje energie, tj. na tepelná čerpadla nebo kotle na pevná paliva – výhradně biomasa (dřevo,
pelety, dř. brikety, apod.);
změna způsobu předkládání žádostí, kdy je žádost vyplňována a odeslána prostřednictvím elektronického formuláře a následně je žádost do 10 kalendářních dnů
doručena Zlínskému kraji v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky.
Celková předpokládaná ﬁnanční alokace vyhlášené výzvy je 34,4 mil. Kč. Příjem
elektronických formulářů žádostí o dotaci bude zahájen 19. 4. 2017 v 8:00 hod.
a ukončen bude 21. 4. 2017 ve 13.00 hod. Příjem elektronických formulářů žádosti
může býti ukončen i dříve, a to v případě, že budou přijaty elektronické formuláře
s celkovou požadovanou výší dotace dosahující alespoň 150 % ﬁnanční alokace.
V případě jakýchkoli dotazů k dotacím na podporu výměny zdrojů tepla mohou
zájemci o informace kontaktovat pracovníky Oddělení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje:
Ing. Petr Hasala, tel.: 577 043 825, Ing. Barbora Kubernátová, tel.:
577 043 843, Ing. Ludmila Vaňková, tel.: 577 043 833, případně lze využít
kontaktní e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz.

Zimný prechod Muránskou planinou
Tak, ako po iné roky, aj v sobotu 11. februára 2017, uskutočnil sa už takmer
jubilejný 39. ročník Zimného prechodu Muránskou planinou. Oproti minulému roku,
bolo nádherné slnečné počasie. Aj keď zima ukázala svoju pravú tvár, neodradila
takmer tisíc turistov, ktorí si prišli vychutnať mrazivé, ale krásne slnečné počasie
s modrou oblohou v tak krásnom prostredí, k akým Národný park Muránska planina určite patrí. Ráno, už od siedmej hodiny, sa začali napĺňať pripravené autobusy z Revúcej milovníkmi bežiek a taktiež „turistiky chtivými“ záujemcami. Cestou
na Muránsku planinu autobusy zapĺňali ďalší účastníci z Muránskej Dlhej Lúky a Muráňa. Začiatok prechodu bol, ako tradične, na Javorinách, kde sa bežkári pustili
svojou vyznačenou trasou a peší turisti pokračovali cez Veľkú Lúku. Mohli si vybrať
trasu na Chatu Maretkiná, kde bolo pripravené občerstvenie. Prechod pokračoval
smerom na Muránsky hrad a ďalej turistickým chodníkom alebo cestou do Muráňa.
V školskej jedálni v Muráni bol pripravený pre účastníkov kotlíkový guľáš. To, že
Zimný prechod Muránskou planinou je podujatie s medzinárodnou účasťou, potvrdili
naši priatelia z družobného mestečka Fryšták pod vedením starostu Mgr. Luboše
Doležela. Ako tradične sa tohto podujatia zúčastnili aj členovia a priatelia Základnej
organizácie SZPB, ktorí si uctili pamiatku hrdinov 2. svetovej vojny pri Oslobodení
obcí Muránskej doliny dňa 27. 01. 1945 rumunskými a sovietskymi vojskami, položením venca k pamätníku Záložného letiska Troch Dubov na Veľkej Lúke pri Muráni.
Ing. Mgr. Svetoslav Albíni

Akce čistý Fryšták!
Zveme všechny občany, starší
i mladší, kterým není lhostejný nepořádek v okolí našeho města, aby
se v sobotu 22. dubna 2017 připojili
ke třetímu ročníku konání této akce.
Za podpory města Fryštáku jsme
vybrali lokalitu v Dolní Vsi, která je
znehodnocena nejrůznějším odpadem. Proto si dovoluji oslovit Vás,
širokou veřejnost, vezměte své rodiny a přátele a přijďte udělat něco
smysluplného pro své město a přesvědčit se, že i sobotní práce mohou
být zábavou. Ochranné pomůcky, pytle na odpad a vše potřebné je díky
městu zajištěno, sraz je v sobotu
22. dubna 2017 v 9:00 u restaurace
Lepa v Dolní Vsi.
Nápady, podněty a dotazy směřujte na bosdookoli@seznam.cz, tel.
725 115 648. V případě, že by chtěl
někdo do lokality jiné (Skalka, Lukovské, ...), ozvěte se.
Na Vaši účast se těší
Přátelé přírody

Informace z radnice….
Také v loňském roce bylo město
Fryšták úspěšné díky třídění komunálního odpadu.
Do svého rozpočtu tak získalo částku ve výši 401 183 Kč.
Děkujeme všem, kdo odpad poctivě
třídí. Je to hlavně jejich zásluha.
OTH

Sedm mýtů o cyklostezce do Zlína
… po roce a půl
Ing. Pavel Dohnal, zaměstnanec Odboru technického hospodářství města Fryštáku, potěšil svojí odpovědí řadu sportovně založených občanů Fryštáku (jak jsem měl sám možnost osobně poznat). V reakci na můj článek „Sedm mýtů
o cyklostezce do Zlína po roce“, vydaný v říjnu 2016, respektive článek „Sedm mýtů o cyklostezce do Zlína“ vydaný v září
2015, ve Fryštáckých listech, uvedl:
„Proces převodu je momentálně ve fázi přípravy smluv,
které mezi městem Fryšták a Zlínským krajem (majitel silnice), přičemž to podstatné a to souhlas s převodem ze strany
majetkového správce komunikace (Ředitelství silnic Zlínského
kraje) již byl vydán.“ (Procesem převodu byl míněný převod komunikace Fryšták – Štípa do majetku města; záměrem města
je povolit provoz na této komunikaci pouze pro cyklisty a chodce - poznámka autora článku.)
„Je zpracována a na OTH je k nahlédnutí dokumentace,
která skutečně odborně posuzuje možnosti vazeb cyklodopravy na území města směrem na Zlín a na obec Lukov. Jsou zde
popsány možnosti jednotlivých variant a jejich hodnocení. Momentálně je studie předmětem posuzování ve stavební komisi
a rady města Fryštáku.“
„Cyklostezka Fryšták – Lukov podél krajské silnice je společnou investiční akcí města Fryštáku a obce Lukov. Je ve fázi
aktualizace projektové dokumentace a připravuje se schvalovací řízení.“
„Další směry, které jsou „na stole“ jsou např. napojení
směr Racková a také bude svoláno vstupní jednání se zástupci samospráv o účelnosti a možnostech řešení trasy Fryšták
– Holešov.“
Tak tedy po půl roce se k tématu vracím s prosbou, aby
Ing. Pavel Dohnal uvedl k jednotlivým akcím pár poznámek
o tom, jak se věci vyvíjejí. Čas aktuálních dotačních titulů
nezadržitelně běží!
Zdravím a těším se,
Mgr. Roman Lauterkranc, 6. 3. 2017

Adopce na dálku
Vážení adoptivní rodiče, v minulém roce jsme podporovali v projektu Adopce dětí na dálku celkem 7 indických dětí.
V listopadu jsme zahájili další sbírku na podporu adopce
dětí na dálku a můžeme s radostí konstatovat, že byla opět
úspěšná. Zůstatek z předcházející sbírky byl 20.456,- Kč
a do 19. března jsme vybrali dalších 28.800,- Kč. K tomuto datu máme připraveno na úhrady 49.256,- Kč. V lednu
2017 jsme odeslali první platbu za dvě děti ve výši 10.900,Kč, za další dítě odešla platba ve výši 6.000,- Kč v březnu
a za ostatní se posílá platba až během měsíce července.
Doposud se do sbírky zapojilo 68 občanů a na jejím
úspěchu se podílela osvědčená skupina organizátorů, velký dík patří paní Konečné na matrice MěÚ, paní Chudožilové ve školní jídelně a dále těmto občanům: M. Urbáškové,
Z. Doležalové, M. Vaňharové, J. Nášelové, M. Kršákové,
A. Skaličkové, M. Zapletalové, Z. Orsavovi a F. Mrázkovi.
Naše poděkování patří Mgr. P. Nášelovi za propagaci ve FL
a městském rozhlase. Závěrečné hodnocení sbírky včetně
údajů o podporovaných indických dětech zveřejníme v některých následujících FL a také v propagační skříňce u nákupního střediska na náměstí.
organizátoři sbírky

INFORMACE
7 mýtů o cyklostezce…
Na jiném místě FL p. Lauterkranc požaduje uvedení informací o aktuálním stavu jednotlivých položek řešení cyklodopravy na území města Fryštáku.
Pro převedení komunikace jsme čekali na dokončení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro úsek Fryšták-Lípa stavby dálnice D49. Dokumentace byla ve fázi dokončení a nebylo zcela jasné, jak bude řešeno křížení v místě
trasy silnice. V jednání byla i varianta zaslepení této komunikace. Minulý týden proběhlo upřesňující jednání s projektantem dokumentace, křížení dálnice a silnice je řešeno formou nadjezdu a je možné v procesu převodu pokračovat. Pro
převzetí do majetku je to zásadní informace, neboť město
Fryšták, jak se předpokládá se v budoucnu stane majetkovým
správcem mostního objektu, který investor stavby dálnice vybuduje. Také došlo k formální, legislativní změně. Předmětná
silnice byla v silniční síti přečíslována a byla zaevidována pod
novým číslem si III/4915.
Právě výše uvedený převod této komunikace a po realizaci
stavby přivaděče dálnice D49 do Zlína, také převedení silnice
II/490 do majetku a správy města Fryštáku a v úseku Fryšták
– Kostelecké mosty, vyřeší přístup cyklistů z Fryštáku na síť
cyklostezek města Zlína. Takový je i závěr projednání problematiky napojení Zlína ve stavební komisi při RMF, s doporučením využití stávajících účelových komunikací po provedeních
patřičných úprav pro vedení cyklotras.
Další zajímavé možnosti realizace vedení cyklotras, a to
ve směru Racková – Dolní Ves popř. Žabárna, a to formou
zpevnění některých komunikací, jsou v jednání. Město Fryšták
vyvinulo iniciativu a na jednání dne 14. 3 .2017 starosta města Mgr. Lubomír Doležel přednesl zastupitelstvu obce Racková návrh na společný postup a konkrétní technické možnosti
při realizaci propojení Racková – Žabárna. Momentálně jsou
tyto záměry posuzovány v příslušných orgánech obce Racková.
Dalším záměrem jehož koncepční jednání je předmětem
zpracovávané studie je propojení ve směr na Holešov. Po loňském vstupním jednání by do konce března mělo být jasno, co
umožňuje prostor mezi Fryštákem a Holešovem v jednotlivých
obcích (Lukoveček, Přílepy, Horní Lapač, Martinice) pro trasování cyklotras či cyklostezek nabídnout. Dle konzultace se
zpracovatelem studie je na katastru obcí Fryšták, Lukoveček
celkem jasno. Jakmile bude studie k dispozici, bude k nahlédnutí na OTH.
Cyklostezka Lukov – Fryšták, jako společná investice
města Fryštáku a Lukova, je před dokončením projektové
dokumentace. Trasa byla doplněna o další dva úseky, a to
jak na katastru obce Lukov, tak ve Fryštáku. Konkrétně jde
o úsek podél silnice v ulici Spojovací. V letošním roce by měla
stavba mít stavební povolení a na podzim bude podána žádost o přidělení dotace.
Ing. Pavel Dohnal, vedoucí OTH (březen, 2017)
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Ještě se křičí a bouchá do stolu, ale věci se pomalu lepší
Posledních pár měsíců jsem si dal od psaní o dění na radnici pauzu. Měl jsem
myšlenky jinde nebo jsem trošku zlenivěl. Také mi přišlo užitečné dát si od věcí
časový odstup a vyvarovat se předčasným soudům. Z letošních událostí bych
vypíchl dění kolem grantové komise a hlasování o rozpočtu a investicích.
Dozrál čas ke změně grantového
systému?
Za poslední dva roky se výrazně
proměnilo složení grantové komise.
Výsadní obsazení zastupiteli bylo nahrazeno účastí zástupců samotných žadatelů. Letos ZMF odhlasovalo rovnou
devítičlenné seskupení. Také příprava
podkladů pro komisi se výrazně zlepšila. Zatímco dříve se členové komise
mohli seznámit s žádostmi neziskovek
až na samotném setkání, předloni připravil podklady Bohuslav Komín jako
člen komise a od loňska je již chystá
tajemník komise Pavel Nášel. Co se
ještě nezměnilo, je metoda stanovování
částek podpory. Ta současná spočívá
víceméně v tom, že kdo má silnější hlas
a umí si „bouchnout do stolu“, ten „víc
bere“. Má to i své výhody. „Porcování
medvěda“ je do hodiny hotové. Na ZMF
i RMF zazněly kritické hlasy k navrženým částkám potažmo naplnění smyslu
grantových zásad. Štafetu reformátora
po mně převzal Libor Sovadina. Tak se
zdá, že dozrál čas na opravdovou změnu.
Více prostoru pro zastupitele
Jak je začátkem roku zvykem,
schvaloval se letošní rozpočet. Zásadní

součástí rozpočtu jsou plánované investice, ty „doporučené“ byly v hodnotě
13.8 mil. Kč, ke zbylým prostředkům
v hodnotě 19,4 mil. Kč se mohli zastupitelé vyjádřit dle svých priorit. Jelikož
se rovnou schválila Regenerace hřbitova za 15,3 mil. Kč, zbylo na další možné
projekty už jen 4,1 mil Kč nebo čerpání
úvěru. V těchto mantinelech jsme mohli
posílat své návrhy investic a tím vytvořit pořadí nejžádanějších akcí, které by
měly být následně do rozpočtu začleněny. Kdo navrhl, který projekt, a jak
předložené pořadí preferovaných investic vzniklo, se ověřit nedá, ale byl jsem
ujištěn slečnou Eliášovou, že vše proběhlo demokraticky a transparentně.
I tak je to velký posun. Pamatuji
si, že k prvnímu rozpočtu tohoto ZMF
před dvěma lety jsme se mohli vyjádřit
k návrhu rozpočtu jen jako k celku a debata byla jen formální, aby se neřeklo.
Další rok byl pro zastupitele zpracován
seznam investičních záměrů včetně informací, v jaké fázi rozpracovanosti se
nachází a zda je možné čerpání dotací.
V rámci hlasování jsme návrh rozpočtu
mohli korigovat v řádech stovek tisíc.
Letos už to jsou miliony. Ještě zbývá
vymyslet, jak „demokraticky a transparentně“ mohou zastupitelé k volným

prostředkům přiřadit ty nejpotřebnější
investice ideálně v souladu se strategickým plánem města. Tady mě napadá, že když jsme vytvářeli strategický
plán s veřejností, každý účastník dostal
tři nálepky a mohl je přiřadit až třem,
dle jeho uvážení nejdůležitějším, bodům.
Hřbitov
Regenerace hřbitova dostala jako jediná výjimku a hlasovalo se o ní rovnou.
Při tomto usnesení jsem hlasoval proti.
Nebylo to z důvodů, že bych si nepřál
opravu hřbitova. Spíš mi přišlo nezodpovědné schvalovat investici za 15,3
mil Kč, aniž bych se seznámil s projektovou dokumentací a věděl, co investice
vlastně obnáší. V diskuzi před hlasováním se žádný zastupitel otevřeně nepřiznal, že by byl s projektem seznámen
(kromě pana Dohnala, který projekt připravoval a není zastupitel). Přesto devíti
hlasy usnesení prošlo. Mám pocit, že
opět: kdo víc křičí a bouchá do stolu,
víc prosadí.
(Text je převzatý z facebookového
proﬁlu Tomáš Černý – zastupitel z Fryštáku)

Několik poznámek
k příspěvku radního ing. Černého.
Nedá mi, abych alespoň pár slovy neokomentoval příspěvek radního a zastupitele ing. Tomáše Černého. Týká se části
textu nazvané – Dozrál čas ke změně grantového systému?
Hned v úvodu se píše cituji:
Za poslední dva roky se výrazně proměnilo složení grantové komise. Výsadní obsazení zastupiteli bylo nahrazeno
účastí zástupců samotných žadatelů.
To, že v minulých letech rozhodovali o této podpoře zastupitelé považuji za správné, protože oni jsou tvůrci rozpočtu
a za městské ﬁnance jsou v konečném důsledku ze zákona
zodpovědní. Nevím, co je transparentní na tom, že o výši
dotace pro „svou organizaci“ rozhoduji sám (ale z městských
peněz)?
To samozřejmě platí u těch žadatelů, kteří jsou zároveň
členy grantové komise, mimochodem nominovanými nevím
podle jakého klíče právě ing. Černým.
Ing. Černý také ve svém příspěvku poněkud opomenul
fakt, že po svém zvolení v roce 2014 mu byl (na vlastní žádost) uložen zastupiteli úkol zpracovat Nové zásady přidělo-

vání grantové podpory. Materiál sice zhruba po roce představil, ale zastupitelé jej pro zásadní nedostatky neschválili.
Ani po dvou a půl letech tedy tento svěřený úkol bohužel
nesplnil. I to je možná důvod, proč byl na posledním jednání rady (březen 2017) vypracováním nových zásad pověřen
místostarosta Mgr. Libor Sovadina. Proto skutečně oceňuji
„odvahu“ pana radního a zastupitele ing. Černého o této problematice psát jako o svém úspěchu.
Mgr. Pavel Nášel
radní a zastupitel města
Také bych rád upozornil na fakt, že jako tajemník komise připravuji pro členy pouze podklady – sumarizuji žádosti, chystám materiály a posléze zpracovávám a distribuuji
smlouvy s jednotlivými žadateli. Jako tajemník tedy nerozhoduji o výši podpory. To nyní náleží pouze členům grantové
komise.

S L O V O S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané!
Den jarní rovnodennosti nás všechny nenápadně uvedl
do náruče jednoho z nejmalebnějších období roku – přírodu
probouzejícího jara, které vystřídalo zimu, tentokrát možná
pro někoho neobvykle chladnou.
A to není jediné, co nám paprsky jarního slunce přinášejí.
I čtvrtý měsíc roku bude v našem městě – jako již tradičně –
ve znamení ruchu pracovního i kulturně společenského. Jako
jeden z důležitých úkolů zastupitelstva se aktuálně jeví odpovědně a snad deﬁnitivně rozhodnout o investičních prioritách
jak roku letošního, tak (vzhledem ke končícímu volebnímu období v r. 2018) případně i toho následujícího, a to s ohledem
na schválený rozpočet a při respektování dlouhodobějšího
ﬁnančního plánu města, tedy platného rozpočtového výhledu,
přičemž se ještě zastupitelům nabízí možnost citlivě zvážit
zapojení cizích zdrojů, tedy peněz úvěrových, které by byly
důsledně – účelově využity ke krytí konkrétních investic. Připomínám, že zejména vy, kteří se o ﬁnanční trh v této oblasti
zajímáte, víte, že municipalitám bankovní domy stále ještě
vytvářejí vskutku nadstandardní podmínky. V současné ekonomicky poměrně příznivé situaci města je pro zastupitele
možnost využití této bankovní služby faktorem hodného velkého zřetele. A příznivé při hledání dalších možností posilování
rozpočtu nepochybně je, že stále nepovolujeme ani ve snaze
získat dotace, a to jak pro investiční činnost, tak i pro tzv.
měkké projekty, např. v oblasti kultury. Je potěšitelné, když
mohu konstatovat, že jsme získali dotaci na vybudování dvou
vodovodů (Vylanta, Žabárna), a to v objemu necelých tří milionů korun. A na výsledky dalších dotačních řízení (např. rekonstrukce hřbitova, oprava kapličky na Vítové či přeshraniční – kulturní spolupráce) ještě čekáme (předpoklad oznámení
o rozhodnutí do konce května). Čeká nás tedy hodně práce,
při které pochopitelně spoléháme i na vaši součinnost – věřím, že případná dočasná omezení, která s sebou jednotlivé
akce nesou, zdárně překonáme. A současně mi dovolte ještě
jedno mé přesvědčení – využívám momentu právě se „rozjíždějící sezóny“ – že se společně i letos aktivně zapojíme
do systému třídění odpadu, které, jak jste již zaznamenali,
přináší našemu městu nemalý efekt ekonomický, ale i ekologický. Jsem rád, že právě díky naší – řekněme odpadové
kázni – a jak praxe napovídá – patříme k obcím a městům,
kde systém třídění odpadu funguje.
A malým douškem i něco veskrze
z praktického života města. Jaro přináší
mimo jiné mnohé tzv. venkovní činnosti
(na dvorku, zahradě poli, chatě apod.)
Chci upozornit, že při všech těchto aktivitách mysleme také na své sousedy,
na posilování vzájemných vazeb, nikoliv
na jejich rozbíjení. Protože ne všichni si
však – jak se bohužel ukazuje – na dobrých sousedských vztazích zakládají či
mají tak říkajíc své představy o klidném
soužití, přistoupilo zastupitelstvo k dílčí
regulaci místních záležitostí – v oblasti
regulace hlučných aktivit (během celého týdne) jak přes den, tak i v oblasti
rušení (zachování) nočního klidu. Pro
oba případy zastupitelé schválili obecně závazné vyhlášky. V prvním případě
vyhláškou regulujeme některé příliš
hlučné aktivity pocházející z provozu

strojů, přístrojů či zařízení apod., které jsou v určité dny přímo
zakázány. Takže by se dodržování nově schválených pravidel
mělo projevit například v tom, že už vás v neděli ráno nebo
po obědě nebude nikdo obtěžovat hlukem z cirkulárky či sekačky na trávu. V druhém případě je vám díky tomuto dokumentu zase známo, kdy, kde a jakým způsobem se mění doba
nočního klidu. Doufám, že zastupitelé opravdu s rozmyslem
schválili materiál, který snad vyváženě deﬁnuje počet a typ
akcí, kde se vychází pořadatelům vstříc ohledně doby trvání
akce nad dvaadvacátou hodinu. Přál bych si, spolu s vámi,
aby se tyto vyhlášky města staly pověstnou berličkou, která
pokud možno současně podpoří zmiňované sousedské vztahy i rozvoj společenského a veřejného života v našem městě.
Jsem přesvědčen, vážení Fryštačané, že tam, kde je vůle, jak
říkávali naši předkové, tam je cesta!
Jinými slovy – žádná vyhláška města nevyřeší NIC, pokud
– s adekvátní mírou tolerance – nebudeme chtít opravdu my
sami!
A dovolím si přidat ještě jedno přání – s dubnem přicházejí svátky jara. Přál bych si, aby i letošní Velikonoce byly pro
nás nejen příležitostí k obdivu k probouzející se přírodě, ale
také velkým impulzem k malému zastavení se, vytržení z běžné reality, k zamyšlení nad věcmi, které přesahují limity našeho bytí, jakož i k zamyšlení nad smyslem našeho konání
a jeho souladu s tím, čemu věříme, ať už je to cokoliv, co
dřímá v našem nitru a snad i posouvá dál…
Přeji vám, tedy nám všem, vážení spoluobčané, opravdu
veskrze hezké prožití tohoto nadcházejícího svátečního období.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem, aby nám aprílový
měsíc přinesl jen to dobré!

Mgr. Lubomír Doležel
Starosta města
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
Jak se ochránit v zamořeném prostředí?
ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY (NL) DO PROSTŘEDÍ MŮŽE
VÁŽNĚ OHROZIT VAŠE ZDRAVÍ, ALE I ŽIVOTY!
Kdy využít improvizované ochrany
Improvizovanou ochranu lze využít při úniku NL do prostředí, ke kterému může dojít chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování nebo při přepravě NL. V případě
vzniku havárie budete varováni sirénami (všeobecná výstraha
- viz. Co udělat, když zazní sirény?) a provedete patřičná opatření (viz. Improvizované ukrytí).
Jestliže musíte překonat zamořený prostor, příp. je vyhlášena evakuace obyvatelstva ze zamořeného místa, můžete
se chránit dvěma způsoby:
– použitím prostředků individuální ochrany
např. ochranné masky, ochranné oděvy apod.
v současné době se však nepočítá s výdejem těchto prostředků obyvatelstvu v případě havárií nebezpečných chemických látek
můžete si je však pořídit ve specializovaných prodejnách
– použitím prostředků improvizované ochrany
pravděpodobnější způsob ochrany dýchacích cest a povrchu těla je právě použitím prostředků improvizované ochrany
o tomto způsobu ochrany Vás podrobněji seznámíme
Co to jsou prostředky improvizované ochrany
Jedná se prakticky o veškeré oděvní součásti a prostředky, které jsou dostupné v každé domácnosti. Základní prostředky, které můžete použít, Vám zde popíšeme, včetně jednotlivých kroků při jejich oblékání.
1. OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
V první řadě musíte ochránit Vaše dýchací cesty (tzn. nos
a ústa). K tomu použijte:
- kus látky (přeložený kapesník, ručník, utěrka, apod.), kterou navlhčete.
K navlhčení můžete použít:
- obyčejnou vodu,
- v případě úniku čpavku přidejte kuchyňský ocet (1 lžíce
octu/1 litr vody),
- v případě úniku NL kyselé povahy přidejte zažívací sodu
(2 lžíce sody/1 litr vody).
Takto navlhčenou látku přiložte na nos a ústa a upevněte
v zátylku šálou, či šátkem.
2. OCHRANA OČÍ
Po ochraně dýchacích cest následuje ochrana očí. K tomu
použijte:
- brýle uzavřeného typu (lyžařské, potápěčské, plavecké,
motocyklové),
- případné větrací průduchy přelepte lepicí páskou,
- jestliže nemáte doma žádné brýle podobného typu, můžete použít obyčejný průhledný igel. sáček, který přetáhnete
přes hlavu a stáhnete tkanicí, příp. gumou v úrovni lícních
kostí (nad nosem).

3. OCHRANA HLAVY
K ochraně hlavy použijte:
- čepici, kuklu, šálu, klobouk, šátek, apod.,
- při jejich nasazování dbejte na to, aby vlasy byly úplně
zakryty,
- totéž platí i u čela, krku a uší.
4. OCHRANA POVRCHU TĚLA
K ochraně povrchu těla můžete použít:
- kombinézu, kalhoty, sportovní soupravu atd.,
- přes ně použijte např. pláštěnku do deště, příp. dlouhý
kabát,
- tyto oděvy dostatečně utěsněte u krku (použijte např.
šálu), rukávů a nohavic (stáhněte např. provázkem nebo gumou).
5. OCHRANA RUKOU A NOHOU
Ruce můžete chránit:
- rukavicemi (pryžové, kožené).
Na ochranu nohou použijte:
- nejlépe vysoké boty (kozačky, holínky).
ZÁKLADNÍ ZÁSADY použití prostředků improvizované
ochrany
- celý povrch těla musí být zakrytý, žádné místo nesmí
zůstat nekryté,
- brýle a další ochranné prostředky co nejvíce utěsnit, rukávy a nohavice svázat provázkem nebo gumičkou,
- více vrstev ochranného oděvu = vyšší ochrana.
Co dělat po návratu ze zamořeného prostředí
- odložte na chodbě, příp. v předsíni veškerý svrchní oděv
včetně všech ochranných prostředků, které jste použili,
- vše uložte do igelitového pytle a zavažte jej,
- jestliže je to možné, pečlivě se osprchujte, utřete do sucha a oblékněte na sebe čistý oděv, - nezapomeňte vyčistit
uši, nos a provést výplach očí.

Osvobození města (6. 5. 1945 – 6. 5. 2017)

Město Fryšták Vás zve na připomínku konce II. světové války.
Dne 6. května mezi 9 a 10 hodinou
zavítá do Fryštáku kolona historických
vozidel a členové 19. hraničářského
pluku představí svá bojová vozidla
a provedou slavnostní nástup k 72.
výročí osvobození našeho města. Proběhne také krátká výstava historické
techniky a zbraní.
Čestná jednotka rovněž provede
pietní akt k poctě padlých hrdinů II.
světové války.
Více informací se dozvíte na webu
města a v hlášení městského rozhlasu.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
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M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. m s f r y s ta k .c z

DĚTI V POHYBU
Je ráno, jaro vítá zpěv ptáků, čerstvý vzduch nás bleskurychle probere
do nastávajícího dne. Toto vnímáme,
když jdeme pěšky do školy. Cesta trvá
o něco déle, ale za to je to příjemná
a zdravá rozcvička. Přicházíme k mateřské škole, na parkovišti se střídají auta,
děti se vezou z domova do „školky“.
Ano, rodiče pak pokračují do zaměstnání ve vzdálenějších místech. Tak to
prostě v dnešní rychlé době je.
Často si dáváme předsevzetí, že budeme chodit pěšky, párkrát v týdnu běhat, no prostě být alespoň chvíli na čerstvém vzduchu. Ta přirozenost pohybu
se nám trochu vytrácí. Přitom děti pohyb vyhledávají, rády skotačí, válí se,
experimentují, ale už na to nejsou ta
správná místa, hájky, zimní „vozičky“,
prostranství na skákání přes švihadlo,
nebo „vybišu“, no prostě děti se už velmi málo setkávají. Že by se ušpinily?,
zranily?, i s tím bychom měli při hrách
dětí počítat.
A jak je to u nás v mateřské škole?
Letošní sněhová nadílka na školní zahradě nám velmi přála. Využívali jsme
každého dne k jezdění na lopatách, stavění sněhuláků, skotačení ve sněhu.
Když už jsme měli svážky vydřené, děti
byly ochotné vytáhnout kolečka a lopaty a sníh jsme navezli z bočních zásob.
O to byla větší radost z jízdy. Pohybovými aktivitami je prostřídán celý výchovně vzdělávací program dne. Děti mají
možnost už v ranních hrách si libovolně
sestavovat překážkové dráhy z vyvýšených a různě nakloněných lávek, experimentují na houpacích prvcích, masážních kamenech, jezdí na rotopedech

a cvičí na chodících pásech. Preferujeme cvičení na boso. Herny máme bohatě vybaveny bezpečnými molitanovými
bednami a žíněnkami, lehce rozložitelnými na rozmanité pohybové aktivity.
Součástí každého ranního cvičení jsou
zdravotní cviky s míči, stuhami, hůlkami, masážními kroužky a míčky. Velkou
oblibu u starších dětí mají pohybové
a závodivé hry v družstvech. Pohybové
aktivity patří k nejradostnějším momentům dne. Pohyb na čerstvém vzduchu venku, je nenahraditelný.
Snažíme se chodit až do lesa, to se
nám však pro větší vzdálenost a „krátké nožičky“ nejmladších dětí často nepodaří. Plánujeme proto v podzimních
a jarních měsících delší dopolední vy-

cházky do přírody s poznáváním našeho města. Celoročně využíváme také
umělých hřišť k míčovým a sportovním
hrám, rádi chodíme na lanové průlezky
do Dolní Vsi.
Nejblíž je nám však školní zahrada
v mateřské škole. Přibyly nám zde nové
lozící prvky, houpačky a průlezky a nový
domek na hračky a koloběžky. Po zrušení starého, nevyhovujícího domku,
vzniklo slunné otevřené místo pro další
větší průlezky. Máme se na co těšit.
Pohyb v přírodě je pro nás přirozený a jaro láká ven. Začněme každý sám
u sebe.
Lenka Jasenská
učitelka mateřské školy

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

PODĚKOVÁNÍ
ke Dni učitelů

Lyžařský kurz 2017
Rozhovor Venduly Koutné s Adélou Málkovou, žákyní sedmého ročníku, která se
zúčastnila letošního lyžařského kurzu pořádaného Základní školou Fryšták
Kdy a kde se konal váš lyžařský
kurz?
Od 19. 2. do 24. 2. 2017 na horské
chatě Spartak v pohoří Javorníky, nedaleko Kohútky.
Jaká byla cesta?
Odjezd z Fryštáku od školy byl stanoven na 12.30 v neděli. Po tom, co jsme
naložili naše zavazadla do autobusu,
vydali jsme se na cestu, která trvala asi
hodinu a půl. Řidič nás dovezl do Vranče, kde jsme přeložili bágly na vlečku
traktoru. A pak nás čekal výstup k chatě. Šlapali jsme do velkého kopce, dalo
nám to zabrat, ale zvládli jsme to.
Jak vypadalo vaše ubytování?
Dřevěná chata Spartak stojí blízko
sjezdovky. Pokoje jsou různé – pro různý počet lidí, rozdílně vybavené. Ale to
nám nevadilo. Cítili jsme se tu dobře.
Kdo všechno se účastnil tohoto
kurzu?
Byla tady celá naše sedmá třída.
Přidaly se k nám dvě osmačky a jeden
deváťák. Jako dozor s námi jelo pět
učitelů: Radek Matulík, Tomáš Nedbal,
Miluška Šafářová, Helena Ondrášová
a Marcela Klapilová.
Popiš váš denní program?
Po snídani jsme se oblékli do lyžařského a vyrazili na svah před chatou. Následovala malá rozcvička na lyžích a pak hurá na sjezdovku. Lyžovali
jsme celé dopoledne, následoval oběd.
Po poledním klidu následovalo opět lyžování. Příjemně unavení jsme spěchali
na večeři. Kolem sedmé hodiny začínal
večerní program. Sledovali jsme ﬁlmy
o lyžování a pak následoval program
jednotlivých družstev: hry, soutěže, karneval, diskotéka a spousta legrace.

A co strava?
Na snídani jsme měli švédské stoly. Každý den se složení obměňovalo.
Obědy a večeře byly moc chutné. Byli
jsme spokojení. Na čerstvém horském
vzduchu nám prostě chutnalo.
Měli jste i nějaký doprovodný program?
Ano. Ve středu za námi přijel pan
Bronislav Růčka se svými psy husky
a seznámil nás se vším zajímavým kolem sportování se psy a jejich chovem.
Měli jsme spoustu dotazů, a tak to bylo
dlouhé povídání. A ve čtvrtek jsme šly
po lyžování na procházku na vedlejší
chatu Portáš, kde jsme si dali malé občerstvení, většinou horké maliny.
Jak hodnotíš celý kurz?
Byl to úžasný týden! Začátečníci se
naučili lyžovat a pokročilí se hodně zdokonalili. Každý z nás si odvezl spoustu
zážitků. Bylo veselo. Stmelili jsme kolektiv.

Rád bych využil příležitosti dne
narození Jana Amose Komenského,
který připadá na úterý 28. března
a poděkoval všem pedagogům naší
základní školy za jejich obětavou
a nelehkou práci, kterou každodenně odvádí při vzdělávání žáků naší
školy. Kdo si tuto práci mohl někdy
vyzkoušet, tak bude se mnou jistě
souhlasit, že se jedná o velmi náročnou činnost. Proto chci popřát všem
učitelům k jejich svátku hodně zdraví,
sil, nápadů a optimismu a všem velmi poděkovat za jejich práci.
Také bych chtěl poděkovat rodičům za jejich podněty a nápady
na zlepšení činnosti školy. Naše škola se zapojila do projektu Skutečně
zdravá škola (www.skutecnezdravaskola), s cílem stravovat děti co nejzdravěji s využitím místních produktů a surovin. Před koncem školního
roku máme v plánu zahájit nastavení a zkušební provoz elektronické
žákovské knížky tak aby od nového
školního roku fungovala v plném rozsahu. V době jarních prázdnin plánujeme pořízení nového softwaru pro
objednávání a výdej stravy, který by
umožnil bezhotovostní vkládání peněz na stravovací účty žáků. Věřím,
že spolupráce a komunikace s rodičovskou veřejností se bude i nadále
rozvíjet a společnými silami budeme
usilovat o další rozvoj školy.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy
Za všechny žáky z lyžáku, bych chtěla poděkovat učitelům, kteří se nám na
Spartaku věnovali. Děkujeme!!!
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Návod pro nás

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Základní školy Fryšták
pro školní rok 2017/2018
Na základě novely Školského zákona 561/2004 Sb. § 36 odst. 4
ve znění účinném od 1. 1. 2017 se uskuteční zápis dětí
do 1. třídy Základní školy Fryšták dne

4. dubna (úterý) 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách II. patra přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku)
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. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku (Školský zákon 561/2004 Sb.).

Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

Velkou inspirací nám může být Tomáš Baťa. Už ve dvacátých letech minulého století přemýšlel, jak naučit školní
děti dobře hospodařit. Navrhoval, aby
každé dítě dostalo na starost kousek
školní zahrady, a co na něm vypěstuje,
bude jeho.
Díky tomu získá vztah k půdě, pozná, co je práce, naučí se hospodařit
s penězi.
To je návod i pro nás. Přestaňme nadávat, přejděme od slov k činům. Např.
každý má ve svém okolí les, potok znečištěný odpadky, po zimě znečištěné
chodníky apod. Je potřeba se začít starat. Udělat to ne pro peníze, nečekat,
že to udělají zaměstnanci technických
služeb, ale pro to, že je to potřeba, že to
děláme pro krásu a čistotu svého okolí,
pro ostatní.
Tím vlastně pomáháme i sobě.
SK

E X K U R Z E – STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Ve středu 8. března se osmé třídy z naší školy zúčastnily exkurze
na Střední průmyslové škole polytechnické ve Zlíně.
Účelem této exkurze bylo seznámit
se s odbornou školou, která připravuje
mladé lidi na výkon povolání v různých
oborech. A protože jsme v osmé třídě,
bude výběr povolání brzy i na nás.
Polytechnická škola vzdělává mladé
lidi ve strojních, tiskařských, designérských a elektrotechnických oborech.
Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Naše třída se poté ještě rozdělila na chlapce a děvčata. Chlapci
se šli podívat na obor elektrotechnický
a děvčata na obor designérský.
Po prohlídce jsme dostali malé
občerstvení, po kterém následovala
prohlídka v jiné budově strojírenských
oborů. Proběhlo seznámení s oborem
a poté jsme se byli podívat do výuky.
Pak následovalo obeznámení s oborem polygraﬁe. Pro nedostatek času
nebylo seznámení s tímto oborem tak
důkladné.
Po dokončení prohlídky jsme se
odebrali k autobusu a jeli zpět do Fryštáku.
Prohlídka školy se mi velmi líbila,
je to jedna z možností volby budoucího
povolání.
Vojtěch Kamenář, 8. B

ZPRÁV Y Z LU KOVE Č K A

To ráno drobně nasněžilo, přimrzlo,
ale slunce od svého východu slibovalo, že bude dobrým průvodcem nejen
„medvědovi“ ve fungl novém kožichu,
ale také všem maškarám, kterého ho
na jeho pouti dědinou s neustálým jásotem provázely. Před odchodem od hasičské zbrojnice nás neustále přibývalo,
huňáč přijel na malotraktoru i s doprovodem. Věřte, nevěřte, nakonec chodilo
po dědině přes šedesát masek. Zůstal
vůbec někdo doma a budeme mít co
sníst a vypít na tak náročné obchůzce?
Byly to zbytečné obavy, naši sousedi
jsou praví pohostinní Valaši a v každé
chalupě se pro mlsného, hladového
medvěda našly ty nejvybranější masopustní pochoutky a trnky se také loni
urodily móóóc dobré.

Veselice, taškařice
a psí kusy – to je naše

Trasu jsme letos změnili, nejprve
jsme zdvořile požádali pana starostu
o ostatkové právo a klíč od naší dědiny. Rád nám je předal pod příslibem,
že nebudeme tropit žádných špatností
na lidech ani majetku. Hned z počáteční komplikace, kdy se nám roznemohl
harmonikář se stala výhoda. Housle
Katky, kytara Tondy se ukázaly jako to
nejlepší řešení a zpěv lidových písní nebral konce.
To ale ten den nebylo vše, pro tentokrát jsme ještě týž večer pochovali
basu se všemi poctami, které tomuto
zvyku náleží. Od rána do rána to byl určitě nejveselejší den v roce a těžko se
bude překonávat. Za to patří velký obdiv
všem, kteří se podíleli a pomáhali.
ik
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FESTIVAL CHUTÍ
Dne 4. března se uskutečnil jubilejní 10. ročník ukázek domácí kuchyně - právě proto jsme zvolily téma
SLAVÍME. Každá z nás se chtěla pochlubit osvědčenou dobrotou, bez
které se oslava u ní doma neobejde!
Pochutnaly jsme si nejen na dortech
a různých řezech, ale i na slaných specialitách. Při představování receptů
jsme se dozvěděly i některé vychytávky
a ověřené postupy.

Všem zúčastněným děkuji za příjemně strávené sobotní odpoledne.
AH

Z činnosti MS ČČK

OMÁN
Dne 10. února pořádala MS ČČK
další zajímavou cestopisnou přednášku pana Ing. Josefa Adolta - tentokrát
o OMÁNU. Bylo to poutavé vyprávění
doplněné o spoustu fotograﬁí z této pro
nás exotické země. I tentokrát dovezli
manželé Adoltovi na ochutnání typické místní speciality – kávu, čaj a likér
s kardamonem, fíky a jedlou pryskyřici.
Děkujeme jim a už nyní se těšíme
na příští vyprávění z jejich cest!
Anna Horáčková

Když je dětí jako smetí
To se pozná každý rok v době dětského karnevalu v Lukovečku. Těch malých
i velkých do nejmenšího detailu vyzdobených masek se vrhne na parket nepřeberné množství. To Vám je nasazení v překonávání překážek a zdolávání soutěží.
Sladká odměna láká a je okamžitě znát, jak dodává energii. V celém obecním
domě není místečko, kde by se to nehemžilo. I tombola byla lákavá a plná napětí
a očekávání, navíc se nenašel nikdo, kdo by odcházel s prázdnou,a tak je to při
akcích pro děti moc prima.
Milá Katko, další ročník se povedl a patří ti od dětí veliký dík.
ik

TERMÍNY
LETNÍCH PŘÍMĚSTKÝCH KLUBŮ
S VLAŠTOVKAMI
Vážení rodiče, také letos pro Vaše
ratolesti připravuje rodinný klub Vlaštovky Fryšták příměstské kluby, a to
v těchto termínech:
17. – 21. 7. 2017 Život kolem
nás i v nás (vše o životním prostředí)
pro děti od 6 do12 let (hodně tvořivý
týden s výlety...) s Lenkou a Věrkou
Plškovou
31. 7. – 4. 8. 2017 oblíbený Hudební tábor pro děti od 4 do 9 let Eliškou Halaštovou a Eliškou Němcovou
7. – 11. 8. 2017 Život kolem nás
i v nás (vše o životním prostředí) –
pro děti od 4 do 6 let s Lenkou Plškovou a Luckou Svačinovou
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu vlastovky@email.cz (do předmětu
prosím napište PRÁZDNINOVÝ KLUB
2017), podrobné informace budou
během dubna zveřejněny na našem
facebooku Fantazie Group.
Pěkné jarní dny za vlaštovčí tým
přejí
Míša Nutilová a Renča Šafková

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Pokud můžete, vyhněte se vždy rozporům. Raději jděte kupředu trochu pomaleji.
Don Bosco

Kronika ústavu (49.)
školní rok 1939-40
7. července byl pan ředitel na hodech ve Velíkové. P. Kostka na hodech
v Komárnu, kde měl kázání, zpívanou
mši sv., odpoledne sv. požehnání a druhý den ještě mši sv. Přijel v pondělí.
P. Černík měl fryštácké procesí na sv.
Hostýn.
8. července jel pan inspektor s panem Görigem prohlédnout si ořechovský zámek, zda by se hodil pro noviciát.
Vrátil se nadšený. Náš ústav navštívil
P. Beneš, profesor v Jičíně.
10. července se u nás zastavili
na zpáteční cestě z Prakšic, kde byli
na primici P. Vlka, pan Henkuš, Josef
Vacula, paní Vaculová a slečna Bozdovská z Ostravy. Druhý den šli na sv.
Hostýn.
11. července vyjednává pan inspektor ohledně noviciátu v Ořechově
s P. Suchánkem v Kroměříži.
12. července jsme dostali nového
aspiranta Rudolfa Vlčka z Ostravy. Měl
být v kuchyni, ale pan inspektor dovolil,
že se může učit krejčím u pana Bohumila Janíčka ve Fryštáku. Jakási novota - na zkoušku! Potřebujeme salesiánských mistrů!!!
13. července si pan inspektor dal
konečně udělat nové zuby. Po obědě
odjíždí do Ostravy, ale slíbil, že nás během týdne znovu navštíví.
16. července přijel dlouho očekávaný P. František Míša, který studoval
v Římě a P. Josef Vandík z Lublaně, novokněží. P. Vandík má slavné požehnání
a P. Míša večerní slůvko.

21. července jsou v Polešovicích primice. Prý ohromné!
22. července přijel pan inspektor,
aby pokáral některé, kteří se chodili
koupat na nedovolená místa.
23. července jel pan inspektor
na pohřeb O. Waynemu a pak odjel
do Ostravy. Přijel k nám na několik dní
Msgre. Štancl s jedním chlapcem.
24. července nás opustil náš drahá asistent Alois Šobáň. Poslušnost
ho volá do Ostravy, kde bude působit
co asistent oratoře. Přejeme mu mnoho božího požehnání. Naši klerici šli
na pouť na sv. Hostýn, ale pro deštivé
počasí se vrátili z Rusavy domů. Úplně
promoklí!
25. července slaví pan prefekt P. Jakub Navrátil své jmeniny. Pan Langer
odjel domů pomáhat o žních.
26. července odjíždí pan Hasilík rovněž na žně. Páni klerici se dávají do čištění ústavu. Klerik Frolík se zapracovává
v oratoři, jelikož má působiti co asistent
v oratoři ostravské. P. Kostka obdržel
telegram, že má nemocnou matku.
27. července odjel domů P. Kostka,
aby navštívil nemocnou matku. P. Škurka odjel též na návštěvu k rodičům.
P. Zmrzlík odjíždí do rodiště Majetína
odsloužit první mši sv.. Kázat mu bude
P. Vtípil.
Fotograﬁe je z postní duchovní
obnovy.

VELIKONOCE
Ježíš se rozhodl žít jako zkrachovalec: Na Ježíšově dráze je zarážející, že
k výkladu svého učení vyhledává jen
slabé, hříšné, vyděděné, nemocné.
Nespojuje se s těmi, kdo mají moc
a jimž se naslouchá, s těmi, jejichž
názor má váhu u veřejnosti. Mohlo
by nás napadnout, že by pro něj bylo
jednodušší nejprve přesvědčit mocné, kteří by pak jeho poselství šířili
efektivněji. Přirovnejme si to k tomu,
že Ježíš by se dnes dobrovolně odmítal spojovat s mediálně známými
osobnostmi a obracel se k prostým
a nevzdělaným lidem. Ježíš se obrací ke slabým, ke zkrachovalcům...
Tento výraz může znít pohrdavě, ale
má svoji váhu. Protože Ježíš, který je
schopen konat zázraky, se rozhodne
žít jako zkrachovalec také.
Ježíšův krach je tak nesnesitelný
po všem, co apoštolové dělali, co
prožili, že každý z nich, jeden po druhém, Krista zapře. A je to přirozené.
Protože pro člověka je přijetí takového
neúspěchu nepřijatelné. Zapřít Ježíše
je pro ně reﬂex, diktovaný instinktem
přežití. Ježíš se zamýšlel celý život
ukazovat po boku slabých a ukončit jej halasným neúspěchem. Jistě,
vstane z mrtvých... Ale ukázal, že
k tomu, aby se znovu narodil, musel
jako člověk zemřít. Ježíš si z lidské
slabosti udělal svoji největší sílu.
(podle knihy Thierry Bizot, Anonymní katolík)

17. července P. Vandík celebruje.
Navečer uspořádal ﬁlosoﬁcký studentát
oběma - vlastně i P. Zmrzlíkovi - novokněžím oslavu v duchu: „Tu es sacerdos“
– „Ty jsi kněz“.
18. července přijel pan inspektor
z Prahy s P. Trochtou a Ing. Vořechem
k ořechovské záležitosti.
19. července všichni tři odjeli
do Ořechova. P. Trochta se vrátil a pan
inspektor zůstal v Polešovicích na primicích P. Vandíka a P. Míši.
20. července odjíždí P. Trochta. Pan
ředitel jede do svého rodiště Troubek
na hody, aby tam měl kázání. Novokněží
Vandík a Míša jedou domů.
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K U LT U R A

Milé mé matce vlasti, zemi moravské,
jeden z věrných synů jejich...
Vážení občané, rodiče, milí žáci a studenti,
dovolte, abych předem svého krátkého příspěvku ke dni učitelů, tedy 28. 3.
popřál všem učitelům, profesorům a lektorům hodně pracovních úspěchů, pevných
nervů, ale také hodně radosti z dobře vykonané práce, profesního zadostiučinění
a pochopení ze strany rodičů i veřejnosti ve své nelehké a velmi zodpovědné práci.
V České republice se tento den slaví 28. března, tedy v den, kdy se narodil J.
A. Komenský, patron českého školství. (28. 3. 1592 jihovýchodní Morava). Ve světě
je však všeobecně uznávaným datem 5. říjen, kdy se slaví Mezinárodní den učitelů.
Vážení občané, svůj příspěvek jsem začal citátem J. A. Komenského, učitele
národů, který jasně ukazuje, jak tento velikán nesmírně miloval svou rodnou vlast
v kontextu svého pronásledování a nuceného exilu z náboženských a politických
důvodů.
Uvědomuji si, jakou významnou roli v utváření vztahu dětí a mládeže k české
historii, jazyku, tradicím, kultuře a obecně ke vzdělání znamenali, znamenají a musí
znamenat čeští učitelé a české školství. Je to role velmi zodpovědná, zavazující
a důležitá. Důležitá k tomu, aby společnost, hlavně ta budoucí si vážila hodnot jako
jsou svoboda a demokracie. Abychom již nikdy nemuseli za své názory a postoje
nuceně opouštět své domovy a svou vlast. Totiž vzdělaní lidé, navíc patrioti, vážicí
si odkazu svých předků, představují pro různá individua nepřekonatelnou překážku.
S úctou

Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava

P.S.
Pro zajímavost – Dělení dětí dle nadání (J. A. Komenský)
Bystré, dělají radost
Bystré, líné
Bystré, vzpurné
S nedostatkem bystré mysli
S nedostatkem bystré mysli, líné
S nedostatkem bystré mysli, vzpurné

Richard HOVADÍK

Ticho
Plamen svíce rozjímá
když nocí promlouvá
její nenápadná záře
i s dálkou rozmlouvá
V tichu hoří
dává klid
tma se marně snaží
ji uchopit
Krása ticha vždy
jemně omámí –
do soustředění proniká
to tiché vyznání
Kdo plně vnímá
jak ticho sílí
je myšlenkou
která vede k cíli
Lesní ticho
má jiný zvuk
šustí jak šíp
když opouští luk
Vzdušný pramen
ze stromů odchází
plní pohár – který se
jen tam nachází
Vůně lesa
šumí poesií –
jeseň se v zlato mění –
otevřený – verše vnímá
slyší stromů
vyprávění….

9. ročník degustace slivovice na Kvapilce
Nadešel den D, okamžik pravdy pro vypálenou slivovici, a důvod pro další sousedské setkání. Loňský rok svou úrodou nepřál pěstitelům švestek. Bylo velmi
obtížné dát dohromady množství švestek dostačující alespoň na kotel, a tak někteří sousedé využili zdroje z Čech. Nakonec v pátek 3. března 2017 navečer
ve vzorně nachystané dvojgaráži u Vlastíka a Lidušky Konečných bylo odevzdáno
19 vzorků a sešlo se 17 velmi odborně zdatných degustátorů, kterým zázemí
tvořily jejich rodiny.
V 18:00 hodin vše odstartoval zvonek a Jožka Rafaja zahájil 9. ročník degustace na Kvapilce. Všechny přivítal,
zopakoval a upřesnil pravidla pro hodnocení. Mottem tohoto ročníku bylo rčení: „Kdo jednou slivovici zkusí, příště už
musí.“
Samozřejmě stoly byly plné dobrot
z kuchyň našich hospodyněk, ale ani
sousedé nezůstali pozadu – Emil Drábek obohatil jídelní stůl mysliveckou
specialitou, a to vynikajícím jelením
masem a tradiční uzenářské výrobky
Zdeňka Oravy zastupoval skvělý salám
s podílem králičího masa.
Degustátoři, jejichž řady rozšířili dva
noví hodnotitelé, se pustili do své zodpovědné práce – zkoumali, prověřovali
a srovnávali. Po odevzdání všech pro-

Nejlepším degustátorem se stal náš
nový účastník Leoš Zelinka.
Všem úspěšným blahopřejeme!
Po vyhlášení výsledků následovala
bohatá diskuse, analýzy, nové postřehy. Aspoň s několika Vás seznámím.
Došli jsme k závěru, že ti starší už
mají chuťové buňky zdegenerované.
Zde se dá využít rčení z jednoho starého českého ﬁlmu „propálený kotel,
strhlý manometr“. Mladá generace nastupuje a prokázali to lepšími výsledky,
což je dobře a těší nás to.
Ovšem naši degustátoři jsou velmi
zdatní jako tým, což dokazují výsledky
u dvou stejných vzorků, které obdržely naprosto shodné množství bodů
u všech hodnotitelů. A to už něco znamená!!!
Dlouho po vyhlášení výsledků se
řešilo, co způsobuje kvalitu slivovice.
Odpověď není jednoduchá. Přestože
řada vzorků měla stejný zdroj švestek
z Čech, výsledek nebyl stejný. Vzešly
nejrůznější postřehy, které budeme
letos aplikovat snad do bohaté úrody
švestek. Uvidíme, jak se to projeví při
10. ročníku degustace.
Závěrem děkuji všem, kteří se podíleli na zabezpečení naší akce. Především Jožkovi Rafajovi za zpracování
bulletinu s ohlédnutím za posledními
osmi ročníky, tabulkou úspěšnosti, zásadami bodového hodnocení, za přípravu diplomů a štítků na poháry, které věnoval Zdeněk Adamík. Poděkování patří
všem za výborné pohoštění, děvčatům
za zpracování výsledků a celé rodině
Konečných za příjemné prostředí.
Jsem ráda, že se k sobě dokážeme
pěkně chovat, udržovat korektní vztahy,
i když mně soused porazí anebo mému
vzorku dá málo bodů, zkrátka pěstujme
si hezké sousedské vztahy.
Alena Dofková

tokolů následovalo zpracování výsledků, kterého se ujala Lidka Konečná
s dcerou Martinou a Alice Prusenovská.
Tentokrát jsme nevyužili notebook, ale
vyhodnocení jsme provedli na velké nástěnce, kde byly všechny údaje zapsány
a bylo to pro všechny přehledné.
Jak to letos dopadlo? Kdo získal
diplom a pohár?
1. místo – Radek KONEČNÝ
2. místo – Petr BURDA
3. místo – Jiří RAFAJA
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Terénní
asistenční služba Zlín
pro rodiny s dětmi
„Je to za mnou a já jsem ráda,
bez pomoci bych to ale nezvládla,“
sděluje maminka Marie (34 let), když
vzpomíná na období před 2 lety v rozhovoru s vedoucí Terénní asistenční
služby ve Zlíně.
Na otázku co bylo tak těžké, se
žena rozhovořila o situaci před dvěma lety: „Zůstala jsem sama s téměř
čtyřletou dcerou. Přítel s námi bydlel,
ale hodně hrál automaty a všechny
peníze prohrával. Neměli jsme na jídlo, dlužili jsme na bydlení, dluhy jsme
měli skoro všude. Situace byla zoufalá, já jsem to taky těžce nesla…,“
odmlčela se paní Marie. Po krátkém
nadechnutí pokračovala o tom, jak se
snažila situaci řešit: „Vyhledala jsem
pomoc u rodiny, azyl mi ale poskytli
jen na chvíli, s dluhy nechtěli mít nic
společného a bylo nás tam moc. Když
jsem se zmínila známé, jak to u nás
vypadá, řekla mi o pomoci terénní sociální pracovnice a tak jsem se na ně
obrátila.“
Dále jsme hovořily o tom, v čem
spočívala pomoc Terénní asistenční
služby: „Paní mi pomohla najít bydlení
pro mě a dceru a vyřídit dávky, na které jsem měla nárok, potom jsem díky
její pomoci našla místo v mateřské
škole pro dceru. Také mi pomáhala
najít práci. Dlouho trvalo, než jsem si
našla práci jen na ranní směnu, abych
mohla dceru vyzvedávat ze školky. Taky jsme řešily výživné od otce
na dceru. Teď mě čeká soud ohledně
mých dluhů, které mám z minulosti.“
Na otázku, jak nyní hodnotí spolupráci s Terénní asistenční službou, odpovídá: „Měla jsem někoho, kdo se
mnou šel v mých problémech, neodsuzoval mě a byl ochotný a schopný
mi pomoci.“
Terénní asistenční služba (TAS)
je bezplatně poskytována rodinám
s dětmi do 18 let ve Zlíně a přilehlých obcích. Spolupracuje s magistrátem města Zlína.
V případě potřeby kontaktujte
Mgr. Odetu Samohýlovou v pracovních dnech mezi 7-19 hod. na tel.:
734 366 223 nebo na e-mail:
Odeta.samohylova@azylovydum.cz.

27. ROČNÍK KOŠTU SLIVOVICE
na sokolovně ve Fryštáku
Dne 24. 2. 2017 se opět v Pekle fryštácké sokolovny sešli fryštáčtí volejbalisté a jejich přátelé u příležitosti již 27. ročníku vyhlášené degustace slivovice.
Letošním mottem bylo: „Slivovica je lék. Neměnná pravda, prostě něco, co je
dáno jednou navždy.“ Hymna o slivovici zahájila velké klání.
Organizační výbor ve složení Marcela Ševelová, Laďka Rafajová a Dana Konečná přichystal 19 stejných bílých sklenic na vzorky. Bohužel dva degustátoři sice
přišli ochutnávat, ale svou slivovičku nepřinesli. Prý vloni nepálili. Takže pouze 17
vzorků valašského moku soutěžilo o nejvyšší pocty.
Čtrnáct zodpovědných degustátorů (letos i přátelé ze Sokola Želechovice nad
Dřevnicí) se pustilo do velkého soutěžení. Bylo zajímavé pozorovat degustátory v jejich snažení. Každý si byl téměř jistý, že tu “svoju“ určitě poznal. Poznámky si zapisovali do bodovacích lístků. Aby se jim dobře koštovalo, organizační výbor jim připravil
pravé lukulské hody – výbornou uzeninu, sýry, pečivo se škvarkovou pomazánkou,
brambůrky, nealko nápoje. Samozřejmě nechyběly ani domácí speciality jako perníkový závin a tyčinky Marcely Ševelové, pagáčky Laďky Rafajové, broskvová buchta
Dany Konečné a karamelové věnečky Alenky Dofkové. Naši hoši se prostě měli
báječně. Na hodnocení slivoviček si dali
velmi záležet! Docela dlouho se rozhodovali, vraceli se k některým vzorkům
a stále nebylo jasné, kdo zvítězí. Ale nic
netrvá věčně. Takže i letošní degustace
měla závěr s vyhlášením výsledků:
1. Radomír Dupal
2. Dana Konečná
3. Zdeněk Poledňák
Byl vyhodnocen také nejlepší degustátor – Bronik Konečný ml.
Pepík Rafaja ve svém letošním bulletinu sdělil zajímavosti o typickém valašském
moku: „Slivovice je svého druhu reprezentativním nápojem. V některých částech
naší republiky, zejména na Valašsku se dokonce stala symbolem. Je třeba zahájit
výzkum, zda slivovice dozraje k nám nebo my dozrajeme k ní. Skepticky můžeme
konstatovat, že všechny výzkumy mají takové výsledky, jaké byly zaplaceny. Ovšem
naše košty – výzkum, to je úplně jiná kvalita. Každoroční chuťové zážitky z degustací
vzorků vzácného moku jsou toho dokladem.“
Další akce fryštáckých volejbalistů je již minulostí. Zase je ale o čem hovořit
a probírat strategie výběru vzorků. Mně osobně přinesla tato degustace – již po druhé, ocenění za druhé místo. Takže diplom a pohár je stejně doma. Manžel Broňa si
zase bude vyčítat, že tento vzorek nenapsal na sebe, ale na mě. No dlouho do noci,
lépe řečeno do rána, volejbalisté probírali, kde udělali chybu.
Za organizátory

Dana Konečná

SENIOŘI

KLÁSEK
VÝSTAVA
K doplnění informací o zlínských
ﬁlmových ateliérech navštívil spolek
Klásek dne 28. 2. 2017. výstavu v holešovském zámku. Byly zde historické fotograﬁe zlínských ateliérů, medailonky
lidí, kteří zde pracovali a také plakáty
z ﬁlmů Karla Zemana ze všech koutů
světa, např. z Číny. I když nám k tomu
chybělo průvodní slovo, byli jsme „v obraze“ díky dřívějším přednáškám pana
Novotného, historika zlínských ateliérů. Bez jeho poznatků a vzpomínek by
nám tato výstava mnoho neřekla. Bylo
to zkrátka jen doplnění a k tomu radost
ze společného setkání členů Klásku.
A to není tak málo, zvláště když jsme
se společně, vycházkově, prošli holešovským náměstím. Vraceli jsme se
pak domů s pocitem dobře prožitého
odpoledne.
NAŠE KNIHOVNA
Jako každoročně v měsíci březnu,
tentokrát 14. 3. 2017, se Klásek objednal do fryštácké knihovny. Zde nás
čekalo překvapení – proměny fryštáckého náměstí až po současnost. Slovem
i obrazem nás provázel knihovník pan

Jan Krčma, který tuto zajímavou přednášku i připravil. A protože jsme už pamětníci, čile jsme reagovali i na malé
hádanky k danému tématu. Rozvinula
se pak z toho i družná debata, která
byla přínosem pro všechny zúčastněné. Na závěr jsme si prohlédli pár knih,
vztahujících se k našemu regionu. Tyto
knihy jsou o to cennější, že pocházejí
od autorů fryštáckých, lukovečských,
držkovských atd...

Výstavou Kouzlo starých časů jsem
Ohlédnutí
se pokusila přiblížit mladým lidem důvěrně známé věci minulé generace.
To byl vlastně záměr. Rovněž poznání
a vzpomínky pro generaci starších, to
byl zase objektivní důvod záměru této
výstavy.
Jak jste si jistě všimli, každá věc se
nějak podílela na historii. To, že jsme je
mohli (alespoň některé) spatřit, vyplnilo
hlavně u dětí prázdné místo a pomohlo dotvořit trochu představu o minulém
údobí.
Světlo, stín, barva nejen dodávají to, co bylo kdysi živou
přítomností. Kdysi byly tyto všední věci minulého života lidí
mozaikou, kamínky, z nichž byl život složen.
Každý artefakt den po dni se ztrácí v čase a vzdaluje se
současnosti, která má už jiné problémy, zájmy, nároky, požadavky.
Dnes se díváme na tyto „věci“ už jen jako na zajímavost.
Do včerejšího světa patřilo hliněné, litinové, dřevěné nádobí k běžnému vybavení kuchyně, domácnosti. Vlastně v ní
převažovalo.
Když pálené nádobí prasklo, počkala hospodyňka na dráteníčka (vesměs ze Slovenska). Ten přišel s bedničkou na zádech. V ní měl drátěné kolo, pastičky na myši, kleštičky a jiné
nářadí. Chodil po vesnici a vyvolával…“ Hrnce drátovat…“Pak
sedl na schody domku a hliněný krajáč obepínal pěknou drátěnou sítí křížem krážem a nádoba zase mohla sloužit. Dovedl
i plechové hrnce opravit, dát nové dno, zaletovat dírky.
Mohli jste si všimnout dřevěného nářadí, náčiní. Lidé byli

Beseda podpořila naši hrdost a vděk
za to, že patříme do společenství těchto výjimečných lidí, kteří zachytili a zachycují historii života našeho Valašska.
Pane knihovníku, děkujeme a těšíme se
na další setkání v knihovně ať už jako
spolek Klásek, nebo jednotlivě. Chodíme sem rádi.
Za Klásek
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

sžití se dřevem. Dokázali vyrobit putýnky, hrábě, žebře, dřevěné lopatky,
kosiska, topora, topůrka, různé vrtáky,
vařechy, kvedlačky. Hrnečky, vázičky,
vozíky, košťata a jiné potřebné věci.
Přesto, že museli stromy řezat ruční pilou, osekávat sekerou.
Lidé si dovedli vyrobit cihly- kotovice- k výstavbě domků. Nebylo elektroniky, a tak třeba máslo se stloukalo
v dřevěné máselnici, později dokonce
v nádobce s rotačními křídelky.
Holič se svým nářadím by dnes asi těžko obstál. Byly to
ruční mašinky na vlasy, kulmy na lokny,obtahová kůže na břitvy, různé voňavkové karafy apod. Nebyly elektrické žehličky.
Rozpálené železné formy se vkládaly do žehliček s dutým prostorem a zavíracími dvířky, nebo se žehlička nechala nahřát
na sporáku.
Obrazy a uměleckou výzdobu v domácnostech si museli
namalovat, vyšít, zarámovat. Taky výuční listy, vysvědčení,
doklady měly úřední kolky s razítky, byly psány ručně.
I hračky pro děti byly většinou dřevěné (dokonce i skládací
stavebnice Merkuru byla dřevěná).
Bohužel, starý způsob života se stal přežitým, překonaným. Mladí lidé s pocitem ulehčení odhazovali mezi haraburdí
věkovité nástroje, nářadí, které kdysi tvořily vybavení usedlostí. Dnes někteří lidé naopak tyto staré artefakty schraňují
a vystavují si je v chatách, v muzeích.
Snad i naše Výstava ukázala, jaké kouzlo měly některé
předměty v minulých dobách. Děkuji všem, kteří zapůjčili rodinné klenoty na výstavku.
SK

za výstavou
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Již 15. ročník Velkého koštu vín ve Fryštáku
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci DUBNU 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Ladislav Bačůvka
Anna Březíková
František Černý
Jaroslav Černý
Ladislav Dlabaja
Anna Dlabajová
Květoslava Grulichová
Marie Hečková
Anežka Chudárková
Bohumil Jadrníček
Danuše Jurušková
Vladimír Klestil
Vladimír Kolařík
Jarmila Kozubíková
Libuše Lukášová
Vlasta Poledňáková
Ladislav Rektořík
Libuše Rektoříková
Eva Slováčková
Vladislav Svačina
Irena Ševčíková
Josef Štětkář
Vlasta Ticháčková
Vladimír Vachut

Vážení milovníci dobrého vína, přátelé a kolegové,
když jsem před 15 lety poprvé začínali s prvním ročníkem koštu vína ve Fryštáku, tak jsme skrytě věřili, že se projekt ujme a vy společně s námi utvoříte nezávislou degustátorskou komisi, která bude oproštěna od profesionálního názoru
posuzovatele a výrobce na každý vystavovaný vzorek. Objektivnost pro nás byla
nejdůležitější. Vy sami jste se na hlasovacích lístkách vyjadřovali k ročníku, odrůdě,
vinaři a adjustáži. Poctivě jste posuzovali a experimentovali. Za to Vám chci poděkovat. Ročník od ročníku jste byli náročnější a pozornější a my jsme Vaše poznatky
přenášeli zpětně k vinaři do výroby, abychom mohli pro Vás nachystat novou a zase
lepší kolekci vín v naší nabídce. Jak se nám to povedlo letos? Přijďte se zase přesvědčit a zažít neopakovatelnou atmosféru této legendární akce. Těšíme se na Vás.
“Dobré víno tvoří dobrou krev, dobrá krev je předpokladem dobré nálady, dobrá
nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům,
dobré skutky dělají člověka člověkem.”
Za kolektiv ﬁrmy ViP – VINO PARTNER s.r.o. Vás srdečně zve
Roman Pšeja
Cena vstupného v předprodeji do 30. března 2017 je 350 Kč a od 1. 4.2016 činí
390 Kč. Místa předprodeje a rezervace vstupenek: Vinotéky ViP Fryšták, Napajedla,
Otrokovice; tel: 775 605 811 nebo na: www.eshop.vino-partner.cz.
Cena vstupného zahrnuje katalog vín, degustační skleničku a neomezenou degustaci vzorků vín. K tanci a poslechu Vám letos bude hrát cimbálová muzika Vincůch.

Soutěž o nejlepší velikonoční mazanec
Milé hospodyňky, kuchařky a pekařky. Umíte upéct velikonoční mazanec? Říkají vám vaši příbuzní a známí,
že je to ten nejlepší široko a daleko ve
fryštácké brázdě ten nejlepší? Pak se
ničeho nebojte, nestyďte se pochlubit
a přijďte se předvést.
Vyhlašujeme soutěž o nejlepší velikonoční mazanec. A to v sobotu 8. 4.
2017 na náměstí ve Fryštáku.

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

Zlaté svatby
50 let od uzavření manželství slaví
manželské páry
JAN a MARIA TURKOVI
JAROSLAV a BOŽENA SOVADINOVI
MILOSLAV a ALENA CHUDÁRKOVI

Povinná
REVIZE KOTLŮ VIADRUS
pro rok 2017
•••
Objednávky přijímáme na tel. čísle 608 638 193
nebo na email plumber.otrokovice@gmail.com

Časový harmonogram soutěže:
9–9,30 hod. – zápis soutěžících a předání mazance pořadatelům
10–11 hod. – průběh ochutnávání
11,15 hod. – vyhodnocení a předání cen
Hodnotit se bude nejen chuť, ale
také i estetika a nápaditost zdobení.
Současně bude na náměstí od 9,00
hodin probíhat i Fryštácký velikonoční
jarmark, kde si můžete zakoupit různé
potravinářské výrobky, likéry, keramiku,
kraslice, kytičky, jarní dekorace, dřevěné hračky aj. Je rovněž připraven bohatý doprovodný kulturní program, tvořivé
dílničky pro děti i dospělé, pletení pomlázek, zdobení kraslic a hledání velikonočního zajíčka.
Na bohatou účast se těší pořadatelé jarmarku.
FoFr.
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Pohřební služba
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Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

placená inzerce

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k
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555.  

placená inzerce

placená inzerce

e-mail
web

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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