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Učitelka ZŠ Fryšták
Mgr. Miluše Šafářová
se stala vítězkou
regionálního kola 17. ročníku anketyy
o nejoblíbenějšího učitele
České republiky „Zlatý Ámos“.
S blahopřáním k tomuto
zaslouženému úspěchu
se připojuje
i vedení města
a zastupitelstvo.

17. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos, která se konala
ve čtvrtek 11. února jsme všichni sledovali s velkým napětím a drželi jsme paní
učitelce Šafářové a jejím žákům z 8.B palce. Je to v historii této ankety poprvé,
kdy se někdo z učitelů naší školy této soutěže zúčastnil. Když jsme se dozvěděli
o vítězství p. Šafářové v regionálním kole zachvátila nás obrovská radost.
Rád bych touto cestou poděkoval p. učitelce Miluši Šafářové a jejím žákům
Kristýně Doleželové, Pavlu Nášelovi a Janu Kočendovi, kteří byli autory obhajoby.
Děkuji všem za vynikající reprezentaci a propagaci fryštácké školy v rámci celé
republiky. Toto vítězství je důkazem, že v naší škole funguje spolupráce třídního
učitele a žáků na takové úrovni, že jsou schopni jako tým táhnout za jeden provaz,
podat výborný výkon, vzájemně se podpořit a bojovat za společnou věc. Velmi
si tohoto úspěchu vážím a držím palce paní učitelce a jejím žákům v semiﬁnále
a ﬁnále této ankety v Praze, která se koná 26. března v Praze.
Mgr. Libor Sovadina

Blahopřání

ke Dni učitelů

Vedení města Fryštáku
ku a zastupite
zastupitelstvo
o blahopřeje všem
em učitelkám a učiuč
telům,
ům, kteří svůj život věnují dětem
a jejichž
ejichž povolání je pro
pr ně i přes řadu
těžkostí
kostí především posláním.
Děkujeme zejména za to, že připravujete naše děti a studenty do života.
Každý z nich si tak díky Vám uchová krásné vzpomínky na prožitá školní
léta.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 1/2010/V ze dne 27. ledna 2010 (Výběr)
• ZMF schvaluje program jednání ZMF
č. Z 1/2010/V dne 27. 1. 2010 v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 15.
01. 2010 vč. jeho doplnění v bodě č. 11
o bod 11e) Návrh na uzavření smlouvy
o poskytnutí ﬁnančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů městu Fryštáku ke dni 31. 12. 2009 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 31. 12. 2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci
majetku, pohledávek a závazků města
Fryštáku za rok 2009.
• ZMF v návaznosti na zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků
města Fryštáku za rok 2009 schvaluje
vyřazení opotřebovaného a neupotřebitelného majetku města – viz taktéž
příloha č. 1 tohoto zápisu (tabulka přílohy ke zprávě HIK „návrh na likvidaci
majetku“).
• ZMF s platností ke dni 28. ledna
2010 schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu města Fryštáku na rok 2010 jakožto rozpočtu schodkového s předpokládanými příjmy ve výši 35.136 tis. Kč
a předpokládanými výdaji 48.546 tis.

Kč s tím, že očekávaný schodek ﬁnancování (deﬁcit) ve výši 13.410 tis. Kč bude
hrazen z přebytku hospodaření města
Fryštáku z let minulých a investičního
úvěru u KB, a. s., přijatého v roce 2009
v původní výši 16 mil. Kč.
• ZMF schvaluje komisi pro vyhodnocení žádostí o granty z rozpočtu města
Fryštáku ve složení: Mgr. P. Nášel, L.
Mikl, Mgr. P. Pagáč, Mgr. S. Knedlová
a Mgr. M. Klapilová a ukládá této komisi předložit písemný podklad (návrh)
pro přidělení výše grantů jednotlivým
subjektům, a to na příští zasedání zastupitelstva.
• ZMF souhlasí s příspěvkem ve výši
50 % na úhradu nákladů spojených
s prodloužením kanalizačního a vodovodního řadu k pozemku p. č. 445/29,
k. ú. Vítová, ob. Fryšták, a to s podmínkou zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení vč.
vyřízení příslušných povolení na náklady
žadatelky.
• ZMF bere na vědomí odstoupení žadatelů o odkup části pozemku p. č.
858/5, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, o výměře 750 m².
• ZMF schvaluje Ceník služeb 1/2010
města Fryštáku na rok 2010.
• ZMF nereﬂektuje na nabídku vlastníků
objektu náměstí Míru č. p. 1, Fryšták,

Ing. M. Ševčíka a S. Zatloukalové,
Fryšták a neschvaluje koupi tohoto objektu.
• ZMF schvaluje v souladu s ust. § 47
odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006
Sb. zadání změny č. 7 ÚPN SÚ Fryšták,
městská část Vítová, souhlasí v souladu s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s postupem při
pořizování na zpracování návrhu zadání
a ukládá určenému zastupiteli R. Dupalovi a pořizovateli Ing. arch. J. Kudělkovi
zajistit projednání návrhu změny č. 7
ÚPN SÚ Fryšták, městská část Vítová.
Náklady na dokumentaci návrhu změny
č. 7 hradí žadatel, manž. Ing. L. Mitáček a E. Mitáčková, Uherské Hradiště,
pro jejichž výhradní potřebu se výše
uvedená změna pořizuje.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
0/0140/2010/DOP o poskytnutí ﬁ nančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
v znění pozdějších předpisů, na území
Zlínského kraje veřejnou autobusovou
linkovou dopravou mezi Zlínským krajem
a Městem Fryšták, a to na dobu neurčitou, na jejíž základě příspěvek města
Fryštáku pro rok 2010 činí 255.920,Kč, a současně pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 2/2010/V ze dne 10. února 2010 (Výběr)
• RMF bere na vědomí informace ve věci
možností realizace fotovoltaických elektráren na objektech ve vlastnictví města a doporučuje ZMF schválit prověření
možností realizace tohoto projektu.

Z obsahu:
2-3/
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8-10/
11/
12/
14/
15/
16/
17/
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19/

Zápisy ZMF a RMF
Plnění rozpočtu MF
Informace k volbám
Slavnostní obřad dárcům krve
MŠ a ZŠ Fryšták
Zprávy z Lukovečka
Vítová
Informace z DISu
Klub maminek
Hurá na karneval
Degustace slivovice
Naši jubilanti
Z malého světa divadel
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• RMF v návaznosti na návrh ředitelky
Mateřské školy Fryšták, souhlasí s místem, termínem a dobou konání zápisu
do MŠF, a to v úterý 27. dubna 2010 v
době od 08.00 hodin do 11.00 hodin
pro školní rok 2010/2011.
• RMF v uděluje souhlas s uzavřením
provozu Mateřské školy Fryšták, ve
dnech od 12. 7. 2010 do 13. 8. 2010.
• RMF bere na vědomí zápis ze schůze
Komise pro občanské záležitosti města
Fryštáku č. KPOZ/1/2010 ze dne 21.
01. 2010 ve věcech vítání dětí, výročí
jubilantů (návštěv) bez připomínek.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru České unii neslyšících, oblastní
organizace Zlín, zast. pí J. Holíkovou,
předsedkyní, a to z důvodu, že toto zařízení poskytuje služby i pro občany města Fryštáku, schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF neschvaluje zpracování žádosti
na projekt Moderní metody efektivního
úřadu.

• RMF bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí, odboru
výkonu státní správy Olomouc, ve věci
zahájení řízení o stanovení (změně)
CHLÚ Fryšták – západ a doporučuje zastupitelstvu schválit navržené vypuštění tří dílčích území označených v rozhodnutích OBÚ v Brně pořadovými čísly I.
- III., a to z důvodu, že v této lokalitě jde
o pouze prognózní zásoby cihlářské suroviny, čímž není zákonný důvod pro další existenci CHLÚ v původním rozsahu.
• RMF souhlasí s vedením účetnictví
Základní školy Fryšták, p. o., náměstí
Míru 7, 763 16 Fryšták, ve zjednodušeném rozsahu.
• RMF souhlasí s vedením účetnictví
Mateřské školy Fryšták, p., o., Komenského 344, 763 16 Fryšták, ve zjednodušeném rozsahu.
• RMF schvaluje účast města na humanitární sbírce, a to ve dnech 05. a 06.
03. 2010 a ukládá Ing. M. Kasalovi organizačně zajistit se zástupci Diakonie
Broumov, organizátorem sbírky.
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• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Nadaci pro transplantaci kostní
dřeně, zast. pí Z. Wasserbauerovou,
Otrokovice, schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost pana Z.
Mlýnka, Fryšták o připojení vodovodního
řádu v ulici B. Bakaly na II. tlakové pásmo a ukládá Ing. M. Kasalovi prověřit
parametry přípojení v této části ulice vč.
ekonomické náročnosti a doporučuje
ZMF schválit realizaci až v roce 2011.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části pozemku p. č. 858/5, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. do
800 m² za cenu ne nižší než 1.000,Kč/m² p. L. Poľákovi.
• RMF bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Fryšták o poskytnutí
ﬁnančního příspěvku pro zlepšení prostředí pro sportovní vyžití na Sokolovně
ve Fryštáku a doporučuje zastupitelstvu
schválit poskytnutí tohoto příspěvku.
• RMF bere na vědomí návrh projektu
„Berndorf – Invest“ a doporučuje ZMF
schválit prověření možností účasti města v tomto projektu.
• RMF doporučuje ZMF delegovat na
zasedání Valné hromady Společnosti
singularistů velkousedlých Fryšták místostarostu p. R. Dupala.
• RMF doporučuje ZMF schválit v rámci stanoviska města návrh na zrušení
stávající veřejné obchodní společnosti
vč. likvidace a paralelní založení nového
družstva jakožto vhodné řešení stávajících majetkoprávních vztahů.
• RMF schvaluje Směrnici města Fryštáku č. 1/2010 - vedení záznamní povinnosti k dani z přidané hodnoty.
• RMF schvaluje uzavření dodatku ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor
v objektu Zdravotního střediska Fryšták,
uzavřené dne 01. 07. 2004 mezi městem Fryšták a MUDr. E. Pavlákovou,
Ostrata, kterým se s platností od 01.
03. 2010 z důvodu likvidace části pronajatého zařízení v nebytovém prostoru
upravuje celkový roční nájem včetně záloh na energie a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Fryšták a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na základě pověření ze dne 21. 07. 2009, ke
stavbě energetického zařízení s názvem
„SB-4508-277, Fryšták, Mexiko, kab.
Smyčka NN“, umístěné na měst. poz.
p. č. 378/2 a 383/30, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, za cenu věcného břemene ne nižší než 1.560,- Kč vč.
DPH a uzavření příslušné smlouvy.

• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Fryšták a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na
základě pověření ze dne 21. 07. 2009,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4507-510, Fryšták, Přehradní, Niko, příp. do 50 m“, umístěné na
měst. poz. p. č. 64, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene ne nižší než 1.395,- Kč + DPH a uzavření příslušné smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Fryšták a fou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na
základě pověření ze dne 21. 07. 2009,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4507-5384 Fryšták, Nám.
Míru, kab. NN, Polyfunkční“, umístěné
na měst. poz. p. č. 2/1, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene ne nižší než 2.733,- Kč + DPH a uzavření příslušné smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 954/1 – zahrada, o výměře 50 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli Ing. M. Truhlářovi, Fryšták, na
dobu neurčitou a schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce části měst. poz. p.
č. 954/1 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje výpůjčku části měst.
poz. p. č. 954/1 – zahrada, o výměře
140 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli p. J. Tomanovi, Fryšták na dobu
neurčitou a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce části měst. poz. p. č. 954/1
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost MF
o výpůjčku pozemku p. č. 257/2, ostatní plocha, o výměře 25 m² a části pozemku o vým. do 25 m² z pozemku p. č.
274, ostatní plocha, o celkové výměře
2241 m², oba v k. ú. Fryšták, zapsané
na LV 456 pro Společnost singularistů
velkousedlých, v. o. s., Fryšták, pro realizaci stavebních úprav (opravy) chodníku na ulici Holešovská a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a to na dobu
životnosti stavby, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje objednávku pořadu
Lekce smíchu a zpěvu aneb Humor
a muzikál u agentury Katka, zast. K.
Kenardžievovou, a ukládá Mgr. P. Nášelovi zajistit realizaci tohoto programu v
podzimním termínu, a to ve spolupráci
s místním klubem seniorů.
• RMF doporučuje ZMF schválit příspě-

vek na realizaci vodovodní přípojky k b.
d. č. p. 266 na ulici Komenského do
výše 50 % nákladů.
• RMF bere na vědomí Protokol o kontrolním zjištění provedeného v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podle
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě zmocnění vyplývajícího z jiného zvláštního
předpisu, a doporučuje ZMF schválit
realizaci stavebních úprav ve smyslu
požadavků KHS Zlínského kraje.
• RMF schvaluje uzavření dodatku ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor v
objektu Zdravotního střediska Fryšták,
uzavřené dne 01. 07. 2004 mezi Městem Fryšták a Z. Ševčíkovou, Fryšták,
kterým se s účinností od 01. 03. 2010,
stanovují zálohy na úhrady energií, přičemž cena nájmu se nemění, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti mezi Městem Fryšták a p.
F. Pagáčem, Zlín - Kostelec, za účelem
výkonu funkce správce SA při ZŠF a pověřuje starostu podpisem této dohody.

UPOZORNĚNÍ
Finanční úřad ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání fyzických
osob za zdaňovací období roku 2009
poskytovat informace a nezbytnou
součinnost, potřebnou k řádnému splnění povinnosti podat daňové přiznání. Z tohoto důvodu budou na ﬁnančním úřadě rozšířeny v pracovní dny
úřední hodiny v období od 22. 3. do
26. 3. denně od 8:00 do 17:00 hodin.
Úřad bude otevřen i v sobotu 27. 3.
2009 od 8:00 do 12:00 hodin. Od
29. 3. do 31. 3. budou prodlouženy
úřední hodiny do 18:00 hodin.
Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích
v působnosti Městského úřadu ve
Fryštáku, budou pracovníci Finančního úřadu ve Zlíně poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání ve dnech 10. a 22. března 2010
v době od 8:00 do 12.00 a od 13:00
do 17:00 hodin v prostorách budovy
Městského úřadu ve Fryštáku.

KONTAKT NA POLICII
VE FRYŠTÁKU
577 911 166 – pevná linka
725 292 340 – mobil
577 911 166 – fax
V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI
VOLEJTE LINKU 158
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Plnění rozpočtu Města Fryšták k datu 31.12.2009
PŘÍJMY

Název

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

35,436,500.00
3,113,290.00
243,490.00
18,759,430.00

33,464,803.10
4,086,534.59
322,532.00
18,887,085.08

94
131
132
101

PŘÍJMY CELKEM

57,552,710.00

56,760,954.77

99

VÝDAJE

Název

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

1012
1014
1019
1032
1036
2143
2212
2219
2221
2229
2310
2321
2333
2341
3111
3113
3311
3312
3313
3314
3319
3322
3326
3329
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3523
3549
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3636
3639
3722
3729
3741
3745
5299
5311
5512
5522
6112
6114
6117
6171
6310
6399
6409

Podnikání a restruktur. v zemědělství
100.00
Ozdravování zvířat a plodin
50,000.00
Ost. zemědělská a potravin. činnost
10,000.00
Lesní hospodářství (všeob. výdaje)
141,900.00
Lesní hospodářství - správa
25,000.00
Cestovní ruch
26,050.00
Silnice
1,844,100.00
Chodníky
183,100.00
Provoz veř. silniční dopravy
218,000.00
Ostatní záležitosti poz. komunikací
83,000.00
Vodovody - pitná voda
12,058,000.00
Kanalizace
27,600,900.00
Úprava drobných vodních toků
365,000.00
Vodní díla v zeměděl. krajině
126,200.00
Mateřská škola
1,143,600.00
Základní škola
3,831,000.00
Divadelní činnost
30,300.00
Hudební činnost
146,700.00
Kino
24,000.00
Knihovna
995,400.00
Kronika
108,000.00
Zachování a obnova kult. památek
21,400.00
Obnova kultur. hodnot
138,600.00
Ost. zál. ochrany památek
30,000.00
Rozhlas
54,000.00
Ostatní sděl. prostředky (FL)
283,450.00
Zájmová činnost v kultuře
64,000.00
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
180,400.00
Sport. zařízení v maj. obce
373,000.00
Ostatní tělovýchovná činnost
120,000.00
Využití volného času mládeže
411,000.00
Ost. zájmová činnost a rekreace
36,200.00
Odborné léčebné ústavy
6,000.00
Ost. speciální zdrav. péče
21,500.00
Bytové hospodářství
128,000.00
Nebytové hospodářství
1,105,600.00
Veřejné osvětlení
1,856,500.00
Pohřebnictví
129,000.00
Výstavba a údržba inženýrských sítí
1,746,000.00
Územní plánování
75,000.00
Územní rozvoj
33,000.00
Technické služby
4,305,600.00
Sběr a svoz komunálního odpadu
3,371,000.00
Ostatní nakládání s odpady
22,500.00
Ochrana druhů a stanovišť
15,000.00
Vzhled obcí a veř. zeleň
305,500.00
Ost. připravenost na kriz. stavy
50,000.00
Bezpečnost a veřejný pořádek
83,400.00
Požární ochrana
353,300.00
Ost. činnosti v integr. záchr. systému
30,000.00
Zastupitelstvo
1,632,500.00
Volby do PS Parlamentu ČR
2,100.00
Volby do Evr. parlamentu
110,400.00
Činnost místní správy
8,832,710.00
Výdaje z ﬁnančních operací
107,000.00
Platby daní a poplatků SR
397,600.00
Ost. neinvestiční transfery
50,000.00

84.00
47,600.00
10,000.00
110,565.00
16,704.00
0.00
1,706,025.42
110,567.00
216,712.00
32,158.24
12,023,256.67
27,211,376.37
359,732.30
125,869.00
1,061,850.00
3,582,766.00
30,129.00
114,800.00
11,868.00
911,904.90
49,454.00
21,400.00
138,600.00
30,000.00
4,823.00
280,200.40
21,909.00
93,927.00
166,205.00
120,000.00
390,000.00
36,180.00
6,000.00
21,500.00
71,374.00
898,856.99
1,695,282.10
43,264.00
518,739.00
11,424.00
15,606.40
3,518,507.73
3,173,861.67
22,491.00
0.00
166,893.69
50,000.00
350.00
235,518.00
0.00
1,423,190.00
2,011.10
110,043.10
7,720,656.36
98,932.49
397,530.00
43,436.00

84
95
100
78
67
0
93
60
99
39
100
99
99
100
93
94
99
78
49
92
46
100
100
100
9
99
34
52
45
100
95
100
100
100
56
81
91
34
30
15
47
82
94
100
0
55
100
0
67
0
87
96
100
87
92
100
87

VÝDAJE CELKEM

69,282,133.93
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třída 8
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75,491,610.00

Financování

17,938,900.00

12,521,179.16

70

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-17,938,900.00

-12,521,179.16
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OMLUVA
V minulém čísle Fryštáckých listů
jsme otiskli termíny svozu komunálních
a nebezpečných odpadů.
Někteří z pozorných čtenářů našeho
periodika si všimli, že termíny nesouhlasí s těmi, které jsou uvedeny ve Fryštáckém kalenáři na letošní rok.
Bohužel došlo k nedopatření a omylem jsme zveřejnili termíny z roku 2009.
Moc se všem čtenářům omlouváme
a tentokrát přinášíme správné termíny.

Termíny svozu odpadů
Fryšták 2010
• KOMUNÁLNÍ ODPAD
Svoz 1 x za 2 týdny po celý rok
14. 1. , 28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3.,
25. 3. 9. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6.,
17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8.,
26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10, 4.
11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12.
• PLASTY
Sáčkový svoz plastů 1x měsíčně
12. 1., 9. 2., 9. 3., 7. 4., 11. 5., 8. 6.,
13. 7., 10. 8., 7. 9., 12. 10., 9. 11.,
7. 12.
• PAPÍR
Svoz papíru 1x za 2 měsíce
27. 1, 24. 3., 26. 5., 28. 7., 22. 9.,
24. 11.
• NEBEZPEČNÝ ODPAD
27. 3., 11. 9.

OPRAVA
Dobrý den, ve Fryštáckých listech 2/2010 je v článku Anketa - pečovatelská služba, osobní asistence
nepřesně uvedena výše částky příspěvku na péči (4 - 12.000,-Kč).
Dle zákona o sociálních službách
108/2006 Sb. pokud osoba splňuje
potřební podmínky výplaty tohoto příspěvku jí náleží za kalendářní měsíc:
- jde- li o sobu starší 18 let
2 – 12.000 Kč (2.000,- Kč stupeň
I. - lehká závislost, 4.000,- stupeň
II. středně těžká závislost, 8.000,-Kč
stupeň III. těžká závislost a 12.000,Kč stupeň IV. úplná závislost
- jde-li o osobu mladší 18 let
3 – 12.000,- Kč (3.000,- Kč stupeň
I. lehká závislost, 5.000,-Kč stupeň
II. středně těžká závislost, 9.000,- Kč
stupeň III. těžká závislost a 12.000,Kč stupeň IV. úplná závislost).
Pracuji v sociálních službách, proto jsem se k této nepřesnosti vyjádřila.
S pozdravem Magda Rajndlová
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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
které se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v roce 2010
Volič, který se nebude zdržovat
v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat
za podmínek stanovených zákonem č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),
o volbách do Parlamentu na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky nebo
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké
sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona
o volbách do Parlamentu.
Zákon o volbách do Parlamentu
v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze již dnes požádat obecní úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu,
a to:
písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis
žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který
o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro
písemnou žádost o vydání voličského
průkazu není žádný předepsaný formulář.
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 21. května
2010. V ustanovení § 6a odst. 2 zákona
o volbách do Parlamentu není upravena
možnost podání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě
podepsané elektronicky podle zvláštních právních předpisů, případně cestou datové schránky provozované podle
zvláštního právního předpisu. Elektronickou žádost o vydání voličského průkazu, opatřenou zaručeným elektronickým podpisem a zaslanou příslušnému
obecnímu úřadu, tak nelze považovat
za žádost o vydání voličského průkazu
podle ustanovení § 6a odst. 2 zákona
o volbách do Parlamentu. Žádost o vydání voličského průkazu podepsaná
zaručeným elektronickým podpisem je
dle našeho názoru rovnocenná písemné, vlastnoručně podepsané a úředně
neověřené žádosti o vydání voličského
průkazu. Žádost o vydání voličského
průkazu tak na základě ustanovení § 6a

odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu vyžaduje kvaliﬁkovanou formu úkonu,
tj. písemné podání opatřené ověřeným
podpisem voliče; tuto vyšší formu však
dle našeho názoru použití zaručeného
elektronického podpisu nemůže nahradit.
osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební
orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání
jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve
kterém veškeré potřebné údaje uvede;
o vydání voličského průkazu lze požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu,
tj. do 26. května 2010 do 16.00 hodin.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 13.
května 2010, předá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu,
a to i do zahraničí; voličský průkaz lze
zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.
Na základě ustanovení § 6a odst. 3
zákona o volbách do Parlamentu opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté,
co jej okrsková volební komise zapíše
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4
zákona o volbách do Parlamentu, při
samotném aktu hlasování, volič, který
hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem;
zároveň odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů (§ 19
odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu). Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové
volební komise sadu hlasovacích lístků
(pokud volič hlasuje v jiném volebním
kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ volebního kraje k dispozici)
a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je
z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební

komise poznámku o vydání voličského
průkazu zruší a voličský průkaz připojí
k výpisu ze stálého seznamu voličů. Při
ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat také
zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče,
který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
Zdroj: www.mvcr.cz

Pochvala
za zimní údržbu chodníků
Už několik let nebyla zima v našem
města tak štědrá na sníh a ledovku.
V tomto směru byla ta letošní opravdu výjimečná. Sněhová nadílka během
ledna a února vyžadovala také značné
úsilí pracovníků technických služeb.
Naštěstí byli vždy tam, kde bylo
potřeba a poctivě se starali nejenom
o údržbu vozovek, ale i chodníků.
Patří jim za to po opravdu náročné
zimní sezóně velký dík všech občanů
města.
Redakce FL
Tabulka
PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ
neziskovým organizacím v r. 2010
Název organizace

Z kola ven
Karate Jutsu
Skauti (provoz)
Skauti (tábor)
Fotbal Fryšták
Prameny (CM)
Dis klub Fryšták
Disfest Fryšták
O.S. Věneček
Zbyněk Sedlář (moto)
Ondřej Januška (moto)
Lukáš Nášel (moto)
Čs. Svaz včelařů
Štěpán Dlabaja (OB)
Tomáš Dlabaja (OB)
Bronislav Růčka (provoz)
Dogtrekking 09 (Růčka)
Speed bike Team
Cvičení maminek a dětí
Dobrá nálada Vítová
TJ Fryšták – stolní tenis
Tai-či Fryšták
Celkem

Dotace 2010

35.000
5.000
20.000
15.000
60.000
20.000
10.000
15.000
35.000
3.000
3.000
3.000
10.000
5.000
8.000
3.000
10.000
10.000
5.000
10.000
10.000
5.000
300.000

Grantová komise ve složení:
Mgr. Petr Pagáč, Mgr. Sylva Knedlová, Mgr. Marcela Klapilová, Libor Mikl
a Mgr. Pavel Nášel.
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POZVÁNKA
Městská knihovna Fryšták vás
v rámci „Března – měsíce čtenářů“
srdečně zve na autorské čtení z knihy
spisovatelky Lilky Prossové – Nehlaď
duši kamenem.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 11.
března 2010 od 18.00 v prostorách
knihovny. Po skončení proběhne autogramiáda autorky s možností zakoupit si tuto knihu povídek a poezie.
O hudební doprovod se postará
Pavel Novák. Vstupné dobrovolné.
Těší se na Vás organizátoři.

Březen – měsíc čtenářů
Už tradičně v březnu (měsíci knihy, internetu a letos měsíci čtenářů)
připravil Český rozhlas Brno ve spolupráci s knihovnami v Jihomoravském
a Zlínském kraji soutěž s názvem Řekni
mi, co čteš. I letos budou posluchači
zkoušet posluchače - i vy můžete vybrat
své oblíbené dílo, z něj (pokud možno)
charakteristickou ukázku a tu zkusit
nabídnout přímo do vysílání. Ukázku
lze poslat v mp3 nebo načíst kdykoli
na rozhlasový záznamník. Od 1. března
do 26. března se každý všední den soutěží ve vysílání Českého rozhlasu Brno
a také na webových stránkách rozhlasu. Úkolem bude poznávat autora ukázky. Pro výherce jsou připraveny pěkné
knižní ceny, CD a DVD a speciální cena
navíc. Více o principu soutěže najdete
na letáku v knihovně či na www.rozhlas.
cz/brno.
Do této zajímavé akce se zapojila
také knihovna ve Fryštáku.
Její vedoucí Mgr. Pavel Nášel zaslal
do Českého rozhlasu Brno hlasovou
ukázku knižního textu, kterou budou
posluchači muset uhodnout.
Zapojíte se do této soutěže o hodnotné ceny také Vy?

Kantor dobrodruh

(SK)

Vyučovat je vzrušující činnost.
Nikomu není brána tvůrčí nálada.
Svářeč, zootechnik má z práce radost.
Být dobrodruhem, kantorem je paráda!
Učitel nepracuje z donucení.
Není to nic přechodného, dočasného.
Tiskne ho odpovědnost vzdělávání.
I doktor se těší z uzdraveného.
Učitel však sémě vzdělání seje.
To nevzejde hned. To má dlouhou klíčivost!
Zasloužený výsledek časem hřeje,
až človíček otevře průhled – dospělost.
Pak pocítí i kantor radost lovce,
atavistický triumf pračlověka.
Podílel se na vzdělání své obce!
Zadostiučinění! Radost odvěká!
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Životní podmínky 2010
- výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v době od 20. února do 9 května 2010
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění
pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice.
Jedná se o národní modul celoevropského šetření EU-SILC (European Union
- Statistics on Income and Living Conditions), které se koná na celoevropské úrovni, na základě nařízení Evropské rady a Parlamentu Evropské unie a je závazné
pro všechny členské země.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 11 000 domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.
Ve Zlínském kraji je do tohoto šetření zahrnuto 643 domácností v 49 obcích.
Šetření provádí odborně vyškolení pracovníci ČSÚ - tazatelé, kteří jsou vybaveni pověřením k výkonu funkce tazatele a průkazem tazatele, jenž je platný jen ve
spojení s občanským průkazem.
Při šetření jsou zjišťovány tyto charakteristiky:
údaje o domácnosti a osobách v ní žijících;
bydlení (velikost a vybavení bytu a domácnosti, náklady na bydlení, ﬁnanční
situace);
osoby (pracovní aktivita, zaměstnání, vedlejší činnost, příjmy, sociální dávky, zdraví, vzdělání, pracovní historie);
MODUL 2010 je zaměřen na správu ﬁnancí uvnitř domácností a na péči
o nesoběstačné osoby.
V České republice je hlavním cílem získat údaje, které jsou potřebné k hodnocení současné ekonomické situace českých domácností a jejího vývoje. Výsledky šetření budou sloužit jako podklad pro tvorbu sociální politiky státu, např.
v otázkách poskytování sociálních dávek, tvorby aktivní politiky zaměstnanosti,
nastavení daňového systému a také pro hodnocení dopadu přijatých opatření na
životní úroveň.
Do zpracování nevstupují žádné informace, které by identiﬁkovaly respondenta, ochrana individuálních dat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb. o státní
statistické službě přísně dodržována. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech
ve smyslu § 17 uvedeného zákona.
Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci pověření organizací EU-SILC v kraji:
Ing. Barbora Židková, tel.: 577 004 956, e-mail: barbora.zidkova@czso.cz,
- pověřená vedením odboru terénního zjišťování pro kraj Zlínský a Olomoucký.
Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.
placená inzerce

cykloMIRA
POZOR! Jaro se blíží a s ním i cyklistická sezóna! Stojí Vám stále kolo
v garáži, ve sklepě či na půdě? Je na čase ho dát do formy, abyste s prvním
sluníčkem byli připraveni vyrazit do přírody!
VYUŽIJTE ZIMNÍ CENY NA SERVIS (SLEVA 15 % DO 31. BŘEZNA).
Jestliže již Vaše staré kolo dosluhuje, nabízím doprodej kol loňských modelů
a doplňků za snížené ceny. Pokud si nevyberete, postavím Vám kvalitní kolo na
míru podle Vašeho přání a ﬁnančních možností.
U nově zakoupených kol rozvoz do 15 km zdarma, po dobu 6 měsíců servisní práce zdarma a věrnostní slevy.
OTEVÍRACÍ DOBA
Zimní (listopad - březen) PO-PÁ 14:00 – 18:00, SO a NE zavřeno
Letní (duben - říjen) PO-PÁ 13:00 – 18:00, SO a NE zavřeno
Možno individuálně přizpůsobit po telefonické domluvě.
cykloMIRA • Pod Kaštany 29, 763 17 Lukov - u hl. silnice směr Kašava,
30 m od školy • Tel.: 605 248 317 • E-mail: cyklomira@seznam.cz
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FRYŠTÁCKÝ KLUB ŽEN
pořádá ve dnech
15 . března – 17 . března 2010

tradiční
JARNÍ BAZÁREK
dětského jarního a letního oblečení,
sportovních potřeb a hraček
v budově DISu ve Fryštáku

UPOZORNĚNÍ
Sbor dobrovolných hasičů města
Fryšták oznamuje změnu adresy svého
webu.
Původní www.sdh-frystak.estranky.
cz se změnila na www.sdh-frystak.cz
Funkčnost zůstala zachována i tým
starající se o aktuálnost.
Za SDH Fryšták Martin Bill

Slavnostní obřad dárcům krve.

Ženy na svém místě

Jsem ráda, že opět – po roce – mohu sdělit, že naše Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku mohla uspořádat krásný obřad pro dárce krve.
Na základě sdělení Českého červeného kříže ve Zlíně jsme získali informaci, že
„hrdinové naší doby“ jsou stále mezi námi. V loňském roce získali zlatou medaili
MUDr. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve dva fryštáčtí občané pánové
- Vlastimil Čáslavský a Bronislav Růčka. Letos toto ocenění obdrželi další dva naši
obyvatelé – pánové – Vladimír Bačůvka z Fryštáku, Horní Vsi a Robert Hřebačka
z Fryštáku.
I tito muži přijali naše pozvání a my jsme jim mohli slavnostně poděkovat. Obřad
se konal odpoledne v úterý 16. 2. 2010 v obřadní síni MÚ ve Fryštáku.
Emotivní projevy žáků Základní školy Fryšták o pravdivých životních příbězích,
kdy byla velmi potřebná nejvzácnější tekutina na světě – lidská krev – vehnala slzy
nejen do mých očí. Předsedkyně Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku
paní Mgr. Sylva Knedlová vyzvedla dárcovství krve a našim oceněným upřímně blahopřála a poděkovala. Vše bylo krásně podbarveno hudebním doprovodem paní
učitelky Mgr. Pavlíny Dračkové. Také malí školáčci se snažili krásně zazpívat nejen
dárcům, ale i svým starším spolužákům, kteří se tohoto obřadu zúčastnili. Doufám,
že i mezi těmito dětmi se v budoucnu najdou „čestní dárci krve“.
Dovolím si ještě i touto cestou poděkovat za lidské hrdinství dárcům krve pánům Vladimíru Bačůvkovi a Robertu Hřebačkovi.
Děkuji Vám nejen za Komisi pro občanské záležitosti města Fryštáku, za zastupitelstvo našeho města, za všechny naše občany a hlavně za všechny bezejmenné,
kteří díky Vaší krvi se mohli vyléčit, usnadnilo to jejich operaci či dokonce jim zachránilo život.
Budeme moc rádi, když dostaneme podněty od Českého červeného kříže
a budeme moci zorganizovat další slavnostní obřad pro nové držitele zlaté medaile
MUDr. J. Jánského.
Dana Konečná, matrikářka

Nevím, jak vy, ale my si doma občas
promítáme rodinné záznamy, rodinné
akce. Mezi významnými je naše svatba,
vítání dětí do života.
Znovu a znovu prožíváme tyto slavnostní okamžiky. Znovu a znovu hodnotíme (dnes už s odstupem času)
úžasnou atmosféru v obřadní síni fryštácké radnice.
Organizační a uklidňující slova matrikářky pí. Dany Konečné, recitační
a pěvecké pásmo krojovaných dětí
z mateřské a základní školy pod vedením
pí. učitelek Hochmajerové a Dračkové.
A ty proslovy pí. Knedlové! To vše se
silně a nesmazatelně dotýkalo a dotýká
našich citů. (Prozradím, že i dnes, když
se díváme na ﬁlmový záznam, nám
„ukápne“ slzička.)
Dovolte, abychom touto cestou
poděkovali (a věříme, že za mnoho
jiných občanů, kteří se také účastnili
slavnostních obřadů na radnici) ženám
– učitelkám z Komise pro občanské
záležitosti ve Fryštáku. Jsou to ženy
opravdu na svém místě.
Miroslav Langer
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Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, p.o., Komenského 344
Vás zve s dětmi předškolního věku k

ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2010/2011
Ředitelka Mateřské školy Fryšták vyhlašuje na základě
Zákona 561/2004 Sb. § 34 v plném znění na zápis, který se uskuteční

v úterý 27. 4. 2010 od 8,00 – 11,00 hod.
v ředitelně (vstup levým vchodem)

Děti z MŠ v honitbě
Mysliveckého sdružení
Fryšták – Dolní
Letošní zima je zvlášť tuhá, dlouhá
a mrazivá. Přirozené pastviště zvěře
jsou pod vrstvou zmrzlého sněhu, přes
kterou se zvěř k potravě nedostane. Je
odkázána na pomoc členů mysliveckého sdružení a dobrých lidí. Rovněž děti
z mateřské školy pravidelně navštěvují
naši honitbu s cílem pomoci zvířátkům
při hledání potravy. Pod vedením svých
paní učitelek A. Hochmajerové a H. Lupačové navštívily myslivecká zařízení na
Baďuře i v tomto roce a přinesly zvířátkům různé dobroty. Do krmelce seno,
jablíčka, mrkve, oříšky, suchý chléb,
kaštany a do bažantího zásypu obilí
a různá semínka. Paní učitelky jim už dopředu poradily, čím se zvířata krmí, co
jim chutná. Děti si prostřednictvím takovýchto zážitků budují vztah k přírodě,
učí se ji mít rády a být k ní ohleduplní.
Poznávají, jak můžeme přírodě pomoci,
co pro ni můžeme jako lidé udělat.
Na zpáteční cestě se vždy zastaví
na besedu o zvěři a péči o ni u předsedy MS. Dozvěděly se, proč vlastně myslivci jsou, o co všechno se starají a co
k tomu potřebují. Podívaly se na různé
trofeje, poznávaly zvířata na obrázcích,
zatroubily si na mysliveckou signálku.
Pan předseda jim poděkoval za péči
a lásku ke zvěři. Snad nám z těchto dětí
vyrostou další pokračovatelé mysliveckých tradic.
Proto děti - Myslivosti a lesu zdar
a děkujeme vám!
R. Svačina, předseda MS – Dolní

UPOZORNĚNÍ:
Zákonní zástupci dítěte (rodiče) přihlašují dítě do mateřské školy tímto zápisem od 1. 9. 2010. Dítě musí dosáhnout v příslušném školním roce 3 let, do
mateřské školy jsou přijímány děti od 3-6 let. Děti jsou přijímány dle kritérií.
Mgr. Bc. Marcela Ševelová
ředitelka školy

Jak by měl vypadat zralý předškolák?
Před začátkem povinné školní docházky by mělo být dítě prakticky, citově i sociálně samostatné. Mělo by být schopné postarat se o sebe i své věci, být bez
rodičů, být schopné kontrolovat a řídit své chování, žít ve skupině vrstevníků, uplatnit se mezi nimi, komunikovat a spolupracovat s nimi apod. Mělo by se orientovat
v okolním prostředí. Důležitý je rozvoj řeči a jazyka, dobrá výslovnost všech hlásek,
gramatická správnost řeči, dostatečná slovní zásoba a bezproblémová komunikace. Dítě by mělo mít vyhraněnou lateralitu ruky, umět správně držet tužku a vést
záměrně její stopu, znát a napodobit některá písmena. Významné je dosažení určité
úrovně sluchové a zrakové analýzy a syntézy a rozlišování znaků předmětů, hlásek,
detailů apod. Předpokládá se, že dítě zvládá základní myšlenkové operace, že dokáže porovnávat předměty, třídit je a řadit, řešit jednoduché problémy, že má určité
představy o číslech, zná základní číselnou řadu. Důležité je, aby dítě bylo schopné
odlišit hru od systematické práce, cíleně se soustředit na určitou činnost, udržet pozornost a záměrně si zapamatovat, přijmout úkol, postupovat podle pokynů
a vyvinout volní úsilí.
Alexandra Hochmajerová

První krok do školního života
Období zápisu do první třídy je rodiči považováno za zlomový okamžik v životě
jejich dítěte. Někteří rodiče jsou nejistí a neví, zda je jejich dítě dobře do školy
připravené. Školní zralost je složitý komplex dovedností a schopností, které dítě
potřebuje k tomu, aby ve škole obstálo a zúročilo tam svůj potenciál. Zní to možná
jednoduše, ale skutečnost je složitější. Každé dítě se vyvíjí „po svém“ a najít tu
správnou hranici, kdy už je zralé pro školu, nebývá úplně hračka. Učitelka mateřské
školy tráví s dítětem podstatnou část dne a může ho sledovat v situacích, které se
podobají tomu, co se děje ve škole, dokáže odhadnout, zda má rodičům poradit,
aby ještě zvážili nástup dítěte do školy a poradili se o tom s psychologem. Proto
mateřská škola rodičům zprostředkovala setkání se speciálním pedagogem z PPP,
který promluvil na téma školní zralosti. Dle zájmu rodičů tento provedl v MŠ předběžné vyšetření jejich dítěte. Rovněž paní učitelky nabídly rodičům individuální konzultace na základě pravidelně vedené individuální diagnostiky dítěte. S rodiči jsme
v nepřetržitém kontaktu a tak máme možnost s nimi denně hovořit o problémech
i úspěších jejich dětí. Vlastnímu zápisu do první třídy předcházela návštěva ve škole, jejím cílem bylo překonat ostych dětí, ujistit je, že se zde nemusí ničeho bát. Děti
měly možnost poznat prostředí, sledovat vyučování, seznámit se s pí. učitelkami
a také potkat se s bývalými kamarády z mateřské školy. Pí. učitelkám z prvních tříd
touto cestou děkujeme za pěkné přijetí. Děti už teď ví, že se mohou těšit do pěkného prostředí školy, ale co je nejdůležitější - čekají na ně hodné a usměvavé paní
učitelky. Přejeme dětem, aby se jim ve škole líbilo a chodily do ní rády.
Alexandra Hochmajerová
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ZASLOUŽENÝ ÚSPĚCH
NAŠEHO MLADÉHO DEMOSTHENESE JANA KOČENDY
Chceme se s Vámi podělit o velkou radost z úspěchů našich žáků Honzy Kočendy a Jonáše Truhláře, kteří Základní školu Fryšták reprezentovali v regionálním kole
soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes.
Ta se uskutečnila 9. 2. 2010 na Základní škole Kvítková ve Zlíně. Záštitu nad
regionálním kolem převzala primátorka města Zlína Irena Ondrová a na soutěž dohlížela moderátorka Jana Adámková. V silné konkurenci soutěžících nejen ze Zlína,
ale i ze Vsetína a Uherského Hradiště svým přirozeným, přesvědčivým a sebevědomým výkonem získal v kategorii žáků 8. - 9. roč. Jan Kočenda 1. místo a postupuje
do krajského kola, Jonáš Truhlář v kategorii žáků 6. - 7. roč. obsadil pěkné čtvrté
místo. Moc blahopřejeme a Honzovi držíme palce do krajského kola.
Žáci a učitelé ZŠ Fryšták

Zápis dětí do 1. tříd
Zápis dětí do 1. tříd Základní školy
Fryšták pro školní rok 2010/2011 proběhl v úterý 9. února 2010. K zápisu
se celkem dostavilo 35 dětí. Z tohoto
počtu požádalo 6 rodičů o odklad povinné školní docházky. Do školy postupně
přicházeli budoucí školáci v doprovodu
svých rodičů, aby prokázali, že jsou připraveni nastoupit do školy.
Někteří s přehledem, někteří s
menšími rozpaky či ostychem nakonec
dobře zvládli připravený test a rozhovor
s paní učitelkou.
Vyslechli jsme mnoho básniček, říkadel, děti prokázaly znalosti i z matematiky. Za svůj pěkný výkon si budoucí
prvňáčci odnesli drobné dárečky, které
pro ně připravili jejich budoucí starší
spolužáci. Celý zápis se odehrával v duchu příjemné a pohodové atmosféry
a velké poděkování patří všem paním
učitelkám za jeho přípravu. Všem budoucím prvňáčkům držíme palce a přejeme jim hodně úspěchů při zdolávání
učiva základní školy.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 7. ROČNÍKU – 2010
A je to tady! Den odjezdu. Je neděle
17. ledna 2010. Před školou již čeká
spousta spolužáků, kteří se těší na
týden plný zábavy a hlavně lyžování. Nasedli jsme do autobusu a hurá na hory.
Na parkovišti ve Vranči nás přivítal
příjemný čerstvý horský vzduch. To jsme
ale nevěděli, že nás čeká ještě dlouhá
cesta pěšky do kopce. K chatě Spartak jsme naštěstí dorazili v plné síle.
Na přidělených pokojích jsme si vybalili
potřebné věci a šli jsme poprvé lyžovat,
abychom se rozdělili do čtyř družstev
podle výkonnosti.
Před večeří nás seznámil s řádem
chaty její správce pan Kocvelda a pak
následovaly organizační pokyny vedoucího kurzu pana učitele Matulíka.
Budíček byl v 7,45 hod. a večerka
v 21,30 hod.

Přes týden jsme lyžovali na určených
svazích, dělali jsme velké pokroky
a vždy večer nám patřila pochvala od
našich instruktorů.Večerní volno vyplnil program jednotlivých družstev tzv.
večerní show, na kterém si všichni užili
spousty veselých her.
Dokončení na str. 10

Škola - Olympiáda z mateřštiny
V lednu se na naší škole konalo první kolo celorepublikové Olympiády v českém
jazyce. Zůčastnili se ho žáci osmých a devátých tříd. Uspět a postoupit do dalšího
kola však mohl pouze jeden nejlepší. Po sečtení všech bodů u jednotlivých žáků
bylo rozhodování jednoduché.
S češtinou si nejlépe rozumí a tedy do dalšího kola postoupí žákyně osmé třídy
Alžběta Chudárková. Blahopřejeme. Na druhém místě se umístila žákyně deváté
třídy Kamila Plšková.
Všem žákům děkujeme za účast a oběma žákyním přejeme ještě hodně úspěchů s češtinou a i v dalších studiích.
LT
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Lyžařský kurz se nám po všech
stránkách velmi líbil, škoda, že si jej
příští rok nemůžeme zopakovat.
K. Bačůvková 7.B
Velké poděkování za ﬁnanční podporu při organizaci lyžařského kurzu patří
městu Fryšták, které uhradilo veškeré
náklady na dopravu žáků a zavazadel na
místo konání kurzu a obci Lukov, která
rovněž poskytla ﬁnanční příspěvek.
Díky této pomoci a pochopení se
podařilo uskutečnit lyžařský kurz za
bezkonkurenčně nízkou cenu a umožnit
jeho absolvování všem žákům.
Mgr. Libor Sovadina

Ve čtvrtek za námi přijela naše paní
učitelka H. Ondrášová, pan ředitel Sovadina a paní M. Jadrníčková. Už jsme
se těšili, jak jim ukážeme, co jsme se
naučili, ale zrovna jako na potvoru vypadla elektřina. Právě jsme sjeli kopec,
lanovka nejela, takže jsme si museli
dát lyže na rameno a vyšlapat kopec
v těžkých lyžácích. S lyžováním byl ten
den konec. K večeru elektřinu zapojili,
ale lyžovat už jsme stejně nešli.
Jelikož bylo mnoho zábavy, týden
rychle uplynul a my znovu stáli všichni
před školou, ale s mnoha nezapomenutelnými zážitky.

Vyhráli všichni, co přišli...
V neděli 31. ledna odpoledne bylo zimní počasí, jak má být. Mráz jen mírný,
sem tam sluníčko, sněhové podmínky velmi dobré. Ideální stav zvednout se
s mnohdy přetopených bytů a vyrazit někam ven.
A protože skauti pořádali v Horní Vsi zimní závodění sešlo se kolem závodní
trati hodně dětí v doprovodu rodičů a také nemálo diváků.
Děti závodily v několika disciplínách za mohutné podpory přihlížejících. Trať
byla naprosto bezpečná a dobře připravena. Radostný smích a výkřiky se rozléhaly do širokého okolí a přilákaly i řadu diváků. K tomu se podával i teplý čaj
a pamlsky.
Na závěr by měl být uveden přehled výsledků. Ale je to zbytečné, protože
vyhráli všichni, kdo nelenivěli doma a přišli se pobavit.
Děkuji všem, kdo se o tuto akci pro děti zasloužili.
Bedřich Bělák

ZÁŽITKY Z ČÍNY...
...nám 15. 2. zprostředkovala sehraná „trojka“ ve složení paní M. Končáková,
pan V. Končák, coby“kameraman“ a paní
M. Hečková. Obě jmenované ženy se zúčastnily zájezdu pořádaného pro cvičence
Tai-či z celé naší republiky.
Kromě týdenního cvičebního kurzu,
strávily v Číně ještě další 3 týdny.
Cestovatelky v úvodu přednášky veršem přivítal, a hned na další „návštěvu“
pozval, pan Záloha. A pak už jen napěchovaná (doslova) jídelna pozorně sledovala
osobní poznatky, zážitky, z této, pro nás,
exotické země. Je to výborné, že se teď
může cestovat téměř kamkoliv. Tak mohli
ti později narození, nám dříve narozeným,
otevírat nové obzory.
Bylo by toho ještě moc, co by nás zajímalo, ale čas pokročil a museli jsme se
loučit.
Překvapením však ještě nebyl konec,
protože paní Končáková darovala Klubu
důchodců DVD ze záběrů v Pekingském
parku. Kdo by chtěl toto DVD vidět, ať se
stane naším členem.
Určitě nebude litovat.
Za OS Klubu důchodců A. Bačůvková
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Valná hromada
Sdružení hasičů 9. okrsku
Lukovské podhradí

30. ledna 2010 se konala v Lukovečku v prostorách KD Valná hromada
Sdružení hasičů 9. okrsku, kterého
se zúčastnili zástupci obcí Držková,
Kašava, Vlčková, Lukov, Fryšták a Lukoveček. Jako host nechyběl vedoucí
okresní odborné rady mládeže p. Vlastimil Nevařil.
Mezi hlavní body programu patřilo
vyhodnocení činnosti SH 9. okrsku –
pořádání letního táboru mladých hasičů na Rusavě, účast na celonárodní
hasičské pouti na sv. Hostýně, hodnocení výsledku námětového cvičení ve
Fryštáku, výsledky hasičské soutěže
v Lukově. Byly vyhodnoceny také akce
pořádané jednotlivými sbory členských
obcí. Stejně bohatý je i plán činnosti
na rok 2010.
Odměnou členům sdružení hasičů
za vykonanou práci v r. 2009 bylo společenské posezení s hudbou.

Z

LUKOVEČ K A

První ples v Lukovečku
Po mnoha letech se vrátil do Lukovečka dnes již tradiční Skautský ples, který se
konal 16. ledna v Obecním domě.
První tři plesy od vzniku trvání této skautské organizace se totiž konaly v místní
hospodě U Janušků díky tehdejšímu hostinskému panu Ludvíku Košákovi.
Letošního plesu se zúčastnili i nejvyšší představitelé skautské organizace celé
republiky, v čele se starostou Svazu skautů a skautek ČR, bratrem Ivo Vacíkem.
Celý večer se odehrál v tradičně příjemné atmosféře, za přispění hudby manželů
Kopřivových a ve skautském duchu, doplněném veselými soutěžemi.
Tak jako v posledních letech, tak i letos byla část zisku z tohoto plesu věnována
na humanitární činnost, tentokrát v hodnotě 3.500,- Kč.
Skautská organizace ve Fryštáku děkuje obci Lukoveček za poskytnutí příjemných prostor Obecního domu k této akci.
Oldřich Krajča
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VÍTOVÁ

„Fašanky, fašanky Velikonoc bude, předáme kožůšky, teplo nám bude!“
Tak takto to znělo v sobotu 13. února 2010, když jsme
zase po roce vyšli s naším medvědem. Vedl ho hasič, hlídal je policajt a za ruku se drželo trochu přerostlé miminko
„Zdeneček“. Kočár mu vezla cikánka, která všem věštila
z ruky. Průvod ještě tvořil Skot, kominík a také členové Hippies.Samozřejmě, že nám nechyběla dechovka,ale protože
někteří členové onemocněli, povolal kapelník chlapce ze zálohy. Tančilo se, zpívalo se a Vítovjané byli zase perfektní, přidávali se k nám a průvod byl větší a hlavně veselejší. Tak když
jsme dopolední část zvládli, na chvíli jsme si šli odpočinout,
ale už jsme se těšili na večer. Od 21. hodiny se na sále konala
Končinová zábava. K tanci i poslechu hrál pan Cholasta a tak
jak vloni, medvěd vytáčel v kole všechny ženské celý večer.

Repertoár pana muzikanta se nám všem moc líbil. Ale všichni
už netrpělivě čekali na „Pochovávání naší Vítovecké basenky“. Ve 23. hodin zazněl sálem smuteční pochod a průvod přinesl basu, abychom se s ní řádně rozloučili. Bylo to prý pěkné
a sklidili jsme i potlesk, no a jak se po každém pohřbu pořádá
trachtace, tak i my jsme tančili, zpívali a hodovali až do rána.
Můj velký dík patří všem pořadatelům, všem co nám
s touto akcí pomáhali, nesmím zapomenout poděkovat medvědovi, bylo to zase na medaili a taky chci poděkovat panu
starostovi.
A za rok zase vyjdeme s medvědem a Vítovou bude znít:
“Fašanky, fašanky můj milý pane, dajte nám slaniny jako dvě
dlaně!“

KOŠT VÍTOVECKÉ SLIVOVICE

MAŠKARNÍ KARNEVAL

V sobotu 6. února 2010 jsme se sešli u prvního ročníku „Košt Vítovecké slivovice“. Účastnilo se 14 porotců a ochutnávali a vybírali ze 17 vzorků. Museli absolvovat dvě kolečka a součástí programu bylo také vyhlášení nejlepšího degustátora. Porotci se ze začátku bavili, ale později už bylo vidět, že to žádná legrace není.
Každý z nich si s sebou také přinesl něco na zajídání, byly tam samé specialitky,
nechyběly klobásky nebo domácí okurky. Sálem voněly tekuté trnky a atmosféra
houstla. Nejvíce se ten den vypilo ČISTÉ VODY. A konečný verdikt?
Cenu za nejlepšího degustátora si odnesl pan Jan Jurčík, třetí místo za slivovici získal pan Petr Ernest. Na druhém místě skončila slečna Alena Bačůvková
a absolutním vítězem se stal pan Lubomír Chládek, takže víme, ke komu budeme
celý rok chodit… Naši pořadatelé se dohodli, že nejen všechno nej… se cení,
udělili tedy ještě jednu cenu a to tzv. Anticenu a tu získal pan Pavel Mikl, za
nejmenší počet hlasů.
Mezi porotci se našel i jeden umělec, tak tady je jeho dílo:

V pátek 5. února 2010 se od 17.
hodin na Vítové konal „Maškarní karneval“. Akce se účastnilo 20 dětí. Přišly
v nejrůznějších maskách např.: Mořská
panna, princezna, Drácula, Jack Sperrov, beruška, Halloween a spoustu jiných. Po krátkém úvodu čekal na děti
program plný her, soutěží a dovedností.
Byla to taková procházka pohádkami.
Následovalo pohoštění a vyhodnocování nejlepší masky. Tou se stal hrabě
Drácula v podání Danečka Mlčocha. Nejen nejlepší maska, ale všichni si sebou
odnesli domů odměny a já doufám, že
i pěkný zážitek.
Touto cestou děkuji všem pořadatelům - členům OS „Dobrá nálada Vítová“
a hlavně Vodníkovi, který opět nezklamal a bylo vidět, že to s dětmi umí!

Bílý teror
Už nemůžu dál, bílá mlha kolem nás, vše
krásné mizí zas.
Zůstává jen horké tělo, zahřáté víc než by
se mělo.
Uvolněná nálada, soudnost člověk postrádá, mezi všemi kdo byl cizí rychle ze
své samoty zmizí.
Jeden panák, druhý, třetí hned za nimi
další letí.
Nikdy se nezastaví, připíjíme Na zdraví.
Nálada se stupňuje, výsledek vyhlašuje.
Přípitek náš patří vítězi a všem ostatním,
co přežili tohle příkoří.
Eru Alonnar
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V pátek 12. února se skupinka
sedmi Fryštačanů (již po několikáté)
zůčastnila letos 22. ročníku Přechodu
přes Muráňskou planinu.
Počasí nebylo sice dvakrát příznivé,
ale nedali jsme se odradit. Bohužel po
cestě jsme neviděli ani tradiční panorama Vysokých Tater a samotný příjezd
do Muráně byl rovněž deštivý. O to
vřelejší bylo přivítání se starostou ing.
Romanem Goldschmitem, ze kterého
vyzařoval optimismus a který s úsměvem na rtech sděloval, že mimo jiné
je na víkend zajištěno i dobré počasí.
Po návštěvě radnice jsme se ubytovali
v penzionu a vyrazili s poslancem panem Jiřím Frandelem na salaš Zbojska
ochutnat místní speciality. Po takovém gurmánském zážitku bylo srdéčko
v sedmém nebi. Ale rychle zpět na zem.
Musíme totiž pomoci kamarádovi Pavlu
Vrabcovi, který každoročně vaří v několi-

ka kotlích guláš (tentokrát je přihlášeno
na 370 hladových turistů). Začíná škrábání brambor, loupání cibule, papriky
atd.
Po výpomoci jsme se přesunuli na
penzion, kde jsme besedovali s přáteli,
kteří za námi přišli, hodnotili olympiádu,
výkony „našich“ sportovců a také kvalitu slivovice.
Ráno v 7 hodin vyrážíme na registraci přechodu. Zaplatíme 4 eura - dostáváme mapu, stravenky na guláš, pivo,
limo a můžeme vyrazit. Nahoru na start
nás vyveze autobus, lyžaře a dálkové
turisty pak Avie, a hurá do „stopy“. Počasí je přesně takové, jaké si pan starosta objednal – prostě super.
A po nádherné procházce cca 15-20
km téměř panenskou přírodou scházíme dolů do Muráně a ve školní jídelně
je už připraven vynikající Vrabcův guláš,
pivo a čeká nás krátký zasloužený odpočinek.

Přechod
Muráňské planiny

Poté vyrážíme na obhlídku loveckého hotelu Hunter, káva v takovém prostředí je zážitkem.
Vracíme se zpět na penzion, kde už

na nás čekají přátelé, poslanci Lubo Albíny, František Lukáš a další. Povídáme
si dlouho do noci, a to ještě nevíme, co
nás zítra čeká!
Ráno po snídani někteří vyrazili na
bohoslužbu - pan farář upravil začátek
na půl deváté - vždyť bude zabíjačka.
To jsme netušili. Pan farář zaplatil jedno prasátko, pan starosta druhé a hned
bylo na dědině veselo. Vytvořila se dvě
družstva a hurá na prasátka.
Kdo bude první - očistit, spařit, vyvrhnout, rozpůlit, a to vše na čas.
První tým fotbalisté, mladí, rychlí
– vyhráli. Druhý tým poslanci, vyzrálí,
precizní, skončili na krásném druhém
místě. Moc pěkná zdařilá akce.
I ty vařené hlavy všem velice chutnaly. A to ještě Lubo s Františkem chystají
guláš, který ochutnají všichni občané
Muráně.
A pak už díky za prožité krásné tři
dny, loučení a vyrážíme na cestu k domovu.
Díky přátelé, už se opět těšíme na
brzkou shledanou.
Radek Dupal
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„Musíme se divit, jak nám Pán Bůh žehná,
ačkoliv si toho nezasloužíme.“

P. Ignác Stuchlý

Trochu statistiky za uplynulý rok:
Program orientačních dnů se uskutečňuje od roku 1999 v následujícím rozsahu:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Počet tříd
Počet studentů

31
46
679 1008

37
46
44
53
61
59
60
892 1057 1085 1249 1522 1378 1402

Víkendové akce:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Počet akcí
Počet účastníků

47
637

42
662

36
463

30
428

33
515

24
464

17
240

11
163

11
374

Prázdninové akce:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Počet akcí
Počet účastníků

8
78

11
145

10
119

6
78

6
102

6
100

5
86

6
81

4
57

Kronika oratoře (11)
(škol. rok 1930-31)
V neděli ráno, ač mše svatá byla až teprve v půl osmé, oratoriáni byli již zde od
¾ na 7. Byli to většinou ti, kteří se přihlásili do „malého kléru“, aby přisluhovali při
mši sv. Sebralo se již dvacet od těch nejmenších až po ty největší. Nescházel zde ani
Vojáček ani Petřík, pak Poledňák, Kučera, Sovadina, Bačůvka, který tak brzy zrána
přispěchal z Lukovečka jen proto, aby mohl ministrovat.
Spokojenosti a radosti nebylo konce, když z kůru naší kaple odešli všichni do oratoře mezi ostatní ogary. Zde se odehrávaly ty scény, které zůstanou dlouho v mysli
a v srdci všech. Každý se točil dokola a prohlížel se ze všech stran, popravoval, aby
měl vše v nejlepším pořádku. Bylo to právě tady, kde se mnozí rozhodli, zvláště ti
větší jako Petřík, Vojáček, Poledňák, který ještě rychle utíkal do kostela, aby se nejdřív vyzpovídal, Kučera byl zde již hned zrána – takže ze šesti přihlášených předem
vzrostl počet na dvacet. Hoši takto oblečeni, objímali se a dávali si polibky pokoje,
jak to asi viděli u některých důstojných pánů farářů, když se sejdou, vycházeli ze vrat
na ulici a tam se točili, aby je každý viděl, tváříce se při tom zcela vážně. V kostele se
pak chovali vzorně, ač obřady byly poměrně dlouhé, přece všichni drželi se zpříma jak
na kolenou, tak i ve stoji. Co nejvíce těšilo, bylo to, že po celý čas se zachovali vážně
a důstojně, takže i sami naši internisté a představení doznávali: „Bylo to pěkné!“
A my víme, že to bylo vskutku pěkné, zvláště až se dospělo ku sv. přijímání a celý ten
zástup kléru do jednoho přistoupil ke stolu Páně. Za námi pak šli i mnozí z ostatních,
takže se odhaduje asi 40 oratoriánských sv. Přijímání.
Po mši sv. se všichni odebrali do oratoře a měli tam milé překvapení: každý dostal housku s vloženým salámem. Co zbylo, rozdělilo se opět tak, že skoro všichni
ministranti dostali po dvou a někteří až po čtyřech porcích.
Odpoledne byli oratoriáni na slavných latinských nešporách a sv. požehnání. Pak
byl uspořádán zápas ve hře „Na prapor“. Hrálo se dvakrát a pokaždé vyhráli jiní,
takže všichni byli spokojeni. Po zápase byla v divadle malá akademie na počet Dona
Boska. Velice se líbily dialogy, z nichž měli jeden také oratoriáni. Podařil se velmi
dobře a hoši byli spokojeni.
Po akademii byl fotbalový zápas mezi našimI dvěma mužstvy. Nemnozí u nás
zůstali po celý den a ani si nevzpomněli o poledni na hlad, kdy jsme jich museli doslovně vyhnat k obědu.
Jistěže tento den jim zůstane velmi dlouho vryt do paměti a milost boží, která
působila prostřednictvím Dona Boska, udrží je všechny věrnými ve víře a věrnými
oratoři, jak všichni slibovali Donu Boskovi ústy těch, kteří na akademii předváděli
dialog „Život oratoře“.

ZAJÍMAVOSTI
Víte, že druhá nejstarší památka na
Dona Boska v českých zemích je litografované poděkování, rukopisně doplněné Don Boskovým vikářem, 4 dny před
jeho smrtí? Toto poděkování dostal duchovní správce svébohovský A. C. Stojan. Bylo nalezeno ve svébohovském
farním archívu, šťastně ofotografováno,
později při zatčení P. Františka Jurečky
v Lipníku nad Bečvou zničeno.
„Velezasloužený pane, obdržel jsem
s opravdovou vděčností šlechetný dar,
který Vaše blahorodí ráčilo ve své lásce poslat našim misionářům, kteří
odcházejí pracovat na získání amerických divochů, zvláště těch v Patagonii
pro evangelium. Mimo jejich upřímné
a povinné díky se budou zvlášť modlit za Vás a Vaše rodiny, dále povzbuzeni materiální a morální pomocí, kterou jim skýtáte, zdvojnásobí horlivost
a bude-li třeba, dají i život, jen aby spolupracovali na spáse duší a rozšířili království Ježíše Krista mezi těmi národy,
kteří dosud neznají ani jedno ani druhé.“
Turín, 27. ledna 1888,
za kněze Jana Boska,
těžce nemocného,
kněz Michal Rua, vikář.
Paramenta jsme s velkou vděčností
přijali.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost,
ve spolupráci s Městem Fryšták
VYHLAŠUJÍ

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
- ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční dne: 5. a 6. 3. 2010
8.00 – 16.00 hodin, sběrný dvůr Technických služeb Fryšták
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
www: diakoniebroumov.org

tel. 577 911 051
majetek1@frystak.cz

Klub maminek

PROGRAM
na březen 2010
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

• 2. 3. Cvičení a říkanky s maminkou
Dankou
• 9. 3. Beseda se speciální pedagožkou a psycholožkou Mgr. Zdeňkou Polínkovou na téma „děti a vztekání“ a téma
„předškoláci“
• 16. 3. Malování na sklo – dekorace
svícinků, váz, výroba skleněných šperků
• 23. 3. Prezentace kosmetiky Mary
Kay a ukázka líčení
• 30. 3. Velikonoční tvoření a dekorace
s paní Hankou Surovcovou
Pravidelné čtvrtky od 16 – 18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
Změna programu vyhrazena – bude včas
upřesněna

Vážení adoptivní rodiče,
v polovině února skončila v našem
městě čtrnáctá sbírka na akci adopce dětí na dálku. Opět se ukázalo, že
fryštáčané mají široké srdce. I letos se
podařilo shromáždit potřebnou částku
pro 7 indických dětí. Bylo třeba vybrat
36.500,- Kč (pět dětí má úhradu po
4.900,- Kč, dvě děti studují na střední
škole a úhrada je po 6.000,- Kč).
K 15. únoru jsme měli 46.418,- Kč
(v této částce je zahrnuto 6.418,- Kč
což byl zůstatek z předcházející sbírky),

po odeslání všech plateb za děti nám
zůstane 9.918,- Kč jako základ patnáctého ročníku sbírky. Potvrzení o uskutečněných platbách za děti zveřejníme
v nejbližší době v propagační skříňce
na náměstí, kde budeme průběžně vystavovat také překlady dopisů našich
indických dětí.
Chceme poděkovat hlavně všem
114 dárcům - adoptivním rodičům, kteří
v této sbírce jakoukoliv částkou podle
svých možností přispěli „fryštáckým“
placená inzerce

PLUMBER

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

indickým dětem, aby mohly pokračovat
ve vzdělávání. Věříme, že ﬁnancováním vzdělávání dětí nejlépe přispíváme
k zmírnění bídy v těchto částech světa.
Velké poděkování patří všem lidem,
kteří v různých částech města obětavě
shromažďovali vaše dary. Byli to: Růžena Vítková, Anička Skaličková, Mária
Urbášková, Marie Zapletalová, Zdeněk
Orsava, Zdeňka Doležalová, Marie Kršáková, František Mrázek, Marie Raková a Dana Konečná. Je potěšitelné,
že tuto akci podpořil opět ředitel fryštácké ZŠ Mgr. Libor Sovadina. Děkujeme také pracovníkům MěÚ za velkou
ochotu při propagaci adopce na dálku
v městském rozhlase a FL.
organizátoři sbírky

Na opravu je dost času…
Naopak! Vůbec se vám nevyplatí nečinně se dny či týdny koukat
na to, jak vám kape kohoutek nebo protéká záchod. Vždyť jen kvůli
porouchanému klozetu vám bez užitku může zmizet až litr vody
za minutu! Pokud stojí kubický metr vody v průměru 50 Kč, za měsíc
Vás to přijde na víc jak 2.000 Kč a za rok se tak okrádáte
o dovolenou v hodnotě téměř 26.000 korun!

Doporučujeme opravu neodkládat a řešit ji ihned.
NYNÍ ZA ZAVÁDĚCÍ CENY!!!

Zavolejte nebo navštivte naše stránky a přesvědčte se sami
o našich kvalitních službách a fér přístupu.
tel.: +420 608 638 193
e-mail: plumber.otrokovice@gmail.com
www.plumber.webnode.cz

Adopce na dálku… dopis
Moji drazí sponzorští rodiče, posílám Vám mnoho pozdravů. Jak se Vám
daří? My se máme dobře. Zkoušky jsem
úspěšně složil. Vzpomínám na Vás ve
svých denních modlitbách. Jak jste oslavili Vánoce? Doufám, že jste je oslavili
se svými nejbližšími. Moji rodiče by velmi rádi viděli fotku vaši rodiny. Daří se
jim dobře a posílají Vám svoje pozdravy.
Prosím, pošlete mi fotku Vaší rodiny.
Prosím, opatrujte se. Budu se za
Vás modlit. Přeji Vám krásne Vánoce
a úspěšný rok 2010.
S láskou Kishore
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Hurá na karneval!

V sobotu 13. 2. 2010 Občanské
sdružení Věneček při MŠ Fryšták uspořádalo již tradiční dětský karneval.
V sále ZDV Fryšták se letos sešlo
rekordních 160 dětí v pestrobarevných
maskách. Nechyběli zde klauni, vodníci, víly, princezny, indiáni a berušky, ale
největší obdiv měla kadibudka.
Celý program zahájila skupina sportovního šermu se svými ukázkami
a poté začal velký rej, hudba a soutěže. Během druhého vstupu sportovního
šermu si děti jejich kordy mohly vyzkoušet. Pro děti byla připravena bohatá
tombola a pro všechny spoustu pití a
dobrot v bufetu. Z počátku nás zlobil mikrofon, ale podařilo se nám zajistit jiný
a tak jsme si to mohli užít naplno. Celý
děj sledovala milá porota paní Geržová,
paní Škrabalová a paní Dorňáková, která měla nelehký úkol, vybrat nejhezčí
nebo nejzajímavější masky, a protože
bylo 13tého, celkový počet vítězů byl
13. Vítězové dostali kromě cen ještě
vstupenku do kina nebo divadla, zábavního parku Galaxie či plavenku do lázní a jako již tradičně, možnost jízdy po
Fryštáku v policejním autě. Ostatní děti
dostali malé balíčky jako cenu útěchy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
našim hlavním sponzorům ZDV Fryšták
a Obal print s.r.o. a také všem ostatním
sponzorům, kteří nám pomohli zajistit
bohatou tombolu a odměny pro všechny
děti. Také chci poděkovat milé porotě za
jejich skvělé hodnocení a v neposlední
řadě všem, kteří pomohli s přípravami
nebo s celkovým průběhem karnevalu.
Doufám, že Vám s námi bylo stejně
dobře jako nám s Vámi a budeme se
na Vás těšit opět za rok na jubilejním
5. ročníku.
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Ještě mám pro Vás jednu milou novinku – webové stránky www.venecek.
cz, kde můžete najít přehled všech akcí
námi pořádaných, fotograﬁe a jiné informace týkající se našeho sdružení.
Můžete zde psát Vaše připomínky,
rady či poznatky. A pokud nemáte přístup na internet, máme i nástěnku, která je umístěna na náměstí před poštou,
kde se můžete dozvědět spoustu informací o činnosti našeho sdružení popř.
si prohlédnout fotograﬁe z akcí.
Z.V.
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Degustace slivovice na Kvapilce
–– upevňování
upevňování sousedských
sousedských vztahů
vztahů

Dobrý soused je lepší než dobrá rodina – tímto rčením se řídí na ulici J. Kvapila. Pravidelně několikrát ročně se setkáváme, abychom se společně pobavili,
zavzpomínali na ty, kteří položili základ
pěknému soužití na naší ulici, a to na
manžele Aničku a Antonína Konečné.
K tradičním setkáním patří zatahování při svatbách, vítání nových občánků,
ukončení školního roku, sportovní olympiády atd. Letos se k tradici přidala degustace slivovice.
V roce 2009 jsme uspořádali první ročník ve včelíně u Dofků. Zájem byl
mimořádný – téměř 40 osob. Bylo tam
téměř k nehnutí jako ve včelím úlu. Letos jsme využili ochoty manželů Lidušky
a Vlastíka Konečných a degustaci uskutečnili 5. února v jejich velké garáži, kde
byla připravena tabule pro příchod hostů.
Účastníci byli pěknou pozvánkou zhotovenou Tomášem Prusenovským informováni o časovém harmonogramu celé akce,
ale také vybídnuti k aktivnímu podílu na
zabezpečení pohoštění. Dále obdrželi
Pravidla pro druhý ročník degustace na
Kvapilce a Degustační devatero jako poradnu pro následky po degustaci, které
připravil Čenda Černek. Celkem se sešlo

20 vzorků „švestkového léku“, které byly
ve stejných lahvích zakódovány a dobře
vychlazeny.
Pepík Rafaja zahájil vlastní degustaci
společným přípitkem loňskou vítěznou
slivovicí Vlastika Konečného, která se
nalévala z putovního poháru, který vytvořil svým stolářským uměním Tomáš
Orsava. Všech 12 přihlášených degustátorů obdrželo hodnotící lístek a vytištěná pravidla, která pečlivě objasnil Pepík
Rafaja.
Hoši-degustatoři se pustili do hodnocení vůně, barvy, ale především chuti
této vzácné tekutiny. Chuť jednotlivých
vzorků prokládali nejrůznějšími dobrotami kulinářského umění nejen hospodyněk z ulice, ale také mužů-gurmánů. Nechyběly kvašáky Pavla Ponížila, uzený sýr
Zdeňka Oravy, ale také přenosná udírna,
která byla svědkem uzenářských dobrot.
Děvčata se nenechala zahanbit různými
jednohubkami, chlebovkami, cukrovím,
koláčky atd.
Degustátoři byli vyzýváni průběžně,
aby svou práci zodpovědně a k zvládnutým vzorkům se i vícekrát vraceli. Jejich
hodnotící archy doplňovali nejen body, ale
i různými slovními komentáři. Po hodině

a půl byla vlastní degustace ukončena,
odevzdány hlasovací archy a hosteska
Martinka s dalšími v technickém zázemí soutěže provedli vyhodnocení akce.
Čekání na výsledky vyplnilo sousedské
povídání, ochutnávání dobrot, výměna
receptů atd.
Jak to vše dopadlo?
První místo získala slivovice Čendy
Černeka, na druhém místě skončil Vlastik Konečný a třetí místo stejně jako
v loňském roce získala Alena Dofková.
Nejlepším degustátorem se stal Libor
Drábek. Vítězové s nejlepší slivovicí i nejlepší degustátor obdrželi krásné diplomy,
jejichž autorem je Čenda Černek.
Ještě dlouho do noci se o jednotlivých
vzorcích diskutovalo, někteří i po soutěži
přesvědčovali přítomné, že jejich vzorek
patřil na „bednu“. V závěru zbyl čas i na
zpěv a hru na kytaru.
Byla to další příjemná uliční akce,
která přispěla k utužení našich sousedských vztahů. Jsme zase bohatší o nové
zážitky. Poděkování patří všem zúčastněným, ale především Konečným za možnost využít sklepních prostor.
Alena Dofková
placená inzerce
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V měsíci březnu 2010 oslaví kulaté
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Olga Gálíková
Miroslav Hanačík
Zdeňka Hlavatá
Mária Horáková
Irena Janečková
Kristina Koﬂerová
Oldřiška Košáková
František Kužel
Vlasta Langrová
Petr Pagáč
Dagmar Rektoříková
Pavel Strangmüller
Světluše Šlechtová
Libuše Zbořilová
Marta Žourová
BŘEZEN 2010
VZPOMÍNKA
1. března 2010 uplyne pět let od
úmrtí paní Marie Žůrkové z Dolní Vsi,
Žabárny.
S láskou vzpomínají a děkují manžel,
syn a vnuk.
23.března 2010 uplynou dva roky
od úmrtí pana Josefa Karlíka z Dolní
Vsi, Vylant.
S láskou vzpomínají a děkují manželka a děti s rodinami.

A byl to medvěd!!!
Po jedenačtyřicetileté přestávce sešli se přátelé folklóru v Dolní Vsi na zastávce,
aby odtud zahájili staronovou tradici. (Nebojte se, byla řádně ohlášena i na radnici!)
Představte si, že někteří občané se nešli podívat ani na masky, ani na medvěda.
Strachy, aby nemuseli něco dát.
Tož, trochu jsme pak zastavili provoz na křižovatce „kasírovali“ jsme některé
řidiče, ale trvalo to krátce.
Hajdy na faru, pak do některých obchodů na náměstí. (Zde nám „chcípla“ baterie do hudby. To bylo neštěstí!)
Hrádek! Naše záchrana! Leč, nebyly zde děti! „Přijdeme později“, slibujeme.
A tak přes Vavřičkovy, na Komenského ulici, kde si na koblizích libujeme.
Hudba už zase vyhrává! Jedeme s taligou naloženou čajem.
Koně, povoz nemáme. Dary na „valník“ skládáme. A hrajeme!
V Horní Vsi, před svými domy, občané na nás čekali.
Něco do „huby“ i vakcínu proti prasečí chřipce dali.
Náš zdravotní personál jim orálně kapky vrátil stříkačkou injekční.
Čtení osudu z ruky, vykuřování aut, příbytků bylo přímo protekční.
Za tyto a podobné námi poskytnuté služby občané děkovali a mnozí nás koblihami, uzeným, záviny, jednohubkami štědře podarovali.
Jen jeden občan – řidič se před námi schovával. Ujížděl, bral zatáčky, aby nemusel přispět na děti z Hrádku ani kačky.
Nevadí, i bez něho, vážení a milí občané, se 9.794,- peněz na Hrádek dostane.
Předali jsme ! Vám všem patří vřelý dík !
AL + SK

O. s. Z KOLA VEN ve spolupráci s čajovnou MÚZICKÝ KLUB ve Fryštáku
vás v březnu zvou na tyto kulturní akce:
• 5. 3. Ples o. s. Z kola ven v hororovém stylu
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Ďáblova chyba (Fryšták).
Začátek ve 20h. Vstupné ve stylové masce 50,- Kč, bez masky 100,- Kč.
• 10. 3. Koncert Oldřicha Janoty (Praha)
Neúnavný hledač neprošlapaných cest, nezaměnitelný zpěvák a kytarista, básník a příležitostně též břitký fejetonista. Více na www.oldrichjanota.com.
Začátek ve 20 h. Vstupné 90 Kč.
• 12. 3. Vernisáž výstavy obrazů Terezy Bařinkové (Zlín) a keramiky Jany Holíkové (Štípa). Začátek v 17h. Vstup volný. Výstava potrvá do 12. 6. 2010.
• 19. 3. Koncert Beaty Bocek (Valašsko) „I takje sobie tiosenky“
Beata Bocek - kytara, zpěv, Tom Háček - akordeon.
Začátek ve 20h. Vstupné 40,- Kč.
• 20. 3. Povídání a promítání fotek z letního toulání Sibiří a Mongolskem
Začátek ve 20h. Vstupné 30,- Kč.
Všechny uvedené akce se konají v prostorách fryštácké čajovny Múzický klub,
nám. Míru 386. Provozní doba: Pá, So 19.30 – 22.30, kontakt: 776 638 118.

18

FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2010

Milí čtenáři Fryštáckých listů, milí diváci,
návštěvníci festivalu i vy, milí ostatní, dovolte mi malé ohlédnutí za letošním Malým světem divadel.
Po vydařeném pátém ročníku následoval
letošní, šestý. Obvykle nemám s čísly spojeny žádné velké události. Od letošního ledna
se pro mě – jako realizátora festivalu – číslo
šest stává hrozbou a zároveň výzvou. Všechno ale pomalu, postupně, abych vás příliš
neděsila.
Při přípravách letošního ročníku jsme
zjistili, že v dnešní době skutečně není problém zařídit převážnou většinu festivalu „na
dálku“, klidně i ze zahraničí. Stačí k tomu
internet, telefon a řádně nabitý kredit. To bychom mohli – z určitého úhlu pohledu – hodnotit jako kladné. Lidé mají stále snahu se
domlouvat a přijít na společné řešení, ačkoli
mnozí pomalu ztrácejí schopnosti komunikace, mezilidského vyjednávání a podobné
sociální dovednosti. Naštěstí se mezi divadelníky tyto schopnosti stále „drží“.
Co se však týče spolehlivosti, to je pak
další kapitola, která je mnohdy pro stranu
fryštáckou (pořadatelskou) až palčivě nepříjemná. Letošní přípravy by se mohly docela trefně označit za „splašené“. Rozhodně
splašený byl telefon, který ještě týden před
konáním festivalu zvonil i třikrát denně, aby
se z druhého konce ozval hlas některého
z účinkujících souborů s komplikacemi. Tituly
se odříkaly, měnily a kombinovaly skutečně
na poslední chvíli před tištěním oﬁciálních
plakátů. Kupodivu se však plakáty i přes všechen zmatek a shon už nemusely tisknout
znovu. Přestože soubory u nás neúčinkují zadarmo, je částka, kterou jim pokaždé můžeme nabídnout tak symbolická, že divadelníci
musejí být skutečně velmi zapálení a nadšení pro Fryšták a „malosvětskou atmosféru“.

placená inzerce

Z Malého světa divadel

I proto nemáme jako organizátoři příliš velkou možnost soubory „nutit“ k dochvilnosti,
zodpovědnosti a spolehlivosti. Na druhou
stranu by pak možná akce ztratila své kouzlo
– a to bychom jen velmi neradi.
A teď už dost ze zákulisí příprav. Festival zahájili zbrusu noví moderátoři Potřebuju prachy a Naval prachy. Možná je budete
lépe znát pod jmény Honza Kočenda a Pavel
Nášel. Oba jsou žáky osmé třídy místní základní školy, která na ně může být náležitě
hrdá. Celým festivalem nás prováděli tak, že
by jejich vystupování vydalo za jedno velké
představení. Každý soubor uvedli krátkým
skečem z vlastní dílny. Člověk až někdy žasl,
co všechno dovedou takoví „mladí nadějní
Fryštačané“ vymyslet.
„Průkopníkem“ mezi soubory byla letos
olomoucká Tramtárie, která uvedla pohádku
Polízanice malé čarodějnice. Kupodivu byl
i tak brzy odpoledne sál plný dětí, rodičů
a jiných diváků a zvědavců.
O dalších představeních, která pak byla
určena publiku nad 120 centimetrů výšky
(a jen ve výjimečných případech menším), už
nelze říci totéž. Letošní divácká účast byla
velmi malá, nejmenší za dobu konání festivalu. To jsme si nakonec nevysvětlili nezájmem
více či méně kulturní veřejnosti, ale datem
konání akce. Byla totiž v kalendáři umístěna
„v průběhu“ pololetních a jarních prázdnin,
které pravděpodobně zapříčinily odliv „divadla chtivých“ do hor a lesů s lyžemi, sáňkami, lopatami, a jinými předměty, které se
připevňují na jednu, dvě nebo všechny nohy
v různých kombinacích a slouží k pohybu po
sněhem zavátém kopci směrem dolů... a někdy i nahoru.
Z mnoha různých důvodů jsme se proto
rozhodli, že Malý svět divadel z chladného
lenového měsíce přesuneme do příštích
let směrem k vlahému předjaří... do měsíce března. Snad tak usnadníme práci nejen
pořadatelům, ale festival tak bude i v době
přívětivější a pro diváky příjemnější. Na příští
ročník už se těšíme a pevně věříme, že bude
zase lepší, než ten letošní.
M. Knedlová
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PŘÍRODNÍ
ŠVÉDSKÁ
KOSMETIKA

N E Z ÁV I S LÁ KO S M E T I C KÁ P O R A D KY N Ě

nabízí

možnost objednávky výrobků
se slevou 25–30 %
•
registrace nových poradců
•
nejnovější katalogy
•
možnost vyzkoušení výrobků
•
poradenství

Kancelář: Kvítková 4703, Zlín • Adresa: Hutky 164, Fryšták
tel.: 608 629 182 • e-mail: jurcikovaeva@seznam.cz
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