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Vážení spoluobčané!

Skákej, medvěde, hojaja…
čtěte na str. 13

I když se nám to zdá až nemožné,
skutečnost je taková, že jste při čtení
těchto řádek otevřeli již třetí letošní
číslo našeho pravidelného měsíčníku,
což znamená, že na dveře našeho každodenního snažení zaklepal měsíc březen. Jak ten čas letí – posteskne si asi
nejeden z nás.
Nenávratně tedy uběhly první dvě
dvanáctiny nového roku, které jste nejen vy naplnili prací. I zastupitelstvo
města se od samého počátku roku
2012 vrhlo do plnění úkolů při správě
věcí veřejných. Tou nejzásadnější záležitostí bylo – v návaznosti na deﬁnitivní vyhodnocení výsledků hospodaření
města v loňském roce – zodpovědně
připravit rozpočet na rok letošní. Nyní
tedy již mohu konstatovat, že město
Fryšták k datu 15. 2. t. r. ukončilo období tzv. rozpočtového provizoria a na
základě připomínek zastupitelů, které
byly mnohdy inspirovány i vašimi podněty a návrhy, schválilo konečnou podobu
rozpočtu na r. 2012 – jeho základní parametry (zjednodušená verze) naleznete
v příslušné přiložené tabulce, podrobné
(úplné) znění pak najdete i na oﬁciálních
internetových stránkách města. Dovoluji si jen doplnit, že letošek přináší rozpočet vyrovnaný – ke změně může dojít
v souvislosti se schváleným rozsahem
investičních akcí, respektive s ohledem
Dokončení na str. 2

Blahopřání
ke

Masopustní veselice
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj, medvěde,
karneval se povede.

Dni učitelů

Milí pedagogové, u příležitosti Vašeho svátku přijměte upřímné poděkování za vaši nelehkou práci na poli
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.
Zároveň Vám přejeme co nejvíce
chuti do práce, tvůrčího elánu a hodně sil – protože také na Vás záleží
vzdělanost budoucích generací.
Zastupitelstvo města Fryštáku
a Lubomír Doležel, starosta.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 02/2012/VI ze dne 23. ledna 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 31. 12. 2011 a ke dni 20. 1.
2012 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 31. 12. 2011
včetně aktuálního stavu dlouhodobých
závazků města bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí statut trvalého
Peněžního fondu města Fryštáku pro
účely uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města Fryšták
a pro další účely u dotčených osob
a souhlasí s poskytováním příspěvků
zaměstnacům města podle tohoto statutu i v r. 2012 bez připomínek.
dokončení ze str. 1

na zajištění zdrojů ﬁnancování, tedy příjmů (např. daňových, kapitálových, dotačních či úvěrových), které by sloužily
k ﬁnančnímu krytí akceptovaných priorit města. Mimochodem – deﬁnitivní
seznam investic města, jakož i dalších
aktivit města v této chvíli není znám.
Jejich výběr bude předmětem následujících jednání zastupitelů. Předpokládám však, že všechny rozvojové záměry
města, a to jak na nejbližší období, tak
i v kontextu dlouhodobého horizontu,
budou zastupitelé vybírat nejen s cílem
uspokojení pokud možno většinové „poptávky“ občanů, momentální ekonomické výhodnosti, ale také i v souladu s
reálnými ﬁnančními možnostmi města.
Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen, že i aktuální ﬁnanční plán města na rok 2012 bude dalším krůčkem
k postupnému naplňovaní představ
o fungování a rozvoji města.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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• ZMF zveřejňuje záměr zřízení Sociálního fondu města Fryštáku včetně návrhu
jeho statutu a a ukládá Ing. P. Osohovi,
předsedovi Výboru pro rodinu při ZMF,
precizovat tento statut.
• ZMF bere na vědomí žádost manželů
Chromčákových, čj. 141/2012, ze dne
19. 01. 2012, ve věci návrhu dalšího
postupu při společném ﬁnancování výstavby části infrastruktury na ul. Pekárkova a převodu nově vybudovaného díla
do vlastnictví města včetně návrhu na
administraci veřejné zakázky na zajištění dodavatele stavby městem Fryšták
s tím, že na základě vysoutěžené ceny
budou stanoveny parametry smluvní
dokumentace, a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit v termínu do 5. března 2012
formou elektronické aukce možného
dodavatele zbývajících prací (infrastruktury) v této lokalitě.
• ZMF v souladu s dokumentem „Zásady grantové podpory města ...“schvaluje
Komisi pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z prostředků města Fryštáku a za účelem návrhu výše dotací jednotlivým žadatelům ve složení: Mgr. P.
Pagáč, L. Mikl, Mgr. P. Nášel, MUDr. A.
Prusenovská, Mgr. S. Knedlová.
• ZMF schvaluje v návaznosti na ust.
§ 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění, zveřejnění návrhu rozpočtu
města Fryštáku na r. 2012 jakožto rozpočtu vyrovnaného s předpokládanými
příjmy ve výši 42.661 tis. Kč a předpokládanými výdaji ve výši 42.661 tis. Kč
+ ﬁnanční operace ve třídě 8: splátky
úvěrů v předpokládané výši 2.500 tis.
Kč a dočerpání investičního úvěru ve
výši 2.553 tis. Kč u KB, a. s., Praha 1,
přijatého v r. 2009.
• ZMF v schvaluje členy Komise pro
otevírání obálek na zajištění dodavatele
stavby - akce Revitalizace náměstí Míru
ve Fryštáku.
• ZMF schvaluje členy Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zajištění dodavatele stavby Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku.
• ZMF schvaluje OZV č. 01/2012, kterou se ruší OZV č. 3/2011 - O místním
poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní video loterijní terminál a herní místo lokálního
herního systému.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o společném ﬁnancování akce Oprava
příjezdové komunikace k rodinným domům Vítová mezi městem Fryšták, a
Ing. M. Julinou, Zlín a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy a schvaluje uza-

vření smlouvy o vlastnictví díla a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informace Ing.
M. Kasaly, ved. OSMM, o zpoždění realizace záměru převodu částí městských
pozemků ve smyslu zveřejněného záměru města (žádost fy GERES Group,
s. r. o., Fryšták), a to z důvodu zpochybnění vlastnictví pozemku p. č. 8/2, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ze
strany pí V. Grmelové, Fryšták, s tím, že
byl požádán Katastrální úřad pro Zlínský
kraj, Katastrální prac. Zlín, o prověření
historie vlastnictví pozemku.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Kolaja, přípojka NN“, umístěného na pozemcích p.
č. 103/2, 105/5 a 105/6, vše v k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene dle plat. práv. předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Pulec, kabelová smyčka NN“, umístěného na pozemku p. č. 49/2 v k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost p. R. Šopíka, Fryšták, o výpůjčku části měst.
poz. p. č. 408/4, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za účelem zřízení parkovacího stání a ukládá zastupiteli V. Filákovi
se žadatelem tuto žádost projednat ve
smyslu možnosti odkupu celého předmětného pozemku žadatelem (případně
dalšími sousedy).
• ZMF bere na vědomí žádost A. a M.
Navrátilových, Fryšták, a části občanů
ul. Korábová o opravu povrchu místní
komunikace na ul. Korábová (po výstavbě kanalizace) a ukládá Ing. M.
Kasalovi neprodleně zajistit zpracování
projektové dokumentace na akci oprava povrchu místní komunikace na ul.
Korábová.
• ZMF neschvaluje pořízení změny části poz. p. č. 383/1, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, o výměře cca 2500m², vedené
jako trvalé travní porosty, ve vlastnictví
manž. F. a M. Jurčíkových, Vítová na plochu B1 - bydlení individuální (§ 4 vyhl.
č. 201/2006Sb.) v nově pořizovaném
územním plánu města Fryštáku.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2012

• ZMF neschvaluje pořízení změny části poz. p. č.379/1, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, o výměře cca 1600m², vedené
jako trvalé travní porosty, ve vlastnictví R. Brázdila a B. Brázdilové, Vítová
na plochu B1 - bydlení individuální (§ 4
vyhl. č. 201/2006Sb.) v nově pořizovaném Územním plánu Fryšták.
• ZMF neschvaluje pořízení změny na
části poz. p. č. 908/1, k. ú. Horní ves
u Fryštáku, o výměře 8.281 m², vedeném jako lesní pozemek, ve vlastnictví
fy EVON INVEST, s. r. o., Zlín, na plochu BI – bydlení individuální (§ 4 vyhl.
č. 201/2006Sb.) v nově pořizovaném
Územním plánu Fryšták.
• ZMF bere na vědomí informace Ing. S.

Velikovského, CSc., předsedy Finančního výboru při ZMF, ve věci ﬁnancování
akce Kanalizace Vítová bez přip.
• ZMF s okamžitou platností ukládá vedoucím odborů městského úřadu uplatňovat u realizace podlimitních investičních akcí požadavek, že v případě, kdy
dodavatel hodlá realizovat část veřejné
zakázky formou subdodávek v objemu
od dvaceti procent, požaduje zadavatel uvedení speciﬁkace části veřejné
zakázky, které má dodavatel v úmyslu
zadat jednomu či více subdodavatelům,
a uvedení identiﬁkačního údaje každého
subdodavatele, přičemž v takovém případě není dodavatel v průběhu zadávacího řízení či v průběhu realizace stavby

oprávněn provádět změny v osobě subdodavatele či rozsahu subdodávek bez
předchozího písemného souhlasu zadavatele - tento požadavek bude uplatněn
v nové směrnici města o veřejných zakázkách (tento požadavek se týká i podmínek zadávací dokumentace).
• ZMF bere na vědomí informace starosty o možnosti ﬁnanční podpory ze
zdrojů EU v oblasti nakládání s bioodpadem a s ohledem na nastavené ﬁnancování projektu „Vybavení komunitní kompostárny ...“, provozní výdaje a náklady
spojené s udržitelností tohoto projektu
neschvaluje jeho realizaci a nesouhlasí
s vyčleněním ﬁnančních prostředků na
tento záměr.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 03/2012/VI ze dne 30. ledna 2012 (Výběr)
• RMF v souladu s Nařízením vlády ČR
č. 448/2011Sb., kterým se mění NV ČR
564/2006Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje plat Bc. I. Staňkové, ředitelce
p. o. Mateřská škola Fryšták, a Mgr. L.
Sovadinovi, řediteli p. o. Základní škola
Fryšták, a to v předloženém znění.
• RMF doporučuje ZMF schválit přidělení
ﬁn. prostředků na opravu vzduchotechniky v objektu MŠ ve smyslu žádosti Bc.
I. Staňkové, ředitelky tohoto zařízení,
a to formou navýšení provozního příspěvku MŠF, p. o., a to v rámci navrženého rozpočtu města na r. 2012 beze
změny jeho závazných ukazatelů.
• RMF schvaluje na základě dohody
s vedením Mateřské školy Fryšták, p.
o., zápis dětí do tohoto zařízení (okolnosti podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání) takto: úterý dne 13. 3.
2012, doba zápisu - od 13.00 do 16.00
hodin, MŠ Fryšták.
• RMF v souvislosti s jubileem 100 let
od založení (vzniku) organizace (spolku)
včelařů ve Fryštáku souhlasí s udělením pamětních listů, a to: Českému
svazu včelařů, o. s., ZO Fryšták, a jejím
členům J. Hefkovi, K. Krajčovi, Ing. J.
Dofkovi, Ing. R. Modlitbovi a Mgr. J. Hrabíkové jako výraz poděkování za mimořádnou práci v oblasti chovu včel a rozvoj včelařství na Fryštácku a souhlasí
s ﬁnančním zabezpečením (občerstvení) slavnostní výroční schůze.
• RMF doporučuje ZMF delegovat jako
zástupce města na zasedání výroční
valné hromady Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, v. o. s.,
v likvidaci, zastupitele p. B. Konečného,
Fryšták.
• RMF bere na vědomí sdělení p. R.
Šiřiny, obyvatele DCHB Fryšták, ve věci

transformace tohoto zařízení, převodu
z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města a přípravy uzavírání nových
nájemních smluv bez připomínek.
• RMF bere na vědomí žádost části
občanů m. č. Fryšták – Vítová o úpravu jízdního řádu – zajištění dopravní
obslužnosti této místní části a ukládá
místostarostovi zajistit projednání této
žádosti v Osadním výboru Vítová za
účelem vydání stanoviska k této žádosti pro potřeby jejího dalšího řešení v zastupitelstvu města.
• RMF bere na vědomí nabídky ﬁrem
MARANDIS, s. r. o., Bílovec a Optimal
energy, a. s., ve věci poradenství v
oblasti nakládání s energiemi a úspor
s tím, že ukládá Ing. S. Velikovskému,
CSc., zohlednit tyto nabídky v rámci
analýzy nakládání s energiemi.
• RMF nereﬂektuje na žádost p. R. Svačiny, Fryšták, o snížení ceny nájmu za
užívání nebytových prostor v objektu Víceúčelové zařízení Šenk v Horní Vsi,
a to vždy (každoročně) v období leden
až duben o padesát procent, a ukládá
Ing. M. Kasalovi zajistit cenovou nabídku na možnou výměnu výplní čelního
(vstup.) otvoru tohoto objektu.
• RMF schvaluje ke dni 31. 1. 2012
zveřejnění návrhu uzavření Dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor ze dne 2. 3. 1999 ve sdruženém objektu č. p. 386 na ul. Souhrady,
mezi městem Fryšták, a společností
Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, kterým se nově upřesňují
prostory využívané nájemcem.
• RMF bere na vědomí žádost společnosti Pohřební služba Bohumír Přibylák,
s. r. o., o pronájem části pozemku o ploše 18 m² před domem č. p. 35 na ulici
6. května na pozemku p. č. 474/1 k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem vy-

hrazení stálého parkovacího místa pro
zásobování skladových prostor s tím, že
tato žádost bude řešena v návaznosti
na rozhodnutí zastupitelstva o případném řešení zřizování stálých parkovacích míst formou vydáním OZV.
• RMF bere na vědomí zprávu o havárii
rozvodů vody v 1. PP objektu Zdravotního střediska Fryšták dne 27. 1. 2012
a z důvodu eliminace škod na majetku
města i nájemců pověřuje Ing. M. Kasalu, vedoucího OSMM, v souladu s ust.
čl. č. 3 bod č. 3.4 interní směrnice č.
2/2011 - Postup zaměstnanců MF při
organizaci veřejných zakázek města
Fryštáku neprodleným zajištěním dodavatele odstranění této havárie.
• RMF bere na vědomí žádosti o poskytnutí ﬁnanční podpory neziskovým
organizacím - žádost Nadačního fondu
pro opuštěné děti Rozum a cit a žádost
Nadace pro transplantaci kostní dřeně
s tím, že rada města doporučuje řešit
tyto žádosti v návaznosti na schválení
tzv. Sociálního fondu města.
• RMF bere na vědomí ukončení platnosti smlouvy o umístění reklamního
zařízení na sloupu veřejného osvětlení ze dne 17. 5. 2006, uzavřené mezi
městem Fryšták a fou IVOS Zlín, s. r.
o., se sídlem Fryšták, a to ke dni 29. 2.
2012 – v návaznosti na jednostrannou
výpověď této smlouvy.
• RMF nedoporučuje ZMF schválení
bezúplatného převodu pozemků p. č.
239, p. č. 241 a p. č. 245, vše v k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
• RMF nedoporučuje ZMF schválení
prodeje pozemků (sousedících s poz. p.
č. 39 a 40, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták)
na ulici Jiráskova a Pekárkova panu
V. Foretovi, Fryšták, a to z důvodu dosud nedořešeného dalšího dobudování
nové infrastruktury v celé lokalitě.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

OZNÁMENÍ
o společném jednání o návrhu územního plánu města Fryšták.
Městský úřad Fryšták, odbor výstavby, jako pořizovatel plánovací dokumentace
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 50 odst.
2 stavebního zákona společné jednání o návrhu Územního plánu Fryšták, které se
koná v obřadní síni radnice, nám. Míru 43, dv. č. 101 MěÚ Fryšták, dne 20. 3.
2012 (úterý) v 9 hodin.
Předmětem řešení návrhu územního plánu je správní území města Fryšták vymezené katastrálními územími Fryšták, Horní Ves, Dolní Ves a Vítová. Návrh nového
Územního plánu Fryšták je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 20. 3. 2012 do
19. 4. 2012 na Odboru výstavby MěÚ Fryšták (dveře č. 205). Návrh Územního plánu
Fryšták bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.
frystak.cz.
Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání,
tj. do 19. 4. 2012. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné
důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. Sousední
obce mohou ve stejné lhůtě uplatnit své připomínky. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Po tuto dobu je návrh k nahlédnutí u pořizovatele. Svá stanoviska a připomínky
podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták.
Ing. arch. Jan Kudělka, vedoucí odboru výstavby

UPOZORNĚNÍ
Finanční úřad ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání fyzických
osob za zdaňovací období roku 2011
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 26. 3. do 2. 4.
2012, a to denně od 8 do 18 hodin.
Úřad bude otevřen i v sobotu 31. 3.
2012 od 8 do 12 hodin.
Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích
v působnosti Městského úřadu Fryšták,
budou pracovníci Finančního úřadu ve
Zlíně poskytovat potřebné informace
a budou od nich vybírat daňová přiznání ve dnech 14. a 28. března 2012
v době od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin
v prostorách budovy Městského úřadu
Fryšták.

UPOZORNĚNÍ
NADLIMITNÍ KONCENTRACE MINERÁLNÍCH VLÁKEN V OBJEKTU MŠ FRYŠTÁK
Dne 16. 2. 2012 byli zástupci Mateřské školy Fryšták a Města Fryšták seznámeni s výsledky laboratorní analýzy vzorků
ovzduší, které byly v Mateřské škole Fryšták odebrány v rámci kontroly vnitřního prostředí této mateřské školy, provedené
Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
Na základě předložených výsledků znečištění vnitřního prostředí objektu mateřské školy (Komenského 344) Město Fryšták
sděluje, že početní koncentrace samotných azbestových vláken byla ve všech vzorcích pod mezí detekcí použité metody. Znamená to, že nebyla prokázána přítomnost zdraví nebezpečných azbestových vláken. Hygienická závada spočívá tedy pouze
v nadlimitní koncentraci minerálních vláken, která nejsou karcinogenní.
I přes tuto zjištěnou skutečnost Rada města Fryštáku při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták plně akceptuje doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a s platností od 18. 2. 2012 rozhodla
v zájmu prevence zdraví všech dětí navštěvujících výše uvedené zařízení o uzavření celého objektu mateřské školy, třebaže
nadlimitní koncentrace minerálních vláken byla detekována pouze ve 2. nadzemním podlaží. Toto opatření bude platné do
doby, než bude akreditovanou laboratoří prokázáno splnění limitních hodnot stanovených příslušnou vyhláškou.
Na základě výše uvedených skutečností Rada města Fryštáku, která zasedla neprodleně po obdržení výsledků měření
(16. 2. 2012 v 18.00) ustanovila pracovní skupinu, která se zabývá řešením vzniklé situace, a připravila tato následující
opatření:
– neprodlené informování rodičovské veřejnosti o rozsahu problému a způsobu
jeho řešení;
– zajištění prostor pro dočasné náhradní
umístění dětí mimo objekt školky;
– zajištění detekce příčin a zdrojů znečištění u akreditované externí ﬁrmy;
– následné zajištění realizace prací vedoucích k odstranění vzniklé hygienické
závady, a to dle doporučení odborníka
v oboru – cestou kvalif. externí ﬁrmy.
Starosta města Mgr. Lubomír Doležel
si uvědomuje, že odstranění této hygienické závady přinese rodičům dětí jisté
komplikace, vyzývá však rodičovskou
veřejnost ke konstruktivní spolupráci
a děkuje za pochopení při řešení této citlivé záležitosti.
Fryšták 17. 2. 2012
Mgr. Pavel Nášel, tiskový mluvčí MF
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Rozpočet Města Fryšták na rok 2012
PŘÍJMY

Název

třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Rozpočet schválený (v tis. Kč)
28,079
2,398
0
12,184

PŘÍJMY CELKEM

42,661

VÝDAJE

Název

Rozpočet schválený (v tis. Kč)

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

Ozdravování zvířat a plodin
Ostatní zemědělská činnost
Lesní hospodářství (všeob. výdaje)
Lesní hospodářství - správa
Silnice
Chodníky
Provoz veř. silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
Ost. záležitosti v sil. dopravě
Vodovody - pitná voda
Kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Divadelní činnost
Hudební činnost
Kino
Knihovna
Vydavatelská činnost
Kronika
Obnova kulturnch památek
Rozhlas
Ostatní sděl. prostředky (FL)
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
Sport. zařízení v maj. obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času mládeže
Ost. zájmová činnost a rekreace
Pomoc zdravotně postiženým
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Technické služby
Sběr a svoz komunálního odpadu
Vzhled obcí a veřejná zeleň
Chráněné bydlení
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Ost. činnosti v integr. záchr. systému
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce
Výdaje z ﬁnančních operací
Finanční vypořádání minulých let
Ost. neinvestiční transfery

VÝDAJE CELKEM
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
8123
8124

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostř.

FINANCOVÁNÍ

90
30
105
20
4,379
403
300
66
85
170
705
850
3,400
30
189
76
1,110
190
73
530
105
362
219
261
20
560
27
50
173
1,180
1,460
160
708
11
4,160
3,385
288
200
53
597
15
1,390
13,716
100
630
10
20
42,661
0,00
2,553
-2,500
53.00

Komentář k OZV č. 1/2011
– o místním poplatku za komunální odpad
(byla zveřejněna ve FL 1/2012)
PROKAZOVÁNÍ OSVOBOZENÍ A ÚLEV
1. Důvody pro osvobození uvedená v čl. 6 se prokazují takto:
a) potvrzením tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele
(školy), potvrzením o pobytu nebo kopií cestovního dokladu, zahraničního řidičského průkazu či průkazu pojištěnce,
b) potvrzením obecního úřadu příslušné obce o zaplacení místního poplatku za odpad nebo smlouvou o pravidelných platbách za
ukládání odpadu, kopií platné nájemní smlouvy (v níž je výslovně
uvedena platba za svoz odpadu),
c) potvrzením, vydaným příslušným zařízením,
d) poplatníci nejsou povinni správci poplatku vznik nároku na
tento druh úlevy oznamovat ani prokazovat,
e) předložením průkazu ZTP (tato úleva platí jen pro děti)
g) poplatníci nejsou povinni správci poplatku vznik nároku na
tento druh úlevy oznamovat ani prokazovat.
2. Důvody pro úlevy uvedené v č. 7 se prokazují takto:
a) poplatníci nejsou povinni správci poplatku vznik nároku na
tento druh úlevy oznamovat ani prokazovat,
b) a c) potvrzením příslušného školského zařízení
3. Doklad prokazující nárok na osvobození či úlevu musí být
předložen v originálu a vyhotoven v českém jazyce nebo k němu
musí být připojen překlad textu dokladu v českém jazyce; správce
poplatku je oprávněn požadovat i úředně ověřený překlad textu
dokladu. Z dokladu prokazujícího nárok na osvobození musí být
rovněž jednoznačně patrná délka nepřítomnosti poplatníka na území města v příslušném kalendářním roce.
4. Úleva či osvobození od poplatku se vztahuje na daný kalendářní rok, ve kterém byly důvody pro poskytnutí úlevy či osvobození řádně oznámeny a prokázány. V případě trvání důvodů pro poskytnutí úlevy či osvobození i v následujících kalendářních letech
je poplatník povinen každoročně tyto důvody opětovně oznámit
a prokázat ve lhůtách stanovených touto vyhláškou; to neplatí
v případech, kdy tato vyhláška stanoví, že nárok na úlevu či osvobození není nutno oznamovat a prokazovat.
5. Poplatník provede oznámení nároku na úlevu či osvobození od poplatku písemně nebo ústně do protokolu. K oznámení je
možno využít formulář dostupný u správce poplatku nebo na internetových stránkách města www.frystak.cz.
Nelze použít Čestné prohlášení.
6. Pokud jsou splněny podmínky nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku jen po část kalendářního roku, náleží úleva či
osvobození od poplatku jen za tuto část kalendářního roku.
7. Vznikne-li nárok na úlevu či osvobození od poplatku v průběhu příslušného kalendářního roku, je poplatník povinen oznámit
a prokázat správci poplatku vznik nároku na úlevu či osvobození od
poplatku vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.
8. Pokud poplatník neoznámí a neprokáže nárok na úlevu či
osvobození od poplatku ve lhůtách stanovených touto vyhláškou,
pak nárok na úlevu či osvobození od poplatku pro příslušný kalendářní rok zaniká a poplatník je povinen uhradit poplatek v plné
výši; to neplatí v případech, kdy tato vyhláška stanoví, že nárok
na úlevu či osvobození není nutno oznamovat a prokazovat.
Dotazy a informace k uvedené vyhlášce a prokazování úlev
či osvobození podá
Ivana Plšková
MěÚ Fryšták, dveře č. 217,
tel. 577 911 051
e-mail: i.plskova@frystak.cz.
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Výběrové šetření životních podmínek domácností 2012
Český statistický úřad organizuje v roce 2012 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 EU-SILC 2012 (Životní
podmínky 2012), které navazuje na předchozí ročníky tohoto
šetření.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30
evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky
v 10 712 domácnostech, z nichž se 7 112 zúčastnilo šetření
již v předcházejících letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Ve
Zlínském kraji je do tohoto šetření zahrnuto 601 domácností
v 50 obcích.
Šetření proběhne ve dnech od 25. února do 13. května
2012 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném
bytě obvyklé bydliště.
Odborně vyškolení pracovníci ČSÚ – tazatelé se budou

prokazovat průkazem tazatele, který je platný jen ve spojení
s občanským průkazem a příslušným pověřením, které je
opravňuje k provedení tohoto šetření „Životní podmínky 2012“
a které jim vydá Krajská správa ČSÚ ve Zlíně, nebo průkazem
zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů.
Získaná data jsou důsledně chráněna podle požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona
o státní statistické službě.
Prosíme, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je
odkázali na vedoucí terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně Ing.
Barboru Žídkovou, tel. 577 004 956.
Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci
při tomto zjišťování.

POZVÁNKA
„Kdyby chleba nebylo,
kdyby slunce nebylo,
kdyby všechny vody vyschly,
kdyby stromy navždy uschly,
maminčino dobré srdce
svět by opět stvořilo.“
U příležitosti Mezinárodního dne žen srdečně zveme všechny spoluobčany
k přátelskému posezení s hudbou a recitací nazvanému ČAS RŮŽÍ.
Koná se ve čtvrtek 8. března 2012 v 16 hodin ve školní jídelně ZŠ Fryšták
– vstup ze zadní strany od hřiště.
K tanci i poslechu zahraje „Vítovecká 1“ a o kulturní program se postarají
PhDr. Česlav Zapletal a Ing. František Odstrčil.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Pro všechny ženy bude připravena
malá pozornost.
Na Vaši účast se těší členové místní organizace ČSSD Fryšták a jejich hosté.

Pozvánka
Český svaz včelařů, o.s., základní
organizace Fryšták a Klub důchodců
Fryšták pořádají ve středu 28. března
2012 od 17 hod. v jídelně Penzionu ve
Fryštáku přednášku

VČELÍ PRODUKTY
A APITERAPIE.
O svých zkušenostech s využitím
včelích produktů při přírodní léčbě bude
přednášet praktická lékařka, učitelka
včelařství, dlouholetá včelařka a přední český odborník na apiterapii MUDr.
Jana Hajdůšková.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Vstupné dobrovolné.

BÁBOVKY BUDOU
Všem, kteří rádi pečou, oznamuji,
že Výstava bábovek, čajového pečiva,
kávových a čajových servisů bude ve
školní jídelně ve dnech 25. a 26. března 2012.
Své exponáty můžete nosit do
školní jídelny již v pátek 24. března od
14 hodin.
Mohou to být výtvory masové, máslové, huspeninové i makové, aspikové
i oříškové, ovocné i nadívané, slané
i sladké atp.
Prosím však, ke každému vystavenému předmětu přineste recept. Nádobí si laskavě podepište.
Děkuji a už se těším na to, jak se
nám ve Fryštáku vydaří 3. ročník zajímavé a voňavé výstavy.
SK
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Vážený pan
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města Fryštáku
nám. Míru 43
763 16 FRYŠTÁK
Praha 31. ledna 2012

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto,
Dovolte mi, abych Vám a Vaším prostřednictvím všem občanům Vašeho města ze
srdce poděkovala za upřímné projevy soustrasti. Spontánní účast veřejnosti mě přesvědčila o tom, že myšlenkový svět, občanské postoje i politická rozhodnutí Václava
Havla zůstávají hodnotou pevně spojenou s našimi novodobými dějinami. Hodnotou,
kterou – jak věřím – nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která dokáže v důležitých
okamžicích silně zaznít. Bude-li to skutečně tak, považovala bych to za nejlepší ocenění jeho díla a jsem dojata tím, jak se občané Vašeho města k němu přihlásili.
Vaše
Dagmar Havlová

MATEŘS K Á

Š KO L A

Rád bych touto cestou poděkoval za
rychlou pomoc panu Radku Dupalovi
a ing. Moravcovi. Ve čtvrtek 16. února
jsem se svým vozem uvízl v závěji na komunikaci mezi Žabárnou a Lukovečkem
při pravidelném rozvozu denního tisku.
Díky telefonické pomoci pana Dupala a odtažení ze zasněžené silnice vozem ing. Moravce se celá, pro mě velmi
nepříjemná záležitost obešla bez větších problémů. Je vidět, že mezi námi
stále žijí ochotní a obětaví lidé připravení nezištně pomoci lidem v nouzi. Ještě
jednou moc oběma děkuje
Karel Staněk, Fryšták.

F RYŠTÁK

e - mail: msfr ystak@seznam.cz • tel. 577 911 157
Mateřská škola Fryšták,
p. o.,
Komenského 344,
Vás zve s dětmi předškolního věku
na

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2012/2013.

Vesele bylo na karnevalu
Ředitelka Mateřské školy Fryšták
vyhlašuje na základě
zákona 561/2004 Sb. § 34 odst. 2,
zápis k předškolnímu vzdělávání,
který se uskuteční

v úterý 13. března 2012
od 13 do 16 hodin
v ředitelně školy.
Upozornění: Pro provedení žádosti
k předškolnímu vzdělávání je třeba
vzít si s sebou rodný list dítěte.
Bc. Ilona Staňková
ředitelka Mateřské školy Fryšták

V sobotu 11. 2. se v sále ZDV Fryšták konal dětský karneval, který uspořádalo
o. s. Věneček při MŠ Fryšták. Do kulturního programu jsme zvolili fryštácký klub
tai-či a věřte, že se bylo na co dívat. Jejich úvodní vystoupení s vějíři ohromilo celý
sál. Také sestava s meči měla své kouzlo. Veselo bylo i u společného cvičení členů
klubu s dětmi.
Letos se sešlo rekordních 180 dětí v pestrobarevných maskách, a tak to porota
s výběrem deseti nejhezčích a nejnápaditějších masek vůbec neměla jednoduché. Nakonec bylo vybráno ještě dalších 20 dětí, které dostaly speciální dárek.
A stejně nikdo nepřišel zkrátka, na závěr celého karnevalu dostaly všechny děti
malý balíček jako poděkování za účast. Celé odpoledne bylo plné hudby, společných
tanců a soutěží.
Chtěla bych poděkovat místnímu klubu tai-či za krásné vystoupení, místní policii
za ochotu a povození vítězů v policejním voze. Také moc děkuji všem, kteří pomohli
při přípravě a konání celé akce. Největší poděkování posílám všem našim sponzorům, kteří jakkoliv přispěli a tím podpořili tento dětmi oblíbený karneval. Ještě
jednou všem moc děkuji.
Za o. s. Věneček
Z. V.
Fotograﬁe a seznam sponzorů najdete na www.venecek.cz
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První jarní den

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2012/2013
Dne 7. 2. 2011 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2012/2013
v budově přístavby Základní školy ve Fryštáku. Budoucí prvňáčky přivítaly hned
u vchodu žákyně 9. tříd, které pomáhaly paním učitelkám z prvního stupně s organizací zápisu. Malí prvňáčci absolvovali rozhovor s paní učitelkou, při kterém
prokázali, že už mají všechny předpoklady stát se úspěšnými žáky v příštím školním
roce. Při odchodu dostal každý žáček drobnou odměnu, pamětní list a omalovánku.
Všechny děti byly moc šikovné a zvládly tento důležitý životní krok na jedničku. Celkem se dostavilo k zápisu 44 dětí, z toho 41 z Fryštáku, 2 děti z Lukovečka a jedno
dítě ze Zlína. O odklad školní docházky požádalo celkem 9 rodičů. Do prvních tříd
bylo tedy zapsáno 35 dětí.
Na budoucí prvňáčky se moc těšíme a chceme jim popřát hodně úspěchů ve
studiu a ať se škola pro ně stane místem na které budou mít po celý život krásné
vzpomínky.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták

První jarní den se vydaří.
Bude to přímo klasický jarní den.
Paprsky slunce – teplé a jasné
budou rámovat černými obrysy
bledou zeleň stromů.
Drobné bílé obláčky
v prostoru modré oblohy
se spolu s příjemnými zvuky jara
budou vznášet kolem mne.
Kohout kdesi zakokrhá,
sekačky na trávu budou hrčet u sousedů,
nůžky uspěchaně cvakat
až budou přistřihovat živý plot.
Nad tím vším bude bzučet letadlo.
Bude to den stvořený
k věšení bílého vypraného prádla.
Den k rytí zahrady,
den k vyzkoušení kolečkových bruslí,
k jízdě na kole.
Bude to nádherný
první jarní den ve Fryštáku.
-sk-

Smutný plyšák
Aneta Hamrlíková
Smutný plyšák v obchodě, sedí tam na
velrybě. / Sedí vedle panenky, co oči má
jak pomněnky. / Je to pejsek černý, kdo u
něho není? / Jeho velký kamarád, co by ho
měl trochu rád. / Přijde chlapec k obchodu,
uvidí tam pejska. / Mámo, táto, toho chci!
I bez vážných důvodů. / Táta nechce ani slyšet, máma se však přimlouvá. / Tak ho vezmem, je to pejsek, nechcem přeci velblouda.

Recitační soutěž žáků II. stupně
Každý rok pořádáme na naší škole
„literární odpoledne“ plné krásných veršů a úryvků z děl z oblasti prózy. Letošní ročník recitační soutěže se konal 9.
února.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií - na mladší žáky (6. a 7. ročníky)
a na starší žáky (8. a 9. ročníky). Porota
hodnotila v rozmezí 1–5 bodů. Soutěže
se zúčastnilo 14 dětí z první kategorie
a 17 dětí z druhé kategorie.
Vítězové dále postupují do okrskového kola, které se uskuteční v první
polovině března na Základní škole v Kašavě.
Všichni recitátoři předvedli vynikající výkony, proto bych chtěla na závěr
ještě jednou všem děvčatům a chlapcům poděkovat za přípravu, výběr textu
a nasazení, se kterým v tento den vystoupili. Již nyní se všichni těšíme na
další ročník této oblíbené soutěže, která nás čeká příští školní rok.
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Výsledky školního kola:
I. kategorie
1. místo: Barbora Šlampová, VI. B
2. místo: Zuzana Hanačíková, VII. A
3. místo: Petra Zálešáková, VI. B

II. kategorie
1. místo: Nnamdi Okonkwo, VIII. B
2. místo: Jan Rajndl, IX. B
3. místo: Eliška Němcová, IX. B
Cena diváků: Petra Konečná, VIII. B
Mgr. Daniela Floriánová

FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2012

Březen nemá břehy

Výsledky recitační soutěže žáků I. stupně ZŠ Fryšták,
konané dne 14. 2. 2012
1. třídy 1. místo: Tereza Pšejová
2. místo: Simona Špaňhelová
3. místo: Anna Machová
2. třídy 1. místo: Radoslav Šťastný
2. místo: Kateřina Skaličková
3. místo: Johana Branná
3. třídy 1. místo: Lucie Čepická
2. místo: Ondřej Večeřa
3. místo: Zuzana Skaličková
4. třídy 1. místo: Marie Kučerová
2. místo: Jiří Hrabík
3. místo: Michaela Hrbáčková
5. třídy 1. místo: Martina Škrabánková
2. místo: Jakub Lautenkranc
3. místo: Hana Vicherková

Úspěch našich žáků v dějepisné olympiádě
1. února se v jedné ze zlínských škol uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Zadání letošního ročníku znělo: V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení. Jak je z názvu patrné, museli soutěžící prokázat znalosti z oboru numismatiky, přehled a vývoj v oblasti platidel a mincovnictví od starověku po současnost.
Naši školu vynikajícím způsobem reprezentovali žáci Jan Rajndl a David Doležal
z 9. B. Touto cestou jim chceme ještě jednou poděkovat za vzornou reprezentaci
naší školy a zároveň popřát hodně úspěchů do další fáze soutěže.
TN

Je širý oceán. V jakém ohledu?
Přece ve čtenářském. Nachází se totiž mezi sněhem a rozkvetlými větvemi, a skýtá tak šanci obracet různými
tajemstvími voňavé stránky. Růzností
pak oplývají i ti, kdo je obracejí, tedy
čtenáři. Věk, vzrůst, zájmy, zkušenosti… pestrých loděk čtenářských osobností je bezpočet. A vlny šumí nedaleko. Dámy a pánové, vyplujmež!
Co Vás čeká v březnu v knihovně?
Mohu prozradit, že ostrůvků bude několik a včas se o nich dozvíte (z našich
stránek frystak.knihovna.cz nebo
třeba z hlášení městského rozhlasu).
Vzhledem k tomu, že SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků),
autor zasvěcení měsíce března čtenářům, volil letošní podtitul poněkud vícekaloricky (má tuto podobu: „Sladký
život s knihovnou“), možná i něčeho
takto naloženého se dočkáte…
Dveře knihovny jsou Vám otevřeny, můžete přijít posedět, počíst si,
porozprávět. Nějaké to občerstvení
se vždycky najde ;-) A strava duševní?
Je jí dostatek, i té nedávno navařené,
konec konců za loňský rok u nás své
bydlení nalezlo takřka 450 nových titulů…
Ti ze čtenářů, kterým doma zůstávají knihy déle, než stanovuje čtenářský řád (po dvou prodlouženích nejvýše 3 měsíce), nepochybně uvítají, že
po celý měsíc budou moci tyto knihy
vracet, aniž bychom po nich vyžadovali poplatek z prodlení. To je vskutku
nebývalá nabídka. Když ony ty břehy
březnu nesluší.. :-)
Za knihoplavce
Jan Krčma
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Obec Lukoveček má nový územní plán
Od 1. ledna 2012 nabyl účinnosti nový územní plán obce
Lukoveček, na jehož vypracování poskytl Zlínský kraj dotaci
ve výši 201.000 Kč. Nabytím účinnosti Územního plánu Lukoveček – Opatření obecné povahy č. 1/2011 pozbývá platnosti
územní plán obce Lukoveček schválený zastupitelstvem obce
dne 12. 6. 2000.
Z důvodu osamostatnění obce Lukoveček, dále vzhledem
k částečně změněným podmínkám v území a potřebě stanovení nové urbanistické koncepce a současně v souvislosti
s platností nového stavebního zákona od 1. 1. 2007 rozhodlo
Zastupitelstvo obce Lukoveček v roce 2010 o pořízení nového
územního plánu. Novému územnímu plánu předcházelo zpracování podkladového materiálu „Průzkumy a rozbory“, který
byl základním předpokladem pro kompetentní rozhodování
na základě dokonalé a objektivní znalosti současného stavu
obce Lukoveček v komplexní sumarizaci maxima objektivních
informací o území obce. Správní území obce Lukoveček bylo
řešeno v souladu se zásadami územního rozvoje Zlínského
kraje. Požadavky z tohoto materiálu byly zapracovány do řešení územního plánu v návaznosti na rozvojové programy
a koncepce Zlínského kraje.
Zpracovatelem územního plánu Lukoveček a nedílné součásti koncepce "Průzkumy a rozbory" je Ing. arch. Vladimír
Dujka. Plán je zpracován v souladu se zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu a plně akceptuje požadavky vzešlé ze

společného jednání. Vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek
pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel v území. Chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Jsou zohledněny jak ochrana
přírody, tak i hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel. Při využití ploch pozemků plán vychází ze zásady hospodárného využívání zastavěného území obce. Územní
plán řeší také požadavky na ochranu biologické rozmanitosti
a kvality životního prostředí. Jsou v něm vymezeny plochy
územních systémů ekologické stability a jsou stanoveny podmínky k zajištění ekologických funkcí krajiny. Navržené řešení
umožňuje rozvoj různých forem cestovního ruchu, umožňuje
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury. Jsou v něm navržena protierozní a protipovodňová opatření, byla respektována stanovená záplavová území. Návrh technické infrastruktury
je řešen v souladu s nadřazenou koncepcí rozvoje vodovodů
a kanalizací.
V rámci řešeného katastrálního území obce je navrženo takové uspořádání území, které umožňuje jeho optimální
využívání při zachování jeho hodnot. Nový územní plán obce
Lukoveček jako dílo rozsáhlých změn celého katastrálního
území obce bude v příštích letech ovlivňovat další rozvoj obce
Lukoveček.
Ing. Ludvík Nejedlý
starosta obce Lukoveček

Vítová – košt slivovice

POZVÁNKY

V sobotu 28. ledna 2012 se ve Vítové konal 3. ročník koštu slivovice.
Na akci se sešlo 18 degustátorů-porotců, kteří hodnotili 14 vzorků slivovice.
Na 3. místě skončila slivovice pana Petra Ernesta, 2. místo obsadila slivovice
pana Jirky Daňka a 1. místo získala slivovice slečny Aleny Bačůvkové. Cenu útěchy v podobě domácích povidel si odnesl pan Ladík Mikl.
Jako každý rok jsme také soutěžili o nejlepšího degustátora a tím se letos stal
Jirka Daňek. Akce se všem líbila, takže za rok opět na shledanou!

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
Lukoveček-Fryšták
zve všechny své členy
na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se bude konat 17. března 2012
v Obecním domě v Lukovečku.
Začátek je ve 14 hod.
Srdečně zve výbor zahrádkářů.
•••
Občanské sdružení
Dobrá nálada Vítová
Vás srdečně zve na
4. ročník
VÍTOVECKÉ ŠIPKY 2012.
Akce se koná v sobotu 24. března
v 17 hodin ve VÚB Vítová.
Startovné je 50 Kč
Znovu proběhne i Dětská šipka.
Občerstvení je zajištěno.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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Klub maminek

– BŘEZEN

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Pravidelné úterky od 9 do 11 hodin:
16. 3. Canisterapie, terapie psí láskou, host: Renata Hejtmánková.
13. 3. Návštěva Městské knihovny Fryšták, sraz v 9.30 u knihovny.
20. 3. Těšíme se na svátky jara. Výměna receptů a velikonoční tvoření.
27. 3. Akce a výhody VZP, host: Světlana Večeřová.
Tvoření pro širokou veřejnost
14. 3. (středa) od 17 hod.
Pletení z pedigu zaměřené na Velikonoce, materiál zajištěn.
23. 3. (pátek) od 18 hod.
Velikonoční tvoření s aranžérkou
Janou Kovalovou, materiál zajištěn.

JARNÍ DÍLNA
pro zvídavé a tvořivé děti
Těšíte se na jaro, děti? My ano. Můžeme ho společně přivítat v sobotu
31. března od 9 do 12 hodin ve zdejším
klubu maminek.
Budeme si vyprávět o této roční
době, jejich zvycích a tradicích (Velikonoce). Budeme si také hrát a hodně tvořit! Těší se na Vás Míša s Renčou.
Více informací na e-mailu
mi.nu@centrum.cz.

Sobotní masopust s dětmi, aneb Taková malá teoretická přípravka dětí na
„Vodění medvěda“ ve Fryštáku!

MYSLIVCI DĚTEM
Na podzim uspořádali dolnoveští myslivci 2 besedy pro 120 žáků
1. stupně ZŠ Kvítková ze Zlína.
Besedy se uskutečnily na myslivecké chatě Lindáč ve Fryštáku. Členové
mysliveckého sdružení žáky seznámili
s druhy zvěře, které u nás žijí, a objasnili jim práci myslivců. Děti také měly
možnost zhlédnout různé druhy trofejí
a vycpanin.

Dále se žáci dověděli, jak se pečuje
o zvěř během roku a která myslivecká
zařízení mohou v lese vidět.
Realizací těchto besed chtěli myslivci poděkovat žákům školy za nasbírání
téměř 800 kg kaštanů určených pro krmení zvěře.
Protože se besedy setkaly s velkým
zájmem, rozhodli se členové MS Dolní
ve Fryštáku v těchto osvětových akcích
pokračovat i v letošním roce.
JJ
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Všechno konejme pro spásu duší našich blízkých i těch,
které nám Pán Bůh pošle do cesty.
P. Ignác Stuchlý
Kronika oratoře (35.)
(školní rok 1941–42)
Ačkoliv oratoř fungovala po dobu
prázdnin, přesto s větší vervou a s větší chutí jsme se dali po prázdninách do
práce. Na začátku školního roku, jak
bývá zvykem v našich oratořích, konalo
se triduum. Po promluvě a sv. požehnání následoval v oratoři pohyblivý ﬁlm. Tridua se zúčastnilo dosti velké množství
chlapců, jak dosvědčuje fotka v albu.
Po triduu jsme vjeli plnou parou do práce. Sil bylo málo. Ředitelem byl P. Veselý, výpomocným p. Doležal a v neděli
také p. Hlavatý. P. Veselý byl ředitelem
až do března, kdy odjel do Ořechova.
V polovici října nastala však změna mezi
asistenty. Namísto p. Doležala přišel
p. Kůdela a namísto p. Hlavatého zase
p. Doležal. V tom se však nic nemění.
Poněvadž bylo pro hry v místnostech
ještě teplo, trávili jsme dny na dvoře.
Chlapci si rádi zahráli házenou, vyzývanou, prapor, četníky, vyvolávku a byli
též nadmíru spokojeni, když si mohli
občas zakopat s menším míčem. Začali jsme také hrát s novými kuželkami,
které nám daroval p. Sitka. Změna je
vždy dobrá.
V neděle a ve svátky bývala pravidelně oratoriánská mše sv., při níž chlapci
se chovali velice vzorně. Při mši sv. nás
doprovázel na harmonium bývalý oratorián Rudolf Doležal. Odpoledne býval
vždy katechismus, sv. požehnání a potom, bylo-li pěkné počasí, šli jsme na
vycházku do lesů. Bylo-li však špatné
počasí, měli jsme světelné obrazy nebo
pohyblivý ﬁlm, který se všem líbil nebo
sportovní zábavy nebo divadlo atd.
Poněvadž se blížil svátek p. ředitele P. Mrtvého, cvičili jsme pěkný dialog. Objednali jsme též několik divadel
z Prahy – oratoriánů den ze dne přibývá.
28. 9. byla oratoriánská mše svatá se
společným sv. přijímáním. Kaple byla
úplně plná. Po mši sv. jsme šli všichni
blahopřát p. ředitelovi. Odpoledne jsme
byli na divadle chovanců „Kaplička na
Šumavě“. Při divadle účinkoval oratoriánský jazz. Během týdne vylíčil oratorián Bohuš Pekař malou oratoř, takže
nabyla krásného vzhledu.
Začátkem října počaly fungovat družiny Panny Marie a ministrantů. V druži-

ně ministrantské bylo dvacet a v družině Panny Marie deset chlapců. Družiny
udávaly tempo životu v oratoři. Schůze
se konaly pravidelně jednou týdně. 8.
prosince byla obláčka ministrantů. Konala se se vší slávou. Ministranti šli
s kleričkou a rochetkou na rukou průvodem z malé oratoře. Obřad oblékání konal pan ředitel P. Mrtvý. Počas obřadu
a potom též při mši sv. zpívali kvintáni
z ústavu pěkné vložky. Družiny pracovaly pilně až do března, kdy pro spálu byla
oratoř na 3 měsíce uzavřena.
Letos se úplně vžil ten krásný zvyk,
že chlapci při příchodu i odchodu pěkně
pozdravili a podali ruku. Rovněž neopomenuli se zastavit v kapličce na kratičkou návštěvu Nejsvětější svátosti. Před
večerními modlitbami se zpívala vždy
jedna sloka nějaké mariánské nebo jiné
písně. Každý měsíc se konalo cvičení
šťastné smrti. Krátká promluva se sv.
požehnáním, příležitost ke sv. zpovědi,
při tom bývaly také světelné obrazy.
V neděli pak bylo společné svaté přijímání.

Nové knihy na baru
Psychické problémy v dospívání: Dospívání – raná puberta a adolescence –
je období, když už se mladý člověk necítí jako dítě, a přitom ještě není dospělý.
Je to období plné emocí, které někdy zaplaví nejen dospívajícího člověka, ale
i jeho okolí a většinou samy odezní. Pokud se ale u dospívajícího projeví deprese
či porucha příjmu potravy, problém s přijetím vlastního těla, úzkosti nebo úvahy
o sebevraždě, měli bychom mu bez váhání podat pomocnou ruku. Psychické problémy ale mohou zůstat skryty, nemusíme o nich vědět a naše dítě se pak trápí.
Trénujte si mozek: Na 500 zábavných cvičení přináší víc než rozptýlení a možnost poměřit se s přáteli v „souboji mozků“. Pestrá sbírka úkolů pro každého
k procvičování slovní zásoby i verbální inteligence, logického myšlení, prostorové
představivosti, jednoduchých číselných operací a všeobecně užívaných zkratek
a symbolů obsahuje oblíbené přesmyčky, doplňovačky, číselné a logické řady
i další typy úloh ke zlepšení výkonu mozku a k plnému využití jeho potenciálu.
DVD – Pro velký zájem jsme znovu objednali V. Hroznolhotské etýdy. Je
to 2DVD, na prvním disku je etýda "Danajský dar" a na druhém "Taková léčivá romance", kterou jsme měli možnost zhlédnout živě. Nyní spolek Hrozen nacvičuje další kus a je v jednání jeho opětné vystoupení ve Fryštáku.
A pokud to nevíte, vězte, že 29. ledna vystoupil na prknech Slováckého divadla
v Uherském Hradišti. A tam, jak víme, jen tak někoho nepustí.
Na recepci je možné získat 2DVD ﬁlmu Don Bosco. Je to nejnovější ﬁlm o našem zakladateli, natočený v roce 2005. Již jsme ho nabízeli a nyní se jej podařilo
zvovu objednat!

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz

12

FRYŠTÁCKÉ LISTY 3/2012

Skákej, medvěde,
hojaja…

MALÝ SVĚT DIVADEL
30. a 31. března 2012
Vážení a milí,
rádi bychom Vás opět pozvali za bránu Malého světa. Již poosmé se v místním
kinosále budete moci vykoupat v divadelní lázni a naladit se na příjemné zvukové vlny. Program je pestrý, je z čeho vybírat. Opět můžete přijít jen na jednotlivá
představení, byť harmonicky více vyznívá celek. I tentokrát je možnost se aktivně
zapojit, připravena je rovněž „zvuková dílna“ – Setkání s koncovkou za přítomnosti zkušeného multiinstrumentalisty Marka Gondy. Dílna začne již v pátek od
16. hodiny a bude pokračovat i v sobotu dopoledne.
Festival v pátek zahájí Anežka Janátová přednáškou na téma „Stromy“. Ty
budou ústředním tématem následující divadelní hry Lucerna (Akademie Tabor,
Praha).
V sobotu slavnostně zahájíme krátkým představením „Pod“ Věry Janebové
(Theodora Praha).
Před eurytmickým představením (což ve Fryštáku ještě nebylo) Zlatý kolovrat
ukáží své umění fryštáčtí žongléři Juegos Tigris.
Poté nás čeká „Zápas v divadelní improvizaci“ uskupení O.L.I.V.Y. versus hosté.
Následovat bude výstup účastníků hudební dílny Marka Gondy, což bude
krásné novorozené překvapení.
Po něm zahájí své představení „Škola Malého stromu“ paní Iveta Dušková,
Petra Bílková a Pjér la Šé’z (Divadlo Cylindr, Praha). Jedná se o krásný poetický
příběh plný indiánské moudrosti.
Bránu letošního Malého světa uzavře představení Jurij, Máša, Oleg (Kosmos,
Zlín).
Máte-li zájem tkát s námi pavučinu jemného předivadelnictví, jste srdečně
zváni. Stačí přijít…
Za organizátory se těší
Jiří Sadila a Miroslava Knedlová.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy na 776 140 653.
Více informací na www.malysvet.sweb.cz.

Program a ceník:
• Pátek 30. 3.
16–19
Hudební dílna Marka Gondy I. – nutno se přihlásit předem.
19.30
Přednáška A. Janátové, 30 Kč.
20.00
Lucerna (Akademie Tabor, Praha), 90 Kč.
• Sobota
19–13
14.00
14.30
15.45
18.00
18.45
21.30
22.45

Tato písnička a mnoho jiných, veselých, masopustních, zněla z Dolní Vsi
přes Fryšták až do Horní Vsi. Bujaré
veselí, zpěv, tanec nás všech a hlavně
medvěda s každou paní domu, převzetí klíče od starobylého města Fryšták
z rukou starosty Mgr. L. Doležela,
s úředním souhlasem, že v sobotu 18.
února t. r. je povolen 2. ročník (ve skutečnosti 3. ročník, vidíte, už si děláme
legraci) masopustního veselí, plný taškařic, smíchu, srandiček, pojídání koblih, frgálů, sladkého i slaného pečiva,
ale hlavně pro dospělou krojovanou
populaci dostatek tekutin – minerálek,
ale i čirých „hostýnských kapek“, které
však musí být kompenzovány česnekovými jednohubkami, řízkem, uzeným,
klobáskou a v neposlední řadě i chlebem.
Ó, lide fryštácký, jak štědrá jsou tvá
srdce, jak otevřené jsou tvé dlaně. Kolik
z vás už čekalo na příchod „medvěda
s družinou“ s připraveným občerstvením,
s pěkným slovem, úsměvem, radostí,
že jsme váš dům nevynechali, že jsme
se mohli po sousedsku pobavit, pokecat, zasmát se. Ale co bylo na vás nejlepší? Všeho jste mnozí doma nechali
a přidávali jste se k nevázanému veselí a doprovodili nás až na konečnou.
Děkujeme, že nás doprovázeli členové
souboru Kašava, a to jak hudebníci,
tak zpěváci – mimochodem, představte
si, že jsme se museli před odchodem
z Dolní Vsi učit, za jejich doprovodu,
masopustní písně, které jsme vám pak
cestou zpívali. Děkujeme také panu
O. Doležalovi za alegorický vůz, který
vezl naše malé účastníky.
Jen pro zajímavost, vybralo se něco
málo přes 7 tisíc. Peníze budou uloženy na účtu. Později se rozhodne, komu
a kam přispějeme.
SK

31. 3.
Dílna Marka Gondy II. – nutno se přihlásit předem.
Slavnostní zahájení, 30 Kč.
Zlatý kolovrat (Theodora, Praha), 50 Kč.
Zápas v divadelní improvizaci, 60 Kč.
Marek Gonda a hosté, 40 Kč.
Škola Malého stromu (Cylindr, Iveta Dušková, Praha), 90 Kč.
JURIJ, MÁŠA, OLEG (Kosmos, Zlín), 40 Kč.
Film, 0 Kč.

Hudební dílna včetně vstupenky na celý festival – 550 Kč;
Pátek – celodenní 100 Kč;
Sobota – celodenní 240 Kč;
Vstupenka na celý festival 300 Kč.
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Začátek roku na Hrádku
Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, p.o.
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Tel. 577 911 209, mobil 734 685 168
koordinator@hradek-frystak.cz
www.hradek-frystak.cz

Nový rok začal stejně jako v obyčejných domácnostech nejen předsevzetími a vyslovením osobních přání.
Koncem ledna začaly probíhat schůzky
s rodiči a opatrovníky našich uživatelů,
neboť ruku v ruce s novým rokem přichází také změny, i když ne vždy milé,
neboť i sociálních služeb se dotklo mírné zdražování.
Ale i nepříjemné věci byly pro naše
uživatele vyváženy nikoli zlatem, ale
něčím podobně ryzím. Dostalo se nám
milého pozvání na Novoroční koncert
zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů
na zámek Nový Světlov. Díky sympatiím
pana majitele Ing. Novotného se naši
klienti vypravili na krásně a účelně zrekonstruovaný zámek, který je majiteli
využíván mimo jiné i k nejrůznějším kulturním akcím. Koncertním sálem je zde
nádvoří celoročně zastřešené prosklenou střechou, kde ani v zimě není zima
a v létě není horko. Sál pro pět stovek
hostů je bezbariérový a jsme rádi, že tak
máme i my možnost se více zapojovat
do kulturního a společenského života,
měnit žánry i podněcovat vkus našich
uživatelů. Proto jsme si vytáhli ze skříně tu nejlepší garderobu, abychom se
v souladu s místem konání a typem
akce také blýskli mezi návštěvníky,
kterými byli mimo jiné i zástupci naší
politické scény Zlínského kraje. Všichni přítomní se tak nechali unášet díly
známých mistrů i osobními dojmy z toho
krásného prostředí. Ani nepřízeň velmi
chladného počasí tak nezhatila nic na
tomto zážitku, cestu jsme zvládli v pořádku a koncert jsme si moc užili. Už
teď se těšíme na další pozvání a o to
příjemnější, protože si nás pan majitel
přeje mít pravidelně mezi svými hosty.
I v tomto roce nás čekají i tradiční
akce, které se vážou k různým událostem, ročním obdobím či myšlenkám,
kterými žijeme. I z těchto událostí bude-
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me dále přinášet rekapitulace, informace, prezentovat Hrádek, naše uživatele
i jejich dojmy.
Přesto, že stále kraluje Paní zima,
přejeme všem spoluobčanům slunce
alespoň v každém z nás, neboť se domníváme, že se máme stále na co těšit.
Světlana Šálková
vedoucí sociálního úseku

Husitské bohoslužby
ve Fryštáku
Církev československá husitská
obnovuje po více než čtyřiceti letech
bohoslužby ve Fryštáku.
Pravidelné husitské bohoslužby se
konávaly do roku 1966 ve škole, než
byly tehdejším režimem znemožněny.
Od neděle 5. 2. 2012 se bohoslužby
budou konat každou 1. a 3. neděli
v 10.30 hod. v sále katolické fary.
Slouží bratr farář Zdeněk Kovalčík ze Zlína, který tímto děkuje římskokatolické farnosti ve Fryštáku za
vstřícné poskytnutí bohoslužebných
prostor.
kow

OMRZLINY
Omrzliny jsou akutní místní poškození tkáně způsobené chladem při teplotách
pod bodem mrazu.
Nejčastější místo vzniku: horní a dolní končetiny, prsty, uši, nos
Příznaky a dělení:
1. stupeň – kůže je voskově bílá, může být lucidní (naﬁalovělá), chladná, necitlivá, při oteplování pokožky palčivě píchá.
2. stupeň – bílé až žluté zbarvení kůže, tvorba puchýřú, přechodné stádium
mezi vratným poškozením a nevratným poškozením, dochází ke ztrátě citlivosti.
3. stupeň – tvrdá "vosková" kůže, po pár dnech se projevuje úplným ztvrdnutím
postiženého místa a zčernáním, toto je nevratné poškození.
Kazuistika:
Anička (5 let) se ztratila v lese, byla velká zima, deset stupňů pod nulou. Rozběhlo se velké pátrání. Bohužel Anička byla objevena až několik hodin poté, co
se ztratila. Když ji její maminka našla, Anička necítila dolní končetiny, byly úplně
bezbarvé a pulsace v nich spíše nehmatná, na jedné z končetin se jí začal tvořit
puchýř.
Jak byste Aničce pomohli?
a) Dal bych jí napít alkoholu, možná bych jí aplikoval nějaka analgetika.
b) Propichl bych jí puchýř, potřel jej mastí a na postižené místo bych položil kus
látky.
c) Zabránil bych dalšímu ochlazování, masíroval bych okolí omrzlin.
d) Vložil bych postižené místo do podpaží a zavolala pomoc (RZP)
První pomoc:
– postižená místa nesmíme třít sněhem;
– přerušíme účinek chladu a vlhka;
– svlékáme a zouváme postižené místo velmi opatrně, protože hrozí strhnutí
puchýřů, a tedy i riziko vzniku infekce;
– postižený provádí aktivní pohyby postiženými končetinami;
– můžeme provádět masáž končetin v okolí postižení;
– postiženou oblast bez puchýřů můžeme ponořit na 30 minut do vody okolo
37–40 stupňů Celsia;
– postiženou plochu s puchýři kryjeme aseptickým krytím a udržujeme v teple;
– ošetříme přidružená zranění (zlomeniny);
– podáme postiženému teplý čaj s vitaminem C;
– provádíme protišoková opatření;
– improvizovaně zahříváme (např. vložením končetiny, prstů do podpaží atd.);
– zavoláme ZZS.
Nikdy:
Nikdy omrzliny netřeme sněhem (další traumatizace), ani jiným materiálem (hrozí zanesení infekce).
Nikdy nepodáváme alkohol, léky, neaplikujeme masti. Kouření se zakazuje.
Puchýře nikdy neotvíráme, chráníme je před protržením.
Některé omrzliny se mohou kompletně projevit až po delší době.
Správné řešení: (c), (d)
Nikola Dorazínová
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100 let skautingu v Čechách

Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
www.diakoniebroumov.org.

MĚSTO FRYŠTÁK
ve spolupráci s OS Diakonie Broumov
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU

Na letošní rok připadá 100. výročí
od konání prvního skautského tábora
na českém území. Od této akce, pořádané A. B. Svojsíkem, se počítá založení skautské činnosti v českých zemích.
K samotné historii se vrátím někdy
v pozdějších vydáních, případně to přenechám fundovanějším.
Teď bych se zmínil spíš o netradičním způsobu oslav, který si zvolil náš
Svaz skautů a skautek ČR.
Na svém zasedání nejvyššího vedení Svazu (tzv. Hlavní stan) se dohodlo,
že všechny akce k výše zmíněnému výročí budou mít vztah k číslu 100. Žádné
velké oslavy ale nečekejte. Vše je podřízeno heslu „Oslava službou“. Byla vybrána témata, která jsou splnitelná jak
v rámci celého Svazu, pro jednotlivé oddíly, tak i pro jednotlivce. A tak budeme
v tomto roce sloužit například:
Za celý SSSČR 100 krát darujeme
krev na transfúzních stanicích, 100 členů Svazu se zúčastní různých sbírek, do
médií poskytneme 100 různých příspěvků. Jednotlivé oddíly například vysadí
100 stromků, nasbírají 100 kg plodů
pro zvěř, odpracují 100 hodin služby pomoci veřejnosti. Jednotlivci pak naskládají po 100 Kč za celý rok pro konkrétní
skautský oddíl v Africe tím, že si každý
měsíc něco odřeknou a penízky složí do
společné pokladničky. Další úkoly pro
jednotlivce jsou sportovního typu – 100
km na kole, uplavat 100 m a další.
Myslím, že tato akce "Oslava službou" je pro skauty typičtější než oslavné pochody, fanfáry a velké reklamy
v médiích.
Nicméně k jedné typické skautské
oslavě došlo už 18. února. Od nás
z Fryštáku vyšla výzva pro všechny
skautské oddíly, aby v uvedený den
v 18 hodin zapálily na horách a kopcích

ve svém okolí velké ohně. Termín byl vybrán záměrně v zimě hlavně kvůli bezpečnosti této akce. Na naši výzvu se
ozvalo několik desítek oddílů, a tak bylo
možné spatřit vatry u Ústí nad Labem,
na několika místech východních Čech
i jinde. Například na Zlínsku ohně hořely
na pěti místech.
Náš byl zapálen na vrcholu Ondřejovska a přes drsné zimní podmínky se
u ohně sešlo 22 našich členů ze všech
oddílů. V hlubokém sněhu stálo velké
úsilí jen nahoru vystoupat. Naopak zapálit oheň v těchto podmínkách bylo,
díky bratrům Bačůvkovým, pro skauty
hračkou. Udržet tento oheň planout
coby pořádnou hranici po dobu jedné
hodiny už dalo větší práci. No a ti nejzdatnější pak dohořívající oheň ještě
dlouho hlídali a pak bezpečně zahladili.
Děkuji všem, kteří se o zdar této
oslavy skautingu jakkoliv přičinili.
Bedřich Bělák - Klaus

letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látky (minimálně 1 m², prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek),
domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
– ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů;
– nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – transportem se znehodnotí;
– znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční ve dnech

30. 3. 2012
a 31. 3. 2012
od 8.00 hod. do 16.00 hod.
na hospodářském dvoře TS Fryšták.
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Informace tel: 224 316 800, 224
317 203, 724 991 881.

15

Informace z oddílu kopané
JARNÍ ČÁST SEZÓNY 2011/2012 SE BLÍŽÍ
Už jen měsíc chybí do zahájení odvetné části fotbalové sezóny 2011/2012.
Všichni naši hráči od mužů po přípravku
plní dávky zimní přípravy. Podle počasí
využívají terény v okolí k běhání, umělou
trávu ve Fryštáku i na Vršavě nebo místní či okolní tělocvičny.
A mužstvo zahájilo přípravu na začátku února. Do té doby se většina hráčů účastnila tradičního zimního turnaje
na naší "umělce". Třífázový trénink a víkendový zápas čeká nyní na hráče každý
týden, a to až do zahájení soutěže. Přípravu berou všichni hodně vážně, vždyť
po letech marných pokusů dostat se
o soutěž výše cítí po vydařené podzimní
části velkou příležitost postoupit. Vedení klubu se podařilo udržet podzimní
kádr hráčů i zkušeného trenéra Pitrona.
Do jara tak vstoupí Fryšták s minimálními změnami. B mužstvo se připravuje
většinou společně s A mužstvem. Na
jaře je cílem týmu zlepšit nejen herní
projev, ale konečně odehrát po letech
odvetnou část v klidném středu tabulky
soutěže.
Dorost spoléhá na výrazně lepší
jaro, tak jako v loňském postupovém
ročníku. Po postupu do vyšší soutěže
přišlo totiž velké vystřízlivění.
Výrazně omlazený celek se nedokázal na podzim poprat s odchodem několika hráčů a hrozí mu sestup. Nejvýraznější problém nastal na postu brankáře.
Kluci přistupují k zimní přípravě zodpovědně a očekávají, že tvrdá dřina se odrazí v jarních výsledcích.
Žáci mladší i starší kategorie trénují
společně. Téměř každý týden si navíc
o víkendu zpestřují přípravu účastí na
halových turnajích.
Jeden z nich pořádal také náš oddíl
v hale ZŠ Slušovice, kde mužstvo starší kategorie získalo medaile i pohár za
druhé místo.

Výsledky odehraných turnajů:
• 15. 1. 2012 Holešov, ml. žáci
– 6. místo • Fryšták – Přerov 0:1,
Kralice n. H 0:2, Hulín 0:2, Holešov 1:1,
Želátovice 1:4
• 22. 1. 2012 Holešov, st. žáci – 4.
místo • Fryšták – Tovačov 4:2, Prusinovice 3:0, Želátovice 2:3, Ratiboř 2:3.
• 28. 1. 2012 Želechovice – 7. místo • Fryšták – Baťov Otrokovice 1:4,
Tescoma Zlín 0:14, Podřevnicko 2:7,
Paseky 4:3.
Fryšták obdržel cenu FAIR PLAY
a Jakub Dohnálek cenu pro nejužitečnějšího hráče našeho mužstva. Václav
Tichý, který nastupuje v soutěži za naše
mužstvo, odehrál turnaj v dresu Podřevnicka a obdržel cenu pro nejlepšího
útočníka turnaje.
• 11. 2. 2012 Slušovice, st. žáci –
2. místo • Fryšták – Veselá 5:1, FK Jeseník 0:4, Mladcová 3:1, Hulín 5:1.

Cenu pro nejlepšího hráče turnaje
obdržel Jan Hřebačka, a to zejména
za nádherné nůžky zakončené brankou
v síti Mladcové.
Přípravka využívá místní sokolovny
jednou týdně. Cílem je zvládnout všeobecné pohybové dovednosti, adaptovat
se na systém tréninků.
Po půlroční práci je už u mnohých
chlapců vidět výrazný posun při činnostech s míčem. Rádi přivítáme další nové
chlapce i dívky. Zkuste začít.
Vážení příznivci kopané, Fryštačané,
pomozte našim hráčům svými hlasivkami v jarních odvetách. Domácí prostředí
může na jaře rozhodnout. Muži budou
hrát s největšími konkurenty o postup
na našem hřišti, dorostenci v boji o
záchranu přivítají své sousedy ze spodních pater tabulky také doma a starší
žáci mají po podzimu ztrátu jen 4 bodů
na vedoucí mužstvo krajské soutěže.

7. ROČNÍK ZIMNÍHO TURNAJE
VE FRYŠTÁKU
VYHRÁLI POSKLÁDANÍ
Tradiční zpestření zimní přípravy na
Zlínsku vyplňují mnozí hráči účastí na
turnaji pořádaném na hřišti s umělým
povrchem od poloviny listopadu již sedmým rokem. Do letošního ročníku se
přihlásilo devět družstev ze Zlína a okolí
či složených z místních hráčů. Soupisky
týmů jsou rok od roku kvalitnější, nabité
hráči od divize po třetí třídu. Bojovalo
se za každého počasí, spousta zápasů
byla odehrána pod umělým osvětlením.
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Do bojů o prvenství mohli zasáhnout
všichni, včetně nováčků. Vždyť o vyrovnanosti turnajů svědčí doposud vždy
jiný vítěz. Kritéria turnaje se nezměnila.
V první fázi se všechny týmy utkaly jednokolově každý s každým. Osm nejlepších mužstev postoupilo do play-off.
Následné čtvrtﬁnále a semiﬁnále se
odehrálo na dva zápasy. Finále, které
bylo na programu v sobotu 4. února
rozhodlo už pouze jedno utkání, které
bylo asi nejdramatičtější z dosavadních
ročníků. Do něj se nakonec probojovali
po zásluze Poskládaní a hráči Pobřeží
Kocoviny, kteří zvládli nejlépe nejen
play-off, ale také základní část.
Finále Poskládaní – Pobřeží Kocoviny 8:5.
Mladý kolektiv nováčka Pobřeží Kocoviny nezvládl závěrečných 15 minut
ﬁnálového souboje a přišel nejen o tříbrankový náskok, ale také o premiérové
vítězství při své první účasti v turnaji.
Mužstvo Poskládaných vyhrálo 7. ročník
Zimní fryštácké ligy v malé kopané.
Štípský kolektiv pokořil ve ﬁnále drtivým ﬁnišem svého soupeře a podruhé
v historii se stal vítězem turnaje. Třetí
místo obsadil Mikel, který v boji o bronz
porazil Lešení.
Turnaj se vydařil. Velké poděkování
patří hlavnímu organizátorovi turnaje Tomáši Rudolfovi.

FOTBAL
SČÍTÁ SVÉ ČLENY
Vážení přátelé, na 13. řádné valné
hromadě FAČR (dříve ČMFS) byly přijaty
nové stanovy, které jsou platné s účinností od data přijetí, tedy od 26. června
2011. Stanovy nově deﬁnují vznik členství v asociaci a zavádějí i výběr členských příspěvků.
Jak bylo rozhodnuto na 13. řádné
valné hromadě FAČR, bude výše členských příspěvků v roce 2012 pro všechny členy jednotná, a to 50 Kč. Všechny
tyto příspěvky budou určeny na zhotovení databáze členské základny FAČR,
která je důležitá pro čerpání státních
dotací ze strany Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a Ministerstva
ﬁnancí pro další období. Pokud kterýkoliv hráč od mužů po přípravku nebude zaregistrovaný u FAČR vč. zaplacení
příspěvku, nemůže nastoupit k mistrovským zápasům jarní části sezóny. Toto
opatření platí také pro realizační týmy
(trenéry, vedoucí, lékaře atd). Registrace fanoušků je dobrovolná, ale fanoušci
mohou pomoci zvýšit počet členů na základně, a přispět tak k vyšším dotacím
pro náš klub. Přihlášky jsou k dispozici
na hřišti.

FARMÁŘSKÉ TRHY VE FRYŠTÁKU ŽIJÍ DÁL
Vážení a milí, každý z nás (zatím tedy) potřebuje jíst a pít. Mnozí se zabývají
převážně chutí a cenou konzumovaného, někteří již uvažují i o složení svého jídla. Jsou i tací, kteří si kvalitu svého stravování přímo spojují se svým tělesným
zdravím a psychickou pohodou. Jen málokdo se však zatím zajímá o to, odkud
jeho jídlo pochází, odkud byly potraviny a suroviny dovezeny. A vězte, někdy se
zkoumavý člověk jen diví…
V loňském roce jsme uspořádali 4 farmářské trhy (jehněčí, hovězí, drůbeží
a rybí). Hlavními motivy bylo jednak nabídnout všem KVALITNÍ, ZDRAVÉ a co NEJBLÍŽE vypěstované a vyrobené potraviny, jednak dát lidem příležitost SETKÁNÍ,
a to nejen při nákupu. Na trzích bylo občerstvení ze surovin přímo zde prodávaných a snažili jsme se i o kulturní doprovodný program – zvláště pro děti. Tedy
spojení příjemného s užitečným.
Na základě této zkušenosti jsme vytvořili tištěnou brožurku s reﬂexí, rozpočtem, fotkami a hlavně poděkováním. Velký dík patří zejména Městu Fryšták za
spolupráci. Ostatní se najdou na letáčcích.
A má to i pokračování? Ano. Vzhledem k příznivým ohlasům z vaší strany,
a to nejen v rámci ankety probíhající přímo na trzích, jsme se rozhodli pokračovat. Našli jsme 4 termíny v roce 2012 a každý trh bude spojen opět s nějakou
„kulturní událostí“.
Začneme již v dubnu. Těšit se můžeme na: Velikonoční jarmark 7. dubna. Čerstvá zelenina, řemesla, jaro.
Další trh bude spojen s dětskými folklórními slavnostmi a čeká nás v neděli
3. června.
Již třetí ročník Dne splněných přání můžete očekávat 8. září.
Sezónu ukončíme tradičně-netradičně 15. prosince na trzích vánočních.
V tuto chvíli ještě neznáme výsledek peripetií s výběrovým řízením na rekonstrukci náměstí. Proto zatím nevíme, zda se trhy budou konat na náměstí, nebo
na jiném místě.
Vážení a milí, těšíme se na vaši účast, vaši radost, vaše cenné podněty a rádi
uvítáme spolupráci. Pomocníků je vždycky potřeba.
V příštím čísle FL se dozvíte více.
Za organizátory:

Tom Černý, t. 602 566 844
Jiří Sadila, t. 776 140 653
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POZVÁNKA
WATS music club a ska punková kapela LOS PERDIDOS
Vás srdečně zvou na

beneﬁční koncert,
který se bude konat dne 14. 3. 2012 od 17:00
ve WATS music clubu v Holešově (nám. Dr. E. Beneše 67).

V měsíci BŘEZNU 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Produkce začne Divadlem Hvizd s představením Karkulka
a poté rozproudí krev v žilách skupina Los Perdidos z Holešova.
Hlavním účelem této akce je sociální integrace zdravotně postižených
do společnosti. Spoluorganizátorem akce je Hrádek Fryšták,
domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o.
Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

Zdeněk Bělák
Antonín Dlabaja
Josef Doležel
Antonín Jančařík
Kristina Koﬂerová
Jan Kolář
Marie Kolaříková
Bohumil Krajča
František Kužel
Zdenka Oralová
Jindřich Petřík
Anna Románková
Jana Syslová
Svatopluk Vrubel

Blahopřejeme!
UPOZORNĚNÍ
Kdo z občanů půjčil na loňskou říjnovou výstavu panenku a ještě si ji dodnes nevyzvednul, ať si pro ni přijde do
školy k paní učitelce Sylvě Knedlové,
každý všední den dopoledne.

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219
Za kompletní autovrak

vyplatíme 500 Kč
Autovrakoviště Třebětice
placená inzerce
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POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Oblastní Charita Zlín a CK Aleš Kučera Zlín pořádají

POUŤ: La Salette a Lurdy
Program:
1. den – odjezd v 15 hodin směr Brno, Praha, Mnichov.
2. den – Švýcarsko – Montreux, Ženeva, příjezd La Salette (1 800 m.n.m.)
ubytování.
3. den – Gap, Aix en Provence,hrad Carcassone, příjezd do Lurd, nocleh v Cite.
St. Piere (dvoulůžkové pokoje).
4. den – celodenní program v Lurdech, mezinárodní mše, po stopách Bernardette Soubiroux, svíčkové procesí.
5. den – Křížová cesta, osobní volno, možnost koupelí apod.
6. den – Odjezd z Lurd, Marseille – bazilika Panny Marie Sněžné, nocleh
v hotelu Leman v Brignoles.
7. den – Monaco, Monte Carlo – 9hodinová prohlídka s pobytem u moře, večer
odjezd do Itálie.
8. den – Příjezd do ČR (cca 14.00 – Zlín)
Termíny:
Cena:

29. 4. – 6. 5. 2012 • 16. 9. – 23. 9. 2012
6 850 Kč

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, 5x nocleh (v Lurdech dvoulůžkové pokoje), průvodce, večeře v La Salette, komentovaná prohlídka v La salette, strava v Lurdech, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění CK proti
úpadku, doprovod kněze.
CK Aleš Kučera Zlín, tel. 775 300 353
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Masáže ve Fryštáku
E v a

SERVIS
•
•
•
•
•
•

Servis všech značek
Prodej náhradních dílů
Cenově dostupné opravy MT
Profesionální konzultace
Špičkové vybavení servisu
Nově opravy tabletů
Samsung a Apple

Mobil: +420 603 233 411
Web:
www.mrs-zlin.cz
E-mail: servis@mrs-zlin.cz

placená inzerce

MOBILNÍCH TELEFONŮ

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

C h l o u p k o v á

Lymfatická masáž i celotělová drenáž
Masáž hlavy a obličeje
Klasická regenerační masáž
Reflexní terapie – odblokování páteře
Dornova metoda (napravování kostního aparátu) a Breusova masáž
Baňkování dle tradiční čínské medicíny a masáž plosky nohy
Moxování (prohřívání akupunkturních bodů)
Kombinované masáže, dle požadavku zákazníka
Masáž horkými lávovými kameny
Poradenství (dle zdravotního problému či úprava stravy)

Adresa:

❦❦❦
Velké poděkování všem, kteří se
přišli dne 27. ledna 2012 rozloučit
a doprovodit na poslední cestě pana
Ludvíka Janušku.
Zarmoucená rodina

Břetislava Bakaly 318
763 16 Fryšták
Tel. 731 584 603
e-mail: e.chloupkova@gmail.com
www.lecivamasaz.cz
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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ KANCELÁŘE:
od 1. 2. 2012 úřadujeme nově na adrese Drahová 67, Fryšták (v rodinném domě),
kancelář v budově bývalé čajovny je již zrušena!

ČMSS, a. s.
• Bezplatné ﬁnanční poradenství
• Uzavírání smluv stavebního spoření
• Vyřizování meziúvěrů/úvěrů
• Penzijní připojištění
• Podílové fondy
• Bankovní produkty
• Pojištění majetku a životní pojištění

Do 30. 3. 2012 akce
smlouvy o stavebním spoření zdarma + dárek !

STŘEDA 14.00 – 17.00
(jinak kdykoliv po telefonické domluvě)

nově na adrese: Drahová 67, 763 16 Fryšták
Marie KRŠÁKOVÁ
Tel. 607 988 333
e-mail: marie.krsakova@cmss-oz.cz

Zuzana MUSILOVÁ
Tel. 732 854 123
e-mail: zuzana.musilova@cmss-oz.cz
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