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Milí Fryštačané, přál bych si, aby letošní Velikonoce byly pro
nás nejen příležitostí k obdivu k probouzející se přírodě, ale také
velkým impulzem k malému zastavení se, vytržení z běžné reality,
k zamyšlení o věcech, které přesahují limity našeho bytí, jakož
i k zamyšlení o smyslu našeho konání a jeho souladu s tím,
čemu věříme, ať už je to cokoliv…
Přeji vám, vážení spoluobčané, hezké a klidné prožití tohoto
nadcházejícího svátečního velikonočního období.
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Fryšták dětem z.s.

POZVÁNKA
Fryšták dětem z.s., který vede rodinný klub Vlaštovky na Stolařské ulici
v Dolní Vsi a zajišťuje provoz herny
pro rodiče a pečovatele malých dětí
ve Fryštáku, se Vám představil již
v minulém vydání FL. Tentokrát prostřednictvím fotograﬁí nabízíme malý
vhled do moderně vybavené herny.
Město Fryšták prostory klubu již několik let pro rodiny s dětmi zajišťuje
a rádi bychom Vás pozvali k jeho návštěvě. Herna je otevřena každé pondělí a pátek od 9:30 hod., středa po
domluvě. Komunikace probíhá na FB
Fryšták dětem nebo FB Klub maminek Fryšták, kde se dozvíte aktuální
informace a zajímavosti ze života klubu. Zároveň bychom Vás rádi pozvali
na dvě plánované akce pro veřejnost.

na kurz UMĚNÍ PEČENÍ KVÁSKOVÉHO CHLEBA v prostorách herny
u Vlaštovek.
Nabízíme kurz v těchto termínech:
úterý 16. dubna od 16 hod. a ve středu 17. dubna od 9:30 nebo od 13:30
hod. Délka kurzu je 2 – 2,5 hod., min.
počet jsou 4 účastníci a cena 390,Kč, při 5 a více lidech 350,- Kč.
Je třeba se přihlásit do 12. dubna a uhradit zálohu ve výši 180,- Kč,
a to na e-mailu vlastovky@email.cz.
Na prakticky vedeném kurzu se seznámíte s vlastnostmi kváskového
chleba, naučíte se jak založit žitný
kvásek, vedení kvásku a základní postup při pečení. Bude zajištěna ochutnávka kváskových chlebů, sladkého
i slaného pečiva a domů si odnesete
skleničku s žitným kváskem, recepty
na kváskový chléb, slané i sladké pečivo z kvásku.
Těší se na Vás lektorka kurzu
Alena Koscelníková.

POZVÁNKA
na sousedské setkání všech generací na hřišti v Dolní Vsi ve středu
8. května 2019 odpoledne.
Připravovaná JARNÍ SLAVNOST
má ambici navázat na loňské podzimní sázení 3 lip. Chtěli bychom touto
akcí zdůraznit důležitost a krásu stromů pro náš život na planetě Zemi
a opět se společně setkat, přátelsky
pohovořit a pobavit se. V tento den si
můžeme také společně připomenout
Den osvobození od fašismu.
Slavnost organizuje spolek Fryšták dětem spolu s Městskou knihovnou a těší se na setkání s Vámi.
Dobroty na společné pohoštění jsou
vítány.
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RMF č. R 4/2019/VIII z 20. 2. 2019
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje žadateli Cyklistický
oddíl MiKo Cycles Přerov, z. s., průjezd
cyklistů Městem Fryšták s povolením
vjezdu na komunikace ul. Potoky, Hornoveská, Drahová, Komenského, Parková
dne 25. 5. 2019 v rámci konání silničního cyklomaratonu s názvem „MAMUT –
TOUR 2018“ a ukládá Mgr. P. Nášelovi
a Mgr. I. Plškové informovat prostřednictvím místního rozhlasu a webových
stránek MF občany o konání této akce.
RMF pověřuje vedoucího OTH, pana
Ing. P. Dohnala, posouzením a vydáním
stanoviska k případnému prodeji části
pozemku p. č. 931/3, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře
do 20 m².
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č.1 smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání ze dne 2.
5. 2017, kterým se mění rozsah předmětu nájmu o místnost č. 136 o výměře
10,89 m², tj. nově celkem nájemní prostory o výměře 62,64 m², při částce nájemného pro rok 2019 ve výši 827,- Kč/
m²/rok, činí částka ročního nájemného
pro rok 2019 částku ve výši 51.803,28
Kč/rok, tj. 4.316,94 Kč/měsíc s tím, že
ostatní ujednání smlouvy se nemění.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
rozšíření pronájmu prostor sloužících
k podnikání v objektu márnice, umístěném na pozemku p. č. 111, k. ú. Fryšták, o výměře 4 m², v ceně 827,- Kč/
m²/rok, a uzavření příslušného Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu prostor
sloužících k podnikání ze dne 27. 12.
2017, kterým se mění celková pronajímaná plocha prostor márnice a cena
nájmu.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Tiskové komise při RMF č. TK 1/2019
ze dne 28. 1. 2019 s tím, že ukládá
předsedovi zajistit konkretizaci jednotlivých bodů v zápise uvedených.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 2.
2019, pořízený ve smyslu ust. bodu č.
1 Zásad č. 1/2016, bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Celoplošná deratizace města
Fryštáku v letech 2019 - 2022“, a to ﬁrmu DERATEX, spol. s r. o., Zlín a ukládá
Ing. Dohnalovi zajistit bližší speciﬁkaci
rozsahu a umístění nástrah.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
2 ke smlouvě č. 128 o provádění úklidových a čistících prací, kterým se mění

Čl. V odst. 1 smlouvy – změna výše
ceny v souvislosti s rozšířením úklidových prací o úklid hospodářského dvora
(1.923 Kč bez DPH/1 měsíc) a nově zní
„Cena za provádění předmětných prací
a dodání čistících prostředků a úklidových pomůcek dle této smlouvy činí celkem 35.690 Kč bez DPH měsíčně“, a to
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou ZLÍNJUST, spol. s r. o., Zlín (viz příloha č. 2
tohoto zápisu).
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou AF
– PROSTAVBY, s. r. o., Slavičín, na realizaci akce „Výstavba parkovacích míst
v Horní Vsi, obec Fryšták“, a to v ceně
383.015,44 Kč bez DPH, tj. 463.448,Kč vč. DPH (viz příloha č. 3 tohoto zápisu).
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Výstavba parkovacích stání u bytových
domů č. p. 230 a 266 v ul. Komenského – projekční a inženýrská činnost“,
a to ﬁrmu NELL PROJEKT, s. r. o., Zlín,
bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
NELL PROJEKT, s. r. o., Zlín, na realizaci akce „Výstavba parkovacích stání
u bytových domů č. p. 230 a 266 v ul.
Komenského – projekční a inženýrská
činnost“, a to v ceně 80 000,- Kč bez
DPH, tj. 96 800,- Kč vč. DPH.
RMF pověřuje starostu projednat
záměr zřízení parkovacích míst na pozemcích SVJ (parc. č. 241/1, 239/1,
245/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták) za předpokladu bezúplatného
převodu části pozemku vyhrazeného
k parkování (pořízení GP a poplatků
s tím spojených jde na vrub darujících).
RMF bere na vědomí výsledky krajského kola soutěže Ministerstva kultury
ČR o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2018 a umístění
města Fryšták s obnovou dlažby v kostele sv. Mikuláše v soutěži na 3. místě
s tím, že Rada města Fryštáku tímto vyslovuje poděkování paní G. Najmanové,
MBA za přípravu prezentace projektu
v rámci soutěže.
RMF bere na vědomí informace
o ustanovení opatrovníka (město Fryšták) účastníkům vyvlastňovacího řízení
ve věci odnětí vlastnických práv k pozemkům v k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
z důvodu uskutečnění veřejně prospěš-

né stavby: Dálnice D49 (dříve Rychlostní komunikace R49), stavba 4901 Hulín
– Fryšták.
RMF jménem města Fryštáku schvaluje převzetí záštity nad pořádáním
akce „Dětský jarní bazárek ve Fryštáku“, kterou organizačně zaštiťuje M. Čáslavská, za ženy z Fryštáku a schvaluje
úhradu nákladů spojených s pronájmem
sálu Zemědělského družstva vlastníků
Fryšták ve výši 5.000,- Kč na organizaci
této akce konané ve dnech 11. - 13. 3.
2019.
RMF pověřuje Pracovní skupinu pro
péči a obnovu památek projednáním
pokračování obnovy objektu kaple sv.
Panny Marie Bolestné ve Fryštáku – Vítové s účastí vedoucího Odboru technického hospodářství.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o společné výstavbě kaple svatého Antonína Paduánského mezi městem Fryšták, a Ing. A. Zátopkem, Zlín (viz příloha
č. 4 tohoto zápisu).
RMF v návaznosti na doplnění materiálů k výběrovému řízení na zajištění
redakčního webového systému města
Fryštáku schvaluje posunutí termínu
vyhlášení výběrového řízení do 31. 3.
2019.
RMF č. R 5/2019/VIII z 28. 2. 2019
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje s účinností od 1.
3. 2019 směrnici Města Fryštáku č.
1/2019 - Ocenění reálnou hodnotou
majetku určeného k prodeji.
RMF bere na vědomí právní stanovisko JUDr. Bc. M. Březovjáka ze dne
21. 2. 2019 k závaznému stanovisku
orgánu územního plánování, č.j. MMZL
003338/2019, ze dne 29. 1. 2019,
a to ke stavebnímu záměru výstavby - akce „Obchodní centrum Fryšták“
a z důvodu posouzení předmětného
závazného stanoviska MMZL jako nezákonného schvaluje jménem města
Fryštáku podání podnětu na zrušení tohoto závazného stanoviska, vydaného
MMZL.
RMF bere na vědomí návrh Smlouvy o zajištění potřebné činnosti pro
provedení majetkoprávní přípravy mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou Redona – inženýring, s. r. o., Zlín, na realizaci výkupů pozemků označených v územní studii „BI 25 Fryšták“, a ukládá vedoucímu
OTH zajistit zpracování právního stanoviska k předloženému návrhu.
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RMF bere na vědomí návrh zastupitele A. Langera ve věci rozšíření stávající Andrýskovy naučné stezky včetně
její údržby a předběžných nákladů s tím
spojených a ukládá předsedovi Komise
školství, mládeže a tělovýchovy při RMF
zajistit zpracování stanoviska k předloženému návrhu.
RMF schvaluje výpůjčku prostor obřadní síně radnice města panu Mgr. J.
Krčmovi, Fryšták, za účelem pořádání
výtvarné výstavy s názvem „Vznášejní“,
a to v termínu od 16. 5. 2019 do 20.
5. 2019 s tím, že samotná výstava proběhne ve dnech 17. 5. 2019 až 19. 5.
2019.
RMF bere na vědomí žádost R. Svačiny, Fryšták, IČ72358572, o prodloužení výpovědní lhůty o čtyři měsíce,
tj. do 30. 9. 2019, popř. prodloužení
stávající smlouvy na zkušební dobu,
a nereﬂektuje na tuto žádost s tím, že
v případě zájmu se může uchazeč přihlásit do nového řízení ve věci nájmu
předmětného objektu.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez
DPH, pro realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava systémů domácích telefonů v Domě s byty pro důchodce - Fryšták ” ve složení: Ing. P. Dohnal
/ Bc. V. Kalafutová, Mgr. L. Sovadina /
Mgr. P. Nášel, P. Ševčík / G. Najmanová, MBA, M. Dubovský / Ing. P. Kučerová, Z. Šafář / P. Kozojed.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez
DPH, pro realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Prodloužení vodovodu
ul. Vítovská” ve složení: Ing. P. Dohnal /
Ing. arch. J. Kudělka, Mgr. L. Sovadina
/ Mgr. P. Nášel, P. Ševčík / G. Najmanová, MBA, Ing. R. Ševčík / Ing. P. Kučerová, Ing. J. Košák / Ing. P. Gálík.
RMF schvaluje zajištění zakázek malého rozsahu za účelem:
A) Zpracování projektových dokumentací na akce:
a.a) Fryšták, chodník na ul. Přehradní (po nemovitost č. p. 200)
a.b) Fryšták, Dolní Ves, oprava tzv.
kamenného mostu
a.c) Fryšták, rekonstrukce objektu
radnice – výtah s půdní vestavbou včetně rekonstrukce střechy

a.d) Fryšták, oprava povrchu komunikací na ulici Dr. Absolona, Přehradní,
Jiráskova (vždy samostatná dokumentace pro jednotlivé ulice)
a.e) Fryšták, oprava povrchu veřejně
přístupné účelové komunikace na ul.
Ke Skalce k zahrádkářské osadě Horní
Ves (úseky ve vlastnictví města Fryštáku)
a.f) Fryšták, chodník na ul. Ke Skalce
a.g) Fryšták, chodník ZDV – Lukoveček (vyhledávací studie)
a.h) Fryšták, studie optimalizace
dopravy na místních komunikací města
Fryštáku (v návaznosti na výstupy dopravně pracovní skupiny)
a.i) Fryšták, chodník před domem
č.p. Holešovská 205
a.j) Fryšták, Vítová – sportoviště
a dětské hřiště na pozemku parc. č.
283, k.ú. Vítová, obec Fryšták
POZN.: Výše uvedené zakázky budou zadány vždy jedním zadávacím řízením pro všechny stupně projektové
dokumentace pro příslušnou investiční
akci (rozsah dokumentace pro realizaci
stavby) včetně inženýrské činnosti.
B) Zpracování plánu zimní údržby
města Fryštáku v návaznosti na aktuálně platnou legislativu.
C) Zpracování posouzení optimalizace provozu a stavebně-technického
uspořádání školní kuchyně (odpovídá
Mgr. L. Sovadina).
Úkol: RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit projednání závěrů pracovní
komise Rady města Fryštáku ve věci
řešení dopravy a bezpečnosti provozu
na místních komunikacích města se zástupci odborné veřejnosti, např. organizace BESIP apod.
RMF neschvaluje záměr zvýšit počet
zaměstnanců města Fryštáku zařazených do odboru výstavby – Stavebního
úřadu Fryšták s tím, že tato záležitost
bude řešena v návaznosti na ustavení
nového vedení stavebního úřadu.

ZMF č. Z 2/2019/VIII ze 6. 3. 2019
(Výpis usnesení)

ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 6. 3. 2019 bez připomínek.
ZMF schvaluje zprávu Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků města Fryštáku ke dni 31. 12. 2018 (viz příloha č.
2 tohoto zápisu) bez připomínek.
ZMF bere v návaznosti na stanovisko Oprava chybného předávacího protokolu při delimitaci majetku na Obec
Lukoveček, vypracovaného dne 21. 1.
2019 panem Ing. J. Lorencem, daňovým poradcem, a současně s ohledem
na vyjádření JUDr. M. Kubánka na vědomí informaci ve věci zjištěných inventarizačních přebytků a schvaluje postup
vypořádání inventarizačních přebytků
města Fryštáku (odstranění nedostatků předávacího protokolu ze dne 25.
6. 2002) ve smyslu stanoviska Ing. J.
Lorence, daňového poradce.
ZMF v návaznosti na schválenou
zprávu Ústřední inventarizační komise
o provedení inventarizace majetku a závazků města Fryštáku ke dni 31. 12.
2018 schvaluje vyřazení opotřebeného
a zastaralého majetku města bezúplatným převodem, a to v úhrnných částkách uvedených v příloze č. 2 Inventarizační zprávy k 31. 12. 2018 ústřední
inventarizační komise ze dne 22. 2.
2019 včetně seznamu s taxativním
výčtem vyřazovaného majetku, a to L.
Miklovi zastupující hudebníky zajišťující
hudební doprovod při pohřbech.
ZMF v návaznosti na schválenou
zprávu Ústřední inventarizační komise
o provedení inventarizace majetku a závazků MF ke dni 31. 12. 2018 schvaluje vyřazení opotřebeného a zastaralého
majetku města likvidací včetně majetku zřízených příspěvkových organizací
a organizačních složek, a to v úhrnných
částkách uvedených v příloze č. 3 Inventarizační zprávy k 31. 12. 2018 ústřední invent. komise ze dne 22. 2. 2019,
včetně jednotlivých seznamů s taxativními výčty likvidovaného majetku.
ZMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2019,
v návaznosti na ust. čl. č. I bod č. 1
a 3 Zásad grantové podpory nestátních
neziskových subjektů poskytovaných
městem Fryšták (schváleny usnesením zastupitelstva města Fryštáku č.
U Z 08/2017/VII/16h.b) ze dne 2. 10.
2017) a v souladu s ust. § 85 písm.
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c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje výše ﬁnanční podpory (výše neinvestičních dotací, jejich
účel, jejich příjemci) neziskovým organizacím v roce 2019 – viz příloha č. 3
tohoto zápisu.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy (G/15/2019)
mezi městem Fryšták, a Svazem skautů
a skautek ČR – oddíl skautů/oddíl skautek Fryšták, a to na částku 65.000 Kč
na krytí částečných provozních nákladů
spojených s projektem „Celoroční činnost oddílů fryštáckých skautů a skautek“, tj. zejména na úpravu klubovny
a provozní náklady na činnost klubovny.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy (G/17/2019)
mezi městem Fryšták, a FC Fryšták, z.
s., a to na částku 80.000 Kč na krytí
částečných provozních nákladů spojených s projektem „Rozvoj mládežnické kopané ve Fryštáku“, tj. zejména
na cestovné, stravné, materiálové vybavení, úhradu energií apod.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy (G/19/2019)
mezi MF, a Věnečekem, z. s., a to
na částku 80.000 Kč na krytí částečných provozních nákladů spojených
s akcemi Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Sportovní odpoledne, Putování
pohádkou, Drakiáda, Lampionový průvod, Sportovní odpoledne 2019 apod.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy (G/21/2019)

mezi městem Fryšták, a Z kola ven, z.
s., a to na částku 75.000 Kč na krytí
částečných provozních nákladů spojených s akcemi v roce 2018: Fryštácký
jarní slet, Fryštácký malý svět - letní hudební festival a výstava Vznášejní.
ZMF bere na vědomí přípis Ing. J.
Mlčocha, soudního znalce, ze dne 6.
3. 2019, ve věci stanovení cen v místě
a čase obvyklých u neoprávněně zahrazených a užívaných pozemků ve vlastnictví města, určených k majetkoprávnímu vypořádání s městem Fryšták – viz
příloha č. 4 tohoto zápisu – odkládá
své rozhodnutí v této věci a ukládá
Ing. P. Kučerové zajistit oddělovací geometrické plány pro dotčené pozemky.
ZMF neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 383/31 – ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře
85 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadateli J. Šebíkovi, Fryšták,
neboť pozemek je plochou veřejného
prostranství, která zajišťuje přístup
do lesa v soukromém podílovém spoluvlastnictví, a u nějž musí být zajištěna
údržba (průřez porostu, kácení stromů
apod).
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a společností E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice
ke stavbě distribuční soustavy č. OT014330048965/001 s názvem „Fryšták, p. Loubal, kabelová přípojka NN“,
umístěné na části městského pozemku
p. č. 1281 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,

za cenu věcného břemene v celkové
výši 2.500,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů
(viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
ZMF bere na vědomí právní stanovisko JUDr. Bc. M. Březovjáka ze dne 6.
3. 2019, č.j. MUF-ÚKS-558/019-NAJ,
ve věci nově zjištěných informací ze
strany města Fryštáku před převodem
objektu Sokolovny a k předloženým podkladům, a schvaluje vyzvat zástupce TJ
Fryšták, z. s., k odstranění nedostatků
v souladu s právním stanoviskem.
ZMF bere na vědomí informace místostarosty k návrhu FC Fryšták, z. s., se
sídlem Zlínská 260, 763 16 Fryšták,
IČ65792157, týkající se bezúplatného
převodu pozemků a staveb ve vlastnictví spolku FC Fryšták, z. s.
ZMF bere na vědomí negativní stanovisko právníka JUDr. Bc. M. Březovjáka, ze dne 21. 2. 2019 k závaznému
stanovisku orgánu územního plánování,
č. j. MMZL 003338/2019, ze dne 29.
1. 2019 ke stavebnímu záměru výstavby „Obchodní centrum Fryšták“ a usnesení RMF č. U R 5/2019/VIII/3 ze dne
28. 2. 2019, kterým rada schválila
podání podnětu ke zrušení závazného
stanoviska.
ZMF bere na vědomí Zápis z jednání
Finančního výboru při ZMF č. 1/2019
ze dne 22. 1. 2019.
ZMF bere na vědomí Zápisy z jednání Kontrolního výboru při ZMF č. 1/2019
ze dne 23. 1. 2019 a č. 2/2019 ze dne
18. 2. 2019.
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ROZPOČET MĚSTA FRYŠTÁKU NA ROK 2019
PŘÍJMY – Druh příjmů
Částka (v tis. Kč)
Daňové příjmy ....................................................... 61,470,00
Nedaňové příjmy ....................................................... 6,658,00
Kapitálové příjmy ......................................................... 100,00
Přijaté dotace .......................................................... 2,814,50
v tom: - výkon státní správy ....................................... 2,814,50
PŘÍJMY CELKEM /1+2+3+4/ ................................ 71,042,50
VÝDAJE – Speciﬁkace odvětví výdaje
Částka (v tis. Kč)
ozdravování a veterinární péče - deratizace ...................... 50,00
ostatní zemědělská a potravinářská činost ...................... 20,00
esní hospodářství ........................................................ 440,00
správa v lesním hospodářství ......................................... 55,00
vnitřní obchod ............................................................... 70,00
cestovní ruch - přeshraniční spolupráce......................... 170,00
ostatní služby ............................................................... 10,00
silnice ..................................................................... 4,062,00
záležitosti pozemních komunikací ................................. 140,00
veřejná silniční doprava ................................................. 32,00
bezpečnost silničního provozu ...................................... 170,00
ostatní záležitosti v silniční dopravě ................................ 90,00
dopravní obslužnost..................................................... 380,00
vodovody ................................................................. 1,707,00
kanalizace ............................................................... 1,254,00
mateřská škola ........................................................ 1,442,00
základní škola .......................................................... 9,311,00
divadelní činnost ........................................................... 95,00
hudební činnost .......................................................... 492,00
kino ........................................................................... 132,00
knihovna .................................................................. 1,680,00
vydavatelská činnost ................................................... 150,00
ostatní záležitosti kultury ............................................. 104,00
zachování kulturních památek ...................................... 447,00
obnova historických památek ....................................... 150,00
ostatní záležitosti ochrany památek ............................... 30,00
činnost církví .................................................................. 0,00
rozhlas a televize ......................................................... 90,00
záležitosti sdělovacích prostředků................................ 393,00
zájmová činnost v kultuře .............................................. 20,00
ostatní záležitosti kultury ............................................. 828,00
sportovní zařízení ..................................................... 1,195,00
ostatní sportovní činnost ............................................. 515,00
využití volného času dětí a mládeže ........................... 1,028,00
ostatní zájmová činnost ............................................... 100,00
ostatní nemocnice ........................................................... 0,00
odborné léčebné ústavy ................................................... 0,00
pomoc zdravotně postiženým........................................ 120,00
ostatní speciální zdravotní péče........................................ 0,00
bytové hospodářství.................................................. 3,865,00
nebytové hospodářství .............................................. 4,457,00
veřejné osvětlení ...................................................... 1,350,00
pohřebnictví ................................................................ 210,00

územní plánování ........................................................ 300,00
územní rozvoj ................................................................ 14,00
technické služby ....................................................... 7,821,00
komunální odpady .................................................... 3,400,00
dekontaminace půd ....................................................... 90,00
ostatní ochrana půdy a spodních vod ................................ 0,00
ochrana druhů a stanovišť ............................................... 2,00
veřejná zeleň .............................................................. 685,00
ostatní činnosti v ochrany přírody ...................................... 5,00
zařízení pro děti .............................................................. 0,00
sociální péče a pomoc rodině ........................................... 7,00
ostatní sociální péče ....................................................... 0,00
domovy pro osoby se zdravotním postižením...................... 0,00
ostatní záležitosti sociální politiky ..................................... 0,00
ochrana obyvatelstva ....................................................... 2,00
krizové řízení ................................................................. 50,00
bezpečnost a veřejný pořádek ........................................ 15,00
požární ochrana .......................................................... 838,00
ostatní činnosti v integr. záchranném systému ................ 10,00
zastupitelstvo ......................................................... 2,481,00
místní správa ......................................................... 14,083,50
ﬁnanční operace.......................................................... 320,00
pojištění ..................................................................... 320,00
ostatní ﬁnanční operace............................................ 2,800,00
ﬁnanční vypořádání minulých let ................................... 100,00
ostatní činnosti - investiční akce ................................ 9,944,00
VÝDAJE celkem ..................................................... 80,141,50
Finanční vztahy k jiným osobám
Částka (v tis. Kč)
(již zahrnuto do výdajů)
provozní příspěvek ZŠF ............................................. 5,800,00
investiční transfer ZŠF .............................................. 3,156,00
provozní příspěvek MŠF ............................................ 1,400,00
Rozpočet tzv. sociálního fondu (již zahrnuto do výdajů) 360,00
FINANCOVÁNÍ
Název položky
Částka (v tis. Kč)
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech 11,500,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjčených prostř. -2,401,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
Financování CELKEM ............................................... 9,099,00
Příjmy celkem........................................................ 71,042,50
Výdaje celkem ....................................................... 80,141,50
SALDO (příjmy-výdaje = ﬁnancování tř. 8 )................ -9,099,00
Kontrolní číslo = výsledek musí být 0 .............................. 0,00
Schváleno usnesením U Z 01/2019/VIII/3a) dne 30. ledna 2019.

Ve Fryštáku dne 31. ledna 2019
Mgr. Lubomír Doležel, starosta, v.r.

Zaplatíš, kolik nevytřídíš!

Milí spoluobčané,
jak jste si již jistě všimli, naše město se vždy snaží jít s dobou, proto jsme se
rozhodli, že je potřeba udělat v oblasti odpadů další kroky. Navíc v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech, která předpokládá zdražování poplatku
za skládkování komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2024 nebude
u nás možno skládkovat využitelný odpad, je zřejmé že se v následujících letech, při
současném způsobu nakládání s odpadem, nevyhneme navýšení poplatku za odpady. Pro vaši informaci, základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku
v roce 2017 činí 500 Kč za tunu, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá
až na hodnotu 2000 Kč za tunu. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším
třídění odpadu.
Nechceme se s takovou situací smířit, a proto se zastupitelstvo rozhodlo řešit
nepříznivou situaci v odpadovém hospodářství zavedením Motivačního a evidenčního systému MESOH. Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by se mělo
docílit optimalizace odpadového hospodářství města. Tento systém už je zaveden
a osvědčil se v desítkách obcí a měst.
CO SE ZMĚNÍ?
Každá domácnost obdrží pytle na třídění odpadů
a čárové kódy. Pytel s vytříděným odpadem si domácnost označí čárovým kódem, který zaměstnanci svozové ﬁrmy sejmou čtečkou čárových kódů a pytel svezou
na dotřiďovací linku. Na základě této evidence bude
mít město přesné informace o tom, kdo se zapojil
do třídění odpadů a na základě toho bude moci zapojeným občanům ulevit z poplatku za odpady.
Sledovat budeme také obsloužené popelnice
na směsný odpad, abychom měli kontrolu nad tím,
kolik směsného odpadu se v našem městě ve skutečnosti vyprodukuje. Popelnice budou označeny permanentním čárovým kódem, jejichž nalepení zajistí
město. Evidencí popelnic na směsný komunální odpad
se budeme snažit docílit efektivnějšího svozu odpadů
a transparentnější platby svozové ﬁrmě za skutečně
odvedenou práci.
Na webu www.mojeodpadky.cz bude každé domácnosti vytvořený odpadový
účet, kde bude moci každý sledovat své výsledky ve třídění odpadů. Přihlašovací
údaje do svého odpadového účtu obdrží každá domácnost společně s úvodními
informacemi během března 2019.
Start systému je naplánovaný 1. 4. 2019, všechny potřebné informace obdrží
každá domácnost v průběhu března 2019. Pro další informace můžete také kontaktovat provozovatele systému na stránkách www.mojeodpadky.cz.

Nová krajská koncepce
v oblasti cyklistiky
Několik let se zabývám vizí propojení měst Fryštáku a Zlína cyklostezkou.
Zároveň jsem se stal členem skupiny
lidí, kteří usilují o vznik cyklostezky na
ose Zlín – Fryšták – Holešov.
V souvislosti s přípravou krajské
koncepce v oblasti cyklistiky na území celého Zlínského kraje, která právě
probíhá na úrovni Odboru strategického
rozvoje kraje, jsem požádal tento odbor
o možnost myšlenkově přispět ke studii rozvoje cyklostezek. O svém záměru
jsem informoval Zastupitelstvo města
Fryštáku v rámci jeho zasedání.
Na návrh starosty, Mgr. Lubomíra
Doležela, Rada města Fryštáku dne
18. 3. 2019 usnesením schválila mé
zmocnění (zmocnění pro zastupitele
Mgr. Romana Lauterkrance) k jednání
ve věci strategického rozvoje cyklostezek organizovaných Zlínským krajem,
s podmínkou průběžného informování
o výstupech a odsouhlasení výstupů za
město Fryšták.
Díky tomuto rozhodnutí mohu vyjádřit myšlenky jménem města Fryštáku,
což bude mít jinou váhu, než kdybych
tak činil jako fyzická osoba, či člen skupiny fyzických osob.
Ve spolupráci s Radou města Fryštáku, Zlínským krajem, se budu snažit,
aby se Fryšták stal nově připravovaným
uzlem bezpečné cyklostezky, s mírným
výškovým proﬁlem, mezi Zlínem – Fryštákem – Holešovem. A zároveň nově
připravovaným uzlem bezpečné cyklostezky, s trochu náročnějším výškovým
proﬁlem, mezi Fryštákem – Lešnou.
Dlouhodobě připravované realizaci cyklostezky mezi Fryštákem a Lukovem
samozřejmě fandím ze všech sil.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme, že třídíte odpad!
S pozdravem
vedení města Fryšták

Děkuji místnímu občanovi, který
nechtěl být uveden, za nález a vrácení mé peněženky, kterou jsem ztratil
na Obchodním domě ve Zlíně.
Josef Bartoš
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DOPRAVNÍ SITUACE NA CESTĚ K ŘEŠENÍ

Upozornění
Vážení občané, znovu a důrazně
upozorňujeme majitele psů, že dne
28. 2. 2019 uplynula zákonná lhůta
pro zaplacení místního poplatku ze
psa. Děkujeme všem zodpovědným
občanům, kteří řádně do této lhůty již
poplatek uhradili.
Upozorňujeme ale, že k datu 19.
3. 2019 stále nezaplatilo poplatek
ještě 44 občanů. Prověřte si, prosím, své záznamy, zda máte poplatek
za psa uhrazen. Případné dotazy k zaplacení směřujte, prosím, na e-mail
i.plskova@frystak.cz.
Úhradu lze provést hotově v pokladně města v PO a ST v době 7.00
- 11.30 a 12.00 - 17.00 hod. nebo
bezhotovostním převodem na účet
KB Zlín 107-9557760227/0100
s uvedeným variabilním symbolem.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas
nebo ve správné výši, vyměří poplatníkovi Městský úřad Fryšták poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo
část těchto poplatků může Městský
úřad ve Fryštáku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.
Upozorňujeme také na povinnost
označit svého psa identiﬁkační
známkou. Při ztrátě evidenční známky
lze obdržet v pokladně města u paní
Plškové novou evidenční známku
ZDARMA.
V této souvislosti žádáme opakovaně majitele psů, aby po svých miláčcích sbírali na veřejných plochách
a přilehlých chodnících jejich exkrementy. Pro tyto účely jsou ve Fryštáku rozmístěny koše na psí exkrementy se zásobníky a sáčky, a také
v pokladně města si lze ZDARMA tyto
sáčky vyzvednout.
Děkujeme za spolupráci.
I. Plšková

S pověřením Rady města Fryštáku vznikla v lednu 2019 pracovní skupina,
která dostala za úkol zmapovat aktuální dopravní situaci ve Fryštáku. Dle zadání
RMF se zabývala především opakovaným porušováním zákona o silničním provozu – konkrétně parkováním na místních komunikacích. Do pracovní skupiny byli
jmenováni zástupci z řad veřejnosti, Zastupitelstva MF, Městského úřadu Fryšták
a také Policie ČR.
Pracovní skupina (PS) se na svém jednání zabývala především problematickým
parkováním na místních komunikacích. Zástupce PČR popsal aktuální stav na MK
a také možné varianty řešení daného problému ze strany Policie ČR. PS se shodla
na tom, že je nutné, aby Policie s pravidelnou frekvencí mapovala situaci a při zjištění porušení zákona řešila přestupek blokovou pokutou. Zaměřit by se přitom měla
především na hlavní průjezdné tahy městem a na krizová a kolizní místa (nedovolené parkování v křižovatce, na chodníku, na autobusové zastávce apod.). Členové PS
se shodli na tom, že drtivá většina problematicky parkujících řidičů má k dispozici
jinou alternativu parkování, a to na vlastním pozemku.
PS shledala, že by bylo žádoucí zřídit několik záchytných parkovacích míst v jednotlivých lokalitách města (v návaznosti na stupeň daného problému) a následně
o tom občany města informovat. PS se následně zabývala jednotlivými lokalitami
města a hledala vhodné pozemky pro vybudování parkovacích míst.
Vytipovány byly následující lokality:
• ul. Formanská – pozemek p. č. 28, k. ú. Horní Ves u Fryštáku – točna;
• odstavení vozidel před a za budovou uzenářství v Horní Vsi – pozemek p. č.
1/3, 2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku;
• ul. Komenského, u bytovek – pozemek p. č. 170, p. č. 249 a 251, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku;
• prostor před bytovými domy na ul. Komenského p. č. 239/1, 245/1, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku;
• prověření možnosti podélného parkování na ulici Komenského;
• prověření možnosti podélného parkování na ulici Spojovací;
• ul. Na Kontoře, u bytového domu – pozemek p. č. 754/4, k. ú. Fryšták;
• parkovací místa za ZŠ Fryšták na ulici Na Hrádku – pozemek p. č 126/1, k. ú.
Fryšták + příčné stání u ZŠ;
• rekonstrukce ulice Dr. Absolona a vytvoření podélných parkovacích míst;
• vybudování parkovacích míst podél komunikace u fotbalového hřiště po plynovou regulační stanici;
• prostor před restaurací Lepa p. č. 108/6, 95/1, k. ú. Dolní Ves u Fryštáku.
Dalším krokem v této věci je zadání studie Optimalizace dopravy na místních komunikacích města Fryštáku (U R 5/2019/VIII/9), která by měla přinést zpracování
podrobného popisu jednotlivých navržených lokalit s ohledem na kritéria případné
realizace. A současně také projednání závěrů PS se zástupci odborné veřejnosti,
např. organizace BESIP.
V rámci diskuze řešila PS další témata týkající se dopravní situace ve Fryštáku.
Za velmi kritické místo z pohledu PČR byl označen prostor před novinovým stánkem
na náměstí Míru. Dochází zde k pravidelnému porušování zákona nerespektováním
podélného dopravního značení. PS se shodla na nutnosti řešit tento problém a vyzvala PČR, aby při zjištění porušení zákona řešila přestupek blokovou pokutou. Dále
byla diskutována případná výstavba supermarketu na Zlínské ulici. Dle doporučení
PS by v rámci vyjednávání o výstavbě mělo MF žádat garanci volného parkování na
parkovišti supermarketu – především s ohledem na plánovaný sportovně-kulturní
areál v jeho těsné blízkosti. V závěru diskuze bylo navrženo vybudovat osvětlené
místo k přecházení chodců přes hlavní silnici v místě pod Hrubou hospodou (ul.
Souhrady).
Členové pracovní skupiny jsou si vědomi mnohdy obtížného řešení místní dopravní situace, a proto vyjadřují poděkování všem, kdo se aktivně zapojili do jeho
hledání jako navrhovatelé možných východisek či jako slušně parkující občané.
Za pracovní skupinu
Ing. Karel Zlámalík, zastupitel

PARKOVÁNÍ A DOPRAVA
Za zdravotním střediskem je nové
parkoviště. Další vzniká před provozovnou p. Košaře na Horní Vsi.
Prosím o informaci, jak budou moci
tato parkoviště Fryštačané a návštěvníci využívat. Předpokládám, že se ještě budou dodělávat značky odkazující
na již provozované parkoviště za střediskem, a to nově vznikající, aby mohly
být využity 24 h/7 dní v týdnu.
Dále by stálo za úvahu vyznačit, kdo má přednost na křižovatce
na nám. Míru (u stánku PNS) – křížení
příjezdu ze sil. 490 a výjezdu z parkoviště. Nevím, jestli tam neplatí přednost
zprava?
Prosím o jasné vyznačení.
A nakonec, proč byl u PNS vyznačen žlutý pruh, když se nic nezměnilo
a stále tam stojí auta. Budete se to
nějak řešit?
Děkuji za odpovědi.
D. Rubešová

Odpověď…
- Parkoviště za zdravotním střediskem je s výjimkou jednoho místa vyhrazeno nájemníkům ZS, takže není nutné
veřejnost na toto parkoviště jakýmkoliv
způsobem navádět.
- Parkoviště u „Horňanky“ je koncipováno jako veřejně přístupné bez regulací
či omezení. Po zprovoznění bude stav
vyhodnocen a případně přijata opatření
k efektivnímu využívání parkovací plochy.
- Situace na náměstí Míru je daná
historicky stavebním řešením. V této situaci lze z hlediska dopravy použít pouze pravidlo přednosti zprava. Řešením
bude realizace rekonstrukce a opravy
náměstí, která by měla být letos zahájena, kde situace bude řešena transparentněji.
- Kontrola dodržování pravidel silničního provozu, kam odstavování vozidel
podél plné žluté čáry patří, je v kompetenci Policie ČR, která je průběžně
na stav v daném prostoru upozorňována.
Ing. P. Dohnal (vedoucí OTH)

UPOZORNĚNÍ
NA ČERNÉ SKLÁDKY
Vážení občané, s příchodem jara
se objevily na území města Fryštáku
především v okrajových částech města černé skládky. Jednalo se o pytle
s různorodým komunálním odpadem.
Všechny skládky byly ze strany města zlikvidovány prostř. pracovníků TS
Fryšták a na náklady města.
Komunální odpad z domácností
lze ukládat ve stanovených dnech na
dvoře TS Fryšták, a to včetně tříděného odpadu, kterým je sklo, papír,
plasty, kovy a elektrozařízení. Dále
také probíhá sběr nebezpečného odpadu.
O to víc nás překvapuje, že se
odpad stále více objevuje tam, kam
rozhodně nepatří.
Věříme, že starost o životní prostředí, která je v poslední době na
prvním místě v žebříčku hodnot, bude
zodpovědně podporována i v našem
městě.
OTH

POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ SI SAMI POMOCI NEMOHOU
Osobní asistence je terénní služba
poskytovaná hlavně v domácnostech
klientů. Jeden z největších kladů osobní asistence je to, že umožňuje lidem,
kteří potřebují k samostatnému životu
pomoc druhé osoby, zůstat s pomocí
osobního asistenta doma. Osobní asistent/asistentka dochází do domácnosti
a podle potřeby pomáhá s činnostmi,
které člověk sám nezvládne. Je to např.
hygiena, oblékání, příprava a podání
jídla a pití, přesuny, zajištění chodu domácnosti, ale také doprovod k lékaři,
na nákup, na procházku a podobně. Do-

hlédne například na podání léků, na pitný režim, ale také může přečíst knihu, zavzpomínat společně s klientem
u fotoalba apod. Rozsah služby a její
přesná náplň záleží na potřebě či přání
konkrétního člověka. U někoho to může
být třeba jen pár hodin týdně, u dalšího
několik hodin denně.
Organizace Podané ruce – osobní
asistence působí v sociálních službách
již od roku 2001. Nabízí osobní asistenci lidem od jednoho roku věku s určitou
mírou omezení soběstačnosti – z důvodu věku, nemoci či postižení.

Našimi klienty jsou děti, mladí lidé
i senioři. Službu poskytujeme až 24
hodin denně, 7 dní v týdnu podle potřeb klienta a našich aktuálních personálních a časových možností. Službu
osobní asistence je možné hradit z příspěvku na péči.
Další informace o organizaci najdete na našich webových stránkách www.
podaneruce.eu nebo u Bc. Evy Šimkové
na telefonu 777 011 034.
Bc. Jana Marková
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M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. m s f r y s ta k .c z
Tak jako každý rok, tak i letos u nás
v mateřské škole, ve třídě Sluníček
máme nejstarší děti, tzv. předškoláky.
Společně se již od září připravujeme
na důležitý životní krok – k zápisu do 1.
třídy základní školy. Snažíme se dětem
vštěpovat všeobecné znalosti ze života
v přírodě, ve společnosti a mezi lidmi.
Pokračujeme také v prohlubování znalostí o lidském těle, zvyšujeme nároky
při dodržování osobní hygieny, v sebeobsluze a stolování. Dbáme na to, aby
se děti dokázaly domluvit mezi sebou,
pomáhat si navzájem a komunikovat
s okolím.
K tomu všemu nám pomáhají nejrůznější didaktické materiály, učební
a tělovýchovné pomůcky a nově také
interaktivní tabule zakoupená ze šablon. Pomocí této tabule si rozšiřujeme
hravou formou poznatky z nejrůznějších
oblastí života, znalostí ročních období
a jejich znaků, se správným chováním
nejen ve školce, ale i na ulici, ve městě
a v dopravním provozu. Na tabuli také
můžeme pouštět pohádky, zpívat písničky podle obrázků, přednášet a dokonce i kreslit a plnit úkoly na pracovních listech. To vše si nakonec můžeme
ještě i vytisknout na barevné tiskárně.
Ke konci února jsme společně s třídou Delfínků navštívili Zdravotnickou

Únor a březen
v naší školce
školu ve Zlíně. Hned u vchodu nás mile
přivítala paní profesorka Gálíková a studentky 1. a 3. ročníku této školy. Ty si
pro nás připravily zajímavý program
s názvem „Nemocnice se nebojíme“.
Seznámily nás hned na začátku se
všemi složkami záchranného systému
(policie, hasiči, rychlá pomoc a integrovaný záchranný systém). Poté si pro nás
připravily záludné otázky z oblasti složení lidského těla a byly opravdu mile
překvapené našimi znalostmi. Na pobavení si děti měly možnost vyzkoušet
ošetření kamaráda pomocí obvazů, ale
nejvíce děti zaujaly polohovací postele,
do kterých si mohly lehnout.
Na zpáteční cestě k autobusu jsme
se prošli, se sluníčkem v zádech, kolem
řeky Dřevnice.
Jelikož chceme také našim rodičům ukázat, co všechno se ve školce
učíme, nacvičili jsme si pásmo písniček, básniček a tanečků k Masopustu. A tak poslední čtvrtek před jarními
prázdninami jsme pozvali naše rodiče
i prarodiče na „Masopustní besídku“.
Děti zvládly vystoupení na „jedničku“
a rodiče byli z výkonů svých ratolestí

nadšeni. Na konci za odměnu všechny
čekalo překvapení v podobě malého
masopustního pohoštění. Děti dostaly
na posilněnou koblihy a pro dospělé
byla připravena ochutnávka ze zabíjačky ( jitrnice, tlačenky, slanina i škvarky
). Tímto bychom chtěli poděkovat manželům Drábkovým z Vítové za všechny
zabijačkové dobroty věnované sponzorským darem.
Vystoupení dětí se tak líbilo, že jsme
byli požádáni, abychom naše pásmo
ukázali i širší veřejnosti. Proto jsme pozvali naše důchodce z penzionu a z Klubu důchodců a uskutečnili jsme s nimi
milé setkání v naší školce a předvedli
jim naše vystoupení..... Kdo přišel, určitě nelitoval!
Panovala zde příjemná nálada, ukápla i nejaká ta slzička, ale hlavně jsme
všichni měli pocit, že to všechno, co
jsme ukázali, se setkalo s velkým ohlasem. Návštěva důchodců ve školce otevřela dveře nové spolupráci a setkávání
nejmenších dětí s lidmi, kteří již mají
mnoho za sebou a rádi se tak vrátí občas do dětských let a do prostředí, kde
vyrůstá naše budoucí generace.
Děkujeme tak všem, kdo přišli a dali
nám příležitost ukázat, co již umíme!
Helena Ohlídalová
učitelka MŠ Fryšták

Návštěva předškoláků v prvních třídách ZŠ Fryšták
Letos jsme byli s dětmi navštívit prvňáčky na začátku března, aby se předškoláci seznámili s prostředím základní
školy, s prostory, kde se nachází jejich
budoucí třídy, a mohli se tak správně
naladit na blížící se zápis do první třídy.
Letos byly naše průvodkyně milé paní
učitelky Lenka Minaříková a Eliška Galíková, které učí v prvních třídách. Měly
pro nás připravený úžasný program, při
kterém se naši předškoláci ani trochu
nenudili. Děti měly příležitost zapojit
se do výuky, naučit se písničku a básničku, zacvičit si se školáky, zazpívat,
počítat s nimi na prstech do deseti,
vytleskávat slabiky, určovat počáteční
hlásku, a v neposlední řadě hlavně nasát atmosféru. Velmi děkujeme za poutavý, inspirativní a motivační zážitek ve
Vašich třídách. Ráda bych také pochválila prvňáčky za jejich perfektní výkon.
Chodí do školy teprve půl rok a už umí
krásně číst, počítat do deseti, jsou tolerantní, ohleduplní a velmi kamarádští.
Přijali naše děti mezi sebe jako sobě
rovné, vzali je k sobě do lavice a půjčili
jim svoje pomůcky, připravili si pro ně
omalovánky a malou sladkost. My jsme

jim na oplátku vyrobili záložky do knížky
a také jsme jim přinesli malou sladkou
odměnu.
Tímto ale návštěva předškoláků
v Základní škole Fryšták neskončila.
My, Delfínci z odloučeného pracoviště
už školu dobře známe, a tak jsme vzali kamarády z hlavní budovy školky na
exkurzi po škole. První zastávka vedla
do jídelny, kde jsme jim představili naše
milé kuchařky a velkou jídelnu s čipovacím zařízením. Zde se k nám přidala
paní učitelka Knedlová a doprovodila
nás do tělocvičny. Tady děti ujistila, že
škola je bude bavit, hlavně tělocvik. A
ten nám předvedla paní učitelka Irena
Dlabajová se svou třídou. Její děti ukázkově předvedly nástup a jako hru rády
hrají. Paní učitelka pak všechny předškoláky zapojila do společné hry. Další
zastávka vedla do výtvarny. Tady nám
dělala průvodkyni paní učitelka Lenka
Truhlářová. Vysvětlila dětem, co se v takové třídě dělá, s čím se pracuje a jak
vypadají výrobky. Děti si některé mohly
prohlédnout, osahat a vyzkoušet. Poté
jsme se rozloučili. Děti se vrátily do
svých tříd nadšené, rozzářené a natě-

šené. Další dva dny o ničem jiném nemluvily, než o škole.
Velmi děkujeme paní učitelce Lence Minaříkové, Elišce Galíkové, Lence
Truhlářové a paní učitelce Sylvě Knedlové za jejich příkladný přístup k dětem,
originální nápady a vřelé přijetí.
Mgr. Michaela Sovadinová
učitelka MŠ Fryšták

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

SRPŠ při ZŠ Fryšták Vás zve na

ŠKOLNÍ BLECHU aneb BLEŠÍ TRH
Milé děti, rodiče, PŘIJĎTE PRODAT, PŘIJĎTE KOUPIT!
Na bleším trhu najdete skoro cokoliv!
Máte doma mnoho zbytečností? Nabídněte, směňte, prodejte!
dále

BURZA SAZENIC A SEMEN
Vzešla Vám všechna semínka? Už nevíte kde zasadit?
Žádný problém! Vezměte je s sebou!
Zase to neroste? Nevadí! Přijďte koupit od šťastnějších.

V sobotu 4. 5. 2019 od 8:00 – 12:00hod
Školní dvůr Fryšták
Bude připraven i ekologický koutek!

Poklad
Jednou jsem šel hustým lesem a uviděl jsem starou stodolu. U stodoly seděl
starý pán. Zeptal jsem se, jestli nechce pomoct. Byl moc rád a práci mi dal.
Posekl jsem, co mi řekl a opravil stodolu, až přišla
chvíle pro odměnu. Pán mi nabízel peníze, ty jsem
odmítl, tak pán řekl, že si můžu vzít cokoliv ze stodoly. Já jsem to přijal. Tak jsem šel do stodoly, díval
jsem se, co je tam pěkného. Uviděl jsem něco pod
plachtou. Oddělal jsem plachtu a uviděl jsem starý
Zetor 25, a to byl pro mě největší poklad!
Maxmilián Končák, 3. B

Třída Světa vzdělání Holešov
– Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky
Pokud patříte mezi rodiče, kteří chtějí pro svého budoucího prvňáčka něco
navíc, ale upřednostňujete klasické školy před soukromými, je pro vás nově otevíraná třída na 2. základní škole v Holešově správnou volbou.
Třída žákům nabízí doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu
třídy a děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou, a pracují
na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě. Od třetí třídy je
zařazena hodina programování, která doplňuje rozvoj matematického a logického
myšlení ještě myšlením programátorským. Rozšířená výuka je hrazena z měsíčních příspěvků rodičů.
Srdečně Vás zveme na informační
schůzku pro rodiče 23. 4. 2019 v 17:00
přímo ve škole, na které se dozvíte více
nejen o výuce, ale také o podmínkách přijetí do této třídy. Podrobnější informace
najdete na www.svetvzdelani.cz.
Tomáš Blumenstein
tomas.blumenstein@mensa.cz, info@
svetvzdelani.cz, tel.: 603 726 030

Proč jsou děti agresivní?
V poslední době je čím dál tím víc
dětí, které se neovládají, a cloumá
jimi vztek. Ubližují druhým, bijí se,
vyhledávají šarvátky, nebo dokonce
provokují. Proč je to?
Je sice dokázáno, že agrese je
projevem sebezáchovy. Proto již novorozeně upozorňuje na svou osobu
pláčem, křikem. Dítě by mělo být
uklidněno klidným hlasem maminky.
Tou melodií, tou intonací se mu totiž
ukládají v mozku první paměťové stopy, a to jak dotekem, tak čichem. Každý jedinec potřebuje jedinečný vzor,
který mu pomáhá ke zklidnění. Pokud
tento vývoj není stejný (uklidňuje-li ho
pokaždé někdo jiný), vyvolá to v dítěti
neklid. I dítě, které je dlouho v ohrádce, také trpí neklidem. (Je lékařsky
dokázáno, že takový jedinec často
trpí špatným vývojem řeči), později
prostorovou orientací. Dítě zde mnohdy volá o pomoc. Chce bezpečí, jistotu. Cítí se ohroženo. Vyžaduje naši
pozornost. Buď se stane zamlklým,
nebo se stane agresivním. Začne
dělat naschvály, pokud se mu někdo
nebude věnovat (vyhazovat hračky,
plakat apod.).
Když je dítě starší, sedí dlouho u počítače, tabletu, jeho mozek
se unaví, najednou vypne (třeba při
virtuálním zabíjení postaviček), ale
zůstane v podvědomí boj, zabíjení,
bitka. Nepochopí rozdíl mezi ﬁlmem
a skutečností. Zkouší a líbí se mu to.
A jsme u meritu problému. Nemusím
tedy psát, odkud se to mládež učí.
Měli byste dětem zakázat hrát
počítačové hry s bojovou tematikou.
Bylo by asi lépe, kdybyste se dítěti
věnovali na plný úvazek. Uvědomte
si, že jsou to vaše děti, že z nich nechcete mít rváče, grobiány, problémové děti, které dnes ublíží spolužákovi,
zítra někomu jinému a možná časem
i vám.
SK
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Košt slivovice 2019

Předjaří v Lukovečku již tradičně patří koštu slivovice. Letošní rok byl rekordním co do počtu vzorků pálenek i degustátorů. To vše by ovšem nebylo možné,
kdyby sama příroda nezařídila nadprodukci ovoce. Urodilo se nad míru nejen trnek, ale i jablíček, hrušek, třešní, meruněk a dalšího ovoce.
Však také všichni muži jásali blahem
a představovali si hned plné demižóny.
Do sběru zapojili celou rodinu, jak už to
bývá, ale kvas si už pečlivě hlídali sami.
Tento rok se degustátoři sešli 9.
března, aby už po devatenácté společně zhodnotili vzorky slivovic a ovocných
pálenek.
Zahájení se ujal JUDr. Franc, který

připomněl pravidla hodnocení, a také
„fér“ hru. A protože pánové byli značně
netrpěliví, začalo koštování celkem 32
vzorků slivovic a 12 vzorků ovocných
pálenek. Novinkou tohoto ročníku byl
tip degustátorů na původ ovocných pálenek.
Degustátoři pečlivě koštovali, diskutovali, radili se a tipovali. Jejich netrpě-

livost před očekávaným vyhodnocením
na chvíli zmírnily zábavné soutěže.
Body byly sečteny a nic tak nebránilo slavnostnímu vyhodnocení. V kategorii slivovice roku získal první místo
Petr Ondra, druhé místo Radek Vráblík
a o třetí místo se podělili Jiří Kruml
a Ing. Josef Adolt. Jaká pak škoda, že
první dva umístění nebyli přítomni letošního hodnocení a o pocitech štěstí se
dozvěděli pouze z úst manželek, které
hrdě převzaly vítězné diplomy.
V kategorii ovocných pálenek zvítězil
Tomáš Vařák s meruňkovicí, druhé místo obsadil Radek Vráblík s pálenkou
z rynglí a třetí místo Petr Dubický také
s pálenkou z rynglí.
I bílá hůl si letos našla svého majitele, který tuto výhru bral jak jinak než
s úsměvem.
Všem umístěným srdečně gratulujeme a přejeme, aby i letošní úroda byla
tak bohatá.
KV

Svědecká výpověď o výskytu valašského medvěda
Doba masopustu ani letošní rok
naše občany nezaskočila. Vzorná příprava byla znát na obou stranách, jak
u medvěda s družinou, tak v každé navštívené chalupě. Vůně koblížků, božích
milostí a buchet se nesla obcí od brzkého rána, snad ještě dřív, než začali
kokrhat kohouti své vstávat, už je čas.
Pravý valašský medvěd se tou neskutečnou vůní probral ze zimního spánku
a přes tvrzení zlých jazyků, že je někde
v Beskydech, svolal k sobě nejen místní
vyšňořené masky, skvěle sehrané muzikanty, ale také dokonce probudil zvědavost Donalda Trumpa, který se díky
jemu přijel osobně pozdravit s občany
v obci. Obcí zcela náhodně ten den pátral na každém čísle popisném i pošťák

Ondra z pořadu České televize „Pošta pro Tebe“. Využil dokonalé znalosti
místního místopisu našeho medvěda,
a i s kameramanem se přidal k jeho
rozjařeným kumpánům, aby pro Esterku
našel ty, které hledal. Těžko říct, zda
úmyslně, či náhodou sezval všechny do
Obecního domu v Lukovečku, kde na
dotyčné, jenž se nezalekli a účast ve
studiu přislíbili, čekalo další natáčení,
ovšem s jiným vyústěním, než na jaké

jsou z televize zvyklí. Obecní dům byl
ten večer plný zábavy, přestože se zde
sešli smuteční hosté k pochovávání
basy. Ve smuteční řeči nebyla totiž po
smutku ani památka. Vzpomínaly se obzvlášť vesele všechny události loňského roku a bylo znát, že se u nás skutečně nezahálí na žádné frontě a stále se
něco děje. Jen ten medvěd se někam
nenápadně ztratil, kdybyste ho někde
zahlédli, pošlete ho, prosím, nejpozději

V sobotu 23. 2. 2019 se v Lukovečku konal karneval pro děti. Akce
začala v 15:00 v Obecním domě. Dorazili jsme se skřítkem o něco později
a to už byl karneval v plném proudu.
Stoly byly obsazeny po obvodu vyzdobeného sálu, parket byl nachystán
pro veselé dění. Každého příchozího
uvítal klaun, který provázel slovem
celou akci. Sypal z rukávů spoustu
soutěží, do kterých se zapojovaly děti.
Pomocnicí mu byla čarodějka, a tak
spolu vykouzlili moc hezký program.
Maskami se to jen hemžilo, taky bylo
nachystáno občerstvení i tombola.
Díky za příjemnou atmosféru a celkovou přípravu akce.
Princezna a skřítek
za rok opět k nám. Rozloučení s basou,
kde zahrál, zazpíval a pobavil Jarda Polach, uspořádali naši dobrovolní hasiči
a ukázali se ve svých krásných nových
dresech.
Ze dne na den jsme přešli do doby
předvelikonoční. O jejich tradicích,
zvycích a historických událostech nám
přišel velmi poutavě povykládat pan
farář Josef Brtník z fryštacké farnosti.
Byl to večer velmi příjemný a plný zajímavých informací. Chtěli bychom tímto
panu faráři velmi poděkovat za ochotu.
Zima je již nenávratně v nedohlednu,
využijme nastávajícího jara ke krášlení
svých příbytků, zahrádek, svého okolí
v obci, ale také svého nitra. S novým
probouzením je to ta nejlepší příležitost.
ik
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„Být dobrý nespočívá v tom, že se neproviníme, ale v tom, že se chceme napravit.“

Don Bosco

Seznamování se zaměstnanci DISu pokračuje
V dnešním příspěvku bych vám ráda představila zaměstnance DISu, kteří pracují v pedagogické sekci zvané Orientační dny® (dále jen OD). Jsou to zážitkové
a tematické kurzy pro třídní kolektivy. Žáci spolu s třídním učitelem u nás prožijí 3
dny plné her, soutěží a diskuzí. Přitom se navzájem poznají jinak než ve školním prostředí a aniž by si toho všimli, učí se spolupráci, toleranci, komunikaci, prezentaci
a mnoho dalších kompetencí pro život. Domů potom odjíždí spokojení a nabití novou
energií a město Fryšták si v sobě nesou spojené s příjemnou vzpomínkou.
Něco málo ze statistiky OD:
Co mladé zajímá z nabízených témat? V prvé řadě (nejvíce) Moje třída,
moje parta, dále Vztahy a hodně také
Sebepoznání. V roce 2018 se uskutečnilo 118 kurzů, kterých se zúčastnilo
2718 žáků pod vedením 56 instruktorů.
Děkujeme!
Orientační dny® jsou známé nejen
v našem kraji, ale svým dobrým jménem oslovují školy ze širokého okolí.
Kvalitu OD zajišťuje tým zkušených pedagogických pracovníků:
Ing. Bc. Thomas Strohbach (vedoucí Orientačních dnů®)

Thomas se narodil ve Zlíně. Vystudoval Střední průmyslovou školu ve Zlíně, dále pokračoval ve studiu na VUT
Brno obor Stavebnictví a v Olomouci si
doplnil pedagogické vzdělání. Byl dobrovolníkem v Benediktbeuern, odkud
jsme převzali programy Orientierungstage (Orientační dny). Jelikož bydlí ve Zlíně, pohybuje si i u salesiánů na Jižních
Svazích, kde jste ho mohli vidět na středisku a také v nezapomenutelných
představeních Járy Cimrmana.
K nám do DISu přišel v září 2013
a od roku 2015 je vedoucím programů
pro školy. „Práce mě baví, protože pracuji s týmem schopných lidí, kteří dělají
svoji práci rádi a s otevřeným srdcem.
Není samo sebou zaujmout, oslovit
a stmelit bandu 30 výrostků, kteří čeka-

jí, co jim na kurzu předvedeme. Je dobré, když práce mluví sama za sebe,“ říká
Thomas. O naše programy pro školy je
veliký zájem a na tom, co vzniká, mají
podíl všichni – instruktoři, žáci, učitelé a v neposlední řadě také kuchařky,
recepční a mnoho dalších. Volné chvíle
tráví Thomas aktivně: běhá, hraje fotbal, chodí plavat, také si rád zahraje
na kytaru. Sám mi ke svým koníčkům,
prozradil: „Nejraději se doma s mou
krásnou manželkou díváme při praskotu
krbu do lesa, jen kdybychom nebydleli
na Jižňácích…“
Mgr. et Bc. Hana Kostrůnková.
Hanka se narodila v Uherském Hradišti. Vystudovala gymnázium, následně Sociální pedagogiku a učitelství pro
II. stupeň a Výchovu ke zdraví na Universitě Palackého v Olomouci. Jako instruktorka se na DISu pohybuje od roku
2010 a pracovat na plný úvazek zde začala v roce 2015. Práci instruktora by
charakterizovala jako aktivní zábavnou
činnost s mladými, která ale dokáže

člověku nastolit i nečekané výzvy.
Zeptala jsem se Hanky, jak by popsala, co se na kurzech děje? „Mladí
k nám přijedou do bezpečného a otevřeného prostředí. Často se stane, že se
s námi baví i o věcech, o kterých jinde
nemluví. Jsou to krásné i těžké věci z jejich života. Společně se v tom snažíme
zorientovat. Na jejich zásadní otázky
jim nedáváme odpovědi, spíše je svou
přítomností pomáháme vyslovit, otevřít
a prozkoumat.“
Hanka je člověk, který žije hudbou.
Zpívá a hraje velmi dobře a ráda. Doma
má cvičeného králíka Teda. A od léta ji
čeká radostná životní etapa s novým
příjmením.

Rozhovor s Hankou
a Thomasem v TV NOE

Co je na DISu za námi a co nás čeká
V únoru proběhl rozhovor s Hankou a Thomasem v TV Noe. Odkaz najdete
na našich stránkách www.frystak.sdb.cz nebo na www.youtube.cz pod názvem:
Povídání o Orientačních dnech v TV NOE.
Příměstské tábory na DISu – už teď je možné se přihlašovat, více se dozvíte
na našich webových stránkách.
V dubnu se na DISu uskuteční velikonoční program pro mladé. Účastníci
této víkendovky společně prožijí největší křesťanské svátky. V době Velikonoc
(18. 4.–22. 4.) bude DIS pro veřejnost uzavřen. Dále v dubnu očekáváme akci
Starých pák, zvanou Mladé mamky.
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Čtení je pro každého

Velikonoce,

„Knihy jsou jako draci… Když v ně nebudeme věřit, když je nebudeme číst, přestanou existovat.“
Cressida Cowell (Škyťák Šelmovská Štika III. Jak bojovat s dračím hněvem. [Praha]: Slovart, 2018)
Širá prostornost března do Vaší knihovny přinesla novou zálivku knih a také
několik knižních ochutnávek pro žáky 6. ročníku Základní školy Fryšták. Samotnému Měsíci čtenářů předcházela hojná sklizeň v druhé půli února, kdy jsme se
setkali s dětmi ze školní družiny i z Včeliček (MŠ Fryšták), seniory z Klásku, poprvé
jsme četli v Klubu pacientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži (kde jsme s potěšením byli svědky skutečnosti, jak přítomné zaujal Pavlíčkův Konec patriarchátu)
a stali se hostiteli botaničky Petry Hanákové, která nám představila léčivé stromy
a keře na jaře.
Březnová setkání s šesťáky měla za cíl mladým návštěvníkům ukázat, že čtení
je skutečně pro každého. Není rozhodující, čtu-li knihy o velikosti cihel, případně takové, jež nakladatel orientačně doporučuje čtenářům mého věku. Radost mi může
přinášet třeba krátký vtip, báseň nebo časopis z oblasti, která je mi blízká. A jestliže
čtu literaturu určenou mladším čtenářům, neofoukne mě. Každý se může proměnit
ve čtenáře, jen je třeba najít tu správnou knihu. Jsem si jistý, že pro každého taková
existuje.
Nejprve jsme se od některých čtenářů dozvěděli, co jim knihy a čtení přinášejí.
Zazněla třeba slova o větší obratnosti při psaní slohových prací i o větším prostoru
pro fantazii, který skýtá kniha na rozdíl od ﬁlmů, jež jsou podle ní zpracovány.
Pak jsme se společně plavili mnoha různými žánry a rozsahy (došlo i na audioknihy), nepředstavené hromady uchystaných titulů pomalu ubývaly a poté putovaly
rukama vzácných návštěvníků. Ano, čtete dobře: vzácných. Vždyť při veškeré konkurenci audiovizuality, sociálních sítí či online her je zázračné, že si ve svém volném
čase nacházejí pro knihu místo. V tom spočívá naděje.
Mladší polovina března přinese čtení v Domově pro seniory
Lukov, se kterým jsme díky paní Jitce Mikulíkové navázali spolupráci v roce 2016 a kde máme tu čest číst několikrát do roka,
a v posledním březnovém týdnu se společně s deváťáky pustíme do čtení pro 1. stupeň ZŠ Fryšták. Letošní autorkou bude
právě Cressida Cowell (jejíž krásný citát z poslední strany 12.
dílu Škyťáka uvozuje tento článek) a knihami, s nimiž se seznámíme, dva z dílů série o Škyťákovi: Jak vycvičit draka (tedy
jednička) a Jak bojovat s dračím hněvem (závěrečný, 12. díl).
Za nás z knihovny

Jan Krčma

Recept na novou knižní zálivku (výběr z čerstvé zásilky):
• Beletrie dospělým:
Bryndza, R. Chladnokrevně; Cognetti, P. Divoký kluk; Gorbaněvská, N. Poledne;
Jonasson, J. Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět; Majling, D. Ruzká
klazika; Minier, B. Sestry; Moyes, J. Sama sebou; Paulová, J. Jak běžet do kopce.
• Naučná dospělým:
Holeček, M. Dotknout se nebe; Ježková, A. Poutnice: tři cesty do Santiaga; Karas, P., Míková, T., Zárybnická, A., Žák, M. Když se blýská na časy; Polák, F. Cestou
ze sovětského koncentráku; Stern Fischerová, V. Mengeleho děvče; Vance, A. Elon
Musk; Wiseman, R. Noční škola.
• Beletrie dětem a mládeži:
Batlička, O. Příběhy statečných; Bendis, B. M. Strážci galaxie. Prvotní hřích; Hunter, E. Kočičí válečníci. Nebezpečná stezka; Míková, M. Dům v Rugolu; Sutherland,
T. Ohnivá křídla. Skryté království.
• Naučná dětem a mládeži:
Patton, M. F. Komiksová ﬁlozoﬁe; Smutný, R. Tomáš Vaclík; Wohlleben, P. Víš,
kde jsou děti stromů?

nejkrásnější svátky v roce.
Začínají prvním jarním úplňkem.
Začínají Škaredou středou,
pokračují Zeleným čtvrtkem,
Velkým pátkem
Bílou sobotou,
Božím hodem velikonočním.
Velikonoční pondělí
je dnem pomlázky.
Říká se mu též
Červené pondělí.
Hoši „vyšlehají“ dívky
„pomlázkou“ z vrbového proutí,
aby byly po celý rok zdravé.
Za to dostanou malované vejce,
symbol nového života.
Přeji všem, kteří dodržují
tyto staré tradice,
aby Velikonoce
prožili ve zdraví,
v pospolitosti rodiny,
přátel.
Aby se radovali
z nového jara,
z nové životní mízy,
z krásy kolem sebe.

SK

Inspirace
V pátek 15. března kolem osmnácté
hodiny bylo ještě světlo. Kdo v tu chvíli
šel kolem zdravotního střediska, mohl
potkat Valču, Violku a Vadimka Rubešovy, kterak zrovna vycházejí zpoza
budovy a pokračují po novém chodníku
směrem k sokolovně. Protože jde o tradiční čtenáře knihovny a kamarády, samosebou jim nabídnete, jestli náhodou
nejdou domů, že byste mohli kus cesty
spolu.
Dozvíte se, že sbírají odpadky. V tu
chvíli trkne do očí pořádně naditý sáček, který mají s sebou, a pracovní
výbava v podobě rukavic. Nebudu si
stýskat, jakým projevem lenosti a kdovíjakých dalších nešvarů odhazovačů
a trousilů odpadků je plnost zmiňovaného sáčku (jež mimochodem při úklidu
naplnili tři), text, který právě čtete, je
poděkováním těmto třem dětem a jejich
oslavou. Samy o své vůli a neokázale
se rozhodly, že svému místu pomohou
od odpadků, a pustily se do toho. Nikdo
je k tomu neponoukal, nelíbilo se jim
smetí mezi výsadbou či v trávě.
Kdo z nás se dokáže shýbnout, aby
ukázal, že i trávník se může usmívat?
Vali, Violko a Vadimku, jste borci!
S úctou
Jan Krčma
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Český svaz žen dál sdružuje ženy všech věkových kategorií
Krásný historický název možná zní
jako z dávné minulosti a faktem je,
že jsme loni oslavily oﬁciálních padesát let činnosti. Ženy jedou stále dál,
a i když se věková hranice zvyšuje,
stále doufáme, že mladý duch nových
členek trošku pozvedne zase jméno
směrem nahoru.
Kolik nás teď aktuálně je?
Asi kolem tisícovky v celém Zlínském kraji. Nejsilnější základnu mají
ženy na Vsetínsku, kde jich registrujeme něco kolem pěti set. Zlínský okres
má lehce přes dvě stě členek. Jsou
mezi námi členky, které si rády přijdou
posedět na výroční schůzku nebo i takové, co samy uspořádají zábavu pro
ostatní. Pyšníme se i dvěma starostkami, které ve své obci mají silnou ženskou základnu.
A co vlastně děláme?
Něco pro sebe a také i něco pro veřejnost. Organizujeme zájezdy do lázní,

divadel, výlety na zajímavá místa. Když
vzpomenu rok 2018 tak to byla Vídeň,
Polsko – Krakow, navštívily jsme Evropský parlament, ohřály se v termá-

ČISTÝ FRYŠTÁK
Pořádání akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko, pod jehož hlavičkou naši Skauti
registrovali akci ČISTÝ FRYŠTÁK, má dle mého velký význam z pohledu lidského
a také nezanedbatelný přínos pro naši přírodu. Lidé v různých koutech České republiky jsou ochotni dobrovolně očistit místa, která to potřebují.
Co je však ještě důležitější, aby tato místa zůstala čistá a černé skládky nevznikaly.
Jedním takovým místem ve Fryštáku je i Koráb, tam za Horňankou, kde je
hodně navozeného biologického odpadu, který mohl skončit v domácích kompostérech nebo na technickém dvoře. A podobných míst ve Fryštáku je více.
PŘIDEJTE SE K NÁM dne 6. dubna a společnými silami toto nebo jiné místo
ukliďme.
K úklidu Korábu zveme také obyvatele místní části, kterých se tato lokalita
dotýká především. S sebou si dle svých možností přineste hrábě a lopaty. Pro
více informací kontaktuje organizátora akce Petra Bačůvku.
Michaela Nutilová

lech na Slovensku i Maďarsku. Ženy
ve svých obcích uspořádaly nespočet
kulturních akcí jak pro rodiny s dětmi
tak pro seniory. Za zmínku jistě patří
karnevaly, fašanky, letní zábavy a mnohé další. Podílíme se na rozsvěcování
vánočních stromů, pálení čarodějnic
apod. Také pořádáme Krajský seminář,
kde se ve dvou dnech plných zajímavých aktivit seznámíte s dalšími děvčaty z celého kraje.
Je nás pár a chceme jít do toho!
Na založení základní organizace je
třeba 5 členek. Pokud vás není tolik,
můžete se zatím připojit o organizaci
poblíž a časem organizaci založit.
Podporu pro chod organizace a vše
nutné vám vyřídíme ve Zlíně na ulici Divadelní 1333, mail: zlinsky.kraj@csz.
cz nebo vám otázky zodpoví krajská vedoucí: 777 678 755.
Nenuďte se doma a pojďte mezi
nás!
Bc. Kateřina Kupčíková
vedoucí krajského střediska
ČSŽ Zlín

Promítání
Milí spoluobčané,
v sobotu 9. března proběhlo
po dlouhé době opět v kinosále promítání. Promítal se dokumentární ﬁlm
Město duchů o válce žurnalistů s Islámským státem. Doufáme, že si to diváci užili tak jako my. Nám se to moc
líbilo a s celou akcí jsme spokojeni.
Na dalším promítání, které se zřejmě
uskuteční 6. dubna, se na vás znovu
těšíme.
Speciálně bychom chtěli poděkovat
paní Petře Kučerové, která nám pomohla překonat počáteční problémy s pronájmem kina. Dále pak řediteli ZŠ panu
Liboru Sovadinovi, který nám ochotně
poskytl projektor a věšáky a za propagaci na stránkách školy. Také děkujeme panu Pavlu Nášelovi za propagaci
v městském rozhlase a Fryštáckých
listech. A samozřejmě velký dík patří
všem zúčastněným. Těšíme se na vás
na dalším promítání.
Karolína Komínová a David Kapusta

Fryštácký jarní slet
Tři hudební vystoupení, každé naprosto odlišné, ale každé slibující strhující
hudební zážitek. A navrch ještě divadelní představení pro děti. O čem je řeč?
O letošním ročníku rozsahem sice malého, ale kvalitou účinkujících víc než pozoruhodného festiválku Fryštácký jarní slet, který se uskuteční v sobotu 27.
dubna 2019.
V poetickém (takřka hrabalovském) prostředí rozkvetlé zahrady hostince
U Žáků se návštěvníkům letos představí písničkář Jan Žamboch vystupující zde
s repertoárem ze své desky Wolf Lost In The Poem, na níž osobitým způsobem
vzdal hold různým básnířkám, dále vynikající pražská kapela Hm…, která léta
odzbrojuje své posluchače kombinací hravosti (až ztřeštěnosti), muzikantské preciznosti a něžné poetiky. Celý večer pak uzavře alternativní rocková úderka 100%,
která přes skromnost svého obsazení (basová kytara-bicí) dokáže návštěvníky
svých koncertů strhávat divokou energií a překvapivou melodičností.
Celý program odstartuje v 16 hodin divadelní hrou pro děti Mrav a Nec Kočovného osvětového divadla, v níž se dětští návštěvníci dozví, jak se dva malí
mravenci dokážou vypořádat s nástrahami světa.
Termín: 27. 4. 2019 • Místo: zahrada hostince U Žáků – Fyšták (Dolní Ves);
Program:
16:00 Kočovné osvětové divadlo: divadelní hra pro děti Mrav a Nec
17:30 Wolf Lost In The Poem – poetický písničkář
19:00 Hm…
21:00 100%
Vstupné: na celý festival 250 Kč; děti do 12 let vstup zdarma

Klásek v knihovně
V úterý 26. února jsme se sešli v knihovně, kde nás pan knihovník Mgr. Krčma
„vyzkoušel“, jak známe světoznámou knihu Jaroslava Haška „Osudy dobrého vojáka
Švejka“, o které řekl spisovatel E. E. Kisch „…čtete-li Švejka, smějte se, ale nezapomeňte myslet“. Pan knihovník nám promítnul a slovně doprovodil video s fotograﬁemi a zápisky přímých účastníků 1. světové války. Je to cenný materiál pro poznání
této války – o strašném utrpení, zraněních, umírání v bolestech a smrti.
Všeobecně je známá bitva u Verdunu (ve Francii). Při návštěvě tohoto bojiště
pocítí návštěvník tíseň a smutek. O tom jsou i slova známé písně: Muži v plné polní
jdou, do války zahynout, kdo to kdy pochopí…?
Kdo pochopí, že lidstvo si na sebe vymyslelo takové zlo, jako je válka?
Děkujeme panu Mgr. Krčmovi, i všem pracovníkům knihovny a budeme se těšit
na další návštěvu.
Klásek

Poděkování
(panu starostovi Mgr. Lubomíru
Doleželovi a pracovníkům technického dvora)
V roce 2018 byl proveden úklid
kolem potoka směrem na Lukovské.
Jaké bylo pro mě překvapení, když
jsem tam nyní šla na procházku. Co
tam vidím?
Všude hromady suti, obkládačky,
matrace, žluté plastové pytle naplněné odpadem, větve ba dokonce celý
okrasný keř. Nechápu, proč člověk,
který tento odpad byl schopen dovést
k potoku, jej nemohl zavést na technický dvůr?
Po nahlášení tohoto nešvaru
panu starostovi byla učiněna okamžitá náprava. Zatímco panu starostovi
a pracovníkům technického dvora
od srdce děkuji za vstřícnost, ochotu
a rychlost, lajdákům spílám… zamyslete se nad sebou!!!
Věra Žůrková

V úterý dne 12. března přijala naše pozvání příjemná a milá paní učitelka fryštácké mateřské školy a také skvělá výtvarnice Lenička Jasenská.
Její obrazy jsme často obdivovali v galerii v Luhačovicích. Ochotně nám vyprávěla
o barvách a o technikách malování. Také přinesla svůj obraz fontány v Luhačovicích.
Prožili jsme společně krásné odpoledne a Leničce moc děkujeme.
J.B.
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Skákej, skákej, medvěde…
„...čert pro tebe pojede,
s drátovaným měchem,
stojí za ořechem, hojaja!“
Tato veselá písnička se v sobotu
2. března 2019 nesla celým Fryštákem.
Letos už po deváté procházel městem průvod pestrých a dovádějících
maškar v čele s naším medvědem Lojzíkem (celkový počet masek byl 45). Muzikanti ze souboru Kašava pod přísnou
taktovkou Štefana vytrvale hráli, až se
jim zpod strun kouřilo. Ani letos nechyběl harmonikář Petr ze Slovenska, který
v těrchovském kroji dodával kapele ty
správné grády. Přesně v 11 hodin obdržel masopustní průvod od pana místostarosty klíč od města Fryštáku, a to
teprve nastal „rozruch“. Masky začaly
vládnout… FLS (Fryštácký lihový soud)
přísně ztrestal ty, kteří se provinili vůči
všeobecnému masopustnímu pořádku.
Bylo vzneseno několik urgentních požadavků směrem k vedení města a masky
Kadibudka, Exkrement, Bob a Bobek
založily neziskovou organizaci „Hnědá
tíseň“. Přihlížející Fryštačané se moc
bavili a chválili nás. Nakonec se celé
náměstí roztancovalo a zazpívalo „Dolú
přes Fryštáček“. Zkrátka, byl to krásný den, počasí parádní, zábava frčela
a všichni jsme si to moc užili. Dětem
bylo dovoleno po chvilkách vést medvěda na provazu a ta radost v jejich očích
byla kouzelná.
Děkujeme všem, kteří nás přijali
před svými domovy a nachystali pro
nás občerstvení, moc si toho vážíme!
V dřívějších dobách, kdy lidé přísně
dodržovali křesťanské tradice, byl Masopust posledním dnem povánočního
období. Toto období od Tří králů do Popeleční středy bývalo plné radovánek,
hojnosti, svateb i zabijaček, prostě lidé
si vyhazovali z kopýtka, jak to jen šlo.
Popeleční středa oznamovala začátek půstu, který trval až do Velikonoc.
V době půstu se nesměly konat žádné
zábavy, plesy ani svatby a člověk dbal
na duševní očistu. V úterý před Popelcem se proto konaly po celé zemi masopustní obchůzky a večer o půlnoci
se symbolicky pochovávala basa. Tu
potom zamkli do komory a muzikanti
na 40 dní zavřeli ﬁdlátka do futrálů…
a bylo ticho.

Masopust je tak veselý lidový zvyk,
že jako jeden z mála přežívá, a dokonce
dále rozkvétá i v dnešní moderní, uspěchané době. Jeho základní rysy zůstávají stejné, průvod masek, medvěd jako
symbol síly, hojnosti, plodnosti, obchůzka po domech, tanec medvěda s hospodyní, provádění drobných lumpáren
a lidová zábava. Věřím, že se k našemu
průvodu v dalších letech přidá ještě více
maškar a více diváků a Voděním medvěda bude žít opravdu celé naše město,
jak tomu bývalo za starých časů!
A teď si prosím vezměte do ruky
mobil nebo tužku a kalendář a zapište
si datum 22. 2. 2020! V tento slavný

den se bude konat výroční 10. Vodění
medvěda Fryštákem spojené s večerní
lidovou zábavou a pochováváním basy!
Tož čekáme, že dojdete, Fryštačané!
Terka Belková

29. ročník koštu slivovice na sokolovně ve Fryštáku
V pátek 1. března se opět v klubovně fryštácké sokolovny sešli fryštáčtí volejbalisté a jejich přátelé u příležitosti již 29. ročníku vyhlášené degustace slivovice. Zní to neskutečně, ale opravdu už příští rok bude jubilejní oﬁciální třicátý ročník
této populární akce. Naši volejbalisté jsou „pionýry“ těchto degustací!
Letošním mottem bylo:

„Život ředěný slivovicí chutná lépe.“
Také letos zahájila soutěž hymna o slivovici.
Organizační výbor ve složení Marcela Ševelová, Laďka Rafajová, Mirka Urbánková, Ivana Matelová, Hana Fryšová, Dana Konečná a Michaela Venená připravil 24
stejných bílých sklenic na vzorky. Vloni se opravdu urodilo! Takže na degustátory
čekala velká „robota“. Ale zhostili se toho na výbornou.
Čtrnáct zodpovědných degustátorů – stálých i nových - bojovalo s velkou vervou
a zodpovědně se popralo se vzorky. Poznámky si účastníci zapisovali jako každý rok
do bodovacích lístků. Aby mohly jejich chuťové buňky dobře fungovat, zajídali jednotlivé soutěžní slivovičky výborným občerstvením – uzenina, sýry, pečivo, brambůrky,
nealko nápoje. Samozřejmě nechyběly ani domácí speciality jako tyčinky Marcely
Ševelové, pagáčky Laďky Rafajové, Dunajské vlny Dany Konečné a spousta dalších
dobrot. Všechno úsilí degustátorů však směřovalo k tomu, vybrat opravdu tu nejlepší fryštáckou slivovici. Loňská úroda byla velmi bohatá, ale rozdíly mezi jednotlivými
vzorky byly veliké. Každý degustátor bojoval, jak mohl, aby poznal svůj vzorek a získal body do historické tabulky.
Připomenu, jak si vedou naši pěstitelé po 28 ročnících. V čele je Bronislav Konečný st. se 174 body, druhý Luba Ševela se 127 body, třetí Josef Rafaja se 119
body, čtvrtý Zdeněk Poledňák se 117 body, pátý Radek Dupal se 105 body, šestý
Jakub Urbánek s 87 body, sedmý Franta Páleníček se 62 body, osmý Jirka Rafaja se
62 body, devátý Standa Vojtek s 61 body a desátý Martin Fryš s 58 body.
Celkem je evidováno 45 pěstitelů, kteří bodovali ve 28 ročnících.
A jak to dopadlo letos?
1. Jirka Rafaja
2. Pepa Sypták
3. Josef Rafaja
Byl vyhodnocen také nejlepší degustátor – Standa Vojtek.
I letos to byl boj o každý bodík. U několika vzorků rozhodoval při rovnosti bodů
počet nejvyšších známek. Například se toto stalo u vzorků, které získaly 61 bodů –
a skončily na třetím až pátém místě!!!
Diplomy a poháry byly slavnostně předány a naši volejbalisté a jejich přátelé
mohli debatovat a rozebírat své degustační výsledky dlouho do noci. Konstatovat
můžeme, že další akce se zase podařila! Už se chystáme na další pěstitelský rok
a doufáme, že bude zase tak úrodný jako rok 2018, kdy se k radosti majitelů švestky na stromech modraly ostošest.
Za organizátory
Dana Konečná

Dítě a kapesné
T. Baťa říkal, že dítě se má již od
malička naučit vážit si peněz, na své
dětské výdaje si má vydělat.
Dávat dětem kapesné? Ano, ale
až začne chápat pravidla hospodaření s penězi. I předškoláka můžeme
nechat samostatně nakoupit a zaplatit drobný nákup. Časem, až se naučí
dítě počítat, měli bychom mu dávat
kapesné, pořídit mu sešitek, kde si
bude zapisovat příjem a vydání. Naučíme ho samostatnému „účetnictví“. Vymezíme částku kapesného,
s kterou se musí naučit hospodařit.
Zpočátku mu pomáháme, upozorňujeme na zbytečnosti, ale další přídavky ke kapesnému nepřidáváme. Dítě
by se mělo časem naučit hospodařit
s částkou, kterou má. Nedovolíme
vypůjčování. „Účetnictví“ mu pomůže
postupně vnímat cenu věcí. Nesmíme
dovolit, aby překročil své „konto“. Pokud jsou rodiče benevolentní a poruší
dohodu, přidají, (např. na nesmyslné
zbytečnosti), kazí jeho charakter. Nenaučí ho vážit si ceny peněz, nenaučí
se vážit si práce rodičů, společnosti.
Měli by naopak zasáhnout, prodiskutovat, projednat dohodu, kterou si
s dítětem dojednali. Pozor však na to,
aby se z dítěte nestal agresor, který
by jiného školáka uzurpoval vyhrůžkami „naval peníze“! Také bychom nechtěli, aby se naše dítě předvádělo,
že má peněz, kolik chce, protože má
k nim neomezený volný přístup. (Třeba by si jimi chtěl „koupit“ přátelství.).
Také bychom neměli z kapesného brát od dítěte pokuty za špatné
známky.
Závěr. Naučte děti hospodařit
s kapesným! Pokud se to nenaučí
v dětství, bude mít problémy v dospělosti. Je to ve vašich rukou!
SK
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Závodníci MV TEAM Univerzity Tomáše Bati Zlín se pod vedením trenérky Mgr. Moniky Váňové zúčastnili ve
dnech 2–3. března 2019 mezinárodních závodů ve sportovním aerobiku
FISAF v Belgii. Všichni účastníci si
z Belgie dovezli medaili, celkem 8 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové.
Závodníci momentálně nejlepšího
klubu závodního aerobiku ČR, který
v sezóně 2018 obsadil 1. místo v celé
ČR v TOP TEN, se již nemohli dočkat
nové závodní sezóny, a proto se za
prvními závody vydali až do belgického
Sint-Niklaas. Do Belgie odjelo 16 mladých sportovců. Mezinárodního závodů
v Belgii se účastnili závodníci Belgie,
Francie, Švýcarska, Německa a České
republiky. Sešla se zde mezinárodní po-

MV TEAM UTB ZLÍN ZAZÁŘIL NA PRVNÍCH ZÁVODECH SEZÓNY
- mezinárodních závodech Open Belgian Championship Sports Aerobics & Fitness 2019 v belgickém Sint-Niklaas
rota, složená z rozhodčích, kteří budou
rozhodovat i na evropském a světovém
šampionátu. Velkým zážitkem a inspirací bylo závodit na jedné ploše s úřadující mistryní Evropy v závodním aerobiku
v kategorii dospělých Lisou Van Brande
z Belgie a mistryní světa ve stejné kategorii Adélou Citovou z České republiky.
Všichni závodníci MV TEAM předvedli
špičkové výkony a prokázali připravenost na novou sezónu.
Zlatou medaili si z belgického šampionátu v kategorii jednotlivců dovezla
úřadující juniorská mistryně světa 2018
Vanda Šimková, junior Jáchym Hanák,
kadetka (11-13 let) Veronika Nováková. V kategorii duo si odvezlo zlato
juniorské duo Beverly Hills 90210 ve

složení Vanda Šimková a Erika Ševců
a také kadetské duo ve složení Elena
Smetanová a Sarnai Antaltuul. Další
2 zlaté medaile získalo kadetské trio
Alena Březinová, Veronika Nováková

a Zuzana Němcová trio 8-10 let Emma
Michlovská, Ema Gábová a Mariana
Baťová. Zlatou sbírku doplnila skupina
performance Charlie Chaplin, která zaujala svou nápaditou choreograﬁí porotu
i diváky.
Stříbrnou medaili získala v kategorii
jednotlivců kadetka Alena Březinová,
v kategorii 8-10 let Emma Michlovská
a kadetské trio Soﬁe Šimková, Amálie
Zaorálková a Barbora Večerková.
Bronz nakonec v silné konkurenci
v kategorii jednotlivců kadetu vybojovala Zuzana Němcová a v kategorii 8-10
let Mariana Baťová, která na mezinárodních závodech startovala poprvé.
Účast na belgickém šampionátu byla
první prověrkou závodníků a dopadla na
jedničku. Samozřejmě bez kvalitní přípravy od všech trenérek MV TEAM UTB
Zlín a podpory rodičů by nebylo možné
tak skvěle reprezentovat město Zlín,
Zlínský kraj a Českou republiku.
Mgr. Monika Váňová
MV TEAM UTB Zlín

Z VAŠICH DO PISŮ

Dia duit

PAŘÍŽ, LONDÝN, NEW YORK, FRYŠTÁK?
Když mám to štěstí, že mohu cestovat po civilizovaném světě, s oblibou sleduji,
jak jsou domorodci pyšní na své parky, stromořadí, městskou zeleň a vodní plochy
a jak promyšleně, systematicky a dlouhodobě o ně pečují.
V Londýně se všechno opravdu důležité domlouvá nebo odehrává buď v parku
nebo kousek od parku nebo řeky Temže. Když ve španělské Valencii vyschla řeka
Turia, místní z koryta vytvořili úchvatný 9km dlouhý pás zeleně, který zajišťuje, že
i v nejparnějším létě můžete pěšky projít město okouzleni jeho vlahostí. V New
York City využili architekti široký, nepoužívaný železniční přejezd k vytvoření dokonalého průchozího parku nad městem, kam se lidé sjíždějí na svatby a bankety
a který slouží obyvatelům k relaxaci i pocitu pohody. Kdyby někdo pokácel stromy
na bareclonské La Rambla, byl by to zhruba stejný skandál jako kdyby FCB prohrála
ve fotbale proti seniorům z Vysoké Lhoty.
Mám pokračovat? Pařížské bulváry a avenue mají stromořadí ve své deﬁnici
a Pařížané by určitě neváhali stávkovat, pokud by někdo měl tu drzost jejich zeleň
zásadně omezovat. Podotýkám, že dominantní monokulturou velké části francouzských ulic ať už v Paříži nebo v malých vesničkách v Provence, je platan, který je
známý svou nevhodností pro alergiky a tím, že v největším parnu občas svěsí listy,
za což by ho čeští „káceči“ možná poslali rovnou na pilu.
Připouštím, že Fryšták není ani Barcelona, ani Paříž ani New York a má oproti
těmto velkoměstům velmi blízko dostupné lesy a vodní plochy. Přesto si kladu
otázku, proč tu namísto pásů zeleně vznikají městské koutky zoufalých holin a bývalá stromořadí jsou plná smutných pařezů? Pokud je argumentem bezpečnost,
pak se ptám, proč se ze stromů neklepou strachy v městech, kde pod každým
stromem projde denně tisíckrát víc lidí než ve Fryštáku? Pokud jsou argumentem
kácení škůdci, pak se ptám, jestli jejich šíření šlo včas předejít nebo zda je nutné
v době řádění kůrovce na smrcích kácet vzrostlé lípy? Ke kácení stromů a poněkud
nenápadné výsadbě nových stromořadí mám mnoho dalších otázek, které ráda
sepíši ideálně pod nějakým zdravým, vzrostlým fryštáckým stromořadím.
H. Nováková

Dědictví aneb…k..va hoši gutentag…kultovní snímek české polistopadové kinematograﬁe.
Skvělý i proklínaný.
Paní učitelka jde s dětmi na procházku za vesnicí, když v tom, kde se vzala,
tu se vzala osoba stylem krok-sun-krok.
Děti pozdravte!
A děcka hlasitě: Dóóóbrýý den.!
Dnes potkáte-li školku, tak na výzvu
paní učitelky zareaguje chabě jen pár
nejsilnějších jedinců v její bezprostřední
blízkosti. V mládí jsem se učil….ne, hrobařem, ne, spíš jsem byl učen doma i od
učitelek školkových zdravit lidi.
Při vstupu do chléva i kráva zabučela, i to prase zachrochtalo příchozímu na
pozdrav.
Nedá se ale již zcela tak říci o některých institucích v tomto státě, ale
nechoďme zase až tak příliš daleko, bohužel i v našem městě.
Listopad 2018.
Přicházíte vrátit půjčenou věc a bez
reakce na Váš pozdrav čekáte drahnou
chvíli, než si Vás paní za přepážku vůbec
všimne, dokoná cca 5 minutový hovor
s kolegyní, co a kde ji bolí…a po dalších
cca 5 minutách, kdy se věnuje výhradně
jen Vám, a po těžkém boji s výpočetní
technikou, Vám ujede autobus. Nu což,
za hodinu jede další. Pan řidič ochota
sama.
Finanční úřad Zlín. Po hodině čekání
Vás uzemní hned ve dveřích o generaci
a půl mladší žába, že vlastně není úřední den a vůbec…
Svůj význam mělo určitě i vykání rodičům za časů našich babiček. Taktéž je
asi na druhou stranu osobnější oslovení
ty vole, než Vy vole…
Pozdravy jsou různé, kdysi oblíbené
čágo belo, za dob ještě dřívějších při
nástupu na praxi každičkého rána v 6
hodin …čest práci soudruzi, čest práci
soudruhu mistře…
Cizokrajné zdravstvujtě, salut, Bon
jour…
Na závěr pak zcela tajemný pozdrav
(irská galština)
Dia duit…Bůh s Tebou.
Jaroslav Maňásek st.
PS: Přivítám upřímně a s pokorou kritické a negativní reakce na
jardamanasek@seznam.cz
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Velikonoční fryštacký jarmark – 13. 4. 2019

NAŠI JUBILANTI
V měsíci DUBNU 2019 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Ladislav Dlabaja
Anna Dlabajová
Karel Harna
Marie Jasenská
Josef Juhaňák
Jiří Kocourek
Marie Krištofová
Jiří Ludík
Marie Matelová
Zdeňka Petříková
Ludmila Plášková
Vlasta Poledňáková
Jiří Poslušný
Jiří Slaměna
Božena Šebíková
Eliška Štaubertová
Maria Urbášková
Jiří Vrla
Česlav Zapletal
Anna Zapletalová

V sobotu dne 13. 4. 2019 proběhne na náměstí Míru ve Fryštáku Velikonoční
fryštacký jarmark, a to od 9,00 do 13,00 hodin. I tentokrát bude pro všechny připravena pestrá nabídka zboží – nejrůznějšími potravinářskými produkty počínaje, až
po keramiku, šperky, dřevěné hračky a jiné zboží, které může být pro návštěvníky
zajímavou inspirací k nákupu dárků pro vlastní potěšení nebo pro všechny blízké.
A určitě nebude chybět ani bohaté občerstvení.
Naprázdno nepřijdou ani pilné a šikovné fryštacké kuchařky a hospodyňky, pro
které pořadatelé připravili soutěž O nejhezčího velikonočního perníkového zajíčka.
Své výtvory mohou soutěžící přinést a zapsat se do soutěže od 9,00– 10,00 hodin.
Vyhodnocení proběhne od 10,15 – 11,00, hodnotit se bude nejen chuť lahodného
perníku, ale také estetika a nápaditost zdobení. Vyhlášení vítězů a předání cen
proběhne v 11,30 hodin. Tři vítězné perníkové ﬁgurky si odnesou zajímavou cenu.
Na pódiu proběhne bohatý kulturní program. Hlavním číslem programu bude
vystoupení populární folkové kapely AG Flek. Koncert začne v 11,00 hodin. Jako
předskokani této kapely se představí kapela Molekula a Antonín Jeroným Molek ze
Zlína a jako zvláštní překvapení – duo Súsedé od nás z Fryštáku se svými zahraničními hosty. Součástí dopoledního programu bude i několik vystoupení mezinárodně
úspěšného souboru Fryštácké mažoretky. Děti se budou moci pobavit a využít
svoji tvůrčí energii v Zajíčkově tvůrčí dílně.
Součástí programu Velikonočního fryštáckého jarmarku bude už 3. ročník
Fryštackého řezbování. V prostoru parkoviště mezi kotelnou a sokolovnou se opět
představí mistři řezbáři se svými motorovými pilami. Uvidíme, co si v letošním roce
připraví. Výsledek jejich práce se pak stane součástí některého z veřejných prostranství v našem městě.
Na závěr si lze jen přát, aby i tentokrát jarní počasí bylo jak pořadatelům, tak
i prodávajícím a hlavně k návštěvníkům příznivé a ukázalo svoji laskavou usměvavou jarní tvář.
Na bohatou účast s přáním „Slunce v duši“ se těší pořadatelé a zároveň připomínají, že už nyní se připravují na další, tentokrát Letní fryštácký jarmark, který se
uskuteční v sobotu 8. 6. 2018.
FoFr.

Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.
DIAMANTOVOU SVATBU – 60 let od
uzavření manželství – slaví VLADISLAV
a JAROSLAVA DOLEŽELOVI.
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství – slaví ANTONÍN a MARIE
HVOZDENŠTÍ.

Blahopřejeme!
PRO RODINU HLEDÁM DŮM,
možno i se zahradou.
Prosím volejte: 604 517 862

vyplatíme
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MÁM ZÁJEM KOUPIT BYT
2+1 nebo 3+1.
Tel. 703 128 423
HLEDÁM GARÁŽ K PRONÁJMU
ve Fryštáku.
Tel. 608 846 606

Věneček z. s. a Město Fryšták Vás srdečně zvou na
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k
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Nabízíme také památečníí sklo!
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