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Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku ve spolupráci s vedoucím Městské knihovny Fryšták Mgr. Pavlem Nášelem uspořádala v úterý odpoledne 20. ledna 2015 slavnostní obřad
dárci krve.
Český červený kříž sdělil vedení města Fryštáku, že náš občan –
Petr Kolajík – obdržel zlatou plaketu
prof. MUDr. Jana Janského za čtyřicet
bezpříspěvkových odběrů krve.
Rada města Fryštáku proto rozhodla
o ocenění tohoto občana formou slavnostního obřadu a předání darů.
Předsedkyně komise pro občanské
záležitosti Mgr. Sylva Knedlová zajistila
účast žáků sedmých, osmých a devátých tříd naší základní školy, aby i tímto
způsobem mohlo být propagováno čestné dárcovství nejvzácnější tekutiny.
Žáci ZŠ Fryšták přednesli poutavé
příběhy ze života, kdy byly nutné transfúze k záchraně lidských životů. Žákyně ZŠ Fryšták pod hudebním vedením
Mgr. Pavlíny Dračkové zazpívaly krásné
písně a vytvořily tak v naší obřadní síni
příjemnou atmosféru. Paní Mgr. Knedlová uvedla fakta o významu dárcovství.
Během jejího emotivního projevu jela
kolem naší radnice sanitka se zapnutým majáčkem. Nikdo z nás neví, kdy
budeme potřebovat pomoc záchranářů
a všichni přítomní si v těchto chvílích
uvědomili důležitost bezpříspěvkových
odběrů. Doufejme, že i pod vlivem těchto zážitků se mezi dětmi Fryštáku najdou budoucí čestní dárci.
Během celého slavnostního aktu
jsme oceněnému občanovi, mimochodem zaměstnanci našich technických
služeb, Petru Kolajíkovi, poděkovali
za projev humánního vztahu k lidem,
kteří tuto pomoc potřebují k záchraně
zdraví a často i života. Je úžasné, že tak
mladý člověk dosáhl takového ocenění.
Čestným dárcem krve se totiž poprvé
stal již v osmnácti letech! Je tak dobrým vzorem nejen pro své děti, ale pro
všechny občany.
Dana Konečná, matrikářka

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 03/2014/VII ze dne 12. 12. 2014 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních
vod č. 45117257 mezi městem Fryšták,
a spol. Moravská vodárenská, a. s.,
Olomouc, na dodávku vody a odvod
odpadních vod k budově Sdruženého
objektu, čp. 386, ul. Souhrady, 763 16
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí valné hromady Honebního společenstva
Fryšták-Horní Ves-Vítová ze dne 14. 12.
2012 o výši nájemného za užívané pozemky v částce 100,- Kč/ha a schvaluje
vydání souhlasu města Fryštáku s bezplatným využitím městských pozemků
(viz příloha č. 1 tohoto zápisu) v k. ú.
Fryšták, Horní Ves u Fryštáku a Vítová
pro zajištění honitby Honebního společenstva Fryšták-Horní Ves-Vítová,
z důvodu podpory výkonu mysliveckého
práva a péče o les, a pověřuje starostu
podpisem tohoto souhlasu.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030022168/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, p. Sedláček, kabelové vedení NN“, umístěné na části
městských pozemků p. č. 2/1 – ostatní plocha, p. č. 2/2 – ostatní plocha,
a p. č. 2/3 – ostatní plocha, vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene podle platných právních předpisů.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej části městského pozemku p. č. 258
– zahrada, o výměře cca 90 m², k. ú.
Vítová, obec Fryšták, žadateli B. Javorovi, Lukov, za účelem zřízení přístupu
k vlastním nemovitostem, z důvodu trvání výpůjčky na celý pozemek ze strany
I. Gerži.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 256/1
– trvalý travní porost, o výměře cca 74
m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli B. Javorovi, Lukov, za účelem zřízení přístupu k vlastním nemovitostem,
za cenu ne nižší než je cena stanovená
znaleckým posudkem a s podmínkou
úhrady nákladů na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku
a návrhu na vklad žadatelem.
• RMF ukládá Ing. P. Gálíkovi, předsedovi stavební komise při RMF, svolat
projednat s chataři v uvedené lokalitě
možnost odkanalizování celé lokality.
• RMF souhlasí se stavbou „Lapač tuků
pro provozovnu řeznictví a uzenářství
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Aleš Košař“, umístěné na části měst.
pozemku p. č. 2 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, přičemž tento souhlas je
vydán pro dodatečné vodoprávní povolení A. Košařovi, Fryšták, s podmínkou
vyřešení věcného břemene po provedení povolení a zaměření skutečného
stavu, a pověřuje starostu podpisem
tohoto souhlasu.
• RMF v souladu s novelou zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 401/2012 Sb.), schvaluje Standardy kvality sociálně-právní
ochrany dětí města Fryštáku.
• RMF schvaluje s platností ke dni 1.
1. 2015 pravomoc výkonu činností sběru a neškodného odstraňování zvířat
v zájmovém chovu a výkonu odchytu
toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích
odboru technického hospodářství, úseku technických služeb, zaměstnanci L.
Richterovi.
• RMF s platností od 1. 1. 2015 schvaluje pravomoc výkonu činností orgánu
sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu Standardů kvality sociálně-právní
ochrany dětí města Fryštáku odboru
ekonomicko – správnímu, úseku matriky, zaměstnankyni D. Konečné.
• RMF schvaluje uzavření dodatků k dohodám o provedení práce a činnosti
mezi městem Fryšták, zast. Mgr. L.
Doleželem, starostou města, a externími zaměstnanci ve smyslu přílohy č. 2
tohoto zápisu, a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na na dodávku RTN (rozdělovačů tepelných nákladů), a to společnost ENBRA, a. s., Brno,
přičemž celková výše ceny bude závislá
na počtu osazených otopných těles bez
připomínek.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo č. SML/08122014/SM mezi
městem Fryšták, a spol. ENBRA, a.
s., Brno, na instalaci elektronických
RTN CALORIC 5 walk-by v objektu Komenského 381, nám. Míru 382, nám.
Míru 383, Komenského 5, Fryšták, vč.
pasportizace jednotlivých místností pro
potřeby následného rozúčtování, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o rozúčtovací službě (platí pro radiové
odečty) č. 09122014/SM mezi Městem
Fryšták, a spol. ENBRA, a. s., Brno,
na rozúčtování osazených indikátorů
pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy (dále jen

elektronické RTN, dle ČS EN 834) v objektech dle přílohy č.1 a rozúčtování
nákladů na tepelnou energii na vytápění zúčtovacích jednotek mezi konečné
spotřebitele, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták, a Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták, podle předložené cenové nabídky, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták, a R. Polákem, Fryšták,
podle cenové nabídky, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sdružení dechového orchestru
mladých Zlín, o. s., ve výši 10.000,-Kč
za účelem částečného krytí nákladů
spojených zejména s výdaji na energie,
cestovné, startovné, nájemné a materiálně technické zabezpečení činnosti,
schvaluje uzavření smluvy o poskytnutí
peněžitého daru mezi městem Fryšták
a Sdružením dechového orchestru mladých Zlín, o. s., viz výše a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informaci o ﬁnanční náročnosti zabezpečení úklidových prací interní a externí formou.
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– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 02/2015/VII ze dne 12. 1. 2015 (Výběr)
• RMF bere na vědomí informace zástupců spol. City Parking Group o možnostech řešení systému parkování
na náměstí Míru ve Fryštáku formou
placeného stání a ukládá Ing. P. Dohnalovi prověřit do následujícího zasedání
rady města cenové nabídky na zpracování analýzy parkování na náměstí Míru.
• RMF schvaluje zajištění provedení
kontroly hospodaření právnických osob
zřízených městem Fryšták externím
nezávislým subjektem a ukládá ekonomovi města Ing. M. Jaškovi neprodleně
(do dalšího zasedání rady dne 26. 1.
2015) objednat tuto službu ve smyslu
předložené nabídky.
• RMF bere na vědomí informaci o ukončení účinnosti smlouvy o účtu č. 14400191 (k č. ú.1404941389/0800)
a dohody o ukončení účinnosti smlouvy
č. 14-400235 (č. ú.1407622359/0800)
mezi městem Fryšták a Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, pobočka Fryšták,
bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Zápis č.
KPOZ/7/2014 schůze Komise pro občanské záležitosti města Fryštáku ze
dne 11. 12. 2014 bez připomínek.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030022960/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce, České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem
„Fryšták, p. Bařinka, kabelová přípojka
NN“, umístěné na části městských pozemků p. č. 2/1 – ostatní plocha a p. č.
755 – ostatní plocha, oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene dle plat. právních předpisů.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne
5. 1. 2004 na výkon přenesené působnosti v řízení o přestupcích mezi městem Fryšták a obcí Lukoveček, kterým
se upravuje Čl. IV - Úhrada nákladů,
ve věci zvýšení úhrady za projednané
přestupky z původních 800,- Kč za 1
projednaný přestupek na 1.200,- Kč
za 1 projednaný přestupek, s účinností
od 1. 3. 2015, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené
dne 22. 1. 2004 na výkon přenesené
působnosti v řízení o přestupcích mezi
městem Fryšták, a obcí Lukov, kterým
se upravuje Čl. IV. - Úhrada nákladů,
ve věci zvýšení úhrady za projednané
přestupky z původních 800,- Kč za 1
projednaný přestupek na 1.200,- Kč
za 1 projednaný přestupek, s účinností

od 1. 3. 2015, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatků
(k nájemním smlouvám na nájem bytů
č. A/345, B/331, D/212 a D/412
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
mezi městem Fryšták, a nájemci bytů
(příloha č. 2), kterým se mění Čl. II,
Předmět nájmu, bod 4 – „Pronajímatel
přenechává nájemci výše uvedený byt
do užívání na dobu určitou do 31. 12.
2015“, a pověřuje starostu podpisem
těchto dodatků.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitých
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva obce, za výkon
funkce členů komise - Komise pro
občanské záležitosti při Radě města
Fryštáku - úkonů v období od 16. 9.
2014 do 31. 12. 2014, a to ve smyslu
přílohy č. 3 tohoto zápisu – vyplacení
v hotovosti z pokladny města Fryštáku.
• RMF schvaluje na základě dohody
s vedením Základní školy Fryšták, p. o.,
zápis dětí do tohoto zařízení takto: termín – úterý dne 3. 2. 2015, doba zápisu – od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách přístavby ZŠ Fryšták.
• RMF souhlasí s podáním žádosti
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI
pro rok 2015 na akce „Úpravy chodníku na ulici Zlínská a Fryšták – Průjezdní
úsek 3. etapa, chodník“ bez připom.
• RMF pověřuje Ing. M. Kasalu, vedoucího OSM, výběrem administrátora
dodavatele stavebních prací pro práce
hrazené městem Fryšták pro stavby:
Fryšták – průjezdní úsek 2. etapa, SO
102.1 Obruby, SO 102.1 Úprava napojení sjezdů a MK Fryšták – průjezdní
úsek 2. etapa, Úpravy chodníků na ulici Zlínská Fryšták – průjezdní úsek 3.
etapa, SO 102.1 Obruby, SO 102.2 Napojení ploch a komunikací, SO 102.3 –
Dopravní značení MK Fryšták – průjezdní úsek 3. etapa, chodník.
• RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku objektu kinosálu (za radnicí), žadateli Z kola ven, o. s., pro uspořádání
multižánrového kulturního festivalu
„Fryštácký jarní slet“, pořádaný dne 24.
1. 2015.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a Z kola
ven, o. s., na výpůjčku objektu kinosálu
(za radnicí) pro zajištění zázemí pořádání multižánrového kulturního festivalu
„Fryštácký jarní slet“, a to na dobu určitou od 24. 1. 2015 do 25. 1. 2015,
s úhradou nákladů na energie na vrub
města (podpora kultury), a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi, ved.
OTH, zajistit výpůjčku mobilního pódia
ve vlastnictví města pro pořadatele
„Fryštáckého jarního sletu“.
• RMF bere na vědomí návrh na vydání
propagační brožury a ukládá Mgr. P. Nášelovi, předsedovi kulturní komise, projednat v tomto poradním orgánu města
koncepci pořízení propagačních materiálů města Fryšták v roce 2015 včetně
navržení příslušné částky na pořízení
propagačních předmětů do rozpočtu
města na rok 2015.
• RMF v návaznosti na z. č. 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění,
a v návaznosti na prováděcí právní
předpisy (vyhláška MPSV č. 328/2014
Sb.) schvaluje Směrnici města Fryštáku
č. 1/2015 – Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům MF pro r. 2015 (viz
příloha č. 4 tohoto zápisu).
ÚKOLY:
a) Návrh TJ Fryšták na převod sokolovny.
• RMF ukládá starostovi dohodnout
termín setkání se zástupci TJ Fryšták
za účelem projednání návrhu na převod
Sokolovny.
b) Návrh zákazu pochůzkového a podomního prodeje na území města Fryštáku
• RMF ukládá ekonomovi Ing. M. Jaškovi zpracovat do 28. 2. 2015 materiály ve věci možného stanovení zákazu
pochůzkového a podomního prodeje
na území města Fryšták.
c) Návrh sociálních dotací – Komise bytová, sociální a pro rodinu
• RMF ukládá komisi bytové, sociální
a pro rodinu zpracovat do 11. 2. 2015
návrh fyzických i právnických osob, kterým bude poskytnuta sociální výpomoc
v roce 2015 včetně návrhu příslušné ﬁnanční částky do rozpočtu města
Fryšták na rok 2015.
d) Územní plán Skalka-Vítová
• RMF pověřuje starostu zajistit materiály ohledně řešení změny územního
plánu města Fryšták (rozsah a návrh zástavby) v lokalitě Skalka – Vítová.
e) Setkání neziskových organizací města Fryšták 11. 2. 2015
• RMF pověřuje Ing. T. Černého ve spolupráci s městem Fryšták organizací
a zajištěním setkání zástupců neziskových organizací dne 11. 2. 2015 v prostorách kinosálu.
f) Doplnění odpadkových košů na psí
exkrementy
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi neprodleně projednat ve spolupráci s M.
Švajdou návrh na doplnění a efektivní
rozmístění odpadkových košů na psí exkrementy na území města Fryšták.
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ZPRÁVY

Z
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STATISTIKA ROKU 2014
matrika, evidence obyvatel,
KPOZ
Sňatky ve Fryštáku uzavřené
18
sňatky v Lukovečku uzavřené
2
– z toho církevní
5
Fryšt. obč. uzavřelo sňatek
18
(od 22. 5. 2014 již nevíme o sňatcích uzavřených mimo Fryšták)
Rozvodů fryšt. občanů
15
(také nemáme přesné informace)
Zápisů rozvodů do matriky
8
Úmrtí na území Fryštáku
10
– Lukovečka
2
Fryšt. obč. zemřelo
45
Dětí narozeno
39
Přihlášeno osob do Fryštáku
85
Odhlášeno osob z Fryštáku
76
Potvrzení vydaná matrikou
4
Hlášení doruč. adresy
3
Potvrzení o změně stavu
44
Potvrzení o změně TP i v obci
88
Rozhodnutí o zruš. TP
10
Usnesení o ustanovení
opatrovníka ve SŘ
0
Vrácení příjmení po rozvodu
4
Rozhodnutí o změně příjmení
1
Duplikátů matričních dokladů
9
Určení otcovství
10
Vysvědčení o práv. způsob.
0
Zápis do zvláštní matriky
1
Prohl. o volbě druhého jména
0
Osvědčení pro církev
5
Ověřovacích položek celkem
656
Rozhodnutí – zvl. příj. důch.
5
KPOZ – vítání – obřady 7 /33 dětí/
Jubilantů 203 /z toho 34 návštěvy/
Zlaté svatby
4 /4 návštěvy/
Diamantové svatby
0
Obřad dárcům krve
1
Smuteční rozloučení za MF
6
CZECH POINT
– výpisy celkem
– z toho:
Rejstřík trestů
Rejstřík trestů práv. osob
Výpis bodů řidičů
Obchodní rejstřík
Katastr nemovit.
Živnost. registr
Žádost o zříz.dat.schr.
Autor. konverze
přes CZECH Point zápisů
– z toho:
Hlášení dor. adresy
Zápis úmrtí
Zápis manž.
Změny trv. pobytu

141
48
5
2
7
32
3
16
28
155
3
12
20
120

Dana Konečná
Matrika a evid. obyvatel MěÚ Fryšták
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Transparentní úřad ll.
Je tu začátek roku a čeká nás hned několik témat. Na co se na jednáních rady
a zastupitelstva můžeme těšit? Zejména je to tvorba a schválení rozpočtu města
pro letošní rok.
Dalším velmi důležitým rozhodnutím bude výběr zpracovatele „Strategického
plánu rozvoje města Fryštáku 2015-2020“ a následná spolupráce s ním. Do tohoto dokumentu bychom měli společně zapracovat všechny vize občanů spjatých
s Fryštákem. Kde se tyto myšlenky vezmou? Z volebních programů, institucí, iniciativ občanských sdružení a spolků, podnikatelů i jednotlivců. Proč je tento dokument
důležitý? Je to jízdní plán. Měl by nám pomoci stanovit priority v realizaci jednotlivých projektů a čerpání dotačních titulů.
Další kapitolou bude aktualizace nebo spíše možné doplnění jednacího řádu
zastupitelstva. Budeme navrhovat upravení pravidel tak, aby hlasování zastupitelů
bylo jmenovité, aby bylo možné kromě písemného zápisu pořizovat také audio-vizuální záznam, nebo aby zastupitelé dostávali podklady k jednání s garantovaným
předstihem.
V neposlední řadě nás čeká debata o koncepci regulace parkování v centru města. Rýsují se zatím tři hlavní varianty. První znamená nic neměnit a problém odložit.
Druhá, mnou preferovaná, je postavena na povolení parkování jen po omezenou
dobu (třeba 2 hodiny), kdy je délka parkování označována a kontrolována pomocí
parkovacích kotoučků / hodin. Třetí, restriktivní varianta je postavena na placeném
parkování, pomocí automatů a účtenek.
Aktuálně byla zahájena debata mezi radou města a zástupci TJ na téma ﬁnancování provozu a investic do budovy Sokolovny.
A nakonec nekonečná debata o zveřejňování informací na internetu.
(ČerT)

Tříkrálová sbírka 2015
Také letos proběhla ve Fryštácké farnosti – tedy i v Lukovečku – Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Dne 6. 1. 2015 bylo na Městském úřadě
ve Fryštáku zapečetěno 21 pokladniček. Skupinky koledníků chodily po Fryštáku
a Lukovečku do 11. 1. 2015.
V úterý 13. 1. 2015 bylo rozpečetěno celkem 21 kusů pokladniček.
Lubomír Fuksa
1.480 Kč
Emilie Zbranková
6.967 Kč
Vlasta Konečná
3.905 Kč
Libor Kučera
5.965 Kč
David Odstrčil
4.110 Kč
Markéta Poláková
3.620 Kč
Kateřina Václavková
5.034 Kč
Barbora Vaňharová
4.951 Kč
Jindřich Petřík
2.431 Kč
Eliška Halaštová
2.531 Kč
Marie Maňásková
2.734 Kč
Jana Jasenská
7.102 Kč
Magdalena Jasenská
3.891 Kč

Pavlína Jasenská
Stanislav Skalička
Kristýna Bačůvková
Jan Krčma
Roman Pšeja
Jana Nášelová
Martin Němec
Marie Görigová

4.291 Kč
12.280 Kč
2.830 Kč
7.346 Kč
5.688 Kč
8.348 Kč
9.305 Kč
2.663 Kč

Celkem tedy 21 skupin koledníků
vykoledovalo částku 107.472 Kč.
Výtěžek sbírky bude použit pro sociálně potřebné. Zhruba polovina částky
by se měla vrátit do Fryštáku a být rozdělena mezi naše občany.

Děkujeme všem, kteří přispěli, i těm
kteří sbírku prováděli a organizovali
a samozřejmě všem vedoucím a dětem
- koledníkům.
Za Charitu – Jana Jasenská
a Božena Jančaříková
Za Městský úřad Fryšták
– Dana Konečná
FRYŠTÁCKÉ LISTY 2/2015

POLICIE

Setkání se koná pod záštitou starosty města Fryštáku
Mgr. Lubomíra Doležela,
přítomni budou i členové grantové komise,
jmenovaní Zastupitelstvem města Fryštáku.

Neziskové organizace se představí v kině
Občanskou společnost tvoří občané. Ve Fryštáku bylo v roce 2013
registrováno celkem 30 občanských
sdružení, 12 organizačních jednotek
sdružení a 2 církevní organizace, které
tuto občanskou společnost významně
reprezentují.
Každou chvíli pro vás připravují zajímavou akci, které se může kdokoliv
zúčastnit aktivně nebo jako divák. Ať už
jde o fotbalové utkání, ples, akce pro
děti - karneval, pohádkový les, putování za památkami, divadelním představením, sletem čarodějnic, farmářským
trhem či povídáním se zajímavými lidmi
na neobvyklé téma.
Město Fryšták tyto spolky podporuje nejen ﬁnančně a materiálně. Zástupci neziskových organizací se setkají
ve středu 11. února 2015 od 18 hodin
a představí svoji činnost a svoje plány
nejen na rok 2015. Na setkání bude
představena i grantová komise města

Fryštáku, která navrhuje zastupitelstvu
konkrétní podporu jednotlivých spolků.
Akce je otevřená všem zájemcům
o veřejný život ve městě. Záštitu nad
akcí převzal starosta města Mgr. Lubomír Doležel, odpovědnou osobou je
Tomáš Černý, radní města zodpovědný
za neziskový sektor.
(BoKo)

V rámci působnosti Policie ČR Obvodního oddělení Fryšták v období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bylo
prováděno šetření celkem ve 124 případech spáchání trestných činů či podezření ze spáchání trestných činů.
Ve většině případů se jednalo o majetkové či násilné trestné činy, řízení motorových vozidel pod vlivem návykových
látek (alkohol, drogy). Úspěšnost celkové objasněnosti Obvodního oddělení
Fryšták se pohybuje nad 65 %, což naše
obvodní oddělení řadí na přední místa
v rámci jednotlivých obvodních oddělení
Zlínského kraje. V oblasti přestupkové
roviny jsme v roce 2014 řešili 480 přestupků. Nejčastěji se jednalo o přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, přestupky proti občanskému soužití a proti majetku (vandalismus, drobné krádeže, podvody).
Přestupky byly vyřešeny s přestupcem
na místě blokovou pokutou, či oznámeny příslušnému správnímu orgánu.
Velmi si vážím spolupráce a pomoci
všech všímavých občanů našeho města, kteří nás upozorní na podezřelé vozidlo, jeho osádku, na podezřelé chování či jednání cizích lidí. Tyto informace
a poznatky nám velmi pomáhají v případné realizaci pátrání po pachatelích
trestných či přestupkových činů, jsou
mnohdy chybějícími střípky mozaiky,
které do sebe zapadají a dávají konečný celek.
Přímý telefonní kontakt na hlídku Obvodního oddělení Fryšták je
725 292 340, telefonní kontakt na pevnou linku služebny je 974 666 781. E-mailový kontakt na oddělení je: zl.oop.
fryšták.podatelna@pcr.cz.
V závěru bych chtěl jménem kolektivu Obvodního oddělení Fryšták občanům města Fryšták poděkovat za spolupráci v roce 2014 a těšíme se s Vámi
na další spolupráci v roce 2015.
npor. Mgr. Stanislav Hrdina
vedoucí oddělení
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Informace z evidence
obyvatel města Fryštáku
Ke dni 1. 1. 2015 byl stav občanů
ČR města Fryštáku 3.731 osob.
Podle místních částí:
Fryšták
Dolní Ves
Horní Ves
Vítová
Celkem občanů ČR

1.512
538
1.416
265
3.731

Počet občanů ČR podle stavu:
svobodní
ženatý či vdaná
vdovec či vdova
rozvedení

1.443
1.722
267
299

Z celkového počtu 3.731 občanů ČR
je 1.919 žen a 1.812 mužů.
Průměrný věk občanů ČR ve Fryštáku je 41,39 roku /z toho žen – 42,46
roku a mužů 40,26 roku/.
Dle informací MVČR ve Fryštáku žije
26 cizinců. Bližší informace např. o stavu nemáme – cizinci jsou hlášeni na Cizinecké policii.
Dana Konečná
Evidence obyvatel MěÚ Fryšták

INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKůM
Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději k 30. dubnu 2015.
Poplatek za psy je splatný nejpozději k 28. únoru 2015.
Žádáme občany, aby poplatky za komunální odpad a poplatky za psy na rok
2015 zaplatili až poté, co obdrží do svých poštovních schránek vyplněné složenky s předepsanou částkou. Platné obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny
na www.frystak.cz.
INFORMACE K PLATBĚ SLOŽENEK:
Pokud údaje na složence budou odpovídat skutečnosti, má poplatník tyto
možnosti úhrady:
a) platba v hotovosti na základě obdržené složenky přes poštu;
b) bezhotovostní platba převodem na bankovní účet, uvedený na složence,
d) platba v hotovosti v pokladně města (pouze v úřední dny – PO, ST).
Věnujte, prosím, velkou pozornost při zvolené možnosti úhrady v případě b),
a to ve vyplňování variabilního symbolu z důvodu prokazatelnosti plátce a příslušného poplatku. Neidentiﬁkovatelné platby budou vráceny. Platby za převod peněžních prostředků z bankovního účtu na účet se řídí aktuálními ceníky domovských
peněžních ústavů, u kterých má daný plátce účet zřízen.
V případě, že skutečnost bude odlišná od zaslaného předpisu, musí se občan
dostavit na MěÚ Fryšták k odpovědné pracovnici (I. Plšková, dveře č. 217), kde
bude provedena změna předpisu podle skutečnosti.
Znovu žádáme občany, aby uklízeli z chodníků a jiných veřejných prostranství výkaly po svých psech.
K tomuto účelu je možno si ZDARMA odebrat libovolné množství sáčků
na úklid, a to na městském úřadě u pí Plškové. Dále oznamujeme, že při ztrátě
psí identiﬁkační známky je nutno si vyzvednout také ZDARMA známku novou.
I. Plšková

Termíny svozu odpadu
SKO
Svoz 1x za 14 dnů po celý rok
8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3.,
19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5.,
28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7.,
6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10.,
15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11.,
10. 12., 24. 12.
PLASTY
Sáčkový svoz plastů 1x měsíčně
29. 1., 26. 2., 26. 3., 23. 4., 28. 5.,
25. 6., 23. 7., 27. 8., 24. 9., 29. 10.,
26. 11., 31. 12.
PAPÍR
Svoz papíru 1x za 2 měsíce
15. 1., 12. 3., 14. 5., 9. 7., 10. 9.,
12. 11.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Svoz 2x za rok
28. 3., 5. 9.
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Jak připravit dítě k zápisu do školy
Zápis do základní školy je pro dítě významným krokem, protože předchází zcela mimořádnému životnímu mezníku, nástupu do první třídy. Proto by rodiče neměli tento den nijak podcenit a své děti náležitě připravit. Cizí prostředí a neznámá
paní učitelka mohou udělat své. Je důležité podporovat v dítěti jeho nadšení pro
školu. Čím víc se dítě bude do první třídy těšit, tím lépe zvládne i cizí prostředí při
zápisu do školy. Pro bázlivější nebo úzkostlivější dítě může být vstup do cizího prostředí náročný tím spíš, pokud netuší a neumí si představit, co všechno jej tam
čeká. Rodiče by mu měli být o to víc oporou. Proto bych rodičům doporučila: „Povídejte si se svým dítětem o tom, jak to ve škole vypadá, co je ve škole jinak než
ve školce. Že do školy už chodí velké a šikovné děti, které se tam naučí spoustu
nových věcí. Zkuste dítě na školu naladit a těšit se spolu s ním. Vyprávějte mu,
jaké to bylo, když jste šli k zápisu do školy vy, co jste ve škole zažili.”
Příprava k zápisu i na zvládnutí nástupu do první třídy nemusí být žádný dril,
naopak nejpřirozenější a příjemnější je podporovat schopnost dítěte se soustředit
při oblíbených hrách, jako je pexeso, karty, deskové hry, Člověče, nezlob se…
Vstup dítěte do základní školy znamená pro něj a potažmo pro celou jeho rodinu velkou životní změnu. Dítě se bude muset naučit cíleně pracovat, poslouchat,
soustředit se a plnit zadané úkoly. V novém prostředí se bude muset spoléhat
samo na sebe. Proto je jeho příprava na školu důležitá, a to jak ze strany mateřské školy, tak i rodiny.

tech a dovednostech jiné. Výkony dětí
nejsou stejné, protože u této věkové
skupiny je běžné, že mezi dětmi jsou
rozdíly, jak v jejich vývoji, tak v jejich dosavadním učení.
Co mohou udělat rodiče? - Učit své
dítě vnímat a rozlišovat čas určený
k práci a k zábavě (neodbíhat od rozdělané práce za novou činností). - Často
si s dítětem povídat a všímat si jeho
výslovnosti. - Připravovat dítě na to,
že škola pro něj bude prací, za kterou
bude hodnoceno. - Hodnotit doma, jak
plní své povinnosti a vést k pocitu odpovědnosti za svěřenou práci. - Posilovat dětskou sebedůvěru – ty to určitě
zvládneš… - Pomocí her se s dítětem
učit doma i venku (využít básničky, písničky, hádanky, popisovat věci kolem
sebe, jmenovat číselnou řadu, odpovídat dětem na otázky). - Má-li dítě zdravotní problémy, poradit se s lékařem,

Jak
Jak připravuje
připravuje děti
děti naše
naše mateřská
mateřská škola?
škola?
Naší snahou je, aby příprava budoucího školáka probíhala pozvolna, ale
efektivně a aby spočívala v rovnoměrném a harmonickém rozvoji takových
schopností dětí, které jim později zajistí
úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání. Proto se zaměřujeme na rozvoj hrubé a jemné motoriky,
grafomotoriky, koordinaci oka a ruky,
zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, logického myšlení, předmatematických představ a v neposlední řadě
na rozvoj soustředěnosti dětí na práci.
Dalším předpokladem školního úspěchu je schopnost dítěte odlišit hru
od systematické školní práce. Důležité
jsou i další kompetence: samostatnost
dítěte, sebeobsluha, schopnost spolu-

práce, umět se přizpůsobit kolektivu,
vyjádřit a obhájit svůj názor a neprosazovat se na úkor svých vrstevníků. Nejtypičtější činností předškolního dítěte
je hra, která napomáhá procvičování
dovedností, které jsou pro život užitečné a má smysl i sama o sobě – je
spontánním vyjádřením základní lidské
potřeby svobody a fantazie. Proto zařazujeme do přípravy na školu hry rozvíjející jednotlivé oblasti důležité pro
školní zralost. Dále využíváme řízených
činností, kdy procvičujeme výše zmíněné kompetence. Během celé přípravy
na školu se snažíme respektovat individuální rozvoj každého dítěte a maximálně podporovat jeho rozvojové možnosti,
neboť každé dítě je ve svých schopnos-

jak by se mohl zdravotní stav zlepšit
ještě před vstupem do ZŠ. - Je-li dítě
levák nepřecvičovat ho, brát leváctví
přirozeně. - Těšit se společně s dítětem
na školu a dítě školou nestrašit (věty
typu: „Počkej, ve škole tě srovnají.“ mohou napáchat velké škody.)
Přejeme dětem, aby se jim ve škole
líbilo a chodily do ní rády, čekají na ně
hodné a usměvavé paní učitelky. A zatím se při výchově svého dítěte držte
motta: „Žij vyrovnaně – trochu se uč
a trochu přemýšlej a každý den trochu
maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si
a pracuj.“ Robert Fulghum
Alexandra Hochmajerová
učitelka MŠ
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Základní školy Fryšták – zápis dětí pro školní rok 2015/2016
Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě Zákona 561/2004 Sb.
§ 36 a 37 v plném znění zápis dětí do 1. třídy Základní školy Fryšták
Zápis proběhne dne 3. února (úterý) 2015 od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách II. patra přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku)
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte
Upozornění: Zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinni přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku (Školský zákon
561/2004 Sb.).
Mgr. Libor Sovadina
ředitel Základní školy Fryšták

Něco málo o tom,
jak jsme koledovali
Byla sobota ráno, počasí pod psa,
prší a prší. Ale nesmíme příliš přemýšlet nad tím, jaké je počasí, vždyť Tři
králové se také neohlíželi na to, jaké
počasí zrovna měli. Tak jsme se oblékli
a tatínek nás zavezl na ulici Přehradní,
kde to všechno začalo.
V prvním domě nikdo nebyl, až
ve druhém… Někteří lidé ještě spali
a někteří nás už vyhlíželi. Ti, kteří nás
už vyhlíželi si nás i fotili, připadala jsem
si jako ﬁlmová hvězda. Vykoledovali
jsme si i cukroví a sladkosti a doufám,
že jsme spoustu lidí i potěšili. Bavilo
nás to, ale uteklo to jako voda a než
jsme se nadáli bylo poledne, kdy pro
nás zase přijel náš tatínek a odvezl nás
k obědu. Abychom pak po obědě vyrazili znovu, ale už do jiné ulice..
Terezka Jasenská, černý vzadu…

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

RODIČOVSKÝ
PLES
který se koná

v sobotu dne 14. února 2015
od 19.30 hodin
ve velkém sále ZDV Fryšták

Dvě Fryštačanky, dvě jubilantky
Členky Komise občanských záležitostí při MZ Fryšták byly poblahopřát občankám Fryštáku, dnes v DD Lukov, k významným jubileím.
Paní Šlágrová (95 let), paní Janušková (93 let), jejich ošetřovatelky a my
jsme strávily při vzpomínkách krásné odpoledne. Obě oslavenkyně se rozhovořily
o svém mládí, o svých rodinách, o těžké práci, kterou musely v mládí den co den
vykonávat, o starostech při stavbě svým domečků, o smutku, který musely překonávat (několik úmrtí v rodině). Vzpomínaly však i na radosti, na „ tancovačky“
v mládí, na cvičení, vyptávaly se na sousedy. Úsměvy a smích prozářily „Valašskou izbu“, v níž jsme mohly nerušeně při čajíčku, kávičce a zákuscích vyprávět.
Vyfotografovaly jsme se, vyřizovaly přáníčka a pozdravy a posléze jsme musely
uvolnit místo dalším gratulantům. Ještě jsme si slíbily, že za rok zase přijdeme
a budeme naše občanky informovat o všech novinkách ve Fryštáku.
Vážená paní Šlágrová, vážená paní Janušková, dovolte, abychom i ve Fryštáckých listech znovu vyjádřili přání všech Fryštačanů, zdraví, radost, lásku, pohodu
a úsměvné vzpomínání.
SK
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K tanci a poslechu hraje
hudební skupina FOCUS - rock.
Připraven je bohatý kulturní program,
tombola a občerstvení.
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LUKOVEČ K A

Ohlédnutí
I když už je tu únor, ohlédněme se
ještě jednou za minulým rokem a připomeňme si předvečer Štědrého dne
v Lukovečku, kdy bývá připraveno pro
místní občany i hosty z okolních vesnic,
kteří se přijíždějí na tuto akci podívat,
Vánoční zpívání u kapličky. Tento již
devátý ročník nebyl pojat jako klasický
živý betlém, ale jako pásmo méně známých, ale krásných historických koled
a říkanek. Zapojili se nejen dospělí, ale
hlavně děti, které se všechny básničky
pěkně naučily a to i ten nejmenší z nich,
i když ho k velké škodě nebylo v mikrofonu vůbec slyšet. Mareček Pšeja, jenž
ztvárnil nejdůležitější úlohu - malého Ježíška, vydržel v kolébce pod dohledem
Marie a Josefa po celou dobu předsta-

vení a vůbec neplakal. Největším překvapením večera byl létající andílek
v podání Sáry Václavkové. Přestože
počasí nepřineslo tu pravou zimní atmosféru, pro muzikanty i zpěváky bylo
nanejvýš výhodné, protože nemuseli
řešit problémy s rozlaďováním nástrojů
a zmrzlými prsty. Všem organizátorům,

kteří se na této akci podíleli, a to nejen přímo vystupováním na jevišti, patří velká pochvala a poděkování, že si
našli v tomto předvánočním shonu čas
a opět pro nás připravili tak povedený
zážitek. Po skončení hlavního pásma si
diváci zazpívali spolu s účinkujícími známé koledy. Opět k nám zavítali i skauti
z Fryštáku, kteří donesli Vánoční poselství v podobě Betlémského světla. Celým večerem se nesla vůně perníčků,
které pod vedením členek ČČK napekly
místní děti, a také tradičního vánočního
punče plného lískových oříšků. Věřím,
že každému toto předvánoční setkání
u kapličky přineslo tu správnou vánoční
náladu a už teď se těší na příští jubilejní
desátý ročník.
I.J.

MUZEUM V LUKOVEČKU SI BUDUJE SVOU TRADICI
Dvacátého šestého dne měsíce dubna loňského roku
slavnostně vykročilo nové muzeum v malebné obci Lukoveček na svou kulturně vzdělávací pouť. Od té doby po jeho
pozoruhodném točitém schodišti architekta Svatopluka
Sládečka vystoupala dlouhá řada návštěvníků s veskrze
kladnými a nadšenými ohlasy.
V soboru 20. prosince 2014 zahajovalo muzeum znovu,
a to tradici tvoření a setkávání občanů své obce. Po celé odpoledne až do večera tu přicházely rodiny s dětmi i bez nich
vytvořit si spoustu zajímavých vánočních dekorací, naučit se
nové techniky, poslechnout si vánoční koledy v srdečné sousedské atmosféře. Všichni se vzájemně inspirovali a předávali si zkušenosti. Děti si psaly dopisy pro Ježíška a mohly je
zaručeně odeslat Ježíškovou poštou až na to správné místo
určení. Ono pozoruhodné schodiště dostalo magický nádech
osvětlením malými plamínky svíček a pomohlo tak přivést

všechny příchozí zpět do starých poetických časů našich
předků.
Muzeum Lukovečka vyhlašuje soutěž pro děti nejen své
obce, ale také obcí přilehlých výtvarnou soutěž: Valašská
dědina, tam je moje rodina.
Zúčastnit se mohou děti do 15 let a pracovat jakoukoli
technikou. Mohou malovat, kreslit, konstruovat, modelovat
apod. Prosíme, aby své práce odevzdaly do pátku 20. 2.
2015 v muzeu (po tel. dohodě na čísle 739 038 782 paní
Krajčové), nebo na obecním úřadě v Lukovečku.
V sobotu 28. 2. 2015 bude v 15 hodin slavnostní vernisáž a ocenění výtvarných prací. Od 16 hodin pak možnost
tvoření zajímavými výtvarnými technikami pro děti i dospělé.
Nejzdařilejší práce zůstanou v muzeu vystaveny do velikonočního tvoření, tj. 28. 3. 2015.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ivana Krajčová
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Doporučuji vám: snášejte všichni rádi kříž, jak si to žádá vůle Boží
a neste jej vesele. Myslete na to, že jak léta míjí, míjí i kříž.

Don Bosco

2. března – Pohřeb pana Rafaje, krejčího, našeho souseda, otce bohoslovce
našeho přítele. P. Lepařík jemu nosíval
každý 1. pátek sv. přijímání a zaopatřil
ho. Pohřeb byl slavný. Byli jsme všichni
i s hudbou. Pohřbíval pan farář s asistencí pana prefekta a P. Veselého. Hudba vynikla svými pěkně zahranými smutečními
pochody.
V nemocnici zůstávají pan Krčmář,
Žvak ze 4. třídy, Garpiel a Res ze 2. třídy.
P. Franta začal svůj úřad školního rádce.
Pěkný dojem, povzbuzení a poučení zanechal dopis odešlého pana Poláka, bývalého asistenta v 1. třídě, nyní v Praze
Kobylisích. Jaká práce, kolik trpělivosti
a obětavosti je třeba mít k dobrému rozvoji začátků ústavu s těmi neukázněnými
chlapci pražské periferie.
13. března – vrací se P. Vtípil zpět
do Moravské Ostravy, měl u nás v naší
kapli duchovní obnovu pro ženy. Přes 380
jich bylo u svátostí. Jeho zpovědnice využili také naši chlapci. Odpoledne jsme sehráli pro ně divadelní představení. Večer
se opakovalo s úspěchem, ale bez hudby.
15. března – pan inspektor nám oznámil, že u příležitosti jeho vizitace provedeme volbu delegáta pro inspektoriální
kapitulu. Včera neočekávaně sdělil, že
nepřijede, abychom volbu udělali sami
bez něho. Dnes tedy pan ředitel svolal
všechny spolubratry po svačině v 16.30
hod do divadelního sálu a po „Veni Creator“ se přikročilo k volbě. Sekretářem byl
P. Franta, sčitatelé p. Krčmář a p. Tibenský – všech spolubratří v domě je 19.
Pasivní právo přináleží 7 spolubratřím.
Při prvním skrutiniu obdržel P. Macháň
8 hlasů, P. Lepařík 5 hlasů, p. Krčmář 3
hlasy, P. Černík 2 hlasy a P. Franta 1 hlas.
Protože absolutní většiny nedosáhl žádný,
přešlo se k druhé volbě, při které dostali
P. Macháň 12 hlasů, P. Lepařík 5 hlasů,

Kronika ústavu (24.)
školní rok 1937–38
P. Černík a p. Krčmář po 1 hlase. Při volbě zástupce delegáta obdržel při prvním
skrutiniu P. Lepařík 11 hlasů, P. Černík
3 hlasy, P. Veselý a p. Krčmář 2 hlasy
a p. Astr 1 hlas. Oba zvolení přijali.
17. března – včera odpoledne přijel kázat duchovní obnovu pro dívky P. Dvořák
od čtvrtka do soboty. Večer měl pro chlapce promluvu v kapli a cvičení dobré smrti.
19. března – neočekávaně přijel pak
inspektor, to je radosti! Zmožen cestou
šel ihned na postel. Něco málo před večeří nás navštívil „stréček Křópal z Břochovan“. Uslyšel naši hudbu, která vyhrávala z oken ložnice Sv. anděla strážného
Josefům a poněvadž už nás zná i ústav,
přišel se podívat. Je zde ve Fryštáku s divadelním ansámblem. Hudebníci mu zahráli znova na dvoře a dostali 50 Kč a pochvalu. Stréček“ se vyslovil, že má velice
rád salesiány a čte životopis Dona Boska
od Albertiho. Ráno ve svátek měl společnou mši sv. pan inspektor, druhou zpívanou s asistencí P. Dvořáka a p. Bělohlávka. V poledne před obědem jsme oﬁciálně
přivítali velmi srdečně pana inspektora.
Na chodbě před ředitelnou i s hudbou

Únor na DISu
Určitě jste si všimli, že se u nás hůře
parkuje. Stavební ﬁrma, která u nás
momentálně pracuje, si ohradila a převzala staveniště. Proto Vás prosíme,
abyste při vstupu dbali na zvýšenou
opatrnost a bezpečnost, zvláště s malými dětmi. Jezdí zde hodně nákladních
aut, která dováží materiál. Práce se rozběhnou naplno v březnu.
Pokud si ještě pamatuje na hroznolhotský ochotnický spolek Hrozen,
tak s nimi dojednáváme na duben jejich
VII. etýdu „Zabijačka“. V lednu vyprodali Slovácké divadlo v Uherském Hradišti a chystají v něm druhé představení.
Lístky se budou prodávat na recepci,
včas oznámíme termín.
18. února začneme postní dobu.
Pocit, že Bůh je s námi nespokojen,
že je tvrdý, mrzutý, mstivý a lhostejný,
prostě takový, jací bychom byli na jeho
místě my, v nás zabíjí naději, víru, lásku
a život vůbec. Zjevení nám však říká,
že Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky. O tom mluví Ježíš v podobenství o milosrdném otci a marnotratném
synu. Postní doba je příhodným časem
k obnovení chápání křesťanského života jako putování do domu Otcova.
přivítali primánek Kuchař česky a kvintán
Šustek latinsky. Za představené v nepřítomnosti pana ředitele pan prefekt. Oběd
uspokojil všechny, ostatně zabilo se v pátek prasátko, tak bylo postaráno o maso
na dobrý guláš s rýží. Po večeři se promítal ﬁlm Psohlavci, které dávali v našem
divadelním sále pojízdní agenti. Zúčastnil
se také pan inspektor. Spokojeni a unavení jsme šli spát ve 22.30 hod.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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ní Ing. Gustava Pazdery, který upoutal
svým osobitým zpěvem. Ing. Jan Černek obecenstvo velmi zaujal slováckou
baladou Bože, bože, kterou zazpíval
plným kultivovaným hlasem. Premiéru
letos mělo zpracování písně renesančního hudebního skladatele Giovanniho
Leonarda Primavery Dolce miseria, která zazněla v podání trojhlasného zpěvu
sopranistky Mgr. Julie Dlabajové, tenoristy Dušana Kapusty a basbarytonisty
Ing. Gustava Pazdery.
Dětský sbor se svými sólisty zazpíval několik známých vánočních koled a pak Markétka Nováková zpívala
a krásně zahrála na ty nejmenší housle.
Překvapením pro všechny posluchače, ale i pro členy souboru, byl krásný
dojemný duet Markéty Matulové a paní

Vánoční koncerty fryštáckých souborů PRAMENY
Dne 10. 12. 2014 se uskutečnilo
milé vystoupení s dětmi PRAMÉNKU
s názvem „Vánoce přicházejí“ v hudebně ZŠ ve Fryštáku. V úvodu předvedly
upravené pásmo se zpěvem a tancem
za klavírního doprovodu s choreograﬁí
paní učitelky. Program pokračoval tradičními vánočními koledami, kde se
střídali sóloví zpěváci se sborem.
Jejich krásné křišťálové hlásky nenechaly nikoho chladným, vždyť byly
odměněny velkým potleskem. Pak následovalo společné soutěžní zpívání
s rodiči a posluchači. Naše porota z řad
dětí toto zpívání hodnotila a nejlepší
výkony čekala malá pozornost. V závěru děti již tradičně zazpívaly oblíbenou
píseň Vánoce přicházejí za zpěvu a potlesku, čímž jsme tento pořad ukončili.
Záštitu nad touto akcí převzal ředitel ZŠ pan Mgr. Libor Sovadina, který
děti odměnil sladkostmi, za které děkujeme. Program připravila paní učitelka
Vlasta Kunstová.
Dne 13. 12. 2014 náš soubor Prameny zahrál při příležitosti výroční 50
let od založení Klubu moderní gymnastiky ve Zlíně. Bylo nám ctí, že jsme mohli
vystoupit právě na takové akci, a rozšířit tak svoji tvorbu mezi další posluchače. Atmosféra byla celkově velmi příjemná a těšíme se další podobnou akci.
Pracovní nasazení vyvrcholilo dne
26. 12. 2014 v kostele sv. Mikuláše
ve Fryštáku, kde se konalo další vystoupení souborů CM PRAMENY a PRAMÉNKU paní učitelky Vlasty Kunstové.
Byl to v pořadí již 36. Vánoční koncert.
V programu zazněly tradiční koledy, písně vánoční, písně autorské a celé sváteční mrazivé odpoledne bylo umocněno vánoční poezií R. Hovadíka, kterou
profesionálně recitovaly V. Kunstová
a Markéta Matulová.

Vánoce v sobě skrývají tolik kouzla. Jsou to svátky plné rodinné pohody a lásky, které si nelze bez hudby
a především koled představit. Právě
ty v sobě nesou stopy moudrosti, víry,
něžnosti a pokory člověka.
Fryštácký kostel se začal zvolna plnit
hosty, až nezůstalo jediné místo volné.
V úvodu zazněl Ten vánoční čas, který
zazpíval Ing. Jan Černek. Pak následovalo několik koled. Zpívali: B. Škabraha,
M. Matulová, A. Pitrová, V. Nováková,
Ing. G. Pazdera, Ing. J. Černek, Mgr. J.
Dlabajová a D. Kapusta. Všichni posluchači byli uchváceni něžně znějícími
tóny nástrojů a především hlasy všech
sólistů CM. Nechyběla francouzská lidová píseň Tóny, ať nesou zprávu, kterou zazpívala hudební pedagožka Anna
Pitrová za loutnového doprovodu R. Hovadíka. Moravskou koledu Byla cesta,
byla ušlapaná horlivě zazpívala Viktorie
Nováková za doprovodu altové ﬂétny,
violy a kytary. Nechyběla ani tradičně
známá píseň Už z hor zní zvon v podá-

Vlasty Kunstové Ave Maria. Celý koncert byl ukončen nádhernou písní Tichá
noc od Franze Xavera Grubera, a to
za něžného svitu svíček, prskavek, sborového, sólového zpěvu a vytříbených
houslových tónů.
Nad koncertem převzal záštitu starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír
Doležel, kterému děkujeme za spolupráci, podporu, pochopení a za velmi
příjemnou pozornost pro všechny účinkující. Dále děkujeme farnímu úřadu,
rodičům, účinkujícím a všem přítomným
za hojnou účast a skvělou vánoční atmosféru.
Koncert působivě moderoval kronikář pan PhDr. Česlav Zapletal.
Bylo to neodolatelné spojení duchovna, potěšení, lidskosti a ušlechtilosti vyvěrající z hudby a zpěvu.
Budeme se těšit na další brzké setkání.
Fryštácké soubory PRAMENY
Mgr. Julie Dlabajová
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Ohlédnutí DFK Fryštáček za uplynulým rokem
Vážení spoluobčané, milí rodiče a děti ze souborku Fryštáček.
Jak jste si mohli povšimnout, dětský folklorní kroužek Fryštáček v uplynulém roce rozhodně nezahálel. Absolvovali jsme mnoho vystoupení, výletů a akcí,
na které si všichni moc rádi znovu vzpomeneme a s Vámi, kteří jste na nich nemohli být, bychom se rádi o tyto zážitky podělili alespoň prostřednictvím fotek
a vyprávění. Pojďme se tedy společně ohlédnout za uplynulým rokem 2014.
Během roku 2014 na nás čekaHlavním a zásadním elementem
v tomto roce bylo pokračování a prohloulo mnoho vystoupení nejen u nás
bení spolupráce s cimbálovou muzikou
ve Fryštáku, ale vlastně po celé Moravě. Sezónu jsme zahájili velmi slavnostAndrýsek, která pracuje ve Fryštáku při
ně. Jako hosté jsme totiž byli pozváni
ZUŠ Morava. Od září 2014, kdy začaly
na Dětský krojový ples do Vlčnova.
děti z Fryštáčku a Andrýsku nacvičovat
A že to byl ples v pravém slova smyslu!
společná pásma a jezdit na různé akce
V nažehlených fryštackých krojích děti
spolu, se naše spolupráce posunula
z Fryštáčku zdobily zahajovací krojovaný
hodně dopředu a to nejen ve smyslu
průvod, ve kterém dominovaly slovácké
vzájemného seznamování dětí a navakroje. Se vztyčenou hlavou si byli všichzování nových kamarádských vztahů,
ni dobře vědomi, jak krásné kroje mají
ale i ve smyslu řekněme „profesním“.
a že jsou jimi v této společnosti výjimečMladí tanečníci se víc a víc zdokonalují v rytmu a tancování na živou muziku
ní. V rámci předtančení jsme vystoupili
s pásmem bálových tanečků s názvem
a mladí muzikanti už také ví, že hrát
„Jak sa pracuje na Valašsku“. Po veltanečníkům pod nohy není žádná srankém potlesku následovala taneční záda. Zkrátka jsme na velmi dobré cestě
k tomu, aby se z mladých muzikantů
bava a nechyběla ani napínavá tombola.
stali opravdoví muzikanti a z mladých
tanečníků opravdoví tanečníci a měli
V květnu jsme se zúčastnili další krásné akce – Otevírání pramenů
k sobě vzájemně úctu a respekt.
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v Luhačovicích. Prameny byly otevřeny
nejen zpěvem a tancem, ale bohužel
i vydatným deštěm. Dětem to ale vůbec nevadilo a užily si vystoupení nejen
na luhačovické kolonádě, ale později
i ve velkém kulturním sále domu Elektra. Tady děti z Fryštáčku předvedly premiéru nového pásma s názvem „Vařila
sem trnku“

V květnu nás čekalo ještě jedno vystoupení a to na Malé Scéně ve Zlíně
v rámci tradiční Besídky u cimbálu. Každoročně se tady potkávají dětské kroužky patřící pod hlavičku Sdružení přátel
lidové kultury Kašava.
Začátkem června jsme si vytyčili velký úkol. Vzhledem k našemu 25. výročí
založení jsme v obřadní síni fryštacké
radnice uspořádali velkou výstavu. K vidění byla nejen celá historie souborku
Fryštáček, ale i velká výstava krojů. Dne
7. 6. proběhla vernisáž této výstavy. Dostali jsme k narozeninám nádherný dort
a sešlo se mnoho gratulantů. Chtěli bychom ještě jednou touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou
výstavy a městu Fryšták za poskytnutí
reprezentativních prostor.
Týden na to nás čekalo vystoupení
na Dětském folklorním festivalu Fryšták
– Kašava, tentokrát v Kašavě. Krásný
dojem z vystoupení dětských kroužků
a cimbálových muzik sice přerušil déšť,
ale dětem to náladu nezkazilo a na hřišti si kromě vystoupení užívaly připravené hry a bohaté občerstvení.
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Během prázdnin se děti z Fryštáčku
také nepoﬂakovaly. Byl pro ně přichystán příměstský tábor, během kterého
si užily spoustu srandy a zážitků, ale
neminuly je ani povinnosti v podobě
nácviků. Po prázdninách jsme totiž absolvovali celodenní výlet do Dolního
Němčí, kde jsme se v tamním selském
dvoře zúčastnili tradiční akce Vaření trnek. I za vedoucí musím říct, že to byla
rozhodně jedna z nejkrásnějších akcí,
které jsme s Fryštáčkem zažili. V nádherném prostředí malebného dvora se
nedělo vůbec nic hraného, okázalého,
nastrojeného. Prostě to byla akce, ze
které do dalekého okolí zářila přátelská atmosféra a velká láska k této
tradici. Samozřejmým pohoštěním byly
povidlové koláče a vdolky, všichni jsme
se nejednou vystřídali v jizbě, kde tetky tradičním způsobem vařily povidla
a „na lízačku“ už jsme později chodili
všichni a bez rozpaků. Během celého dne ve dvoře hrály folklorní muziky
a Fryštáček vystupoval jak jinak než
s pásmem „Vařila sem trnku“.
Celý rok 2014 nebyl pouze ve znamení oﬁciálních vystoupení. Absolvovali
jsme spoustu akcí, které vedly ke stmelení kolektivu, udržení, nebo obnovení
folklorních tradic a poznávání svého
okolí. Mezi nimi bychom mohli jmenovat
vynášení Moreny a vítaní jara, barvení
vajíček a pletení pomlázek na Velikonoce, stavění máje ve Fryštáku.
Další akce už se nesly ve vánočním duchu. Letos jsme s dětmi na Vánoce připravili takový program, aby se
do něho mohlo zapojit i publikum. Byli
jsme moc rádi, když si na Vítovou, Žabárnu a na vánoční trhy do Fryštáku
s námi přišla spoustu lidí zazpívat vánoční koledy a pomoci nám navodit vánoční atmosféru.

Ještě jedna krásná věc se ke konci minulého roku stala. Naši vedoucí
přivedli na svět budoucí malou členku
souborku Fryštáček. Manželům Gyuricsekovým všichni moc gratulujeme,
malé Štěpánce přejeme do života hodně štěstí a zdraví a doufáme, že brzy
posílí folklorní řady.
Všechny tyto krásné akce, které
jsme zažili a nové věci, které děti umí,
nejsou zadarmo. Nic se neobejde bez
nácviků a soustředění, bez příprav programů, zkoušek, bez mnohdy náročných organizačních podmínek. Za to
vše Fryštáček vděčí spoustě nadšených
lidí, kteří dělají víc, než musí, jen proto,
že chtějí. A to je v dnešní době velká
vzácnost, které si moc vážíme. Doufáme, že nám to všem vydrží i v novém
roce 2015, protože už teď jsou plány
Fryštáčku na tento rok více než smělé.
Leona Kusbachová

V měsíci ÚNORU 2015 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Zdeněk Bednařík
Jan Frolka
František Hladil
Milan Jaška
Marie Karásková
Radoslav Mlčoch
Alois Plišťák
Radko Severín
Rostislav Slaměna
Danuše Ševčíková
Anna Šimíková
Anna Škamralová
Jiří Večerka
Marie Zachová

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

Oznámení tanečníkům
Oznamujeme tanečníkům z Fryštáku, že 5. února 2015 od 18 hodin
opět zahájíme pravidelné taneční večery v sále „U Žáků“.
Těší se na Vás
Jiří Vavřička
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DEPRESE
Depresivní porucha postihuje asi 3% populace.
Patří mezi poruchy nálady, jde o patologický smutek. U deprese chybí pochopitelný důvod pro stísněnou náladou. Neléčená deprese může trvat kolem půl roku,
ale je to individuální, má tendenci se vracet. Neléčená deprese probíhající těžší
formou může končit až sebevraždou asi v 10 %.

Richard HOVADÍK

Studnař promluvil
Procházím zahradou
mám studnu kopat
rozhlížím se
to místo začíná volat –
majitel ukazuje blízko domu
můj prst jinam míří
kde myšlenky víří
Rýč do země se boří –
v šesti metrech je voda
kterou studna podá –
kolem stojící mají úžas ve tváři
šero se rozzáří
Jak poznáš – kde je dar přírody
sám nevím
buď je to intuice
nebo životní zkušenost –
snad i vrozený cit
který táhne k prameni
se kterým chci být
Kopání je nebezpečné
při hledání co je věčné –
jsou místa – kde voda vládne –
na poušti při žízni
křišťál nemá ceny žádné
Voda je často i kolem nás –
v tichu poslouchej
její hlas –
někdy ji nalezneš
i v tom co mačetou rozetneš
Laďa Pagáč byl studnař
svůj talent nepromarnil –
vzpomínka ať uctí
památku na odborníka
který ve studni chvíli žil
než tvrdou prací pramen odhalil
***
Ještě úvaha o žáru ohně –
který je protiklad vody –
hospodář dřevo připraví
potom v zimě sleduje
a poslouchá krb
když ohnivé příběhy vypráví –
***
Nakonec zajímavá myšlenka:
školu života každý navštěvuje –
za zkušenosti a moudrost,
kterou získá
když osud tříská
málokdo poděkuje…
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Příznaky deprese: smutek, plačtivost, snížené sebevědomí, pocit beznaděje,
neschopnost se radovat, váhavost, nerozhodnost, bezvýznamné přemýšlení.
Člověk může být apatický, úzkostný nebo naopak agitovaný. Časté jsou hypochondrické představy - pocit postiženého, že trpí nějakou nevyléčitelnou, závažnou
nemocí. 70% jedinců myslí na sebevraždu, ale před okolím tyto myšlenky bagatelizují, zapírají. Při depresi může dojít k takovému útlumu a zpomalení myšlení, že to
může připomínat demenci. Po odeznění demence se však vrací původní mentální
výkonnost. Můžou se objevit bludy, halucinace. Často se lidé budí brzy nad ránem
a objevují se ranní pesima - návaly extrémně smutné nálady.
Deprese má mnoho typu např. rozlišujeme - lehkou, středně těžkou, těžkou
depresivní poruchu, rekurentní depresivní porucha, dystimie, endogenní deprese,
reaktivní, larvovaná, symptomatická, sezonní, poporodní, depresivní neuroza, depresivní ladění, atd.
Příčiny deprese:
Za depresí většinou stojí nevyváženost chemického prostředí v mozku (což se
často a rádo dědí). Dále stačí dlouhodobý stres, příliš mnoho povinností, dlouhodobá nespokojenost, nahromaděné problémy, silné trauma, zvýšená konzumace
alkoholu, nedostatek spánku, nedostatek odpočinku – relaxace, nezdravý životní
styl – vyčerpání organismu. Mnoho depresí se objevuje na podzim a na jaře!
Jak depresi léčit?
Důležité je přiznat si, že mám problém. Většina lehkých depresivních poruch se
léčí ambulantně - kontroly u lékaře. Těžké depresivní poruchy s možností sebepoškozování až sebevraždy se pak léčí hospitalizací v daném zařízení.
Základní je léčba antidepresivy - máme desítky preparátů, které mají velmi dobrý
efekt, minimální vedlejší účinky a při správném užívání závislost prakticky nehrozí.
ECT – elektrokonvulzivní terapie, což je léčba pomocí elektrického výboje. Její
účinnost je velice vysoká a rizika pro pacienta obvykle minimální. Pro tuto léčbu
se u nás vžil nepříliš šťastně zvolený název „elektrošoky“. Dalšími pomocníky
jsou fototerapie (osvícení jasným světlem) a spánková deprivace (člověku se brání
ve spánku).
Samozřejmě je důležitá úprava životosprávy, zakoupení vhodných vitamínových
doplňku (Mg). A naučte se relaxovat.
Pomoc:
Trpíte-li nezvladatelně smutnou náladou, máte mnoho možností, kam se obrátit.
Můžete se obrátit na praktického lékaře, psychology, psychiatry, linku důvěry, internetovou poradnu: www.chat-pomoc.cz.
Pozitivní zprávy nakonec:
1. V naprosté většině případů jde u deprese o stav přechodný a řešitelný!
2. Depresant se ocitá v kvalitní společnosti: Winston Churchil, Ernst Hemingway, Andy Warhol, Lev Nikolajevič Tolstoj, Miloš Kopecký nebo Vincent van
Gogh – ti všichni se s depresí během
svého života potýkali a jejich činnosti
a tvorbě vtiskla tato nemoc určitou speciﬁčnost.
Zdroj:
http://www.deprese.psychoweb.cz/
http://www.mamdepku.cz/deprese-a-jak-ji-zvladat/
www.wikipedia.com
Nikola Dorazínová, DiS.
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Dotace pro včelaře

Klub maminek Ú N O R
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

PROGRAM
Pravidelné dopolední úterky pro děti
s doprovodem od 9:30–11 hod.
3. 2. Na Hromnice... Herna pro děti
10. 2. Výroba papírové masky
na obličej, volné hraní – nenechejte si
ujít kratičké pozvání na Vodění medvěda ve Fryštáku od člena spolku Rozruch
Kamila Gyuricseka.
17. 2. Setkání se Zdeňkou Vidlářovou o pískování, Věnečku, Čarodějnicích a Pohádkovém lese – volné hraní.
24. 2. Herna pro děti – volné hraní,
povídání, kafíčkování.
Také v letošním roce pro Vás budeme připravovat tvořivé dílny pro děti
i dospělé, přednášky a další aktivity.
Pravidelně se můžete setkávat nejen
v úterky v rámci Klubu maminek a dětí
s Renčou Šafkovou (608 446 961), ale
také každou středu od 15:30 do 17
hod. v Chytrém hraní s Renčou Richterovou (603 889 386) – tvořivá a tematicky zaměřená dílna pro děti od 4
do 10 let. Kroužek navazuje na pátečního Zvídálka s Romčou Jančíkovou (733
322 673) od 10 hod.– chytré hraní pro
nejmenší děti od asi 1,5 roku s doprovodem.

Příspěvky jsou „za hubičku“ a kvalita srovnatelná s kroužky ve Zlíně. Přijďte se přesvědčit a seznámit s novými
maminkami, které se zaručeně nebaví
jen o přebalování a krmení! Na všechny
akce (kromě úterního klubu) je třeba se
předem přihlásit na uvedená tel. čísla.
Bližší informace je možné získat také
na 605 482 839.
PROGRAM
pro širokou veřejnost a děti
V pondělí 9. února a ve čtvrtek 19.
února se můžete těšit na PÍSKOVÁNÍ PRO DĚTI se Zdeňkou Vidlářovou
od 15:30 do 17 hod., příspěvek 10,- Kč
za osobu, cena předloh od 30 do 50,Kč a písky jsou zdarma.
Dále pak v úterý 24. února od 17
do 19 hod. na PÍSKOVÁNÍ – TVOŘENÍ
MANDAL PRO DOSPĚLÉ. Přijít můžete
i po 17. hod. Příspěvek 10,- Kč za osobu (dospělý i dítě), předlohy od 30
do 50 Kč a písky jsou zdarma.
Na uvedené akce je třeba se předem přihlásit na vlaštovčí mail do pátku
6. 2. a do pondělí 23. 2. Uskuteční se
při min. počtu 3 účastníků.
Michaela Nutilová

Afrika – krásná, horká, veliká
Společně s letošními páťáky jsme se zapojili do projektu POMÁHEJ, který vyhlásila v grantovém řízení v roce 2014 nadace VIA. Náš projekt Afrika – krásná, horká,
veliká byl vybrán, spolu s dalšími báječnými nápady, z celé republiky.
Cílem projektu je uspořádat beneﬁční akci, kterou s dětmi plánujeme na letošní duben a jejíž výtěžek pak podpoří vznik SOCIÁLNÍHO FONDU na naší škole
ve Fryštáku. Pokud vše půjde tak, jak si představujeme, můžeme od nadace VIA
získat nemalý příspěvek.
Podrobněji Vás o akci budeme informovat v příštím čísle Fryštáckých listů. Už
nyní se máte na co těšit! Zatím jsme Vám chtěli zprostředkovat jen malý vhled
o tom, co nového se děje a co můžete jakýmkoliv způsobem také podpořit. Držte
nám palce a v případě zájmu se ozvěte na tel. 605 482 839. Těšíme na duben!
Michaela Nutilová a Helena Uhříková

Od konce ledna budou moci začínající včelaři ve Zlínském kraji
opět žádat o podporu v roce 2015.
Zájemci o dotace budou následně
moci posílat své žádosti, a to až
do 2. března. Vyplývá to z usnesení,
které schválila krajská rada.
Podprogram pro začínající včelaře
je zaměřen na ﬁnanční pomoc při pořízení základního a doporučeného vybavení, přičemž základním vybavením
se rozumí povinný nákup minimálně
tří nástavkových úlů s oddělitelným
varroa dnem, zatímco doporučené
vybavení znamená tři roje včelstev,
ochrannou kombinézu, ochrannou kuklu nebo závoj, jeden pár ochranných
rukavic a další související potřeby.
„Po dobrých zkušenostech z minulých let se nám jeví jako vhodné
pokračovat v poskytování této podpory tak, aby byla zachována dostatečná opylovací schopnost na území
Zlínského kraje,“ řekl krajský radní
František Čuba, zodpovědný za zemědělství.
Podle vedení Zlínského kraje je
nutné zainvestovat do kvalitních nástavkových úlů i do kvalitních včelstev, aby se stabilizovala situace
po krizovém roku moru včelího plodu
2014, kdy bylo v kraji vyhlášeno 160
ohnisek tohoto moru a muselo být
spáleno 888 včelstev a 1319 úlů.
Zlínský kraj letos mezi včelaře rozdělí půl milionu korun, výše podpory
na jednoho žadatele je stanovena
v rozmezí od pěti do deseti tisíc korun.
V roce 2014 bylo z rozpočtu Zlínského kraje také – stejně jako letos
– uvolněno pět set tisíc korun, které
byly rozděleny na padesát projektů.
V jejich rámci bylo pořízeno 150 nových úlů a 147 nových včelstev.
Zlínský kraj včelaře podporuje
od roku 2006, od té doby jim pomohl dotacemi ve výši téměř šest milionů korun, za které včelaři nakoupili
1 866 nových úlů a 1 493 rojů včelstev.
zdroj: kr-zlinsky.cz
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SENIOŘI

Zimní šlápoty

Silvestr
Už bývá tradicí, že na konci roku se členové klubu důchodců setkávají na předsilvestrovském posezení s hudbou, které tentokrát vyšlo na úterý 30. prosince.
Odpoledne se začínáme scházet v Penzionu, kde nám bude vyhrávat opět pan Cholasta. Po chvilce už to začíná pomalu rozjíždět známými melodiemi, aby nás dobře
naladil. Na stolech plápolají svíčky a je připraveno bohaté občerstvení – minerálky,
bílé i červené víno, tyčinky, brambůrky a samozřejmně nemůže na stolech chybět
i vánoční cukroví z našich vlastních výtvorů a přebytků a jako bonus se podává
večeře – řízek s bramborovým salátem. Čas rychle plynul a tak bylo potřeba trochu
zpestření při losování tomboly. Té jsme měli opravdu hodně, téměř na každého
vyšla alespoň jedna cena. Byly to dárky od našich fryštáckých sponzorů a samozřejmě i od města Fryštáku. Všem sponzorům ještě jednou děkujeme, protože bez jejich
pomoci bychom ji nemohli uskutečnit. A potom se znovu hrálo, zpívalo a tancovalo.
Celý večer jsme se dobře bavili a neradi jsme odcházeli domů. Snad se v příštím
roce sejdeme ve zdraví opět všichni pohromadě. Všem občanům města Fryštáku
přejeme v novém roce 2015 hlavně hodně zdraví.
Za výbor klubu důchodců
MJ

I tentokrát na sklonku loňského roku
si Šlápoty užívaly v přírodě. Nemohly porušit tradici na Štěpána, kdy se všichni
turisté z blízkého okolí scházejí v Byčích
skalách na opékání špekáčků. Počasí
sice nebylo nic moc, ale to nás nemohlo odradit, abychom se sešli se svými
kamarády turisty.
Neuběhl ani týden a Šlápoty vyrážely znovu. Byl totiž Silvestr, tak naše
kroky mířily tentokrát na Rusavu, kde
se v tento den již tradičně schází také
mnoho turistů. Počasí bylo příznivější než před týdnem. Celý den mrzlo,
modrá obloha, krásně svítilo sluníčko
a hlavně byl čerstvě napadaný sníh.
A tak v lese, kudy vedla naše cesta, to
vypadalo, jako v Ladových pohádkách.
Cesta rychle ubíhala a před polednem
jsme se dostali k Bílému koni na oběd,
kde vždycky panuje domácí pohoda
a vaří tu dobré jídlo. Po obědě a odpočinku nám nezbývalo nic jiného, než
se vydat na zpáteční cestu, abychom
„nezatměli“. Šli jsme přes Baďurák,
kde nesmíme zapomenout na náš poslední zápis ve starém roce do kroniky
a pokračujeme zpět do Fryštáku. Zdraví, šťastní a spokojeni jsme se dostali
v podvečerních hodinách domů. Šlápoty
přejí všem turistům v roce 2015 hodně
zdraví, spoustu našlapaných kilometrů
a i nadále dobré nohy na další putování
přírodou.
MJ

Fryšták – nejsevernější město Balkánu
Ve svém životě jsem měl několikrát možnost podívat se
na Balkán. Navštívil jsem Albánii, dvakrát Rumunsko, Bulharsko a Černou Horu. Tyto země spojuje mnoho věcí – divoká
jižanská nátura obyvatel, naprosté ignorování sebemenších
snah o ekologii, krásná hornatá krajina. A v neposlední řadě
vysoká koncentrace psů volně pobíhajících po ulicích. Tady
se jeden živí z odpadků před masným krámem, dva další
se o kus dál oddávají krvavé bitce, onde zase malý voříšek
prostě jen tak očmuchává kolemjdoucí.
Ano, i my ve Fryštáku se v poslední době pilně přibližujeme tomuto východoevropskému, až asijskému jevu. Psy potkávám na ulicích našeho města prakticky každý den. Ať už
je to černobílý cosi (na psí rasy nejsem zrovna odborníkem),
zdatný atlet, který umí skokem překonávat ploty, nebo roztomilý něco jiného (viz předchozí závorka) pravidelně loudící
u hornoveské masny, nebo mohutný, asi šedesát centimetrů
vysoký ještě něco jiného (viz předchozí viz), u nějž mám pocit,
že by se do něj vešla moje čtyřměsíční dcera i s kočárkem.
Je několik možností, jak se se zmiňovanou problematikou
vypořádat:
a/ změnit městský erb – umístit do něj psí hlavu coby
hlavní symbol našeho města,
b/ přestěhovat celý Fryšták o tisíc kilometrů na jihovýchod, kde by naše městečko úrovní své civilizovanosti mnohem lépe zapadlo,
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c/ zřídit funkci obecního pohodného, jenž by toulavé psy
odchytával a vařil z nich guláš, který by posléze prodával
na farmářských trzích,
d/ nebo se prostě majitelé psů pokusí být ohleduplnější
vůči svým spoluobčanům a budou si své miláčky hlídat.
Osobně jsem pro variantu c/ a jsem ochoten ze svého
platu člověku, který by se funkce obecního pohodného zhostil, přispívat nemalou částkou. Myslím, že nás takových bude
víc, mohl by to tudíž být vcelku výnosný džob.
Marián Končák
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FAIRPLAY

Ohlédnutí za farmářskými trhy
Co uvidíme, když se ohlédneme za loňskými farmářskými trhy? Čtyři velké, sobotní a 32 malých, pátečních. Kolik
účastníků těmito trhy prošlo? Kolik zboží se prodalo a kolik
spokojených lidí takto přibylo?
Věříme, že to smysl má. Každý pátek během sezóny přenášet či převážet stánky na náměstí, domlouvat se na přístupu
k elektřině, vypisovat příjmové doklady, kasírovat prodejce
a platit za zabranou plochu poplatek městu.
Přibývá nám pomocníků z řad mladých i letitých, a to nás
těší. Přibývá nám ohlasů, jak na pravidelnost pátečních prodejců, tak tradičnost i netradičnost prodejců a programu na trzích velkých.
Jsme potěšeni, že mnozí uvítali a přijali časovou změnu
Vánočního trhu a pobyli s námi až do večera. Rádi to zopakujeme.
Už teď chystáme programovou náplň na další čtyři velké
sobotní trhy. Můžete si zapsat jejich termíny: 4. dubna, 20.
června, 12. září a 19. prosince.
A protože se snažíme o fair play a transparentnost, rádi
všem ukážeme naše vyúčtování za uplynulé čtyři roky:
Zisk velké trhy (16 trhů 2011–14)
Zisk malé trhy (2011–14)
Investice (pořízení 10 ks stánků)

Bilance města Fryšták a Fair Play Fryšták o.s. v období
(2011–14)
Poplatek městu za velké i malé trhy
73.120 Kč
Granty poskytnuté našemu občanskému sdružení městem
40.000 Kč
Závěrem patří ještě poděkování za přízeň, pomoc i spolupráci všem, co se na trzích podílí.
Jiří Sadila a Tomáš Černý

38.856 Kč
40.496 Kč
–60.000 Kč

Z uvedených čísel je zřejmé, že se nám podařilo splatit
počáteční investici a zbylou částku 19.352 Kč chceme investovat do výroby textilních bočnic a LED osvětlení stánků
a profesionální internetové prezentace. Myslíme si, že je naše
aktivita přínosná i pro město.

VETERINÁRNÍ AMBULANCE
JNLOKDSM¨OQDUDMSHUM¨@^K¤ÈDAMO¤ÈD
OQNL@KYU¨Ĕ@S@

KOMINICTVÍ

MVDr. Martin ŠANDO
-LÖRS¨,¨QT 
^%QXĜSJ
SDK ^^
placená inzerce

2UGLQDÌQ¬GRED
/N  Ŕ  ÇS  Ŕ 
S  Ŕ  / Ŕ 
2S  Ŕ  2N  Ŕ 

ŘEHÁK
Kontrola a čištění spalinových cest
Výstavba a opravy komínů
Vložkování komínů
Odfrézování dehtu
Připojování spotřebičů na tuhá paliva
Revize a odborné poradenství

TEL.: 702 335 229
E-mail: sargh@seznam.cz
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placená inzerce

placená inzerce

(na plyn a tuhá paliva 300 Kč / komínový průtah)
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Režie: Michaela Sovadinová
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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K tanci hraje skupina Kosovci.
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Kontakt +420 603 505 481
+420 737 758 051
E-mail info@nereztalas.cz
Provozovna
Šedesátá 7045, 760 01 ZLÍN

Precizní zpracování, kombinace materiálů,
velké kompaktní celky i drobné zakázky a atypická přání...

%RKXP¬U3ĘLE\O NVUR
=$-,äŘ8-(0(9(ä.(5e32+Ő(%1Ì$.5(0$ÿ1Ì6/8æ%<
#NUNKTIDLDRH5LM@A¨CMNTSRU¤RKTĹAX
• RIDCMM¨ONGĔATUJ@MBDKĔHONGĔDAM¨RKTĹAX
 @M@UXĹCM¨HUAXSÖ
• OĔDUNYYDRMTK¸BGM@µYDL¨QDOTAKHJXHYDY@GQ@MHÈ¨ 
• SHRJRLTSDÈM¨BGNYMLDM¨@IDGNQNYDRKM¨
• Y@IHĜSÖM¨JUÖSHMNU¸BGC@QĪ GTCA@ @TSNATR S@WH 
 ENSNFQ@E U¸JNOGQNAĪ 
• OQNCDIGĔAHSNUM¨GNYANĹ¨
 RU¨ÈJX K@LOX UYX NA@KXM@TQMX 
• ENSNJDQ@LHJ@@QXS¨MOHRĪM@TQMX@ONLM¨JX

placená inzerce

nerezová zábradlí • schodiště
zábradlí s kombinací nerezi a skla • plotové díly
vybavení prodejen • nerezové doplňky

placená inzerce

NEREZ TALAŠ s. r. o.

32+Ĕ(%16/8Ĺ%$
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WHO732 766 518

www.nereztalas.cz
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ČESKÁ OBUV
po – pá 7 – 17 h
MOLEDA, a. s.
výrobce obuvi PRESTIGE
K Farmě 497
763 14 Zlín – Štípa
Tel.: 573 776 634
e-mail: obchod@moleda.cz
www.moleda.cz
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