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Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy čtete tyto Fryštácké
listy, uběhlo už několik dnů nového roku. Neopakovatelné kouzlo
a odkaz Vánoc v nás ještě doznívají
stejně intenzívně jako silvestrovské
veselice.
Věřím, že i pro Vás to byl ten pravý sváteční čas, kdy jsme společně
usilovali o to, abychom pojmům jako
štěstí, rodinná pohoda, láska a lidská sounáležitost vtiskli konkrétní
podobu.
Dovolte mi, abych Vás na prahu
nového roku 2011 jménem zastupitelstva i jménem svým srdečně pozdravil.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, lásky, a také hodně trpělivosti při zdolávání překážek a problémů, které
každého z nás občas potkávají.
Ať nám tedy nechybí tolerance,
lidskost, vzájemná pomoc a porozumění.
Šťastný a veselý, osobními i profesními úspěchy naplněný rok 2011
Vám přeje
Foto: P. Nášel
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Milí čtenáři Fryštáckých listů
dovolte, abych Vám jménem svým i jménem
redakční rady popřál do nadcházejícího roku
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Věřím, že nám i nadále zachováte svou
přízeň a svými podněty přispějete k dalšímu
zlepšení našeho městského zpravodaje.
Za redakční radu Mgr. Pavel Nášel

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 2/2010/VI ze dne 24. listopadu 2010 (Výběr)
• V 16.10 hodin ve smyslu ust. § 69
odst. 2 a 3 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, složil slib zastupitele obce p. P. Ševčík, Fryšták jakožto první náhradník za
odstoupivšího Ing. P. Dohnala, a to bez
výhrad, a ani jej neodmítl složit.
• ZMF schvaluje program jednání ZMF
č. Z 2/2010/VI dne 24. 11. 2010 v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 12.
11. 2010 vč. jeho doplnění – z důvodu
naléhavé potřeby a aktuálnosti - v bodě
č. 21 o podbod 21e) Odstoupení L. Mikla z funkce radního a zvolení nového
člena rady
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání ZMF č. Z 1/2010/VI ze
dne 10. 11. 2010, vyhovuje ve smyslu
ust. § 95 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, námitce zastupitele R. Dupala a na
základě souhlasu ověřovatelů zápisu
schvaluje doplnění zápisu č. Z 1/2010/
VI ze dne 10. 11. 2010 o výsledku hlasování, kterým se nadpoloviční většinou
všech členů zastupitelstva rozhodlo, že
funkce místostarosty bude vykonávána
jako dlouhodobě neuvolněná - viz příloha č. 1 tohoto zápisu jakožto „Doplněk
zápisu č. Z 1/2010/VI“ ze dne 10. 11.
2010.
Dodatek k zápisu: ZMF v souladu s ust.
§ 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění, schvaluje, aby funkce místostarosty byla vykonávána jako neuvolněná.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku ke dni 23. 11. 2010 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 23. 11. 2010
bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 18/2010
- Navýšení provozního příspěvku ZŠ
Fryšták.
• ZMF schvaluje ke dni 25. 11. 2010
zveřejnění návrhu rozpočtového výhledu města Fryštáku na období let 2011
– 2014 ve smyslu ust. § 3 zákona č.
250/2000 Sb, rozpočtová pravidla,
v platném znění.
• ZMF schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Fryštáku č. 1/2010 –
O stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 4
s odkazem na ust. § 102 odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, si vyhrazuje pra-
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vomoc stanovit pověření členů zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření
manželství (tedy oddávajících MF).
• ZMF v souladu s ust. § 4 odst. 1 a 2
zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění
pozdějších předpisů, pověřuje pro období 2010 až 2014 přijímat prohlášení
o uzavření manželství (schvaluje oddávající města Fryštáku) tyto členy Zastupitelstva města Fryštáku: starosta Mgr.
L. Doležel, místostarosta Mgr. P. Pagáč,
zastupitelka Mgr. S. Knedlová
• ZMF určuje jako úředně stanovenou
místnost k přijímání prohlášení o uzavření manželství obřadní síň radnice
města Fryštáku.
• ZMF schvaluje úředně stanovené dny
a časy k přijímání prohlášení o uzavření manželství takto: pátek 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00 hodin sobota
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 h.
• ZMF schvaluje pro volební období
2010 – 2014 ustavení Finančního výboru při ZMF ve složení: Předseda: Ing. S.
Velikovský, CSc., členové: B. Konečný,
R. Vyskup, Mgr. L. Sovadina, M. Klácel.
• ZMF schvaluje pro volební období
2010 – 2014 ustavení Kontrolního výboru při ZMF ve složení: předseda: p.
Radomír Dupal, členové: M. Bill, J. Vitovský, MUDr. A. Prusenovská, P. Ševčík.
• ZMF zřizuje pro období 2010 – 2014
jako svůj iniciativní a poradní orgán Výbor pro rodinu při ZMF a jmenuje jeho
předsedou Ing. P. Osohu.
• ZMF schvaluje pro volební období
2010 – 2014 ustavení Osadního výboru Vítová při ZMF ve složení: Předseda:
L. Mikl, Členové: A. Sanitrníková, A. Bačůvková, L. Hanák, P. Mikl.
• ZMF schvaluje jmenování nového
člena Komise pro výběr a zpracování
návrhů na obnovu památek v MPZ MF,
kterým je nově Mgr. A. Naňák, zástupce
KÚ ZK, a to místo pí H. Sluštíkové.
• ZMF schvaluje jmenování Ing. M.
Špačkové, jakožto místopředsedkyně
Komise pro výběr a zpracování návrhů
na obnovu památek MPZ MF.
• ZMF schvaluje nové složení Komise
pro výběr a zpracování návrhů na obnovu památek v MPZ MF ve složení: předseda: L. Mikl, členové: Ing. M. Špačková (SÚF), Mgr. A. Naňák (KÚ ZK), Mgr.
P. Nášel (ved. MěKF), G. Najmanová
(OSMM), Ing. O. Gajdošíková (MMZL).
• ZMF schvaluje výběr památky pro zařazení do Programu regenerace MK ČR
pro rok 2011 Kříž v místní části Dolní
Ves, umístěný na poz. p. č. 47, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, č. rejstříku

39635/7-1875, prohlášen za kulturní památku dne 03. 05. 1958, ležící
v území MPZ MF.
• ZMF schvaluje směnu části měst. pozemku p. č. 1015/1 (nově oddělením dle
GP č. 885 267/2010 p. č. 1015/32),
o výměře 4 881 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za pozemky p. č. 713/60, o
vým. 153 m², 713/61, o vým. 663 m²,
a části pozemků p.č. 712/24 (nově
oddělením dleGP č. 574-267/2010 p.
č. 712/38), o vým. 3237 m², a části
poz. p. č.712/26 (nově oddělením dle
GP č. 574-267/2010 p. č. 712/39),
o vým. 828 m², vše k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, tedy celkem o výměře
4 881 m², dosud ve vlastnictví pana L.
Pospíšila, Fryšták - Žabárna.
• ZMF schvaluje uzavření směnné
smlouvy za účelem realizace směny
části měst. pozemku p. č. 1015/1 (nově
oddělením dle GP č. 885-267/2010 p.
č. 1015/32), o vým. 4 881 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za pozemky p.
č. 713/60, o vým. 153 m², 713/61,
o vým. 663 m², a části pozemků p.č.
712/24 (nově oddělením dle GP č. 574267/2010 p. č. 712/38), o vým. 3237
m², a části poz. p. č.712/26 (nově
oddělením dle GP č. 574-267/2010
p. č. 712/39), o vým. 828 m², vše k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, tedy celkem
o výměře 4 881 m², dosud ve vlastnictví pana L.Pospíšila, Fryšták – Žabárna,
a pověřuje starostu města podpisem
této směnné smlouvy.
• ZMF schvaluje směnu části měst. pozemku p. č. 1023/14 (nově oddělením
dle GP č. 884-268/2010 p. č. 1023/22),
o výměře 2 481 m² , k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za pozemky p. č. 713/52,
o vým. 343 m², p. č. 713/53, o vým.
268 m², a část poz. p. č. 714/2 (nově
oddělením dle GP č. 575-267/2010 p.
č. 714/33), o vým. 1870 m², vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, tedy celkem
o výměře 2 481 m², dosud ve vlastnictví pana S. Rašky, Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p.
Pšeja, přípojka do 50 m“, umístěné na
městském poz. p. č. 47, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene a pověřuje starostu města podpisem
příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření směnné
smlouvy za účelem realizace směny části měst. pozemku p. č. 1023/14 (nově
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oddělením dle GP č. 884-268/2010 p.
č. 1023/22), o výměře 2 481 m² , k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za pozemky p. č.
713/52, o vým. 343 m², p. č. 713/53,
o vým. 268 m², a část poz. p. č.
714/2 (nově oddělením dle GP č. 575267/2010 p. č. 714/33), o vým. 1870
m², vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
tedy celkem o výměře 2 481 m², dosud
ve vlastnictví pana S. Rašky, Souhrady
59, Fryšták, a pověřuje starostu města
podpisem této směnné smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 25. 11. 2010
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Fryšták, a fou JMP Net, s. r. o.,
Brno, ke stavbě plynárenského zařízení zařízení s názvem „Přeložka přípojky
plynu PE 90 k. ú. Horní Ves u Fryštáku
na poz. p. č. 28“, umístěné na městském poz. p. č. 28, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene.
• ZMF schvaluje ke dni 25. 11. 2010
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták,
p. Nejedlý, přípojka do 50 m“, umístěné na městském poz. p. č. 600/2, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za
cenu věcného břemene.

• ZMF schvaluje ke dni 25. 11. 2010
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Fryšták, a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4509-431, Fryšták,
Přehradní, Večeřa, přípojka do 50 m“,
umístěné na městském poz. p. č. 89/2,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene.
• ZMF neschvaluje ke dni 25. 11. 2010
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.
č. 411/14, k. ú. Vítová, ob. Fryšták, trvalý travní porost, o výměře 1461 m²,
žadatelce Ing. P. Miklové, Fryšták - Vítová, a to z důvodu, že nejde o naléhavý
zájem města.
• ZMF schvaluje prodloužení termínu
splatnosti kupní smlouvy ze dne 6.
10. 2010, uzavřené mezi MF a pí D.Učnovou, Zlín, a to nově do 3. 12. 2010,
a schvaluje uzavření dodatku č. 1
k výše uvedené kupní smlouvě, kterým
se mění termín úhrady sjednané kupní
ceny do 3. 12. 2010, přičemž ostatní
ujednání příslušné smlouvy zůstávají
beze změny, a pověřuje starostu Mgr. L.
Doležela podpisem příslušného dodatku kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí stanovisko Ing.
arch. Turny (Ateliér 91, spol. s r. o.) k
možnosti přemístění novinového stánku v rámci připravované rekonstrukce

náměstí a souhlasí s realizací projektu
revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku
ve smyslu původní projektové dokumentace.
• ZMF bere na vědomí žádost občanů Dolní Vsi o vybudování sportoviště
a ukládá místostarostovi projednat
možná variantním řešení vč. časových a
ﬁnančních možností s p. Svačinou.
• ZMF bere na vědomí zprávu o výsledcích jednání Valné hromady Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták,
v. o. s., v likvidaci bez připomínek.
• ZMF schvaluje jako zástupce města
Fryštáku do výboru mikroregionu Lukovské podhradí starostu Mgr. L. Doležela.
• ZMF bere na vědomí ústní informaci
starosty o průběhu soudních řízení ve
věci transformace společnosti VaK Zlín,
a. s.
• ZMF bere na vědomí, že se nevyjádřili
všichni zastupitelé (což je předpoklad
ze zákona) pro živý internetový přenos
ze zasedání zastupitelstev, a proto tento přenos nebude zajišťován.
• ZMF schvaluje způsob volby nového
člena rady aklamací a provádí volbu člena rady Mgr. L. Sovadinu - usnesení nebylo schváleno, neboť pro přijetí usnesení nehlasovala nadpoloviční většina
všech členů zastupitelstva.
• ZMF volí do funkce člena Rady města
Fryšták Ing. S.Velikovského, CSc.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 2/2010/VI ze dne 29. listopadu 2010 (Výběr)
• RMF bere na vědomí výsledky kontroly matriční agendy města Fryštáku bez
připomínek.
• RMF schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na dobu určitou od 1. 12. 2010
do 30. 11. 2012 městského bytu č. 2
v tzv. Sdruženém objektu, Fryšták, M.
Barboříkové, Fryšták, a schvaluje uzavření Dodatku č 1. k nájemní smlouvě
na městský byt mezi Městem Fryšták,
zast. Mgr. L. Doleželem, starostou
města, a M. Barboříkovou, Fryšták, kterým se nově stanovuje doba platnosti
smlouvy, přičemž ostatní ujednání uzavřené smlouvy zůstávají beze změny,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o splátkovém kalendáři – mezi Městem
Fryšták, a M. Barboříkovou, Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem této dohody a souhlasí s navýšením měsíčních
záloh ve smyslu žádosti Barboříkové, č.
j. 3414/10 ze dne 22. 11. 2010.
• RMF schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 12.

2010 do 30. 11. 2012 městského bytu
č. 1 v tzv. Sdruženém objektu, Fryšták,
H. Bittnerové, Fryšták, a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
na městský byt mezi Městem Fryšták,
zast. Mgr. L. Doleželem, starostou města a H. Bittnerovou, Fryšták, kterým se
nově stanovuje doba platnosti smlouvy
od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012, přičemž ostatní ujednání uzavřené smlouvy zůstávají beze změny, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o splátkovém kalendáři – mezi Městem
Fryšták, a H. Bittnerovou, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této dohody a
souhlasí s navýšením měsíčních záloh
za energie ve smyslu žádosti H. Bittnerové, č. j. 3460/10 ze dne 24. 11.
2010.
• RMF bere na vědomí nabídku fy B2B
CENTRUM, a. s., Praha, a nereﬂektuje
na tuto nabídku.
• RMF bere na vědomí informace Mgr.
V. Němce ve věci záměru vydání publikace „Školské sestry III. řádu sv.

Františka ve Fryštáku (1898 – 1927)“
a doporučuje zastupitelstvu výdaje na
vydání publikace zařadit do rozpočtu
města na r. 2011.
• RMF schvaluje udělení věcných darů
pro snoubence, kteří uzavřou manželství před Městským úřadem ve Fryštáku, přičemž alespoň jeden z nich má
trvalý pobyt ve Fryštáku.
• RMF schvaluje udělení věcných darů
jubilantům - 80, 85, 90 a více let.
• RMF schvaluje udělení věcných darů
ke zlatým či diamantovým svatbám
a při obřadu vítání dětí do života.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru o. s. Marika – A Cappella Singers,
(Adventní koncert ve Fryštáku) a to za
účelem částečného krytí nákladů spojených s dopravou a ubytováním (oproti
předloženým dokladům).
• RMF bere na vědomí nabytí účinnosti novely zák. č. 252/2007 Sb., o zemědělství, která se mimo jiné zabývá
i evidencí krajinných prvků, a bere na
vědomí Oznámení o zaevidování krajinného prvku ve smyslu písemnosti
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č. j. 2592/2010 ze dne 4. 11. 2010
bez připomínek.
• RMF bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, o dokončení obnovy katastrálního operátu obnoveného
přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v k. ú. Lukoveček obce Lukoveček bez připomínek.
• RMF bere na vědomí prodloužení doby
nájmu o dalších 5 let na základě uplatnění opčního práva České spořitelny,
a. s., jakožto nájemce, čímž se předmětná smlouva bez nutnosti vyhotovení
dodatku prodlužuje do 30. 6. 2016.
• RMF bere na vědomí informace
o chráněném komunitním bydlení, určené prioritně pro seniory.
• RMF schvaluje ke dni 2. 11. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. 495/2, o výměře 211 m²,
a části pozemku p. č. 465, o výměře do
640 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, na sekání trávy a pro
využití jako zahrady, a to panu R. Šťastnému, Fryšták, a uzavřít se žadatelem
příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF schvaluje nákup 100 ks publikace Z čarovného kraje ve smluvní ceně
30,- Kč/kus, a stanovuje její prodejní
cenu na 33,- Kč vč. DPH.
• RMF schvaluje ke dni 2. 11. 2010
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku p.
č. 258, o výměře 852 m², k. ú. Vítová,
obec Fryšták, za účelem včelaření, a to
I. Geržovi, Želechovice, a uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF nereﬂektuje na žádost Dr. P.
Kubise, Všemina, ve věci pronájmu pozemku p. č. 258, o výměře 852 m², k.
ú. Vítová, obec Fryšták, a to z důvodu,
že rada města upřednostňuje podporu
včelaření.
• RMF schvaluje doplnění textu ust.
čl. I bodu č. 2 nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Fryšták, a Mgr. M.
Mutafovou, Zlín, ve věci pronájmu nebytových prostor v objektu Zdravotního
střediska Fryšták, Komenského 5, a to
takto: „Pronajaté prostory v suterénu
budou sloužit pro distribuci léků“
• RMF schvaluje Směrnici města
Fryštáku č. 2/2010 – Opravné položky k pohledávkám, a to s účinností od
1. 12. 2010.
• RMF schvaluje Směrnici města Fryštáku č. 3/2010 – Časové rozlišení nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů).
• RMF schvaluje Směrnici města
Fryštáku č. 4/2010 – Systém zpracování účetnictví, oběh účetních dokladů
a provádění hospodářských a bankovních dispozic, a to s účinností od 1. 12.
2010.
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• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností
ze stavebního povolení mezi Městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, na základě generální
plné moci společností E.ON Česká republika, s. r. o.
• RMF bere na vědomí žádost K. Čuříkové, Fryšták, ve věci zřízení přechodu pro
chodce vč. umístění dopravního značení upozorňujícího na přítomnost dětí na
ul. Komenského v úseku u sokolovny
a schvaluje realizaci tohoto přechodu
vč. stavebních úprav chodníku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na zajištění zimní údržby mezi Městem
Fryšták, a fou ZDV Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje úpravy klempířských
konstrukcí, podhledů, sádrokartonových konstrukcí a elektroinstalace
provedených v objektu MŠ ve Fryštáku
ﬁrmou RAPOS, Holešov, a schvaluje
úhradu této částky z provozních prostředků města.
• RMF schvaluje RO MF č. 19/2010 ve
výši 63.000,- Kč.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o provedení stavby za účelem realizace
akce „Fryšták-Horní Ves, odkanalizování ulice Korábová“, a to mezi Městem
Fryšták a vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou: p. č. 505, 504,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku - L. Kuželem,
Fryšták, RNDr. A. Poulíčkovou, CSc.,
Fryšták, M. Huňovou, Fryšták, M. Jedličkovou, Fryšták, a H. Polepilovou,
Fryšták, a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu č.
145/22/10 - 213 „Řad vody V1 Fryšták
– ul Osvobození“ mezi Městem Fryšták,
a Zlínským krajem, a Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ukončení platnosti smluv o výpůjčce měst. poz. p. č.
256/1 a p. č. 258, oba k. ú. Vítová,
obec Fryšták, a to dohodou ke dni 30.
11. 2010, a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
uzavřené dne 1. 10. 2008 mezi Městem Fryšták, a Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták, za účelem
úpravy výměry pronajatých pozemků ve
zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr (PK) p. č. PK 702/17, p.
č. PK 713/2, p. č. PK 729/1, p. č. PK
729/3, p. č. PK 953/1, p. č. PK 953/2,
p. č. PK 1092, p. č. PK 1094, p. č. PK
1095, p. č. PK 1193, p. č. PK 1336,
p. č. PK 1337, p. č. PK 1338/1, p. č.

PK 1338/2, p. č. PK 1340/1, p. č. PK
1340/2, p. č. PK 1341, p. č. PK 1342/2,
p. č. PK 1342/5 a p. č. PK 1379/2, vše
v k. ú. Lukoveček, nově o výměře 0 m²,
p. č. 209/29 (původně 209/15) – trvalý travní porost, nově o výměře 1 116
m², a p. č. 1015/1 – orná půda, nově
o výměře 17 414 m², vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, čímž se celková výměra
pronajatých pozemků nově upravuje
z 63,6185 ha na 54,8346 ha, přičemž
ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změn.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru bezúplatně převést obci
Lukoveček tyto nemovitosti - autobusová čekárna, most u Čejkového, most
u Mlčákového, most u R. Mlčáka, lávka u pomníku a lávka u Dubničkového
a uzavření příslušné smlouvy o bezúplatném převodu.
• RMF zřizuje tyto komise rady:
- komise pro školství, mládež a tělovýchovu; - kulturní komise; - stavební komise; - komise pro občanské záležitosti; - komise pro vyhodnocování žádostí
o poskytnutí grantů; - komise tisková
– redakční rada.
• RMF jmenuje tyto předsedy komisí
rady města Fryštáku: - komise pro školství, mládež a tělovýchovu – Mgr. P. Pagáč; - kulturní komise – Mgr. P. Nášel;
- stavební komise – Ing. J. Košák; - komise pro občanské záležitosti – Mgr. S.
Knedlová; - komise pro vyhodnocování
žádostí o poskytnutí grantů – Mgr. P.
Pagáč; - komise tisková – redakční rada
FL – Mgr. P. Nášel.
• RMF schvaluje pro volební období
2010 až 2014 rozdělení kompetencí (odpovědnosti) členů Rady města
Fryštáku za jednotlivé oblasti státní
správy a samosprávy takto:
starosta – reprezentace obce navenek,
hospodaření obce, komise jako zvláštní
orgány starosty, bezpečnost a veřejný
pořádek (spolupráce s PČR), informování obyvatelstva, krizové řízení, územní
plánování a stavební řád, družební vztahy;
místostarosta – viz starosta v době jeho
nepřítomnosti + agenda komisí a výborů, školství, mládež a tělovýchova, neziskový sektor, sociální oblast;
Ing. J. Košák – investiční činnost, územní plánování, strategické plánování;
R. Dupal – odpadové hospodářství,
agenda poplatků, ochrana ŽP;
Ing. S. Velikovský, CSc. - ekonomické
záležitosti, ﬁnanční plánování.
• RMF ruší své usnesení ve věci pronájmu nebytových prostor, a to místnosti
č. 1.17 – o výměře 7,18 m² ve „Sdruženém objektu č. p. 386 Fryšták“ P.
Chromčákové, Fryšták.
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• RMF bere na vědomí žádost P. Chromčákové ve věci snížení ceny nájmu
místnosti č. 1.17 v objektu čp. 386
a akceptuje ji z důvodu možnosti jen
částečného využívání
k podnikatelské činnosti.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor ve „Sdruženém objektu č. p. 386 Fryšták“ místnosti č. 1.17, o výměře 7,18 m², P.
Chromčákové, Fryšták, na dobu neurčitou, a uzavřít se žadatelkou příslušnou
smlouvu.
• RMF s odkazem na stanovisko
a doporučení Ing. M. Kasaly, vedoucího
OSMM, ve věci posouzení technického
stavu podlahy nebytových prostor ve
„Sdruženém objektu č. p. 386 Fryšták“
schvaluje úhradu ﬁnanční částky za
účelem částečné rekonstrukce této
místnosti.

Ještě stále bydlíme
v DCHB…

Mgr. Eva Malíšková
nabízí od ledna 2011

výuku anglického,
francouzského
a německého jazyka
v Lukově.
• výuka individuální i skupinová
• různé úrovně
• přihlášky do 10. 1. 2011

INFORMACE 739 677 389

placená inzerce

Ředitelka penzionu Mgr. Ševčíková
podala již druhý podnět k soudu, abychom soudním rozhodnutím byli přinuceni naše „bezprávní bydlení v DCHB“
uvolnit.
Nevnímá však, že se v obou případech dopouští trestné činnosti (viz.
např. § 329 trestního zákoníku). Na
počínání Mgr. Ševčíkové, kterým klamala obyvatele DCHB již při sepisování „Smluv…“, však doposud z KÚZK
(zřizovatele DCHB) nikdo nepoukázal.
Když jsem si nedávno přečetl „manuál“ ministra R. Johna o boji občanů
(a policie) proti korupci, nabývám jistoty, že chapadla korupce jsou stále
živoucí i tady.
Proč Zlínský deník doposud nezveřejnil můj příspěvek z 8. 10. 2010 se
pokusím objasnit v únorovém vydání
Fryštáckých listů.
Šiřina Rudolf – 20. 12. 2010

ZPRÁVY

Z

RADNICE

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad
Výše poplatku na osobu v roce 2011 činí 500,- Kč.
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3.2011 (občané obdrží
složenku). Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy jsou speciﬁkovány v Čl. 6 Osvobození a úlevy Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010.
Od poplatku se osvobozují:
a) osoby trvale pobývající v zahraničí, na území ČR mimo Fryšták, dlouhodobě
v léčebně, nápravném zařízení nebo v domově důchodců,
b) osoby s úřední adresou : nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
c) děti s těžkým zdravotním postižením,
d) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, od platby za tento objekt,
e) děti do dosažení 3 let věku včetně, přičemž platí, že dosáhne-li dítě stanoveného věku 3 let v průběhu kalendářního roku, je osvobozeno i po zbývající část (do
konce) kalendářního roku.
Úlevy se poskytují takto:
a) polovinu výše stanoveného poplatku hradí osoby, které dovrší k 31.12.2010
věku 75 let,
b) polovinu výše stanoveného poplatku hradí osoby s trvalým pobytem ve Fryštáku, avšak pobývající převážně v místě studia na střední, vyšší odborné a vysoké
škole,
c) rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi (nutno doložit potvrzením o studiu)
uhradí poplatek maximálně za 2 děti,
d) jednotlivé úlevy se nesčítají.
Výše uvedené úlevy a osvobození je nutné doložit čestným prohlášením, potvrzením o platbě v místě pobytu, kopií platné nájemní smlouvy (v níž je výslovně
uvedena platba za svoz odpadu), potvrzením o pobytu či studiu nebo lékařským potvrzením vždy nejpozději do 15. 2. běžného roku. V případě nově vzniklé poplatkové
povinnost pak nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato povinnost vznikla. Později
nebude sleva poskytnuta.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu Městský úřad Fryšták poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
Městský úřad Fryšták zvýšit až na trojnásobek.
Ing. Vladimíra Doleželová
Odbor správy majetku města

Hospodaření odpadového hospodářství města Fryštáku (v Kč)
Ukazatel
Výdaje – svoz popelnic a související výdaje
Výdaje – VOK, bioodpad, tříděný odpad, pytle…
Výdaje celkem
Příjmy
Výsledek hospodaření

Rok 2009

Rok 2010*

1,667.390
1,546.946
3,214.336
2,280.417
– 933.919

data nejsou
zpracována
3,100.000
2,100.000
– 1,090.000

*) V takto označeném sloupci se jedná o předpokladané údaje hospodaření.
Nulové ztrátovosti by se za předpokladu celkových ročních výdajů na úrovni
3.100.000 Kč a počtu 3339 poplatníků (bez osob osvobozených a osob s úlevami) dosáhlo při úrovni poplatku 928 Kč!
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PODĚKOVÁNÍ

Poděkování z Hrádku

Vážení radní města Fryštáku, většinou čtu nebo slyším jenom o tom, co
se nestihlo, neudělalo nebo je to špatně. Tak jsem se rozhodla Vám napsat
i něco pozitivního.
Jsem maminka na mateřské dovolené. Když jsem si vybírala kočárek,
kamarádky mě upozorňovaly, jak jsou
vždycky v zimě špatně udržované chodníky, tak ať s tím počítám.
Musím ale konstatovat a POCHVÁLIT
všechny chlapy z technických služeb, že
s chodníky ve Fryštáku nemáme žádný
problém. Ráno vstáváme, podíváme se
z okna, sněží a na chodníku je minimální množství sněhu.
Takže bych chtěla PODĚKOVAT všem
zaměstnancům, kteří mají na starosti
úklid sněhu, ale i jejich nadřízeným, že
zatím zvládají „krásy“ zimy na jedničku.
Ať jim to vydrží! A z toho, že jim práci
ničí velká vozidla cestářů, která nahrnou velké hrudy ze silnice na chodník
(např. podél cesty na Lukov), ať si nic
nedělají, to snad každý ví a chápe, že
sněhové frézy nemůžou být všude hned
a pořád.
S pozdravem a přáním krásných
svátků
Jarka Bubeníčková

Vážení občané, děkujeme všem,
kteří zareagovali na naši výzvu a několik
týdnů přinášeli na Hrádek zbytky vosku,
nebo odkládali na hřbitově do připravené nádoby nevyhořelé svíce. Umožnili
jste tím uživatelům z Hrádku rozšířit
škálu výrobků z jejich dílny.

Jménem fryštácké farnosti děkuji
ZDV Fryšták za poskytnutí peněžního
daru ve výši 20. 000 Kč na opravy kostela.
P. Miroslav Dibelka, farář

PODĚKOVÁNÍ
Fryštácká farnost a organizátoři „Živého Betléma“ děkují ﬁrmě Rudolf za
nezištné zapůjčení pódia na tuto akci.
Zároveň by rádi vyslovili velký dík
za ﬁnanční dary, které občané města
poskytli v 5. ročníku této humanitární
sbírky.

PODĚKOVÁNÍ

Krásné prožití Vánočních svátků
a do nového roku 2011 mnoho sil
přejí uživatelé a zaměstnanci Hrádku
s poděkováním za spolupráci, podporu a vstřícnost v roce 2010:
- panu starostovi a Zastupitelstvu
města Fryšták,
- všem zaměstnancům radnice
města Fryšták,
- všem našim štědrým sponzorům:
Jednota Fryšták, Zemědělské družstvo vlastníků, Singularisté – Domkaři
Fryšták, manželé Matějíčkovi a zvláště pak ﬁrmě Hanák – nářadí, kteří na
Hrádek každoročně myslí.
- všem našim příznivcům: pan farář M. Dibelka, MUDr. D. Klácelová,
základní škola, mateřská škola, lékárna, Dům Ignáce Stuchlého, oční optika, Penzion.
A samozřejmě děkujeme všem občanům města Fryštáku za vstřícnost,
pochopení a úžasnou spolupráci při
našich aktivitách.
S přáním všeho nejlepšího do dalšího roku se těšíme na další spolupráci.

V sobotu 20. listopadu 2010 byla
v Praze slavnostně vyznamenána paní
učitelka Vlasta Kunstová “Oceněním
Folklorního sdružení České republiky
za výjimečný přínos k uchování a rozvoji tradiční lidové kultury, folkloru a cílů
sdružení.“
Slavnostního převzetí se kromě vyznamenané pí učitelky Kunstové zúčastnil za Město Fryšták také starosta Mgr.
Lubomír Doležel a Richard Hovadík.
K srdečnému blahopřání za toto významné ocenění se připojujeme i my
a děkujeme rovněž za propagaci Fryštáku v rámci celé České republiky a dlouholetou usilovnou práci na poli lidové
kultury.
Za redakční radu FL
Mgr. Pavel Nášel

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme hasičským sborům z Lukova, Zlína a Fryštáku za zdárné zvládnutí požáru. Místním hasičům navíc děkujeme za bezpečnostní dohled.
rodina Sedlářova a Nášelova

HLEDÁ SE
dlouhodobý pronájem bytu
nebo rodinného domu
ve Fryštáku.
Volejte na mobil

776 228 040

placená inzerce

PODĚKOVÁNÍ

uživatelé a pracovníci
Domova Hrádek Fryšták

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Ondřejovsko – Fryšták Vás zve na

Myslivecký ples,
který se koná v sobotu 22. 1. 2011 od 19 hodin v sále ZDV Fryšták.
Hraje Orion a v krbovně cimbálovka.
Připravena je bohatá tombola a zvěřinové speciality.
Vstupné 120,- Kč. *** SRDEČNĚ ZVOU MYSLIVCI.
Předprodej vstupenek – TIPSPORT (vedle papírnictví) nám. Míru Fryšták.
Telefon: 577 911 122
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MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

e - mail: msfr ystak@seznam.cz • tel. 577 911 157

Lampionový průvod 2010
I letos jsme se rozhodli posvítit zvířátkům na cestu do svých zimních pelíšků.
I přes počáteční nepřízeň počasí a odložení termínu se vše podařilo...

Setkali jsme se opět po roce na
náměstí ve Fryštáku s lampiony v ruce
a s úsměvem na tváři. Celou akci začal
žonglérský kroužek „ŽongloDISk“ se
svými kousky za doprovodu živého
bubnování. Poté nastoupili zkušení
„ohniváci“ a předvedli úžasnou ohnivou
show s klasickým i barevným ohněm,
že se nám tajil dech. Po jejím skončení
jsme vyrazili na obvyklou trasu kolem
Penzionu směrem k fotbalovému hřišti.
Náš průvod vedlo dvojspřeží krásných „hnědáků“ s kočárem plným dětí
a kočím panem Doležalem. Na bezpečný průběh dohlíželi policisté s vozem
a majáčky a my tak mohli dojít na fotbalové hřiště bez obav. Tečkou za pěkně
stráveným večerem byl ohňostroj.

Děkujeme všem, kteří pomáhali, všem, kteří vystupovali a všem ostatním za účast. Těšíme se na Vás i příští podzim.
Členové OS Věneček

INZERCE NA WWW.FRYSTAK.CZ

CENY INZERCE VE FL
Služba

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

inzerce - ČB - A4
inzerce - ČB - A5
inzerce - ČB - A6
inzerce - ČB - A7
inzerce - ČB - A8

1000
500
250
125
60

1200
600
300
150
72

inzerce - B - A4
inzerce - B - A5
Inzerce - B - A6
inzerce - B - A7

1500
750
375
200

1800
900
450
240

Programy čajovny, DISu, pozvánky na kulturní a sportovní akce ve Fryštáku pořádané neziskovými organizacemi – do formátu A5 – zdarma, formát A4 dle ceníku
inzerce.
Názory, dojmy a zprávy z uskutečněných akcí
– max. 1 strana A4 i s fotem – zdarma.
Poděkování za účast při posledním rozloučení
– zdarma.

Služba

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

inzerce na webu
500
600
1. Inzerce komerční :
a) firemní logo, podrobné údaje o firmě, kontakty, odkazy – uvedeno v tabulce
b) firemní – živnostníci (pouze název služby, telefon,
otevírací doba) – zdarma.
2. Inzerce nekomerční – pozvánky na akce krátkodobého charakteru, informace a pozvánky neziskových
organizací – zdarma.
HLÁŠENÍ MÍSTNÍM ROZHLASEM
Služba

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

oznámení komerční (1 x) 50
60
Oznámení nekomerční – přerušení dodávek energií,
oznámení městského úřadu, kulturní a sportovní pozvánky na akce konané ve Fryštáku a jiná důležitá sdělení občanům – zdarma.

KONTAKT
NA POLICII
VE FRYŠTÁKU
Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
Obvodní oddělení
Holešovská 166
763 16 FRYŠTÁK
Telefonní kontakt
577 911 166 – pevná linka
725 292 340 – mobil
577 911 166 – fax
Veřejný e-mail
zloopfryst@mvcr.cz
V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI
VOLEJTE LINKU 158
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Základní školy Fryšták pro školní rok 2011/2012
Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě Zákona 561/2004 Sb.
§ 36 a 37 v plném znění zápis dětí do l. třídy Základní školy Fryšták.

Zápis proběhne dne 8. února 2011 od 13.00 do 17.00 hodin (úterý)
v prostorách II. patra přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku)
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou: občanský průkaz rodiče,
rodný list dítěte, údaje o bydlišti, tel. kontakty rodičů.
Upozornění: zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinní přihlásit dítě k zápisu do l. třídy základní školy. 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

Halloween
Každým rokem na naší škole pořádají deváťáci akci jménem Halloween.
Halloween je americký svátek, který se
v Česku slaví společně s dušičkami.
V Americe je běžné, že děti, které se
vydávají za strašidla, chodí od domu
k domu a dostávají sladkosti. Ovšem
ve Fryštáku je to jinak. Deváťáci si
letos přichystali spoustu zajímavých
disciplín ve spojitosti s tímto svátkem.
Například jste mohli ochutnat žížalu,
která se vám v žaludku vrtěla další
dva dny, nebo vytáhnout z hrobky plné
slizu prstýnky, či jiné předměty. Z těch
pohybovějších činností bylo například
pronásledování Sněžného muže, sestřelování příšer zombie a mnoho dalších zajímavých stanovišť, na které si
jistě moc dobře vzpomínáte. Pokud
jste skutečně splnili všechny tyto zábavné disciplíny, mohli jste si zajít pro
odměnu k hodným upírkám, které neměly zrovna ten večer hlad.
Myslím, že tato akce se skutečně
povedla, protože se všichni pobavili,
mohli se vyřádit, a o to tady jde.
Jan Kočenda, 9. B

Dějepisná olympiáda
Dne 7. prosince se uskutečnilo školní kolo již 40. ročníku Dějepisné olympiády.
Zájemci o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků řešili tentokráte úkoly různé obtížnosti
na téma „Ve zdraví a nemoci – od šamana po penicilin“. Bylo třeba vypořádat se
s nástrahami 30 otázek, z nichž některé, vzhledem k zadanému tématu, souvisely
i s dalšími předměty /např. s biologií/.
A jakým výsledkem skončilo měření nejen dějepisných vědomostí? Největší
počet bodů získal Jan Rajndl z 8.B /78 bodů/, který bude reprezentovat naši školu
v okresním kole. Mezi úspěšné řešitele /zařazení do této kategorie vyžadovalo
dosažení minimálně 60 bodů/ patří tito žáci: Martin Krajča z 9.B, Tomáš Vaněk,
Ladislav Jurčík a Alžběta Chudárková – všichni z 9.A.
Závěrem bych chtěl všem účastníkům poděkovat a vítězi popřát hodně úspěchů
do dalšího kola.
Tomáš Nedbal
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POKUS
O SVĚTOVÝ REKORD
Pelhřimov – město rekordů vyzvalo
koncem minulého školního roku školy v celé ČR, aby se zapojily do tvorby
znaků měst a obcí z odpadových materiálů. Ve spolupráci s krajskými úřady, společností Veletrhy Brno a. s. a
EKO-KOM a. s. chtějí vytvořit největší
galerii znaků měst a obcí z nejrůznějších odpadových materiálů. Prostřednictvím výtvarné činnosti chtějí podpořit ekologické myšlení dětí a netradiční
formou prezentovat jejich město nebo
obec.
Znaky budou zařazeny i do soutěže o věcné ceny a všechny budou vystaveny na veletrhu GO a Regiontour
2011 v Brně od 13. – 16. 1. 2011.
Naši žáci 9. ročníku pod vedením
paní učitelky Lenky Truhlářové vytvořili
znak města Fryšták z čajových sáčků.
Přejeme mnoho úspěchů v soutěži
a věříme, že světový rekord bude vytvořen.
Hana Březinová
Náš znak byl porotou vybrán ze
70 zaslaných ze Zlínského kraje do
Pelhřimova, města rekordů, do 30
nejhezčích a nejzajímavějších, které
jsou nyní k vidění, na výstavě ve zlínské „jednadvacítce“ v 11. patře a od
poloviny ledna na brněnském výstavišti. Vernisáž, které jsme se účastnili
a která zahajovala turné těchto děl
dětí z recyklovatelných materiálů, se
konala 14. prosince v 21. budově.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2011

Krása a vůně
Školní jídelna v sobotu 11. a v neděli 12. prosince byla prosycena kouzelnými
vůněmi. Sluchové, vidové, hmatové i chuťové orgány se měly čím zaměstnávat.

Vánoční zvonek
Soutěž Vánoční zvonek se koná již
tradičně na 5. základní škole ve Zlíně.
Tento rok se uskutečnila 8. prosince.
Jedná se o závody v komerčním aerobiku. Děvčata naší základní školy se
zúčastnila poprvé.
Ve třech kategoriích 6 – 9 let, 10 –
12 let a 13 – 15 let, byla opravdu velká
konkurence. Vždyť v prvních dvou kategoriích závodilo 80 děvčat.
Naše reprezentantky ve složení:
Aneta Hamrlíková, Lucie Fryšová, Klára
Slováková bojovaly v nejmladší kategorii. Adéla Černá, Nela Režňáková, Kristýna Ševčíková a Monika Hvozdenská,
soutěžily v kategorii 10 – 12 let.
Do semiﬁnále mezi 40 nejlepších
postoupila ANETA HAMRLÍKOVÁ.
Do ﬁnále mezi 20 nejlepších se probojovala LUCIE FRYŠOVÁ.
Všem děvčatům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy
a za projevenou radost z těchto závodů.
Přeji jim hodně sil do dalších tréninků.
Věřím, že se příští rok opět úspěšně zúčastníme.
Eliška Galíková

Prostě a krásně. Vstoupili jste do oázy
předvánoční pohody. Omámila vás vůně
10 druhů kávy, samozřejmě se zákuskem, nepřeberné množství čajů / i ke
koupi/. No a hlavně – bábovky ! Tentokrát nejen k výstavě, ale i k ochutnání, s přiloženými recepty a hodnotícími
anketními lístečky. Dovolím si některé
/pro chuť/ vyjmenovat: zázvorová, banánová, Pudingoš, štěpánská jablková,
maková, jogurtovka tygrovaná, griliášová , pomerančová, bábovka z mikrovlnky, třená, z vaječného koňaku, s povidlím, tvarohová, šlehačková,ořechová,
s červeným vínem, hrnková, s piškoty,
Savoy.

S pomocí anketních lístků jste si
sami zvolili vítěze. Nejvíce hlasů dostala shodně Silvestrovská bábovka z
vaječné tlačenky a bábovka Pudingoš.
S rozdílem jednoho hlásku před pomerančovou bábovkou. Tyto tři favoritky
měly nejvíce fanoušků...

Že nejste na sladké? Představte si,
že zde byly bábovky zeleninové, houbové v aspiku, vaječné, silvestrovské atd.
Na stolech pokrytých sněhobílými ubrusy podnos s bábovkou, talířek s ochutnávkou, recepis, nádherný čajový nebo
kávový servis, vánoční výzdoba. Jen si
sednout a relaxovat třeba u samovaru.
Ale nejde to. Musíte se ještě podívat na
různé druhy forem, /od těch kameninových po našich babičkách, přes skleněné, plechové až po ty moderní, silikonové. Bože, bylo jich tam tolik, že bych
mohla péct celý rok, několikrát týdně
a po každé v jiné formě. /Ještě se zastavíte nad pletenou krásou ﬁgurek,
podnosů košíčků z pedigu./ Teprve nyní

Školní družina
Čerti v knihovně
Čerti a čertice se v úterý 14. prosince odpoledne sešli v Městské knihovně
ve Fryštáku. Paní Luciferka a pan Lucifer připravili pro čertíky čtení čertích pohádek, čertí soutěže a čertí básničky.
Nakonec čekala na všechny pekelníky ďábelská odměna.
Marie Horáková

si můžete vychutnat a zhodnotit zážitek,
který pro vás připravili nejen muži /ano,
letos pekli i muži!/, ale především ženy.
No a nesmím zapomenout na školáky
a poděkovat jim za vtipně upečenou
bábovku v národních barvách /jedlou!!/
a za pomoc při obsluhování.

Ve čtvrtek 9. prosince 2010 jsme
ve školní družince vytvářeli s rodiči
a prarodiči pěkné vánoční dekorace.
Předvánoční akci jsme tentokrát zahájili nejen zpěvem koled, ale také
vystoupením našich děvčat. Děvčata
z kroužku moderního tance nám předvedla taneční sestavu s míči.
Marie Horáková

Všem, kteří výstavu pomohli uskutečnit, všem, kteří jste se účastnili, děkuji a přeji dobrý start do roku 2011.
Přidám jeden dětský pěkný návod
na upečení Sněhové královny.
Sněhová královna s lentilkama, přišla k nám do Fryštáku a není tu sama.
Máslo, cukr, vajíčka, to je jedna mistička. Potom přidám prášek, mouku
a už je to, ty můj brouku. Forma už je
připravená, Trouba už je rozpálená. Teď
si chvilku počkáme, Než bábovku vyndáme. Pak už jenom zdobení, pro naše
pobavení.
SK
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Vánoce, vánoce...

...jsou to ty nejpěknější svátky v roce,
které přináší radost, pohodu. Spory, které vznikly během roku, zdají se najednou
malicherné a jako by ustupovaly do pozadí. Stanou se nedůležité a na povrch
vyplyne lidskost, úcta, a někdy stačí říct
i to prosté: „Mám Tě rád“.
K vánočním svátkům patří nejen
vánoční nálada, ale i Mikuláš s nadílkou
a především radost našich dětí.
Letos jsme přivítali sv. Mikuláše
s jeho doprovodem společně s MÍŠOU
a jejím programem „Popletení čertíci“.
Kdo má malé děti, ví o koho se jedná.
Odpoledne plné písniček, tance a zábavy splnilo veškeré očekávání.
Nám organizátorům byly odměnou
radostné tváře a jiskřičky v očích všech
dětí.
S.V.

Vánoce se blíží
V soboru 20. 11. uspořádala
místní skupina ČČK předvánoční
pečení cukroví.
Věra a Alena Divilovy nachystaly
těsto. Pekly jsme perníky a linecké.
Maminky s dětmi přišly tvořit
s námi. Byla radost sledovat, jak jde
práce od ruky. Formičky všech tvarů… Počínaje sněhulákem, andělíčkem, kostelíčkem, sobem, ale upekly se i žirafy, velbloudi, želvy, šneci,
veverky.
Upečené cukroví se zdobilo a slepovalo. Musím s obdivem uznat,
že většina perníků byla nazdobená opravdu precizně a s velkým výtvarným talentem. U některých to
byla skoro hodinářská práce. Třeba
sněhuláci měli zuby, kapříci šupinky, kostelíček šindele. A jedné malé
slečny jsem se ptala, proč má to prasátko na sobě takové malé tečičky
a bylo mi řečeno, že to prasátko má
blechy.
Každý si odnesl domů malou výslužku a všichni ochutnáte, co vytvořily děti s maminkami na Mikulášské
nadílce a taky již při tradičním zpíváním koled u kapličky.
Popelářová Hana
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POZVÁNKA
Městská knihovna Fryšták
Vás zve na přednášku nazvanou

„Španělská královská města“
(Burgos – Madrid – Toledo),

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.

Píše nám Devasagay...
25. listopadu 2010
Moji milování sponzorští rodiče,
přáním pro Nový rok 2011 začínám Vám psát tento dopis. V něm se s vámi
podělím o mnoho nových informací. Mě a mojí rodině se daří dobře. Jak se máte
vy? Já nedočkavě čekám na informace od Vás. Čekal jsem na vaši odpověď na
můj předešlý dopis. Bohužel jsem od Vás nic nedostal. Prosím zkuste mi napsat,
pokud si najdete čas.
Jak víte, studuji desátý ročník a je to velmi důležité období v mém studiu. Dosáhl jsem toho s Vaší pomocí. Děkuji Vám! Tento rok mám zkoušky před komisí
a tak už se na to začínám připravovat. Potřebuji vaše modlitby a požehnání. První
pololetí je za mnou a já jsem v něm uspěl.
Před zkouškami jsme měli dva týdny prázdnin. Pomáhal jsem mamince v domácích pracích. Během tohoto volna jsem se zúčastnil denního tábora a mám odtud mnoho nových přátel. Tábor byl zahájen osvětlením lampy. Naše vedoucí nás
učila mnoho nových her a písniček. Tento rok nám byly připomenuty povinnosti
sponzorovaných dětí. Bylo nám doporučeno, abychom pomáhali našim mladším
sourozencům v dobrém studiu, pravidelně navštěvovali tábory a dětské setkání
a dělali radost našim sponzorským rodičům dobrými známkami. Já měl velmi
rád toto téma. Tábor jsem si velmi užil. Na konci tábora jsme se modlili za naše
sponzorské rodiče.
U nás končí monzunové deště a začala nám zima. Tento rok má být deštivý.
Farmáři se pilně věnují své práci. Nyní je počasí chladné. Já doufám, že vás čeká
zimní období plné zimních sportů. Přinesou Vám mnoho zážitků.
Vánoce se blíží. Jak se připravujete na svátky? Na Štědrý den navštívím noční
mši. K vánocům bych si nejvíc přál nové oblečení. Doufám, že prožijete veselé Vánoce a Nový rok Vám přinese ve vašich životech hodně štěstí, pokoje a úspěchu.
Velmi Vám děkuji za vaši pomoc a lásku. Těším se na Váš dopis a se sladkou
pusou končím toto psaní.
Váš milující syn
Devasagay
Vážení občané, z letošní předvánoční indické pošty jsme vybrali jeden z dopisů a zároveň Vás chceme informovat o průběžném stavu sbírky na adopci dětí
na dálku.
K 15. prosinci 2010 přesáhly Vaše dary částku 20. 000,- Kč, mezi prvními
dárci byli občané z Lukovečka, Žabárny a hornoveské Skalkové ulice.
Připojujeme se k poděkování, které vyjádřil ve svém dopise do Fryštáku indický školák Devasagay.
organizátoři sbírky

Počátkem ledna 2011 vyjdou do
ulic (i ve Fryštáku) koledníci se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity
České republiky. V celostátním měřítku
půjde už o jedenáctý ročník sbírky.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen
především na pomoc lidem v nouzi - tedy
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám
a to zejména v těch regionech, kde se
sbírka koná. Přibližně desetina výnosu
sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.
Kolednickou skupinku tvoří zpravidla
koledníci v dětském věku, převlečení za
bájné tři krále (mudrce z východu), kteří
se podle biblické tradice přišli poklonit
do Betléma narozenému Ježíškovi.

Učitelka
ANGLICKÉHO JAZYKA
nabízí

soukromé doučování
pro dospělé a středoškoláky,
také příprava k maturitě.
***
Zájemci volejte

tel. 606 565 860

placená inzerce

Přednášet budou Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, PhD. a Martina Nášelová.

Tříkráloví koledníci
už pojedenácté...

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
od dvou let věku

„Anglická školka“
S dětmi pracují rodilí mluvčí.
Více informací na

www.venter.cz
tel.: 774 332 711
e-mail: info@venter.cz

placená inzerce

ve čtvrtek 27. ledna 2011.
Začátek je v 18.00 h
v prostorách knihovny.
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Prostřednictvím dopisů sestře Jeanne proplouváme peřejemi časů vzdálených i nedávných, železnými vraty
smutku i červánky opojného štěstí, setkáváme se s lidmi i místy důvěrně známými (v autoopravně u Rudy Bati, vedle
vily MUDr. Bajaji na Tyršově nábřeží,
pracovaly i generace Fryštáčanů – kdo
by neznal legendárního Fritze Hereina,
kdo z našinců by neznal slavný hotel
s restaurací Balkán, který vybudovali a
provozovali Bajajovi dědeček a babička
Knapkovi, kolik Fryštáčanů navštěvovalo bývalé Masarykovo gymnázium, kde
jsme mohli potkat i studenta Tondu Bajaju: tu jsem se platonicky zamiloval do
o hlavu vyšší krasavice Marušky Jajtnerové, v lesích za Kocandou jsme sbírali
březové listí, o utajených zákoutích nad
bývalým letním kinem raději nemluvě).

APALONA TATALÍNA...
(Na krásné modré Dřevnici – autorské čtení se spisovatelem Antonínem Bajajou)
„ Je pošetilé bránit se vzpomínkám.
Je to dokonce nebezpečné...“ dočítáme
se v romanetu Zvlčení (2003), pojatém
jako i ostatní Bajajova díla v duchu magického realismu.
Zajímavých osobností ze světa umění jsme ve fryštácké knihovně za uplynulá léta přivítali celou řadu (Františka
Pavlíčka, Josefa Galíka, Alenu Renčovou, herce Luboše Tokoše...). Také na
autora knih Mluviti stříbro, Duely, Zvlčení a nejnovější práce Na krásné modré
Dřevnici jsem se upřímně těšil. „Apalona tatalína“- tak se jmenuje jedna
z epizod nekonečného proudu vzpomínek autorova curricula, jakéhosi vyznání pradědovi Antonínu Jínovi z Lomnice
nad Popelkou – zakladateli proslulé ﬁrmy (1810), vyrábějící výtečné suchary.
„Pamatujte, že má Jína za patrona Antonína“, znělo odevšad a dítko si textík
upravilo po svém. Každý jsme na pra-
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hu svého putování přetvářeli slyšené
k potěše bližních...Apalona...mi uhranula a slůvka autorova raného dětství
jsem použil coby přivítání ve dveřích
knihovny.
S obavami jsem přihlížel ke vchodu
do knihovny, že se tu asi všichni nevejdeme....Potěšila nás i účast přátel ze
Zlína. Zaznívá Straussův valčík Na krásném modrém Dunaji a čerstvý nositel
Státní ceny za literaturu Mistr Antonín
Bajaja otevírá své autorské čtení (za
technické asistence vedoucího knihovny Mgr. Pavla Nášela). Ocitáme se na
báječné sešlosti na zamrzlé Dřevnici u
Tyršova nábřeží, nasazujeme si brusle a
ve společnosti známých zlínských rodin
kroužíme po stříbrné ploše svých snů a
nadějí. Ochutnáváme z různých dobrůtek „co dům dal“, popíjíme čaj i něco lahodnějšího, stáváme se součástí úžasného karnevalu, znamenajícího svět.

Svět Bajajových próz je zalidněn
spoustou pozoruhodných povah, obdařen četnými osudy, úkazy i scenériemi,
s nimiž se člověk těžko loučí. Každý
z nás tu nachází i kus svého Já (té dobroty i nedobroty), nachází onu genesis,
jíž nelze uniknout. Kdo pochopí, spatří
i chmýří...
Antonín Bajaja, syn zlínského lékaře, křtěný Dřevnicí, potomek rázovitých
sedláků od Hradišča, Čechoameričanů
Knapků od Valmezu, vinou nenormálního stavu doby nepokračoval v otcovských šlépějích a stal se „z musu“
zootechnikem a posléze, bohudíky,
tvůrcem slovesným, jehož „povětří paměti“ očišťuje zrak i duši.
Na další setkání ve Fryštáku se
s obcí čtenářskou těší a k významnému
ocenění blahopřeje
SLÁVEK ZAPLETAL
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Betlémské světlo přímo z Vídně
Tento článek vyjde ve FL až po Vánocích, takže Betlémské světlo, které
jsme přivezli do Fryštáku, už asi nikde
nebude zářit. Nicméně bych se chtěl
vrátit zpět do doby uprostřed adventu
a seznámit vás, jak se k nám světlo vůbec dostalo. A že to nebyla cesta vůbec
jednoduchá!
Jak bylo avizováno v předchozím čísle FL, připravovali se fryštáčtí oldskauti
na cestu do Vídně, aby dovezli Betlémské světlo takříkajíc přímo od zdroje, to
znamená z místa a doby, kdy se předává pro rozvoz do většiny států v Evropě.
Vyrazili jsme v sobotu 11.prosince
v době kdy se na fryštácké náměstí
sjížděli první prodejci pro vánoční trhy.
Po anabázi spojené s nevlídným počasím i stejně naloženými rakouskými
policisty, jsme dorazili do deštivé Vídně
opožděně, takže plánovanou prohlídku centra města jsme museli značně
zkrátit a spěchat metrem do salesiánského chrámu Neuerdberg. To, co jsme
zde spatřili, nás upřímně překvapilo.
Stovky skautů z celé Evropy, ze zámoří
např. z Argentiny a USA, kroje, vlajky,
televizní štáby a tím pádem také plný
kostel. Protože jsme s sebou přivezli
vlajku Svazu skautů a skautek, předali jsme ji přítomným členům Svazu
a tato vlajka byla pak součástí slavnosti
při předávání světla. Přímo do kostela
pak světlo přinesl malý chlapec, který
před několika dny přivezl světlo přímo
z Betléma. Po přivítání a projevech představitelů skautského hnutí byly volány

jednotlivé delegace zemí, kterým byl
předán plamínek světla a zároveň byla
přednesena krátká zdravice dané země.
Vše prokládaly krátké líbivé melodie, po
té další projevy s přáním šťastné cesty
domů a rozvážení světla do všech končin. Všichni přítomní si pak společně
zapálili drobné svíce, které obdrželi při
příchodu, takže během několika chvil
byly z jednoho malého světla stovky nových plamínků, které ozářily celý kostel.
To byl symbol rozšiřování Betlémského
světla.
Po skončení této slavnosti jsme se
venku pozdravili se známými skauty a
skautkami a začala nám praktická část
cesty. Znamenalo to uchovat plamínek

BS další 2-3 hodiny putování po městě, než nastoupíme do autobusu, kde
už bude světlo v bezpečí. Měli jsme
k tomu připraveny 3 druhy různých lampiček. Nevěřili byste, co dá za opatrnost
uchránit světlo například před tlakem
vzduchu z přijíždějící soupravy metra
či průvanu na jezdících schodech. Vítr
před Svatoštěpánskou katedrálou také
devastoval naše snažení, takže jsme
několikrát museli vzájemně světlo přepalovat. Krizový okamžik nastal těsně před nástupem do autobusu, kdy
v kalamitní situaci mezi doslova stovkami přijíždějících autobusů a za silného
větru nám zůstala zapálená jen jediná
lampička. Bratr Jarda ji chránil doslova
s nasazením života i s rizikem propálení
bundy. Ale vše se podařilo!! V autobuse
už bylo klidně a teplo, znovu jsme zapálili všechna tři světýlka a v tomto stavu
je dovezli do zasněženého Fryštáku.
Další uchování BS už máme odzkoušené, takže nám vydrželo až do Vánoc.
Ale o tom až jak až jindy.
Pro nás všechny to byla opravdu
pěkná akce. Když odmyslíme trampoty
z cestováním, deštivé a větrné počasí.
Vše převýšil zážitek z krásné slavnosti
předání BS, setkání se skauty z celé Evropy i výsledek celé výpravy – přivezení
Betlémského světla do Fryštáku. Za to
všem, kteří se této akce zúčastnili a zasloužili, patří dík.
Za 10. oddíl oldskautů Fryšták
Bedřich Bělák

Vážení spoluobčané, občanské sdružení „Dobrá nálada Vítová“ Vám všem přeje hlavně zdraví, štěstí
a osobní spokojenost v roce 2011.
Zároveň Vás srdečně zveme na kulturní akce, které připravujeme.

Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu na Vítové. Za tuto akci děkujeme Městskému úřadu Fryšták, fryštackým hasičům, členům Dobré nálady Vítová, manželům Štefekovým a hlavně všem přítomným za velkou účast.
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S T U C H L ÉH O,

Kdo nevidí zásluhy druhého, není nikdy moc
vděčný. Ale když je pozná – to je pravá vděčnost.
P. Ignác Stuchlý

Představujeme
nového salesiána
Když se před třiceti lety v typické
„dědině“ na Slovácku jménem Vnorovy
ozval pronikavý řev právě narozeného
chlapečka, řekli si jeho rodiče: „Skvělé, má už dva starší brášky, takže za 7
let bychom mu mohli „pořídit“ sestřičku
a rodinka bude úplná.“ Tak se i stalo.
Chlapeček rostl a rostl a když už
nebylo zbytí, začal se vzdělávat. Nejdříve na „základce“ v rodné vísce, poté
na střední škole v Uherském Brodě,
protože si myslel, že bude ekonomem.
Plány mu však zkřížily jeho dvě přání pracovat s mladými lidmi a být knězem.
A tak si už téměř dospělý mladý muž pomyslel: „Budu tedy salesiánem, protože
můžu být knězem a zároveň pracovat
pro mladé lidi.“
Vstoupil k salesiánům a vystudoval
teologii na vysoké škole v Českých Budějovicích. A aby poznal i kus světa, rozhodl se na rok odjet pracovat do Anglie
do salesiánského střediska v Bollingtonu. Hned po návratu přišel minulý rok
v srpnu do neméně krásného městečka Fryštáku, stal se knězem a dělá na
DISu především Orientační dny.
Když má volno a chuť, hraje na
různé hudební nástroje (kytara, klavír,
housle), dělá různé sporty (tenis – normální i stolní, fotbal a squash), anebo

DISklub na trzích

si prostě jen tak čte, či poslouchá dobrou muziku.
Tento chlapeček, mladý muž a umírněný světoběžník z našeho příběhu se
jmenuje Libor VŠETULA a pokud se
kdekoliv s Vámi setká osobně, bude mu
ctí.

Co bude
11. DISácký ples, tentokrát v námořnickém.
Termín: 15. ledna 2011
Prodej a rezervace vstupenek pouze
do 12. ledna, po tomto termínu se dají
do volného prodeje. Víte, že se k nám
mnoho lidí nevejde, proto neváhejte!!!

F RYŠ T ÁK
Kronika oratoře (21.)
(školní rok 1932–33)
Vedoucí Don Trochta, aby zachutil
velké, začal s nimi cvičit divadlo „Krádež v rychlíku“ (detektivka). Tato premiéra ochotnického kroužku se velmi
líbila a došla hojného potlesku. Brzy
nato cvičili malí hru upravenou z loutkového kusu. V ní vynikl jako hvězda
Karel Bělák (III. obecná).
Z jara, před velkou nocí, se těšili
legionisté na svatý týden a opět ukázali svou ochotu, zbožnost a věrnost
na stráži u Božího hrobu. (Bylo jim
líto, že jen půl hodiny směli před Nejsvětějším klečet. Střídali se ve čtveřicích.) Všichni legionisté vyrukovali
v krojích na Vzkříšení. Krásná podívaná na dlouhou řadu zbožných
a vzorně se chovajících, jinak živých
a veselých chlapců, kteří nyní kráčí
usebráni s rukama sepjatýma před
Nejsvětějším. Po velké noci se všichni těšili na slíbený delší výlet (na Velehrad a na Buchlov). Výlet připravil
a vedl Don Trochta. Zúčastnili se i asistenti oratoře.
Na Velehradě byla mše svatá, pak
prohlídka ústavu, na hřišti se hrálo
a koupalo v bazénu. Odpoledne se
pokračovalo v jízdě na Buchlov. Když
jsme byli už na nádvoří, spustila se
velká bouře a blesk udeřil nedaleko
jedné skupinky. Ve všech byla věru
malá dušička. Nikomu se, díky Bohu,
nic nestalo. Důkladně jsme si vše
prohlédli a za veselého zpěvu jsme
se vraceli domů. Přejeli jsme cestou
husu (chuderka).
V jarní i letní době se hrály salesiánské hry „Prapor“, „Orel“ – odpoledne spíše kopaná. V květnu se
rozdávaly po májových pobožnostech
lístky. Na slavnost Panny Marie Pomocné připravil Don Jurzan s legionisty dialogický výstup „Naše četa“.
Velký úspěch pro nebojácné vystupování malých legionistů (poprvé vystupovali) a pro skvělou výbavu (kroje,
čepice, šavličky).
V červnu oratoř upadá a stále
méně jich dochází. Příčiny tytéž, jako
léta minulá, koupání a třešně. Ale
hlavní příčina je, že bylo založeno SK
Fryšták. Sportovci dostali pozemek
na hřiště a klub nám zvábil mnohé
naše dříve horlivé oratoriány.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Opět významná kulturní událost ve Fryštáku
Dne 12. prosince 2010 se ve fryštáckém kinosále uskutečnil pořad s
názvem „Vánoce přicházejí, zpívejme
přátelé“, který zorganizovala a připravila paní učitelka Vlasta Kunstová se
svými soubory Prameny, Pramének,
Pramen a Berušky.
Sál byl zaplněn asi 250 posluchači, což svědčí o velkém zájmu o tento
pořad. Nejmenší děti Berušky – Zlín ve
věku od 3 – 5 let se zapojily do Praménku s takovou chutí a bezprostředním
zpěvem, s pohybovou aktivitou, že vzbudily velký ohlas u všech posluchačů.
Potěšilo mě, že moji zlínští žáci se tak
projevili. Všichni sólisté – bylo jich hodně, zazpívali s chutí, čistě a se zájmem
podat co nejlepší výkon. Zvláště kluci
Daniel Kozojed a Jiří Hrabík zazpívali
nebojácně a citlivě a proto sklidili velký
aplaus. Celým programem zněly vánoční koledy, ale i písně z naší autorské
dílny ( VK a RH), které sólově zazpívala
Markéta Matulová (opět zazářila), dále
pak Anna Pitrová i náš nový zpěvák z
Fryštáku pan Jan Černek s kultivovaným
hlasem. V závěru jsme si všichni zazpívali známé koledy a ﬁnálovou písní Vánoce přicházejí…s bouřlivým aplausem
byl pořad ukončen. Dramaturgie V.K.
byla výborná, moderování PhDr. Česlava Zapletala velmi vtipné a pohotové a
výstava krásných a působivých obrazů
pana Ladislava Šestáka dodala celému
pořadu vysokou úroveň. Přítomní hosté
ze Zlína se vyjádřili, že tak krásný pořad
nikde, ani ve Zlíně, ještě neviděli. Dirigent napajedelského pěveckého sboru
pěl přímo ódy na naše vystoupení…
Jsme velmi šťastní, že se nám daří
tímto naším uměním tak působit na
naše posluchače.
Proto říkám – Fryštácká cimbálovko
se svými zpěváky, jen tak dál…!
Vlasta Kunstová,
primáška CM Prameny

Klub maminek
P R O G R A M na LEDEN 2011
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

24. 1.
Výroba Tří králů z aktimelu
11. 1.
Izrael - pohledem Jany Skaličkové
18. 1.
Ruční práce: návody a ukázky háčkování, pletení, vyšívání, drhání
Pro děti bude nachystáno tvoření z vlny
25. 1.
Ukázka líčení s kosmetičkou Michaelou Moravcovou
27. 1. od 16,30 hod je opět připraveno Pletení z pedigu, materiál je zajištěn
21. 1. od 17 hod Dekorace z dřevěných výřezů, materiál zajištěn
Najdete nás na: www.klubmaminekfrystak.webnode.cz
a napsat nám můžete na: vlastovky@email.cz
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Wudang

Tradiční, v tomto roce již páté, jubilejní, Mikulášské setkání příznivců taiči, se uskutečnilo v sobotu 4. 12. 2010
v sokolovně TJ Sokol ve Fryštáku. Oddíl
tai-či Fryšták uspořádal seminář tradičních čínských cvičení tai-či a čchi-kung
pod vedením mistra ing. Jana Turnebera z Prahy. I přes velkou nepřízeň počasí, výuku klasické sestavy „Wudangské
brokáty“, absolvovalo více než 60 cvičenců z celé republiky.
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Pohoří Wudang tvoří 72 vrcholů, zahalených mraky a mlhou, mezi nimiž jsou rozesety desítky chrámů a klášterů. Pohoří Wudang je domovem taoistické ﬁlosoﬁe
harmonických protikladů a největších mistrů bojových umění, mezi kterými vyniká
umění, známé u nás jako „tai-či“.
Taoistický komplex paláců, skalních chrámů, klášterů, mostů a pavilonů, je
cílem poutníků z celého světa. Od roku 1994 je pohoří Wudang pod ochranu mezinárodní organizace pro vzdělávání, vědu a kulturu Organizace Spojených národů
UNESCO jako „světové kulturní dědictví“.
Komplex Wudangu je zasazen do pohádkové krajiny jihočínských hor. Otevírá
se tu scenérie hlubokých údolí, zalesněných svahů, ostrých skalních výběžků,
potoků, pramenů a vrcholů spojujících nebe se zemí. Unikátnost, nádhera a božské ticho charakterizuje toto místo, ke kterému se vztahuje nesmírné množství
legend.
Dvě členky našeho oddílu měly v roce 2007 a 2009 možnost navštívit tuto
kolébku tai-či se skupinou cvičenců z celé republiky.
Co je čchi-kung a proč se mu věnovat?
Čchi-kung, volně přeloženo do češtiny, znamená „efektivní zacházení
s životní energií“ nebo „pěstování energie“. Jde o soubor tělesných, dechových a duševních cvičení, které mají za
cíl harmonizovat všechny tři složky, ze
kterých se každý člověk skládá - tělo,
energii a mysl.
Jeden z laických výkladů, jak chápat čchi-kung:
Po celý svůj život jsme obklopeni
vzduchem. Žijeme vlastně na dně obrovského oceánu vzduchu, ale většinou
si jeho přítomnost vůbec neuvědomujeme. Naše smysly okolní vzduch zaregistrují až ve chvíli, kdy se zřetelně projeví.
Například když se jdeme projít za silného větru nebo za jízdy autem otevřeme

okno. Teprve tehdy jsou naše smysly
pohybujícím se vzduchem stimulovány
natolik, abychom si uvědomili jeho přítomnost.
Stejným způsobem jsme „ponořeni“
do oceánu energie neboli čchi. Čchi je
však nesrovnatelně méně hmotná než
vzduch, a proto není divu, že si její existence většina lidí za celý svůj život ani
nepovšimne. Je tomu tak proto, že její
projevy nejsou dostatečně intenzívní
a lidé na ně nejsou dostatečně citliví.
Podle taoistické teorie je čchi základní energií, která vyplňuje celý vesmír. Existuje mnoho druhů čchi, stejně
jako i způsobů, jakými se projevuje.
Dalo by se dokonce říci, že všechny jevy
v tomto světě jsou projevem univerzální, všudypřítomné čchi. Při cvičení čchikung, se však zaměřujeme výhradně na
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čchi, tedy energii, která řídí a „oživuje“
naše tělo. Někdy se také nazývá „životní silou“ nebo „životní energií“. Silná
čchi je nezbytná k tomu, aby držela při
životě všechny buňky našeho těla a aby
všechny části našeho těla správně fungovaly.
Cvičení čchi-kung se může, bez
ohledu na věk a tělesné nadání, věnovat každý, kdo:
• chce zlepšit nebo dlouhodobě upevnit
své zdraví,
• se chce zbavit únavy a mít více životní
energie,
• chce vnést do svého života větší uvolnění, klid a nadhled.

Vánoční koncerty ve Fryštáku

Mikulášské semináře tai-či
v retrospektivním poohlédnutí:
…celkem
se
pěti
seminářů
zúčastnilo přes 400 cvičenců z celé
republiky, z nichž někteří absolvovali
vzdálenost, převyšující 350 km, aby
dorazili do fryštácké sokolovny.
…nejstarší
cvičenka,
oblíbená
Drahuška, oslavila v letošním roce nádherné, 82. narozeniny.
Naopak, nejmladší účastník, Lucinka, hovící si v baťůžku zavěšená na
krku své tai-čistické mámy, měla jen
něco málo přes 6 měsíců.
…seminářů tai-či se pravidelně
účastnili také cvičitelé, kteří absolvovali studium při UP Olomouc a úspěšně
zakončili zkouškou Trenér TAI ČI druhé
třídy.
… přestože cvičení tai-či má plno
příznivců zejména z řad ženské populace, Mikulášské semináře absolvovalo
více než 20% mužů.
… a historie výuky tai-či v jednotlivých letech? Rok 2006 – SESTAVA OSMI
PRVKŮ, rok 2007 – LIAGONG SHIBAFA,
rok 2008 – PADAJÍCÍ LIST, rok 2009 –
čchi kung ŽIVOTNÍHO KOLOBĚHU a rok
2010 – WUDANGSKÉ BROKÁTY.
… vstupujeme do nového roku
s mnohým přáním i předsevzetím. Neskromně se k nim určitě řadí i setkání
ve Fryštáku a Mikulášský seminář tai-či
v roce 2011.

Také letos byl předvánoční čas naplněn řadou kulturních akcí, které přispěly
k pravé sváteční atmosféře. Krásným ukončením adventní doby byl koncert sdružení Marika – A Capella Singers, které čerpá z české hudební tradice i z pokladnice světové vokální tvorby. Úžasný hudební zážitek, který doslova zvedl diváky
z lavic fryštáckého kostela. Velký dík patří paní Márii Divišové, umělecké vedoucí, dirigentce a sólistce a organizátorům ing. Radoslavu Modlitbovi a fryštácké
farnosti.
Další akcí byl tradiční (32. ročník) Vánoční koncert Cimbálové muziky Prameny,
Praménku a Pramene pod vedením primášky a umělecké vedoucí Vl. Kunstové.
O svátku svatého Štěpána (26. 12.) se kostel znovu zaplnil těmi, kteří si přišli
zpestřit vánoční atmosféru zpěvem koled.
Děti i kapela podaly vynikající výkon
a rodiče i paní učitelka Kunstová na ně
právem mohou být hrdí.
Proto bych rád ještě jednou nejenom
jménem svým, ale i jménem vedení Města Fryštáku, poděkoval za obě tato vystoupení a vyslovil přesvědčení, že za rok
o Vánocích je opět na co se těšit...
Mgr. Pavel Nášel
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DOGTREKKING 2010
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městu Fryšták, pneuservisu Maroňová Fryšták, spol. Kovotrend s.r.o.,
Solartechnik, Kompresory Januška,
Dorbas, Vína-VIP Pšeja, Brány a vrata
Cais, za podporu a sponzorské dary
při pořádání Fryštackého dogtrekkingu 2010. Doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších ročnících. Za team pořadatelů
Bronislav Růčka

Vánoční trhy ve Fryštáku

V polovině listopadu (18. - 21. 11.
2010) jsme se s našimi psy zúčastnili
Mistrovství Evropy v rakouském Reingers, kde jsme reprezentovali nejen
ČR, ale i město Fryšták. Naše disciplína byla canicross, tj. běh se psem na
vzdálenost cca 5 km v každém kole
závodu. Kola se běžela tři, za obtížnějších povětrnostních podmínek - vítr,
sníh a za mezinárodní konkurence.
I tak jsme dokázali zabojovat a skončili jsme na pěkném čtvrtém místě.
A už se těšíme na další závody, které by se měly konat v Janovičkách
u Broumova. Zde bychom měli absolvovat disciplínu skijoring.
Mushingu zdar.
Bronislav Růčka
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PODĚKOVÁNÍ
Sběr
prošlých autolékárniček
Obracíme se s výzvou na všechny řidiče, kteří vyměňovali ve svých autech,
příp. motocyklech lékárničky (od 1. 1.
2011 se totiž podle vyhlášky 283/2009
Sb. změnila povinná výbava motorových
vozidel).
Pokud vám zůstala doma původní
lékárnička, která platila do konce roku
2010 a kterou už teď nepotřebujete, nevyhazujte ji!
Máte možnost darovat tuto prošlou
autolékárničku na dobrou věc!

Zajímavosti...
Letošním prvním miminkem, které
se narodilo ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB), je Pavel Halenčák. Na svět přišel 1. 1.2011 v 10.57
hodin, váží 3570 gramů a měří 51 centimetr. Je prvním dítětem maminky Evy
Juřenové (1982) ze Zlína.
Jako poslední v roce 2010 se ve
zlínské porodnici narodil Šimon Skotek.
Maminka Naděžda Skotková z Kurovic
na Kroměřížsku ho přivedla na svět 31.
12. 2010 v 19.35 hodin. Šimon je jejím
prvním dítětem a po porodu vážil 3580
gramů a měřil 53 centimetry.
Za celý loňský prosinec se ve zlínské porodnici narodilo při 205 porodech 215 dětí. Z nich bylo 123 chlapců
a 92 děvčat.
placená inzerce

Humanitární organizace ADRA totiž
sbírá obsah z těchto lékárniček pro potřeby zdravotnického střediska v Itibo
v Keni.
Pokud budete chtít prošlou autolékárničku věnovat pro tyto účely, můžete
ji nechat v připravené krabici ve vestibulu fryštácké radnice nebo v předsíni kostela. Sběr probíhá do 20. ledna
2011.
Všem dárcům předem děkujeme!

Ze srdce děkujeme všem lidem
dobré vůle, kteří nám projevili velkou
a upřímnou pomoc v naší nelehké
situaci.
Martin Doležal s maminkou

V měsíci LEDNU 2011 oslaví životní
jubileum tito fryštáčtí občané:
Milán Barbořík
Marie Červená
Marie Halamová
Jarmila Horká
Milada Hrubá
Milada Kolínská
Jarmila Miklová
Marta Mlčochová
Marie Neumannová
Jiřina Ohlídalová
Irena Pilíková
Ladislava Pinosová
Anděla Šlágrová
Ivan Trněný
Karel Zlámalík
Jaroslav Žák
Antonín Žůrek

Fryštácký „Živý Betlém“

Na fryštáckém Náměstí Míru se v sobotu 25. prosince
uskutečnil už pátý ročník „Živého Betléma“. Vedení fryštácké
radnice i farnosti vyslovuje opět velký dík všem účinkujícím
a také těm, kteří přispěli na dobrou věc - tentokrát se podařilo
díky vaší štědrosti vybrat 14 000 korun.
- pn -

(naproti květinářství Kamélie)
IČO: 1001356047
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DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Ing. Kamila Pivodová
· účetnictví
· daňové evidence
· DPH
· daně z příjmu
· mezd
· výkazů pro OSSZ a zdrav. pojišťovnu
· silniční daně

Adresa:
Mobil:
E-mail:

Spojovací 252, 763 17 Lukov
737 208 384
kamila.pivodova@seznam.cz
placená inzerce

Pojišťovací poradce
České pojišťovny
Jana Nováková

Náměstí Míru 45
763 16 Fryšták
tel.:
+420 603 886 285
e-mail: JanaNovakova@servis.cpoj.cz
vzkazy: www.poradce-cp.cz/jananovakova

Otevírací doba

Navštivte naše obchodní místo České pojišťovny
a využijte

mimořádné slevy 25 %

POZOR!
Nyní povinné ručení již od 1.046 Kč/ ročně.*

Po
Út
St
Čt

9.30 – 17.00
9.30 – 14.00
9.30 – 17.00
9.30 – 14.00

Mimo pracovní dobu mě můžete
kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

* při započtení max. bonusu u obsahu do 1.000 ccm.

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006
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Nabízím zpracování:

