4
vydává Město Fryšták • ročník XXIII • číslo 4 • duben 2013 • vychází zdarma

Valašské
setkání
3
1
0
2
K
Á
T
FRY Š

Z obsahu:
2-4/
5-6/
7-9/
10/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/

Zápisy RMF a ZMF
Zprávy z radnice
MŠ a ZŠ Fryšták
Fryštácké mažoretky
Zprávy z DISu
Pocta fryštáckým umělcům
Klub maminek
Jarní výprava skautů
Páteční trhy
Jubilanti, košt ve Vítové
Úspěchy aerobik klubu

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 05/2013/VI ze dne 14. 2. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje k datu 1. 6. 2013 pravomoci odboru správy majetku.
• RMF schvaluje k datu 1. 6. 2013 celkový počet zaměstnanců města Fryštáku zařazených do Odboru správy majetku Městského úřadu Fryšták ve výši dva
(statut úředník) a schvaluje s platností
od 1. 6. 2013 pracovní náplň těchto
dvou zaměstnanců.
• RMF schvaluje k datu 1. 6. 2013 zřízení Odboru technického hospodářství
Městského úřadu Fryšták a schvaluje
pravomoci tohoto odboru.
• RMF schvaluje k datu 1. 6. 2013 celkový počet zaměstnanců města Fryštáku zařazených do Odboru technického
hospodářství ve výši deset, a to: vedoucí odboru (bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení), statut
úředník; referent odboru, statut úředník (shodný výkon pracovních činností);
úsek technických služeb – 5 funkčních
míst (shodný výkon pracovních činností); úsek správy a údržby polyfunkčního domu s hasičskou zbrojnicí – jedno
funkční místo (shodný výkon pracovních
činností); úsek Domu s byty pro důchodce Fryšták – dvě funkční místa (shodný
výkon pracovních činností) a schvaluje
s platností od 1. 6. 2013 pracovní náplně těchto zaměstnanců.
• RMF schvaluje k datu 1. 6. 2013
počet zaměstnanců města Fryštáku
v celkové výši 22 a v důsledku navýšení
celkového počtu zaměstnanců města
Fryštáku a zřízení Odboru technického
hospodářství Městského úřadu Fryšták
schvaluje k 1. 6. 2013 Organizační
strukturu města Fryštáku (Městského
úřadu Fryšták) a ukládá T. Petrášové
administrativně zpracovat změnu Organizačního řádu města Fryštáku do 31.
4. 2013.
• RMF v návaznosti na schválenou
organizační změnu Městského úřadu
Fryšták a změnu organizační struktury
města Fryštáku bere na vědomí rozhodnutí starosty o obsazení funkčních míst
v nově vzniklých odborech:
Odbor správy majetku města: Ing. M.
Kasala, vedoucí odboru (statut úředník), G. Najmanová, referentka (statut
úředník);
Odbor technického hospodářství města, vedoucí (statut úředník); Ing. V. Doleželová (statut úředník), referentka;
Úsek technických služeb – M. Dubovský, J. Mikušek, J. Najman, B. Kolínský,
A. Karlíková (statut neúředník);
Úsek polyfunkčního objektu s hasičskou
zbrojnicí – L. Richter (stat. neúředník);
Úsek Domu s byty pro důchodce Fryšták
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– F. Zapletal, E. Kocourková (statut neúředník).
• RMF s odkazem na charakter vykonávaných agend – svěřených pravomocí
odboru technického hospodářství ukládá starostovi neprodleně zajistit výběrové řízení za účelem obsazení místa
tohoto odboru.

Zápis ze zasedání
Rady města Fryštáku
č. R 06/2013/VI z 6. 3. 2013
(výběr)
• RMF s platností od 1. 4. 2013 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor, uzavřené
mezi městem Fryšták a Valašským dřevoprůmyslem, výrobní družstvo Fryšták,
dne 18. 6. 2008, kterým se předmět
nájmu rozšiřuje o pronájem další kanceláře o výměře 16 m2 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje využití stávajícího účtu
č. 19-3724661/0100 vedeného u KB,
a. s., mj. i jako účet pro příjem výnosu daní nebo podílu na nich vybíraných
ČR, a to dle z. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům, v platném znění, a pověřuje Ing. M, Jaška a starostu
neprodleně zajistit.
• RMF bere na vědomí tzv. Účtovací
dopis sdružení MAS-Partnerství Moštěnka, o. s., Horní Moštěnice, ve věci
členského příspěvku na rok 2013
a ukládá starostovi jednat o této věci
s předsedou sdružení.
• RMF bere na vědomí žádost zařízení Sociální služby města Kroměříž,
o poskytnutí peněžitého daru za účelem
částečné úhrady nákladů spojených s ﬁ nancováním péče občanů města a ukládá Ing. P. Osohovi, předsedovi Komise
sociální, bytové a pro rodinu při Radě
města Fryštáku komplexně zpracovat
v termínu do 15. dubna 2013 návrh přidělení výše „sociální“ podpory poskytované městem Fryšták v návaznosti na
„Zásady poskytování sociální podpory
občanům a organizacím města Fryštáku“.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sdružení přátel lidové kultury
Kašava, za účelem částečné úhrady
nákladů spojených s výdaji na činnost
sdružení celého souboru včetně souboru Fryštáček, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy za účelem zřízení internetového proﬁlu zadavatele, uveřejňování informací o proﬁlu zadavatele ve Věstníku
VZ a jejich změn a dokladů na proﬁlu
zadavatele, a to mezi městem Fryšták,
a společností MCI SERVIS, s. r. o., Zlín,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF v návaznosti na schválené
Smlouvy o nájmu a provozování děl
„Kanalizace Fryšták IV. stavba – SO
Kanalizace Horní Ves k vodní nádrži“,
„Kanalizace Fryšták, část pravobřežní
stoka Dolní Ves“, „Dokončení kanalizace SO 01 Kanalizace splašková Horní
Ves – Lesní čtvrť“ a „Dokončení kanalizace Fryšták – SO 01 Stoka SA 1, SO
02 Kanalizace U žáků“, uzavřené mezi
městem Fryšták a spol. Moravská vodárenská, a. s., Olomouc, dne 12. 12.
2012, a na schválenou Smlouvu nájmu
a provozování vodárenské infrastruktury uzavřenou mezi spol. VaK Zlín,
a. s., Zlín, a Moravskou vodárenskou,
a. s., Olomouc, dne 1. 1. 2008, schvaluje uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi městem
Fryšták, a spol. Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s., za účelem zajištění kvalitního a plynulého provozování kanalizací
z pozice vlastníků kanalizací, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF nesouhlasí se zapojením města do celosvětové akce na podporu
ochrany klimatu – Hodina země 2013
(hodinové vypnutí veřejného osvětlení
v sobotu dne 23. 3. v době od 20. 30
do 21. 30 hodin), a to s tím, že se město snaží účelně nakládat s energiemi
průběžně.
• RMF neschvaluje účast města v projektu – osvětově výchovné akci Evropské policejní asociace pro děti – „Školáci nejen na prázdninách“, a to z důvodu,
že uvedenou osvětově výchovnou činnost přiměřeným způsobem zajišťují
obě školská zařízení města v rámci
svých školských vzdělávacích programů, přičemž vložené prostředky neodpovídají očekávanému výslednému
efektu akce.
• RMF bere na vědomí udělení zlaté
medaile prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve – občanům města Fryštáku
Ing. V. Němcovi a V. Bezděkovi s tím, že
Rada města Fryštáku vyslovuje poděkování těmto občanům za ochotu darovat
krev pro zdraví a záchranu života svých
spoluobčanů a uděluje ocenění oběma
občanům a ukládá Komisi pro občanské záležitosti při Radě města Fryštáku
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ve spolupráci s Mgr. P. Nášelem, vedoucím městské knihovny, zajistit předání
těchto ocenění v rámci slavnostního
aktu konaného v obřadní síni města.
• RMF na základě platné smlouvy potvrzuje objednávku Krajské knihovny Františka Bartoše Zlín a schvaluje v roce
2013 výkon regionálních knihovnických služeb Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně Městskou knihovnou
Fryšták pro místní knihovny Držková,
Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček,
Ostrata, Vlčková, a pověřuje starostu
podpisem akceptace objednávky, uplatněné KKFB Zlín.
• RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku části městského pozemku p. č.
2/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a to o. s.
Fair Play Fryšták, se sídlem Holešovská
380, 763 16 Fryšták, a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části městského pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha,
ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, mezi městem Fryšták a Fair
Play Fryšták, o. s., za účelem pořádání
tzv. velkých Farmářských trhů Fryšták
na náměstí Míru, na dobu určitou, (a to
30. 3. 2013, 22. 6. 2013, 14. 9. 2013
a 14. 12. 2013), s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje ke dni 7. 3. 2013 zveřejnění záměru pronajmout část měst.
pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře do 45 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli Fair Play
Fryšták, o. s., pro pořádání pravidelných
pátečních tzv. malých Farmářských trhů
Fryšták v termínech od 5. 4. 2013 do
6. 12. 2013 (s výjimkou 21. 6., 5. 7.
a 13. 9. 2013), v zájmu podpory města v oblasti obnovy a rozvoje lidových
tradic, a uzavření příslušné smlouvy
o pronájmu.
• RMF jménem města Fryštáku, zmocňuje advokátku Mgr. J. Zwyrtek Hamplovou, Mohelnice, k právnímu zastoupení ve věci uplatnění náhrady škody
po České republice – důsledky zjištění
azbestu v Mateřské škole Fryšták, p. o.,
ul. Komenského 344, a nákladů s tím
spojených.
• RMF bere na vědomí informaci OSMM
a ESO o nutnosti upravit částku za
umístění reklamních zařízení v návaznosti na plátcovství DPH ze strany města Fryštáku, a nově stanovuje cenu za
umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví
města Fryštáku na částku 2. 400,- Kč
+ zákonná sazba DPH.
• RMF schvaluje uzavření dodatků ke
smlouvám o umístění reklamního zařízení na sloupech veřejného osvětlení

mezi městem Fryšták, a společnostmi:
OBAL PRINT, s. r. o., Fryšták, AFB stavitelství, s. r. o., Fryšták, SCL, spol. s r.
o., Brno, 1. INTERNETOVÁ KOMERČNÍ,
Zlín, Pavel KOZOJED – PK COMPUTERS,
Fryšták, CAIS s. r. o., Fryšták, OBOZ Zlín,
s. r. o., Zlín, ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s.,
Praha, MAROŇOVÁ Jindřiška, Fryšták,
BESI ELEKTRO s. r. o., Fryšták, SEZAMEX , spol. s r. o., se sídlem Žabárna
- Fryšták a pověřuje starostu podpisem
těchto dodatků.
• RMF neschvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 89/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
77 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli M. Sedlářovi, Fryšták, a to z důvodu, že stávající právní stav umožňuje
žadateli užívání pozemku a současně
se pozemek nachází v území dotčeném
zázemím pro realizaci rychlostní komunikace R49, úsek Hulín – Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření trojstranné
dohody mezi Městem Fryšták, Ing. M.
Ševčíkem, Fryšták a S. Zatloukalovou,
Fryšták, o převodu všech práv a povinností ze stávající nájemní smlouvy uzavřené dne 19. 3. 2003 mezi městem
Fryšták a Ing. M. Ševčíkem, na pronájem části měst. pozemku p. č. 2/1
o výměře 32 m², k. ú. a obec Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje výpůjčku části nebytových prostor ve Zdravotním středisku Fryšták, Komenského č. p. 5,
a to místnost v I. podzemním podlaží
č. 009 – technická místnost, o výměře
16 m2, žadateli M. Dušovi, Fryšták, za
účelem provozování zkoušek hudební
skupiny a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi Městem Fryšták, a M.
Dušou, Fryšták, na výpůjčku části nebytových prostor ve Zdravotním středisku
Fryšták, Komenského č. p. 5, místnost
v I. nadzemním podlaží č. 009 – technická místnost, o výměře 16 m², na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, s úhradou za
spotřebované energie a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo – servis výtahů č. 137/S/2012
mezi městem Fryšták, a spol. Boďa
– VÝTAHY ZLÍN, s. r. o., Zlín, na servis výtahů v Domě s byty pro důchodce Fryšták, s termínem prací od 1. 1.
2013 do 31. 12. 2013, a to za cenu
díla a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace o jednání s uživatelkou bytu č. 1 v budově č.
p. 43 ve Fryštáku V. Odstrčilovou a jejími rodinnými příslušníky ve věci stavebně technického stavu bytu a přípravy

nové nájemní smlouvy a ukládá starostovi předložit další písemné podklady
v dané záležitosti.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne
21. 9. 2005 mezi Domovem – penzion
pro důchodce Fryšták, městem Fryšták
a spol. EUROTEL Praha, spol. s r. o.,
na pronájem části nebytových prostor
a střechy v domě č. p. 381, a to mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou Telefónica
Czech Republic, a. s., Praha, kterým
se mění identiﬁkace nájemce (změna
názvu), ruší se jeden z pronajímatelů
v návaznosti na převod práv a povinností dle darovací smlouvy ze dne 20. 12.
2012, uzavřené mezi městem Fryšták
a Zlínským krajem, a nově je nájemné
pro město Fryšták stanoveno ve výši
50. 000,- Kč, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 1.
• RMF schvaluje dočasné umístění
A. Petříkové, Fryšták, do „hostinského bytu“ v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, místnost č. 236, blok „B“,
nám. Míru 382, z důvodu tíživé životní
situace.
• RMF schvaluje uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C pro nebytové a společné prostory v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
uzavřené mezi městem Fryšták, a spol.
E. ON Energie, a. s., České Budějovice,
k jednotlivým místům spotřeby:
a) k místu spotřeby č. 3100126592 –
společné prostory na dobu určitou od
1. 1. 2013 do 31. 12. 2015
b) k místu spotřeby č. 3100126598 –
garáž na dobu určitou od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2015
c) k místu spotřeby č. 3100126600 –
ordinace MUDr. Klácelové na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015
d) k místu spotřeby č. 3100126601 –
výtahy na dobu určitou od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2015
e) k místu spotřeby č. 3100126594 –
prádelna na dobu určitou od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2015
f) k místu spotřeby č. 3100126596
– kotelna na dobu neurčitou od 1. 1.
2013, a pověřuje starostou podpisem
těchto smluv.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o sdružených službách dodávky plynu
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Jihomoravská plynárenská, a. s., Brno, na dodávku plynu pro Dům s byty pro důchodce Fryšták na dobu určitou do 31. 12.
2013, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
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Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 02/2013/VI ze dne 20. 2. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku č. Z 01/2013/VI ze dne 30. 1.
2013 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města Fryštáku v návaznosti na
předložený zápis RMF č. R 04/2013/VI
ze dne 11. 2. 2013 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 20. 2. 2013 vč. dlouhodobých
závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje zprávu Hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace
majetku a závazků města Fryštáku ke
dni 31. 12. 2012 – bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na schválenou zprávu Hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků
města Fryštáku ke dni 31. 12. 2012
schvaluje vyřazení opotřebeného a zastaralého majetku města včetně majetku zřízených příspěvkových organizací
a organizačních složek.
• ZMF akceptuje navýšení provozního příspěvku Základní škole Fryšták
o 260 tis. Kč, poskytnutí mimořádné
dotace TJ Fryšták, oddílu kopané ve
výši 70 tis. Kč a poskytnutí mimořádné dotace SPLK Kašava, ve výši 18 tis.
Kč (přičemž těmito změnami nedochází
ke změně závazných ukazatelů zveřejněného návrhu rozpočtu) a schvaluje
rozpočet města Fryštáku na rok 2013
- viz příloha č. 3 tohoto zápisu – jakožto rozpočtu schodkového s předpokládanými příjmy ve výši 45. 881 tis. Kč,
a to včetně účelové neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu na zajištění výdajů v souvislosti s volbou prezidenta ČR
v objemu 136 tis. Kč, a předpokládanými výdaji ve výši 48. 426 tis. Kč
plus ﬁnanční operace ve třídě 8: splátky úvěrů v předpokládané výši 3. 255
tis Kč, přičemž deﬁcit rozpočtu ve výši
2. 545 tis. Kč a ﬁnanční operace – splátek úvěru ve výši 3. 255 tis. Kč bude
kryt ﬁnančními prostředky z minulých
let na bankovních účtech města, a ukládá Ing. M. Jaškovi neprodleně zajistit
rozpis tohoto rozpočtu.
• ZMF v rámci rozpočtu MF na rok 2013
schvaluje vyčlenění objemu prostředků
do „Peněžního fondu města Fryšták
pro účely uspokojování kulturních a
sociálních potřeb zaměstnanců města
Fryšták a pro další účely u dotčených
osob“ v celk. výši 300 tis Kč.
• ZMF pověřuje Radu města Fryštáku
v r. 2013 schvalovat změny rozpočtu
města - rozpočtová opatření, a to každé vždy maximálně do výše do 100
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tis. Kč včetně, aniž by se přijatým rozpočtovým opatřením změnily závazné
ukazatele celkových příjmů a výdajů
a současně aniž by se změnil schválený
rozdíl celkových příjmů a výdajů.
• ZMF v rámci schváleného rozpočtu
schvaluje realizaci investic, oprav a projektových dokumentací s tím, že 1. etapa akce „Průtah Fryštákem“ se bude
realizovat v plném rozsahu dle zpracované projektové dokumentace.
• ZMF v návaznosti na schválený rozpočet MF na rok 2013, v návaznosti na
ust. čl. I bod č. 1 a 3 Zásad grantové
podpory nestátních neziskových subjektů poskytovaných MF schvaluje tyto
výše ﬁnanční podpory (výše neinvestičních dotací) neziskovým organizacím v
r. 2013 a ukládá Mgr. P. Nášelovi připravit jednotlivé smlouvy ke schválení
na nejbližším zasedání zastupitelstva.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace o. s. DH Fryštácká Javořina,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Fryšták, a Dechovou hudbou Fryštácká
Javořina, o. s. , za účelem částečné
úhrady nákladů spojených s činností
sdružení a zajištění akce Valašské setkání – Fryšták 2013 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Domu Ignáce Stuchlého SKM,
o. s. , a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace mezi
městem Fryšták, a Domem Ignáce
Stuchlého SKM, o. s. , za účelem částečného krytí nákladů spojených se zajištěním činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF neschvaluje podání projektové
žádosti v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory
2. 3 Rozvoj venkova, podoblasti podpory 2. 3. 1 Fyzická revitalizace území
o poskytnutí dotace na akci Revitalizace náměstí Míru Fryšták.
• ZMF neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 275 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca
340 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli p. M. Ditmarovi, Olomouc, a to
z důvodu, že uvedený pozemek slouží
jako veřejně přístupná komunikace.
• ZMF bere na vědomí informace o jednání zástupců měst a obcí – akcionářů
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
a. s. , které se konalo dne 30. 1. 2013
v Otrokovicích.
• ZMF schvaluje za město Fryšták Společnou výzvu měst a obcí – akcionářů

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,
a. s. , v předloženém znění.
• ZMF schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 474/6
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 251 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, zapsaný v katastru nemovitostí
na LV č. 60000 pro ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
do vlastnictví města Fryštáku, a to z důvodu připravované akce „Rekonstrukce silnice II/490 – Průtah Fryštákem“,
a pov. starostu podáním této žádosti.
• ZMF uděluje R. Hovadíkovi a V. Kunstové, Fryšták, jako projev poděkování
za dlouholetý umělecký, pedagogický
a organizátorský podíl na rozvíjení hudebních a společenských tradic Fryštácka Cenu města Fryštáku a ukládá
starostovi předat příslušné ocenění na
slavnostním aktu.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitostí
mezi městem Fryšták, a Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Praha za účelem
bezúplatného převodu pozemků, na
nichž se nachází stavba místní komunikace, a to pozemku p. č. 239/2 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 34
m², pozemku p. č. 241/2 – ost. plocha,
ost. komunikace, o výměře 131 m², pozemku p. č. 241/3 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 67 m², pozemku
p. č. 245/2 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 33 m², pozemku p. č.
245/3 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 36 m², pozemku p. č. 245/4
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 88 m², vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, zapsaných na LV č.
60000, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

PODĚKOVÁNÍ
Rozhodně nejsem sama, kdo chce
poděkovat pracovníkům TS Fryšták.
Proč? Chodníky při sněhových nadílkách byly vzorně očištěny! Fryštácké
ulice i náměstí prohrnuté! Ocenila
jsem jejich práci zvláště, když jsem
šla do Baťovy nemocnice ve Zlíně
a zde (kde je značný pohyb lidí, pacientů, kteří se těžce pohybují, maminek s kočárky) jsme se bořili v neuklizeném sněhu. Uvědomila jsem si,
jaký je rozdíl mezi našimi pracovníky
TS a těmi ve Zlíně.
Moc a moc děkuji za Fryštačany
Matulová
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Vážení spoluobčané!
Jak jste již jistě zaznamenali, koncem února – po cca dva
měsíce trvajícím tzv. rozpočtovém provizoriu – naši zastupitelé
schválili rozpočet na r. 2013, tedy zásadní nástroj řízení města.
Na základě aktuálně známých a dostupných informací byly základní parametry nastaveny tak, že předpokládané příjmy by měly činit
45,881 mil. Kč, výdaje pak 48,426 mil. Kč, přičemž deﬁcit ve výši
2,545 mil. Kč bude kryt ﬁnančními prostředky z minulých let na
bankovních účtech města (tedy včetně zapojení osmimilionového
účelového úvěru původně určeného na ﬁnancování rekonstrukce
mateřské školy, kdy část těchto prostředků nemusela být - oproti
původní ekonomické analýze – použita). K tomu dodávám, že ke
dni 28. 2. 2013 dlouhodobé závazky města se splatností delší
než rok jsou vykázány v objemu 22,9 mil., což představuje 6,34 %
podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům města, kdy rizikovou hranici - dle ministerstva ﬁnancí - představuje až výše 25 % (je tedy
zřejmé, že uvedené zadlužení neohrožuje ﬁnanční stabilitu města). S tím rovněž souvisí i tzv. celková likvidita města, tj. schopnost města hradit své závazky (i budoucí), kdy za kritické hodnoty
se – rovněž dle metodiky MF ČR – považují všechny ty v rozmezí v
intervalu „0 až 1“, přičemž naše město vykazuje likviditu ve výši
2,99, tedy město je likvidní.
V souvislosti s rozpočtem si dovolím připomenout některé priority, které ovlivnily jeho konečnou podobu, zejména tedy ve výdajové stránce. Jako tradičně – kromě povinných, tzv. mandatorních
výdajů (např. platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, energie,
údržba zeleně, zimní údržba komunikací a chodníků, odpadové
hospodářství apod.) – zastupitelstvo akcentovalo podporu oblasti
školství, tedy výdaje na provoz a rozvoj školy mateřské (příspěvek
ve výši necelých 900 tis.), ale i základní (příspěvek ve výši 3,7
mil., kde se kromě zajištění výuky posilují i investice do vybavení
kuchyně a jídelny); s těmito výdaji pak souvisí i podpora volnočasových aktivit organizovaných školou a ﬁnancovaných městem
– tzv. protidrogový program, který je doplněn i částečnou (110
tis.) ﬁnanční záštitou tzv. nízkoprahového zařízení garantovaného
Domem Ignáce Stuchlého, více než půl milionu je pak určeno i na
tzv. grantovou podporu neziskového sektoru (subjektů pracujících
s mládeží a reprezentujících město), výdaje na sociální podporu
a péči (dotace) činí necelých 60 tis., rozvoj kultury a společenského života bude koordinován knihovnou s rozpočtem přes 1 mil.,
stranou nezůstane ani obnova kulturních památek, na kterou je
vyčleněno cca 540 tis. Stranou však samozřejmě nezůstává údržba majetku a investiční činnost: kromě postupných drobnějších
oprav propadlých kanálů, poklopů šachet, zábradlí, výměny vy-

sloužilých plynových kotlů na radnici včetně její výmalby, pořízení
poměrových měřičů tepla v domě s byty pro důchodce, stavební
přípojky NN na náměstí, je např. připravena repase umělého trávníku v areálu sportoviště u školy (cca 150 tis.), ﬁnišuje příprava
výměny obruby a oprava chodníku na ul. Holešovská (společný
projekt se Zlínským krajem, cca 3,1 mil.), chodníku na ul. Komenského (bude realizováno postupně, letos v rozsahu v návaznosti
na konečné náklady akce předcházející), prodloužení vodovodu
k fě Arles (1. etapa vodovodu Žabárna – cca 650 tis.), připravuje
se výstavba chodníku a oprava autobusové zastávky na Vítové
u krajské silnice Fryšták – Lukov (cca 300 tis.), k realizaci míří
napojení jednotné kanalizace na Vylantech na kanalizační sběrač na ul. Dolnoveská (cca 1,9 mil.), završena bude revitalizace veřejného osvětlení (podpořeno dotací ve výši 700 tis., letos
s náklady 1,25 mil.). Připravovány jsou další akce drobnějšího
charakteru, přičemž konkrétní investiční plán bude ještě upřesněn. Mohu však ještě dodat informace jistě potěšující, že i nadále
je město úspěšné v získávání dotačních prostředků – dnes již
máme potvrzeno přidělení dotace z evropských fondů na pořízení
komunální techniky – samosběrného stroje pro údržbu zpevněných ploch v rámci realizace opatření za účelem snížení imisní
zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů (tzv. zametací stroj).
Totéž platí i v druhém případě – dnes již na webových stránkách
Operačního programu Životní prostředí najdete informaci, že našemu městu byla schválena dotace na odstranění staré ekologické zátěže – bývalé skládky odpadu (TKO) na Žabárně, která ve
stávajícím stavu představuje (prokázanou) závadu ekologickou,
ale do budoucna i hrozbu ekonomickou (z hlediska zajištění vlastních peněžních zdrojů) – bez cizí ﬁnanční podpory by bylo odstranění skládky velmi náročné – dřív nebo později by město bylo
nuceno toto opatření realizovat, neboť právě ono bylo původcem
skládky, a nic na tom nemění skutečnost, že se skládka v průběhu let stala „nadregionální“.
Vážení spoluobčané,
Jen v krátkosti jsem naznačil, jakým směrem by se město
mělo ubírat v tomto roce (s přesahem na léta následující) a jak
vyplývá z výše uvedeného, zastupitelé i letos myslí na aktivity jak
„nadstavbové“, tak i investiční, přičemž se na tyto aktivity snažíme získat (a taky získáváme) dotační prostředky.
O tom, jak bude zastupitelstvo své záměry postupně a konkrétně naplňovat, vás budeme informovat.
Pozn.: Celý rozpočet je kdykoliv k dispozici mimo jiné i na internetových stránkách města.
Mgr. Lubomír Doležel, starosta města

ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
V poslední době se setkáváme
s velkým nešvarem v naší společnosti.
Občané, kteří mají nějaké dluhy, či se
z nějakého jiného důvodu vyhýbají zodpovědnosti, si nevyzvedávají poštovní
zásilky. Také možná z neznalosti si nepřehlásí u příslušné pošty přeposílání zásilek. Vystavují se však riziku, že
důležitá písemnost jim nebude poštou
doručena, ale bude vyvěšena na úřední desce fyzické i elektronické /§26
zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád/
a doručena veřejnou vyhláškou /dle § 25
zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád/
či doručení zařízeno přes ustanoveného
opatrovníka /§32 zákona č. 500/2004
Sb. – správní řád/. Dotyčný se tedy o takovém úkonu ani nedozví a později se

vymlouvá, že mu nic nebylo doručeno
a že to nevěděl. Ale to ho opravdu neomlouvá…
Zvláštní článek by vyžadovalo vysvětlení, co jsou osoby s úřední adresou. To
jsou osoby, kterým byl předchozí údaj o
místě trvalého pobytu zrušen na základě
žádosti či návrhu oprávněné osoby dle
§12, odst.1, písm. c) zák. č. 133/2000
Sb. – „zaniklo-li užívací právo občana
k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel
uvedena jako místo trvalého pobytu
občana a neužívá-li občan tento objekt
nebo jeho vymezenou část.“
Občan se zrušeným místem trvalého
pobytu a s tzv. úřední adresou je upozorněn, že dnem nabytí právní moci tako-

vého rozhodnutí pozbývá platnosti jeho
občanský průkaz a je povinen do 15 dnů
požádat o vydání nového občanského
průkazu s úřední adresou. Ne vždy tak
občan učiní. Má tak neplatný občanský
průkaz. Dále se vystavuje problémům
s doručováním písemností pro svou osobu. Ohlašovna pro osoby s úřední adresou nesmí přebírat jejich poštovní zásilky a tyto vrací odesílateli.
Takový občan si může na příslušné
poště, kde fyzicky pobývá zřídit poštovní
schránku – tzv. p. o. box, nebo si zaplatit
na poště tzv. přeposílání zásilek. Také
si může na příslušné ohlašovně podle
místa trvalého pobytu požádat o zapsání tzv. doručovací adresy, která bude
zapsána do informačního systému evi-
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dence obyvatel – tato doručovací adresa
má potom přednost při doručování před
všemi dalšími adresami. Ideální je, když
adresa trvalého pobytu občana se shoduje s jeho adresou fyzického pobytu.
Upozorňujeme také tímto článkem
všechny občany, aby se nevyhýbali přebírání písemností. Čím dříve svůj problém
budou řešit, tím lépe. Obecní úřady nemají takové možnosti dohledávání osob
jako exekutoři. Až se záležitost objeví
u soudu či dokonce u exekutora, malá
dlužná částka se může vyšplhat do závratných výšek.

Dana Konečná
evidence obyvatel MěÚ Fryšták

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací – bude dne 26. dubna 2013 od 7:30 do 15:00
přerušena dodávka elektrické energie:
Fryšták – Horní Ves; Fryšták – Dolní Ves; Fryšták – Fryšták; Fryšták – Vítová
Vypnutá bude oblast těchto ulic nebo jejich části:
6. května, Dolnoveská, Přehradní, Příčná, Zlínská, Štípská, Sportovní,
B. Bakaly, Osvobození, Osvobození I-V, Ke Skalce, Korábová, Hutky, Lesní čtvrt,
Formanská, Drahová, Hornoveská, Humna II, Komenského, Potoky, Spojovací,
Strž, Vítovská, Na Kontoře, Mexiko a také celá obec Vítová.
Děkujeme za pochopení.
Konkrétní informace získáte na:
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
www.eon.cz, Tel.: (bezplatná linka) 840 111 333

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ
Reakce zastupitele města Fryštáku
na příspěvek pana starosty Mgr. Doležela.
Vážení spoluobčané, již delší dobu
jen nevěřícně zírám na to, čeho jsou
naši volení zastupitelé schopni. Pokud
je vítězstvím demokracie to, co se u
nás v současné době reprezentuje jako
„vůle občanů“ na všemožných mocenských postech,ve veřejnoprávních sborech či jimi jmenovaných úřednických
funkcích, potom bychom se měli vážně
zamyslet nad nedokonalostí tohoto systému. Mám za to, že se mílovými kroky
blížíme do fantasmagorického světa.
Nechápu, proč si pan starosta vzal mé
jméno, jako alibi na svoji obhajobu. Pakliže mu mé jméno posloužilo a pomohlo, budiž já to zcela jistě unesu a rozchodím. Nicméně musím panu starostovi
oponovat, v jeho obhajobě jsou velké
nepřesnosti. Pan starosta, možná nepochopil kam můj článek míří. Ve svém
příspěvku provedl výčet všech jednání
s občany, ale zapomněl na velmi důležitou věc. 1/ Pan Filák v roce 2007,
2008, 2009 nebyl v politice a pomalu
nevěděl co znamená zkratka ČSSD. 2/
Taktéž jsem nebyl členem zastupitelstva
města Fryštáku. To znamená, že pan
starosta plače na špatném hrobě! Nyní,
každý občan pochopí, že můj článek
nemohl směřovat tímto směrem. V tuto
dobu, jsem se plně věnoval své podnikatelské činnosti a tyto záležitosti šly
bohužel mimo mě. Vážení spoluobčané
dovolte mi vysvětlit celou záležitost následovně: můj článek je reakce na jednání zastupitelstva a zápis z toho: č.Z
04/2012/VI ze dne 27. února 2012. Na
jednání zastupitelstva se sešli, někteří
občané bydlící na náměstí ve Fryštáku
a zcela legitimně a oprávněně vznesli
své připomínky a náměty k vítěznému
projektu, jak po stránce životního prostředí celkového vzhledu a zazněly zde
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i určité obavy okolo parkování a jejich
nemovitosti. Zastupitel pan Pavel Ševčík přednesl svůj příspěvek cituji ze
zápisu: P. Ševčík znovu zopakoval, jak
byly, resp. nebyly uplatňovány požadavky občanů bydlících na náměstí,nikdo
je nezohlednil!!! P. Ševčík považuje projekt za problematický, není jasné zda
to bude park, nebo jenom parkoviště,
v projektu je uvedeno pouze více parkovacích míst. Tady vzniká otázka, byl
dostatečně na těchto jednáních, které
pan starosta tak důkladně popisuje záměr vysvětlen? naskýtá se jednoduchá
a prostá odpověď asi ne!!! Možná by
stálo za to, tento příspěvek, který byl výstižný a celou záležitost kolem náměstí
Pavel zmapoval zveřejnit v plném znění
neupraven!!! ve Fryštáckých listech, aby
bylo “mezi námi děvčaty“ v této věci
jasno. Za jeho vyčerpávající příspěvek,
bych chtěl touto cestou Pavlovi poděkovat. Tímto samozřejmě nevybízím Pavla
k činu zveřejnění, je to zcela jeho soukromá záležitost. Z tohoto článku tedy
vyplývá, že strašit občany města Fryštáku nějakou poplašnou správou, je ze
strany pana starosty určitou chimérou.
Není mi známo, co ho k tomu vedlo, ani
kde k tomu přišel. Vážení spoluobčané,
příště pokecáme o prodeji některých
městských pozemků za hubičku!
Vlasťa Filák
Vážení spoluobčané, nezbývá mi
než reagovat na příspěvky k revitalizaci náměstí uveřejněné ve Fryštáckých
listech č. 3/2013, protože v nich bylo
několikrát zmiňováno mé jméno.
Nejprve bych rád zdůraznil, že nechci být prostředníkem v jakémkoliv
sporu, ale vyjadřuji pouze svůj názor,
resp. shrnuji svá vyjádření k revitalizaci
náměstí ve Fryštáku.
V roce 2007 měli všichni občané
Fryštáku možnost vyjádřit se ke studii

týkající se rekonstrukce náměstí, představené občanům města. Já se svojí
rodinou jsme využili svého práva a písemně se vyjádřili k zamýšlené úpravě
náměstí. Namátkou uvádím některé
naše připomínky: nelíbilo se nám kácení stromů v parčíku a jeho výrazné
zmenšení, neboť tím by se ještě více
zhoršilo ovzduší na náměstí. Rovněž
jsme se ohradili proti absolutnímu nerespektování skutečnosti, že náměstí
neslouží pouze jako nádraží, parkoviště
či ke shromažďování občanů, jak studie uváděla, ale bydlí zde rovněž lidé,
včetně dětí a starších občanů (Domov
s byty pro seniory), kteří si taktéž nepřejí bydlet na parkovišti. Měli jsme obavu,
aby rekonstrukce nedopadla podobně
jako náměstí v Holešově, které je celé
vydlážděné a slouží jako průjezd historickým centrem, nikoli jako oáza klidu.
Své vyjádření jsme řádně předali na
podatelnu Městského úřadu dne 4. 7.
2007, ale neobdrželi jsme na ně žádnou
odezvu. Z obavy, že proces revitalizace
náměstí pokračuje bez jakékoliv změny
či zřetele na připomínky „Fryštačanů“,
jsme sepsali v roce 2011, po domluvě
s ostatními občany z náměstí další připomínky, které již byly konkretizovány
a vztahovaly se ke zpracovanému projektu revitalizace náměstí. Současně
s připomínkami byla sepsána petice
proti rušení pásů trávníků před domy
na náměstí a vyjádření nesouhlasu
s budováním nových parkovacích ploch.
Při veřejném zasedání Zastupitelstva
města jsem (již jako zastupitel), dne 5.
1. 2012 za přítomnosti dalších obyvatel Fryštáku, tyto připomínky přednesl
a rovněž bylo vedení města informováno o výše jmenované petici podepsané
obyvateli Fryštáku. Kopii tohoto příspěvku, včetně petice (samozřejmě bez podpisů občanů, neboť jsem je nepožádal
o souhlas s uveřejněním), jsem ochoten
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Lidová stavba roku ve Zlínském kraji 2013

předat k vyvěšení na vývěsce městského úřadu.
Na závěr své reakce, bych rád uvedl,
že nejsem proti revitalizaci náměstí ve
Fryštáku, pokud tím dojde ke zvýšení
bezpečnosti chodců, ale rovněž jsem
přesvědčen, že není nutné budovat
další parkovací místa, ale raději zavést
opatření (viz. návrh v petici na vývěsce
MÚ Fryšták), která zajistí, že parkovací plochy budou dostačující. Rovněž se
domnívám, že občané Fryštáku nejsou
v žádném případě lhostejní k úpravě našeho náměstí, ale je nutno vést s nimi
dialog a přihlédnout k jejich názoru.

ZLÍN – Lidové stavitelství je se Zlínským kraje neodmyslitelně spjato a na tuto
úzkou kulturně historickou provázanost může být právem hrdý. Právě skrze dochované prvky lidové architektury lze poznat pestrost jednotlivých regionů: Slovácka,
Valašska či Hané, a obdivovat se tak předkům za dovednost, s níž dokázali skloubit
nemálo řemeslné zručnosti, účelnosti a smyslu pro estetický detail.
Na území Zlínského kraje lze vzpomenout celou řadu příkladů, kdy pozitivním
a citlivým přístupem zástupců obce a díky nemalému úsilí soukromých majitelů
objektů bylo docíleno při obnově kulturního dědictví v dané lokalitě mimořádných
výsledků. Právě takové počiny jsou hodnoceny v rámci projektu za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji „Lidová stavba roku“. V letošním roce
se projekt uskuteční již pošesté.
Hodnocené stavby nemusí být zapsány v ústředním seznamu kulturních památek a mohou mít jen regionální či lokální význam. Do soutěže jsou zahrnuty obytné,
hospodářské, technické, provozní stavby i drobná sakrální architektura a kostelíky,
případně i jiné objekty dotvářející tradiční krajinný ráz daného regionu. Součástí navržených pravidel projektu „Lidová stavba roku“ je také symbolická ﬁnanční odměna
vlastníkovi stavby. Tato odměna je jak motivační pobídkou, tak i možností uhradit
některé náklady spojené se stavebními pracemi.

Pavel Ševčík
(Texty neprošly redakční úpravou)

Návrh na uznání může podat vlastník stavby nebo jiná osoba, a to na základě
pravidel zveřejněných na webu Zlínského kraje http://www. kr-zlinsky. cz/lidova-stavba-roku-cl-317. html, případně bližší informace poskytne Odbor kultury
a památkové péče Zlínského kraje.

KOUPÍM BYT
nebo rodinný domek
VE FRYŠTÁKU.
Nabídněte, děkuji.

Návrh musí být poslán poštou na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
kultury a památkové péče, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nebo podán na podatelně
sídla kraje nejpozději do 30. dubna 2013.
Alena Pospíšilová

Telefon:
728 651 992

Další informace: Sýkorová Dvorníková Gabriela, tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje, 577 043 190, 731 555 161

placená inzerce

MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

w w w.msfr ystak.cz • tel. 577 911 157

Občanské sdružení Věneček a město Fryšták
VÁS ZVOU NA

5. VELKÝ

SLET ČARODĚJNIC
v úterý 30. 4. 2013
Velký rej započne průvodem v 17. hodin u sokolovny
ve Fryštáku.
Hlavní rej proběhne u rybníka v Horní Vsi – na Žabě.

Co s sebou do průvodu?
Plecháčky, vařečky, trumpetky, bubínky, řehtačky a jiné
lomozící a jinak hlasitě se projevující předměty.
Každá příchozí dětská i dospělá čarodějnice se může
ucházet o titul – ČARODĚJNICE ROKU.

Připraveny budou
soutěže • salón krásy • věštírna • lektvary
hudba pod vedením zkušeného DJ
ohňová show • občerstvení • grilované sele
mnoho dalšího....

Tak neváhejte, ustrojte se,
nastartujte košťata a přileťte...!
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ZÁKL A D N Í

Š KO L A

F RYŠTÁK

w w w.zsfr ystak.cz • tel.: 577 911 052
I z úplných začátečníků se stali fanoušci sjezdování. Sportování nám
zpestřovala spousta věcí: přednáška
horské služby, setkání s mašérem B.
Růčkou a jeho psy, návštěva infocentra a naše vlastní večerní programy (hry,
soutěže, karneval, diskotéka). Náladu
nám kazila jen chřipka, která některé
z nás skolila.
Moc jsme si to užívali!!! Všichni instruktoři i pan chatař L. Kocfelda se
o nás celý lyžařský kurz velmi dobře
starali. Nádherné prostředí Javorníků
se nám ani nechtělo opustit, ale v pátek jsme přece jen museli zabalit lyže
a vydat se na cestu domů.

Lyžařský kurz 7. tříd
Konečně je tu neděle 17. února! Už
se nemůžeme dočkat našeho dlouho
očekávaného ,,lyžáku‘‘. Celí natěšení
se hrneme do autobusu, abychom se
mohli posadit na nejlepší místa. A tak
začal týden plný zážitků…
Po příjezdu na parkoviště ve Vranči
se nám podlamovala kolena, když jsme
viděli ten kopec, který jsme museli zdolat, abychom se dostali k chatě Spartak.
Nejhorší byly zatáčky, kde to klouzalo. Cesta se zdála nekonečná. Ke Spartaku jsme se ,,připlazili s jazykem na
vestě‘‘. Byli jsme vyčerpaní, ale šťastní,
že už jsme v cíli.
Po ubytování jsme se vydali poprvé
na svah, kde jsme byli rozděleni do čtyř
družstev. 1. družstvo vedl pan učitel Radek Matulík, 2. družstvo paní učitelka

Vzpomínky na ,,super lyžák‘‘ nás
ještě dlouho neopustí.
Žáci třídy 7. B.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Okrskové kolo recitační soutěže
žáků 2. stupně se letos konalo 11. 3.
2013 v ZŠ Fryšták a okrsek žáků 1.
stupně proběhl v ZŠ v Kašavě.
Do okresního kola, které se uskutečnilo 18. 3. 2013 v Domě dětí
a mládeže v Napajedlech, postupovali první dva žáci. Naši školu reprezentovali Radoslav Šťastný 3. B, Jakub
Sklenář 5. B, Marcela Juráková 7.
A, Barbora Šlampová 7. B a Lucie
Mařáková 9. B.
Pěkného úspěchu dosáhla Lucie
Mařáková, která mezi nejstaršími
ve IV. kategorii vyrecitovala krásné
3. místo. Všem našim odvážným reprezentantům v recitačním klání děkujeme a přejeme hodně úspěchů
i v příštím roce.
HB
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Miluše Šafářová, 3. družstvo pan učitel
Tomáš Nedbal a 4. družstvo paní učitelky Helena Ondrášová a Lenka Truhlářová.
Od pondělí do pátku jsme si pod trpělivým vedením našich instruktorů užívali všech místních sjezdovek – brázdili
jsme Rundu, Babskou, Velkou i Malou
Kohútku.
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SLADKÁ VÝSTAVA
Rok se sešel s rokem a už je zde
zase sváteční období – tentokrát Velikonoce. Sluší se, aby v každé domácnosti bylo napečeno něco sladkého, něco
slaného. Aby byly oprášené staré, ale
vyzkoušené recepty. Mnoho žen však
rádo experimentuje. Nejlepší způsob,
jak získat nové nápady, inspiraci, je přijít
na výstavu bábovek a pečiva do školní jídelny. Zde každý návštěvník určitě „chytil slinu“! Měl totiž z čeho vybírat.

Velký úspěch Fryštačana

Nejdříve byl překvapen pohledem na
ušlechtilý, starý nádherný porcelán, na
skleněné hrníčky, speciální nádobky na
překapávanou kávu, soupravami na čaj
a kávu. Zaujal ho pohled na keramické,
silikonové, kovové formy na vánočky, beránky, zajíčky, muﬁny, srdíčka. Překvapila i stará dobrá kuchyňská váha, starý
ruční mlýnek na kávu a další nezbytnosti do kuchyně našich hospodyněk.
Vás však, milí čtenáři, zajímá ochutnávka a vůně bábovek a pečiva, že?
Aroma, které vystřelovalo do celé jídelny
(tedy výstavního prostoru) vás posuno-

valo kolem stolů s pečivem, které jste
mohli nejen ochutnat, ale i vzít si přiložený recept.
Největší překvapení pro mne i pro
Fryštačany bylo mnoho bábovek upečených a přinesených na výstavu z řad
žáků naší školy. Bábovky byly jedna
hezčí než druhá. A když se k nim přidaly
bábovky a pečivo od našich šikovných
kuchařek, cukrářek (a v neposlední řadě
i čtyřletý Matýsek Kocháň, který všem
vysvětloval, jak upekl svou hrníčkovou
bábovičku), tak jste se nestačili dívat.
Chuťové buňky měly co ochutnávat. Úplný „poprask“ mezi dětmi a mládeží způsobila bábovka Redbull, kterou přinesli
naši bývalí žáci, 18 letí studenti.
Každý mi dá za pravdu, že vše, co
bylo „jedlé“, bylo vynikající! Ať to bylo
sladké či slané, makové či ořechové,
ať to bylo s klobásou či rýží, s lanýži či
jáhlová bábovka se sušenými trnkami,
citronová či pomerančová, růžová či
čokoládová, maková, či medová, lentilková či pudingová, ať to byla kolečka z
lístkového těsta s nádivkou, či dokonce
žralok nadívaný sýrem a uzeninou, bá-

Ve dnech 1.–3. března se uskutečnilo v Jablonci nad Nisou halové
mistrovství ČR žáků v atletice.
Zúčastnil se ho v běhu na 800 m
i žák Fryštačan Václav Staněk.
Po sobotním semiﬁnále, do kterého se nominovalo 24 nejlepších z ČR
postoupil Vašek i do nedělního ﬁnále.
Svým osobním rekordem 2:03 nastupoval jako favorit soutěže, což nebylo
snadné.
V těžké konkurenci nakonec časem 2:04:27 vyhrál a stal se tak Mistrem ČR pro rok 2013 v této disciplíně.
Blahopřejeme k tomuto úžasnému
výkonu a těšíme se z nových fryštáckých atletických nadějí.
bovky s tvarohem, ovocem, či domácí
chléb „ prošpikovaný“ zapečenou uzeninou. Velký zájem byl i o recept bílkového chlebíčku s ořechy (leč zde nebyl
přiložen), o aspikovou tlačenku s vejci.
Jednou větou. Návštěvníkům se líbila
výzdoba, vzácné nádobí a pochopitelně
jedlé exponáty. Mnozí ocenili i posezení
u kávy a čaje.
Mně nezbývá než srdečně poděkovat všem, kteří podpořili výstavu pečiva a bábovek naší školy. Děkuji i za
plakáty. Výtku beru. Nedali jsme šipky
z náměstí k jídelně, a tak mnozí nevěděli, kudy se do školní jídelny chodí. Děkuji
všem, kteří přinesli upečené bábovky.
Po výstavě jsme je rozdali v jednotlivých
třídách dětem na svačinku, dali jsme
i dětem v mateřské škole, dětem z Hrádku. Někteří zástupci tříd přišli poděkovat, někteří přišli nadávat, že jsme jim
toho dali málo. Jo, není na světě člověk
ten, aby se zalíbil lidem všem. Děkujeme i za to, že jste si našli čas a přišli se
podívat, čím také „žije“ naše škola.
SK

9

MDLOBA / KOLAPS
= SYNKOPA
je krátká ztráta vědomí, v důsledku
špatného okysličení našeho mozku kyslíkem. V podstatě se jedná o obrannou
reakci organismu. Není nebezpečná
nebo život ohrožující, avšak při dlouhodobém opakování mdloby, může signalizovat jiné a závažnější onemocnění.
Nejčastěji je mdloba způsobena
nízkým krevním tlakem (hypotenzí) a to
je způsobenou náhlou změnou polohy,
např. rychlé vstávání z lůžka.
Velmi časté je omdlévání v dusném,
horkém a uzavřeném prostředí (prostorách), kde je mnoho lidí a vzduch tak
bývá vydýchaný a bohatý na oxid uhličitý. Mdloba je také typická v těhotenství, při cukrovce, nebo když se léčíme
s chorobami cévního systému nebo při
nadměrném stresu.
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY MDLOBY: pobyt ve vydýchaném, dusném prostředí,
náhlá změna polohy, neurologické příčiny (epilepsie, bolest hlavy, migréna), srdeční onemocnění, poruchy srdečního
rytmu způsobené špatnou psychikou.
Zhruba ve 40 % bývá příčina kolapsu nejasná.
KAZUISTIKA: Ráno se probudíte,
podíváte se na budík a ejhle, zaspali
jste, budík nezvonil. Rychle vyskočíte
i s manželkou z postele. Po té manželka
udělá pár kroku, vykřikne: „Točí se mi
hlava!“ a upadne na zem.
Co byste udělali Vy?
a/ Nic, nechám ji ležet, však ona se
zvedne.
b/ Nechám ji ležet na zemi, ale podložím ji končetiny, tak aby je měla ve
zvýšené poloze.
c/ Zkontroluji, zda nemá nějaká další poranění.
d/ Poliju ji ledovou vodou, léčba šokem je přece nejlepší.
e/ Zkusím zda bude reagovat na nějaký bolestivý podnět (štípnutí, poplácání atd. . )

Správné řešení: b; c; e;
PRVNÍ POMOC: Zvedneme postiženému dolní končetiny. Zkontrolujeme
základní fyziologické funkce (tep, dech,
vědomí). Zkusíme, zda bude postižený
reagovat na nějaký bolestivý podnět.
Pokud postižený nereaguje na bolestivý podnět a nedýchá, ihned zahájíme kardiopulmonární resuscitaci.
Pokud jste si jisti, že postižený má
zachované všechny fyziologické funkce,
uložte jej do stabilizované polohy (poloha na boku). Zavolejte zdravotnickou
pomoc (tel. 155). Ošetřete případná
zranění vzniklá pádem.
Zdroj: učebnice První pomoci pro
střední zdravotnické školy.
Nikola Dorazínová
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FRYŠTÁCKÉ MAŽORETKY

Dne 16. 3. 2013 se Fryštácké mažoretky zúčastnily soutěže mažoretek TANCER
CUP 2013. Musím podotknout, že konkurence byla veliká, holky se dostaly před
účastníky mistrovství Evropy a ČR, a také je nutné říct, že toto byla naše teprve
druhá soutěž. Fryštácké mažoretky se umístily na krásném 2. místě z devíti soutěžních skupin!
Tímto bych ráda poděkovala Fryštáckým mažoretkám za výbornou reprezentaci
našeho města a rodičům mažoretek za ochotu a spolupráci.
Mnohokrát děkuji.

Nikola Dorazínová

Poděkování
Dne 16. 3. 2013 se podařilo kroužku Fryštackých mažoretek, pod vedením
slečny Nikoly Dorazínové, získat krásné 2. místo v prestižní soutěži „Tancer cup“
pořádané společností Astra při Domě dětí a mládeže Zlín. Naše mažoretky předvedly výborný výkon a skvěle tak reprezentovaly město Fryšták.
Tímto bychom chtěli poděkovat trenérce, slečně Nikole Dorazínové, její rodině
a paní Aleně Sanitrníkové za nezištnou pomoc při fungování kroužku Fryštackých
mažoretek. Zvláštní poděkování samozřejmě zaslouží všechny dívky, které poctivě
trénují a na každé vystoupení se důkladně připravují, aby pak své umění veřejně
předvedly.
Děkujeme za vzornou reprezentaci Fryštáku a za to, že přinášíte svěží vítr do
našeho města. Do budoucna Vám přejeme hodně sportovních úspěchů.
Pavel Ševčík s rodinou
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJEME SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, • Látky (minimálně 1 m², prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek) • Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené • Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky • Obuv – veškerou
nepoškozenou • Hračky – nepoškozené a kompletní • Peří, péřové přikrývky
a polštáře.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
– ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční 19.–20. 4. 2013, 8–16 h ve Sběrném dvoře TS Fryšták
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace podá MÚ Fryšták tel.: 577 911 048 nebo Diakonie Broumov,
tel.: 224 316 800, 224 317 203.
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

JABLÍČKA V KUCHYNI

ale jelikož toto téma již proběhlo, tak
na stole se objevilo z jablíček kromě
štrůdlu snad úplně všechno. Třeba takový koláč s jablečnými růžičkami, jablečný medovník a nebo třeba vitamínová bomba (jak bylo řádně zdůrazněno
naložená v KOLKOVANÉM rumu).
Byla to pastva pro oči, ale taky žaludek si přišel na své. Touto cestou chci
poděkovat všem zúčastněným a taky pí
Anně Horáčkové, která recepty posbírala, doma je zpracovala a tak každý si
může doma vytvořit, co ho zaujalo, co
mu chutnalo.
Akce se zdařila a již přemýšlíme, na
čem si pochutnáme příště.
Popelářová Hana

V sobotu 2. 3. uspořádala místní skupina ČČK již tradiční akci ukázky z domácí kuchyně, tentokrát na téma jablka.
Byli jsme mile překvapeni, kolik se
nás sešlo. Přišly mezi nás také děti.
Každý donesl vzorek na ochutnání
a recept na jeho výrobu. Uvařili jsme si
kávu, čaj a ukázky mohly začít. Každý ze
zúčastněných představil svůj výrobek

nebo výrobky, promluvil o jeho přípravě
a prozradil nějaké vychytávky na jeho
vyhotovení.
Pak jsme už jenom chutnali a jen tak
seděli a povídali. Musím konstatovat,
že jsem očekávala taky nějaký štrúdl,

Letíme do Mexika!

KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16

KOUPÍM LES
nebo ornou půdu
(nad 1 ha)

Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin

PLATBA V HOTOVOSTI

Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz

Telefon: 737 953 295

Seriozní jednání.

placená inzerce

Kdo se nezúčastnil, má smůlu. Tak
by se dala charakterizovat zajímavá
přednáška manželů Kolajových z Příluku, která se konala 18. 2. 2013 pro
Klub důchodců ve Fryštáku. Začali zajímavou historií Mexika, pokračovali současným životem Mexičanů, kterého se
už zúčastnili naši přednášející. Strávili
tam pracovně 15 let! Všechno vyprávění bylo dokumentováno snímky a provázeno láskou k těmto, pro nás exotickým
končinám a jejich obyvatelům. Opravdu
nás tak vtáhli do této „cesty“, že jsme
jen neradi končili. Poprosili jsme však
o další přednášku, která by se měla konat na podzim. Vždyť naši přátelé, doufám, že je tak mohu nazývat, mají nám
ještě stále co říci i ukázat. Tentokráte
dovezli na ukázku typické výrobky Mexičanů - a bylo co obdivovat! Takže už teď
se těšíme, až se zase přeneseme do
Mexika a strávíme tam pár příjemných
chvil s našimi průvodci.
Za KD Fryšták
A. Bačůvková
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Buďte rozvážní: vaše rozvážnost ať spočívá v tom, abyste
zachránili víru, svědomí a duši.
Don Bosco
Oslavili jsme svátek pana ředitele. Ráno
nás vzbudila kapela a v poledne na dvoře
nám oznámil policajt začátek svátku a že od
této chvíle končí vláda pana ředitele. Večer
byla akademie. V neděli odpoledne se hrálo
divadlo Marnotratný syn, podobenství z moderního života.
23. dubna jsme začali u nás v kapličce
měsíc Panny Marie Pomocné. V 17 hodin
jsme před sochou na dvoře zazpívali píseň
a potom za zpěvu Magniﬁcat jsme šli do
kaple, kde se četlo z Poříčského knihy o
Donu Boskovi a P. M. Pomocné a na závěr
nám bylo uděleno svátostné požehnání.
26. dubna byl svátek Dona Boska. Oslavila jej s námi celá farnost. Všechna kázání
při dvoudenní přípravné pobožnosti i o svátku měl Msgre. Štancl. Tentokrát se zvláště
líbila jeho živá kázání. Při ranní mši svaté ve
farním kostele bylo společné příjímání celé
farnosti. Socha svatého Dona Boska stála
v záři světel a květin. Asi 40 oratoriánů bylo
u sv. přijímání. Večer se opět hrála hra pro
dospělé Marnotratný syn.
Před svátkem P. M. Pomocné, v sobotu
23. května, jsme se zúčastnili promluvy P.
Dvořáka a svátostného požehnání v kostele.
V neděli 24 května bylo při ranní mši svaté
společné svaté přijímání. V 10 hodin slavná
mše svatá s kazatelem P. Františkem Lepaříkem. Odpoledne ve 14.30 hod slavnostní
kázání pana ředitele ústavu zakončené požehnáním P. M. Pomocné a průvodem náměstím se sochou P. M. Pomocné na hřiště
ústavu, kde se konala akademie. Byly sehrány dva dialogy: „Víc než matka“ – ze života
oratoře – předvedli naši chovanci a „Ogaři
z oratoře Panně Marii“ – předvedli oratori-

Kronika ústavu (6.)
školní rok 1935–36
áni. Po slavnosti proběhla výstava plakátů
v místnostech oratoře. Chybou bylo, že na
mládež nebylo pamatováno, co se týče míst
k sezení a k stání.
V neděli 31. května jsem oslavili společně s farníky svátek vstupu Sv. otce Pia XI. do
80 tin. V sobotu v předvečer měl promluvu a
svátostné požehnání P. Vrtaník. V neděli byl
slavnostním kazatelem pan ředitel. Téhož
dne P. Lepařík měl polní mši sv. s kázáním
v Lechoticích na župním hasičském sletu.
Na svátek Nejsvětější Trojice jsme podnikli zájezd celého ústavu do Moravské Ostravy na svěcení základního kamene kostela
sv. Josefa. P. Vrtaník káže v Mysločovicích
na hodech a po dobu nemoci pan děkana
štípského má nedělení kázání a mši svatou
P. Dvořák.
17. června přijel do Fryštáku na generální vizitaci pan biskup Stavěl. Fryšták mu
připravil důstojné a vřelé uvítání. Zúčastnila se ho školní mládež i hodně dospělých
s duchovenstvem. Také náš pan ředitel
pana biskupa přivítal. Rozvinul se průvod,
jehož součásti jsme byli i my. Při něm hrála
naše kapela. Hned po požehnání ve farním
chrámu zavítal pan biskup do naší kapličky
a otcovsky a teple se rozhovořil od oltáře
o našich věcech. Napomínal chlapce k vděčnosti za štěstí, jehož se nedostalo tolika jiným: být v ústavě sv. Jana Boska.
Biřmování bylo ještě téhož dne večer
a ráno po mši sv. Asi 40 našich chlapců přijalo sv. biřmování. Společně se svými kmo-

try měli pak u nás oběd. Pan biskup pak
odjel na Velehrad přivítat pana prezidenta.
15. – 20. června se konaly zkoušky
v Kroměříži. Zklamala druhá třída.
V pondělí 22. června jsme zakončili
školní rok poutí na sv. Hostýn a již ve středu
odjeli chovanci na prázdniny do svých domovů. Zůstali jen hudebníci, kteří se 28.
a 29. června zúčastnili salesiánské slavnosti v Žilině. 29. června začalo duchovní
cvičení 10 jinochů. Nebyla totiž dobře zorganizovaná propaganda. Kazatelem meditací
byl P. Lepařík a instrukcí P. Šebek z Moravské Ostravy.

Kapitula 2013
Po třech letech se v dubnu opět
sejdou salesiánští delegáti, aby posílili
vědomí své sounáležitosti s provinciální
komunitou a aby hledali směry a priority provincie na další tři roky. První část
kapituly proběhla již v lednu, kdy probíhala v menších diskusních skupinkách,
ze kterých vzešla řada zajímavých podnětů, ale i otazníků. Vše je zatím ve fázi
výběru, třídění, upřesňování a formulování s ohledem na aktualizaci základních salesiánských dokumentů - především Organického projektu provincie.
Přestože na konkrétnější závěry a jasné
výstupy si musíme počkat až do dubna, už teď bylo patrné, že jako salesiáni
vnímáme kapitulní proces jako možnost
k obnově našeho zasvěceného života
i společnému hledání odpovědí na výzvy, které stojí před námi. Na závěr kapituly bude setkání všech salesiánů.

Ilustrační fotografie jsou z postní
duchovní obnovy.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Pocta fryštáckým umělcům
Blahopřání k životnímu jubileu paní učitelce a primášce Vlastě Kunstové
a panu Richardu Hovadíkovi

Potkáváme je prakticky denně, pečeť jejich mnohaletého tvůrčího úsilí obohacuje kulturní proﬁl Fryštácka a Zlínska, jejich žáci, vystoupení, koncerty i tři cédéčka z nových fryštáckých písní v podání cimbálové muziky Prameny a dětského
krojovaného souboru Pramének přinášejí radost a krásu v Česku i v zahraničí.
Je nám ctí, že můžeme v rámci slavnostního setkání a programu v obřadní
síni fryštácké radnice k osmdesátým
narozeninám našeho rodáka pana Richarda Hovadíka – cimbalisty, kytaristy, textaře, básníka a výtvarníka –
a sedmdesátinám jeho choti paní Vlasty Kunstové – učitelky hudby, ředitelky,
primášky a vůdčí osobnosti předního
fryštáckého cimbálového souboru Prameny, folkového souboru Prameny II,
dětského souboru Pramének a kolektivu nejmenších nadějí Berušky, vyjádřit upřímný dík za tisíce hodin péče
o hudební rozvoj pěveckých a hudebních
talentů regionu. A také za vřelý vztah
k rodnému městu, jeho tradicím a odkazu velikánů, kteří z tohoto kraje vzešli.
Už v mládí, coby člen fryštáckého
ochotnického souboru ZK TON, loutkových souborů ve škole a při TJ Sokol
a později jako ředitel Okresního kulturního střediska Zlín a kronikář jsem se
setkával s noblesním kytaristou, zpěvákem a textařem Richardem Hovadíkem.
Mladičkou paní Vlastu Kuntovou, dceru
houslaře a fryštáckého muzikanta pana
Kalivody, jsem obdivoval již v 60. a 70.

letech minulého století jako zanícenou,
trpělivou učitelku hudebních kurzů místní osvětové besedy a detašované fryštácké třídy tehdejší Lidové školy umění
Zlín. Každoročně jsem zaznamenával
úspěchy jejích svěřenců v rámci soutěží okresního, krajského či celostátního
rázu.
Absolventi tříd paní učitelky V. Kunstové (byl by to dlouhatánský seznam,
stále mám před očima např. Terezku
Holíkovou, Karla Krajču, Markétu Kunstovou, Pavlu Bémovou nebo Markétku
Matulovou) vystupovali také na Pražském hradě, ve Strážnici, ve Frenštátě p. R. , v Rožnově p. R. , v Liptále,
v Baťově vile ve Zlíně, stali se pověstnou třešničkou řady koncertů, řada
z nich studuje na uměleckých školách.
Tvůrčí tandem Classic duo (V. Kunstová – R. Hovadík) nebo Classic trio (s M.
Kunstovou) zazářil na celostátní soutěži Porta a v dalších soutěžích či festivalech po celé republice. K vrcholům
jejich činnosti patří zejména rozsáhlá
umělecká i pedagogická žeň spjatá
s legendárními soubory Prameny a Pramének. Bez jejich vánočních koncertů

v kostele sv. Mikuláše či společného
zpívání si fryštácké Vánoce a běh života naší pospolitosti v Brázdě fryštácké
nedovedu ani představit. Vážím si spoluúčasti manželů Richarda Hovadíka
a Vlasty Kunstové v rámci kulturní komise a při organizaci desítek celoměstských akcí, různých vernisáží a jubileí.
Proto má jejich působení čestné místo
v publikaci Fryštácko hudební (Č. Zapletal – S. Brunclík, 1997), jejich činnost
jsem připomněl i v rámci mezinárodní
konference konané v průběhu Valašského setkání hudeb v sále DISu (publikováno ve sborníku o lidové hudbě,
2011). Právem záštitu nad řadou akcí
převzal starosta Mgr. Lubomír Doležel,
spolu s Městem Fryšták a Zastupitelstvem MF. Oceňuji rovněž práci s dospělými zpěváky a muzikanty.
Proto se těšíme na slavnostní akt,
který se k jubileu obou našich žijících
hudebních osobností uskuteční v obřadní síni radnice v pátek 5. dubna
2013 – v 17 hodin. Chceme tu jako
zastupitelé města v čele s panem
starostou Mgr. Lubomírem Doleželem i kulturní veřejností vyjádřit úctu
a poděkování paní učitelce Vlastě Kunstové a Richardu Hovadíkovi za jejich
životní dílo a vřelý vztah k Fryštácku.
-Čz-
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Klub maminek

– DUBEN

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

23. ROČNÍK
DEGUSTACE SLIVOVICE
„To je pořád řečí o škodlivosti alkoholu, ale když je někde nějaká epidemie, tak je to vždycky z vody!“
Dne 8. 3. 2013 na Sokolovně ve
Fryštáku se konal již 23. ročník tradiční
degustace slivovice. Tuto akci zorganizovali jako každoročně fryštáčtí volejbalisté se svými přáteli.
Loňská neúroda švestek poznamenala počet přinesených degustačních
vzorků, a proto i počet „ochutnávačů“ tohoto valašského moku byl malý – ostatní
neměli vzorek – tak nepřišli!
Letos se sešlo tedy 11 odvážných
degustátorů a 18 vzorků pravé slivovice.
Organizační výbor ve složení Laďka Rafajová, Marcela Ševelová a Dana Konečná
zajišťoval hladký průběh klání. Degustace byla zahájena hymnou o slivovici.
Opět byl zvolen osvědčený způsob
ochutnávek. Přinesené vzorky byly přelity do jednotných půllitrových láhví, zakódovány a předány do soutěže. Každý
si zvolil vlastní tempo a zapisoval body
a poznámky do vzorně připravených hlasovacích lístků, mohl sledovat minulé
výsledky a počíst si v bulletinu od Pepíka Rafaji, občerstvovat se bohatým
menu od Broni Konečného … Výsledky
z hlasovacích lístků jsme přepisovaly do
nádherné tabulky s fotograﬁemi z minulých ročníků (Luba Ševela si dal opět záležet!). Krásné diplomy vyhotovené Pavlem Hrabíkem obdrželi:
Nejlepší slivovice: 1. Broňa Konečný (převzal i putovní pohár); 2. Radomír
Dupal; 3. Martin Fryš. Nejlepší degustátor: Broňa Konečný. Nejlepší degustátor
z Prahy: Luboš Kuchař.
Zvláštní diplom obdržel Luboš Březík, který galantně každé přítomné ženě
předal růži (někteří pánové jistě na MDŽ
zapomněli!).
Všem zúčastněným děkujeme za odvahu, organizátorům za pečlivou přípravu a těšíme se již na další ročník této
oblíbené akce. Doufejme, že letošní počasí umožní bohatší úrodu valašských
trneček a příští degustace bude bohatší
o určitě vynikající domácí pálenky.
Za organizační výbor
Dana Konečná
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PROGRAM KM

Pozvánky k Vlaštovkám

Pravidelné úterky od 9:30 – 11 hodin

V pondělky 8. 4., 15. 4. a 22. 4. se od
16 do 17:30 hod. se uskuteční “Chytré
hraní” pro děti bez rodičů od 4 do 8
let. Je třeba děti předem přihlásit na:
vlastovky@email. cz.

2. 4. Setkání v knihovně ve Fryštáku
s programem pro děti i maminky, tvoříme tradici, proběhne již 2. ročník.
9. 3. Výměna hraček, 9:30–12:00 h
16. 3. Jarní tvoření – oslava nadcházejícího Dne Země.
23. 3. Beseda s psycholožkou paní
PhDr. Zdeňkou Polínkovou – dotkneme se témat dle zájmu: např. vývojová
období dětí, utváření vztahů v rodině,
v kolektivu ostatních dětí, výchovné
styly s pohledem na budoucnost dítěte,
prožívání dětí, vztahy mezi rodiči, apod.
30. 3. FILIPOJAKUBSKÁ NOC, čarodějnické tvoření.
Pravidelné pondělky od 10 do
11:15 hod. – ZVÍDÁLEK - kroužek pro
rodiče s dětmi od 1,5 do 4 let. Více
informací na: vlastovky@email. cz.
Změna programu vyhrazena.
Více vždy na klubových stránkách.

V pondělí 29. 4. proběhne od 16 do 18
hod. program s názvem “Čáry, máry, čarodějnice” pro děti bez rodičů od 4,5 do
12 let – víte co je to Filipojakubská noc,
Walpuržina noc, Beltine, pálení čarodějnic nebo slet, sabat, rej čarodějnic?
To vše se děti dozví, budou také tvořit
nebo si hrát.
Děti je třeba předem přihlásit na:
vlastovky@email. cz.
Čtvrtek 25. 4. od 10 do 12:00 hod. se
již po třetí setkáme s Jirkou Sadilou v
programu s názvem “ Od nápadu k hotovému dílu” – Jak zrealizovat ty dobré
nápady, které máte? Je to opravdu tak
složité? Od inspirace úspěšnými projekty až po uskutečnění těch vašich vlastních. Přidat se může kdokoliv, kdykoliv
– nové nápady vítány!
Není nutné se předem přihlašovat.

Vlaštovky srdečně zvou širokou veřejnost
na tvořivé dílny:
12. 4. od 16-20 hod. Šití krabičky na kapesníky s Hankou Svačinovou
26. 4. od 17-19 hod. Výroba drátovaných šperků s Lenkou Kurucovou, kurz je
vhodný pro děti od 6 let i pro dospělé.
Pro děti je přichystaný dětský koutek.
Přihlašovat se můžete na vlastovky@emai. cz nebo tel. 725 756 817.
O tvořivé dílny s velikonoční tématikou byl velký zájem. Posuďte sami,
jak se díla vyvedla. Zároveň Vás zveme na dubnové dílny, na kterých se
kreativně zrelaxujete. Jste srdečně
zváni.
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věšeli naši předchůdci. Pro kluky bylo
nejzajímavější otevírání a nahlížení do
starých budek. Podle nanesených materiálů a zbytků skořápek lze poznat jací
obyvatelé tuto budko využívali. Na to se
budky vyčistí, provede nutná údržba
a znovu uzavře. Tak jsme obešli řadu
starých hnízdišť, jednu poškozenou

PŘEDJARNÍ VÝPRAVA SKAUTŮ
Pobyt v přírodě a její ochrana je
jedním z hlavních motivů skautské činnosti.
Proto ještě v době, kdy příroda odpočívala pod nánosy sněhu, naše Vlčata pilně na schůzkách řezala, stloukala
a natírala nové budky. Proč tak brzy?
Odpověď je jednoduchá. Ptáci musí
mít hnízdiště připravená ještě než začnou hledat svá stará, nebo v našem
případě, nová místa pro vyvedení mláďat. Věšet budky v době, kdy je příroda
v plném rozpuku, je již pozdě a většinou
pak zůstanou opuštěné.
Protože se nám práce vydařila, vyrazili jsem v sobotu 9. března do okolí
naší skautské základny na Elišce vyhledat nová místa pro budky a zároveň
zkontrolovat a vyčistit ty, které tady roz-

POZVÁNKA
Nezrezivělo od loňska udatnému rytíři Spilovi brnění? Jsou zuřiví piráti
z Lesního jezera pro turisty nebezpeční? Můžu se svézt na tom hnědém koníčkovi? A bude v cíli otevřená hospoda?
Odpověď na tyto otázky nabízí spolu s procházkou probouzející se přírodou
tradiční

jsme vyměnili za naši novou a hlavně
rozvěsili další nové budky.
Vrcholem této činnosti bylo hledání sovníku, který jsme na kopci nad
Eliškou věšeli asi před 15 lety. Byl nalezen, ale bohužel už spadlý dole pod
stromem, protože nevydržel jeho závěs.
Nicméně celkově byl v dobrém stavu,
a tak po generální opravě jej míníme
opět vyvěsit, ale k tomu si ještě přizveme odborníka.
Zase jsme udělali kus pěkné práce
pro zachování naší krásné přírody.
-bb-

APRÍLOVÉ ŠKOBRTÁNÍ

Na startu Vás rádi přivítáme v sobotu 20. dubna o deváté hodině na náměstí ve Fryštáku.
Na asi šestikilometrové trase projdete hrad Lukov a kolem Bezedníku přes
Vítovou a Skalku se dostanete až k hornoveské přehradě.
Přivítejte s námi jaro! (Nejen) rodiče s dětmi za pořadetele zve
Vladimír Bačůvka
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PÁTEČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ

Na vědomost se dává, že páteční
trhy na náměstí ve Fryštáku se opět
konati budou. V měsíci dubnu zatím jen
každých 14 dní, od května se každotýdenní pravidelnosti však dočkáme.
A nač se v dubnu těšiti?
5. dubna: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, výrobky z Žen-šenu EIM-EKO, frgály
a slané tyčinky M. Grulichová
19. dubna: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály a slané tyčinky M. Grulichová,
zelenina a přísady Zahradnictví Syrovín,
čaje a koření Davídkovo koření.
Květnový sortiment najdete opět ve
Fryštáckých listech.
Těšíme se na spokojené prodejce ze
spokojených zákazníků...
Fair Play Fryšták
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VZPOMÍNÁME
30. březen 1928 je dnem narození mé milované
maminky, paní Marie Červené, rozené Marušky Dvořákové z Lukovečka.
Příběh Marušky Dvořákové:
Marušce byly 4 roky, když jí maminka Jenovéfa Dvořáková, rozená Horká, zemřela při porodu bratříčka. Maruška chodila po dvoře za slepičkami, plakala a povídala jim: “Slepičky, já už nemám maminku!“
Nějakou dobu bydlela s tatínkem Františkem Dvořákem, který byl mlynářem
a vlastníkem mlýna v Soběslavi. Když se znovu oženil a začala válka, dal Marušku na
vychování stařence Jenovéfě Horké, strýčkovi Jožkovi Horkému, tetě Andělce, tetě Bernardě – učitelce MŠ a tetě Marii Ossendorfové – učitelce do Lukovečka. Maruška byla
strýčkovi zdatným pomocníkem. Chovali býky, prodávali je, starali se o hospodářství,
pole i les. Maruška uměla jezdit s koňmi, orat i vláčit, vše, co bylo třeba. V 50tých
letech odešla Marie Dvořáková do Kyjova studovat Vyšší zdravotnickou školu. Roku
1952 přišla drahému strýčkovi na pohřeb.
Dostala umístěnku do Krnova a pracovala u novorozenců. Poté ji poslali do Ostravy
do nemocnice na internu, na mužské oddělení, kde pracovala jako staniční sestra.
Zde poznala svého manžela a narodil se jí syn Karel. Odstěhovali se do Rožnova
a v nemocnici na Čeladné se ji narodila dcera Helena. Život maminky Marušky byl obtížný, musela se rozvést a sama se starat o děti. Začala manuálně pracovat v závodě,
aby celé odpoledne mohla být s dětmi. Pracovitá, nesmírně obětavá, velice skromná,
milující maminka a zbožná žena.
Poslední roky, když již nechodila, se stále myšlenkami vracela do doby svého dětství a vzpomínala na krásné roky strávené u strýčka v Lukovečku, s koňmi a prací
v přírodě. Prohlížela si památníček, kde ji všichni drazí napsali a ukazovala ho přátelům. Vzpomínala, jak chodívala z kostela na divadelní představení, které hráli zdejší
salesiáni. Moc myslela na svoji maminku. Nechali jsme ji tedy převést do Fryštáku na
hřbitov.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si na ni.
S velikou úctou na ni vzpomínám a děkuji za její lásku a vychování.
Mgr. Helena Červená

V měsíci DUBNU 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Dušan Dočkal
Marie Doležalová
Bohumil Havlík
Marie Hejtmánková
Richard Hovadík
Anežka Chudárková
František Kasala
Karel Kolařík
Věra Komárková
Miroslav Kotas
Vlasta Kunstová
Miloslava Němcová
Jiří Petřík
Jaroslava Polášková
Vlasta Poledňáková
Ladislav Rektořík
Božena Šebíková
Jindřiška Šebíková
Jaroslav Škrábal
Stanislava Štěrbová
Alena Uhříková
Miroslava Vavřičková
Jaroslava Vičarová
Dagmar Žáková
ZLATOU SVATBU
– 50 let od uzavření manželství –
slaví manželé
ZDENĚK a JINDŘIŠKA BAŤOVI.

Blahopřejeme!
Košt ve Vítové
V sobotu 2. 3. 2013 se ve Vítové
uskutečnil již tradiční košt slivovice.
Akce se zúčastnilo asi dvacet lidí,
ochutnávali 13 vzorků.
Na 3. místě skončila slivovice J. Jurčíka, 2. místo obsadil Vl. Mikl a vítězství si odnesl pan A. Zbranek. Jako
nejlepší degustátor byl letos vyhlášen
pan J. Mlčoch.
Touto cestou děkuji všem pořadatelům, ale hlavně všem zúčastněným,
ještě jednou gratuluji vítězům a za rok
znovu na shledanou.
A. S.

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

Městská knihovna Fryšták Vás zve
na cestopisnou přednášku

VELIKONOČNÍ OSTROV,
kterou Vás provedou
ing. Radko a Jana Severinovi,
ve středu 10. dubna 2013 od 17 hod.
v přednáškovém sále
hasičské zbrojnice ve Fryštáku.
Součástí besedy bude i videoprojekce.
Vstupné 20 Kč
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.
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Aerobik klub Zlín zahájil medailemi
V sobotu 23. února v Praze – Petřinách a týden na to na Kladně zahájil
Český svaz aerobiku, ﬁtness a tance FISAF. cz závodní sezónu, která má
dva mezinárodní vrcholy – květnové mistrovství Evropy v belgických
Antverpách a na podzim Mistrovství světa v Bělehradě.
Závody nejvyšší výkonnostní
třídy, v níž bude probíhat boj o nominační místa na oba mezinárodní podniky. V sobotu 23. března
proběhl první ze tří nominačních
závodů v Praze za účasti tří ﬁtness týmů z Aerobik klubu Zlín. Dva
v kategorii 14-16 let a jeden seniorský tým, „V přípravě jsme nic
nezanedbali a i když je konkurence veliká, uděláme všechno pro
dobrou reprezentaci našeho klubu
a města,“ vyjádřila se jedna z trenérek.
Zatímco závodníci prvé výkonnostní
třídy mají ještě čas na dopilování svých
výkonů, ve II. a III. výkonnostní třídě je
závodní sezóna v plném proudu. Prvé
dva závody přinesly trenérce Monice
Váňové medailovou žeň. Z Prahy 23. 2.
přivezly její svěřenkyně po jedné z kaž-
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dého kovu, tedy zlatou (tým v kat. 14-16
Houfkové/Plhalová/Moučková), stříbrnou (tým kat. 6-7 let Šimková/Vrbová/

Aerobik klub Zlín opět úspěšně – tým
kat. 14-16 Houfková/Plhalová/Moučková vybojoval opět zlato; v nejmenší
kategorii 6-7 let tým Šimková/
Vrbová/Březinová stříbro a tentýž
drahý kov si odváží i tým v kategorii 8-10 Pröschlová/Macková/
Moučková. „Byla to bomba, tolik
medailí jsem nečekala. Ale teď už
vím, že konkurence se nemusíme
obávat. “ Řekla trenérka všech ﬁ nalistů z obou závodů Monika Váňová. Také další její týmy si vedly
velmi dobře, i když na své medaile
ještě čekají.
Aerobik klub Zlín, podporován
Fondem mládeže a tělovýchovy
města Zlína, vykročil úspěšně
i v letošním roce. Držme palce do
dalších závodů.

Březinová) a bronzovou (ﬁtness aerobik
8-10 let). První březnová sobota byla na
Kladně ve znamení závodníků II. výkonnostní třídy, kde zazářil zlatem ﬁtness
tým kat. 8-10 Barvičky a dvojka sportovního aerobiku 8-10 let Šimková/Ševců
si dovezla stříbro. V neděli pak závody
pokračovaly III. výkonnostní třídou a pro

Fryšták reprezentují tato děvčata:
kategorie sportovní aerobik i ﬁtness aerobik 8–10 let: Anička Macková;
ﬁtness aerobik 8–10 let: Eliška Grülichová; ﬁtness aerobik 11–13 let: Aneta
Hamrlíková a Aneta Krajčová; ﬁtness
aerobik 14–16 let: Sára Váňová a samozřejmě trenérka Mgr. Monika Váňová.

FRYŠTÁCKÉ LISTY 4/2013

TESAŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

Skalička Stanislav

ODVOZ A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
■
■
■
■
■
■

placená inzerce

Tel. 776 696 135

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
placená inzerce

nabízí:
DODÁVKU I MONTÁŽ
krytiny všech typů, střešních oken,
sádrokartonů na novostavby
i rekonstrukce.
SLEVY na vybrané krytiny až 35 %!

sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

Kvítková 248, 760 01 Zlín (roh Kvítkové a Lorencové 1. patro)
tel. 577 434 534 / mob. 723 490 883 – NON STOP

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00

SKORO kompl. autovrak = 500 Kč

Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz

Tel. 777 550 621, 608 749 219

placená inzerce

AUTO – PNEU – SERVIS FRYŠTÁK
(areál ZDV Fryšták)
KOMPLETNÍ PŘEZUTÍ 4 KS PNEU JIŽ ZA:
Osobní vozy plechové disky. . . . . . . 399 Kč
Osobní vozy AL disky . . . . . . . . . . . . . 499 Kč

CENOVÁ NABÍDKA PRO VŠECHNY
Plnění plynem SECUR PNEU + 40,- Kč /pneu

o
e jar
m
j
e
t
Přiví s
KCÍ
A
U
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s!
CENOpneuservi
na

Nově nabízíme kvalitní a cenově dostupné
é
opravy osobních a dodávkových vozidel
všech značek.
Osobní přístup a vstřícné prostředí.
Výborné ceny pro ND Škoda a ostatní značky
ky vozidel.
Diagnostika vozidel.

Kontakt: 732 717
7 814 • 777 262 829
AUTOSERVIS FRYŠTÁK – POSTARÁME SE O VAŠE AUTO I O VÁS
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AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
Josef Kolář, Kašava č. 4

Objednávky a příp. informace na

Tel.: 608 574 131

E-mail: kolarbus@seznam.cz

Nový fryštácký zubní lékař
MUDr. Jakub Navrátil

PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY.
•
výkony hrazené pojišťovnou
i nadstandardní výkony
•
moderní přístrojové vybavení
•
nově odpolední i večerní
ordinační hodiny
•
vstřícný a citlivý přístup

Těším se na vaši návštěvu.
Komenského 5, Fryšták
(v budově zdravotního střediska)

tel. 577 911 199
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