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Slovo starosty

Vedení města, zastupitelstvo
a redakční rada Fryštáckých listů
přejí všem čtenářům
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
po celý rok 2010.
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Vážení spoluobčané!
Je mi velkou ctí vás jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým srdečně pozdravit na prahu nového roku. Dnes, kdy čtete tyto
řádky, již sice s odstupem několika
dnů od silvestrovského bujarého veselí, ale o to srdečněji a rád spolu
s vámi pomyslně pozvedám číši toho
nejlepšího šampaňského, abychom
– i navzdory těm někdy snad až příliš
nepříznivým prognózám – slavnostně
připili, jak doufám, na úspěšný rok
2010! Koneckonců o tom, zda a jak
úspěšný doopravdy bude, rozhodneme zase jen a jen my sami…!
Každé loučení s odcházejícím
rokem, který nenávratně končí – jak
praví klasik - v propadlišti dějin, a vítání roku nového je vždy příležitostí
k rekapitulaci toho uplynulého, ale
také výchozím bodem pro plánování.
Ať už má podobu odvážných předsevzetí, tajných přání, křehkých tužeb či
nejrůznějších pracovních očekávání.
Dovolte mi tedy, vážení spoluobčané, abych i já připomněl některé
okamžiky uplynulého roku a rámcově
naznačil další směřování zastupitelstva v příštích měsících.
Jestliže se společně ohlédneme
za uplynulým rokem 2009 z pohledu místní samosprávy, zjistíme, že
patřil k těm, které - dle mého soudu a s ohledem na proinvestované
ﬁnanční prostředky – můžeme směle
nazvat zlomovým. Na poli investiční
činnosti se nám totiž podařilo zajistit nemalé dotační prostředky, které
nám umožnily realizovat (a to souběžně – v jednom roce!) v místní části
Fryštáku – Vítové kanalizaci v objemu
téměř devětadvaceti milionů korun
a paralelně s tím i vodovod s náklady ve výši necelých dvanácti milionů
korun! Výstavba této infrastruktury
není zásadní jen pro Vítovou samotnou, jíž je od letošního roku (po několika desítkách let žádostí a trpělivého
Dokončení na str. 4–5

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 14/2009/V ze dne 30. listopadu 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání ZMF č. Z 13/2009/V ze
dne 11. 11. 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání
RMF č. R 18/2009/V ze dne 18. 11.
2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů městu Fryštáku ke dni 29. 11. 2009 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku za období leden – listopad 2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 19/2009
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. u) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
schvaluje udělení peněžitých plnění
poskytovaných fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce člena výborů ve výši 250,- Kč/
úkon.
• ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 4
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a s odkazem
na ust. § 102 odst. 3 téhož zákona
si vyhrazuje rozhodování o poskytnutí
peněžitého daru ve smyslu ust. § 85
písm. b) zákona o obcích, a to pouze
pro účely odměňování fyzických osob za
výkon funkce člena komise.
• ZMF schvaluje udělení peněžitých
darů, poskytovaných fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva.
Poznámka: ZMF schvaluje úhradu těchto odměn se splatností za měsíc listopad 2009 (tj. v prosincovém výplatním
termínu roku 2009).
• ZMF schvaluje OZV Města Fryštáku č.
2/2009 – O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• ZMF v návaznosti na své usnesení
č. U Z 13/2009/V/13 ze dne 11. 11.
2009 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Fryšták zast. Mgr.

L. Doleželem, starostou města, a fou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení s
názvem „SB-4508-365, Fryšták, umístěné na pozemku p. č. 89/1, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 01. 12. 2009
zveřejnění záměru prodat část pozemku
p. č. 858/5, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře 750 m², pí
Mgr. J. Pančochové a p. M. Tatouškovi,
Opava, a uzavřít s nimi příslušnou kupní
smlouvu.
• ZMF v návaznosti na žádost fy Automatická vrata/brány – p. M. Cais, Fryšták,
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí mezi městem Fryšták, zast.
Mgr. L. Doleželem, starostou města, na
bezúplatný převod části pozemku p. č.
1007, ostatní plocha, komunikace, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře cca
250 m², z vlastnictví Zlínského kraje do
vlastnictví města Fryštáku, po vybudování chodníku na náklady fy Automatická vrata/brány p. M. Cais, Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o smlouvě budoucí.
• ZMF bere na vědomí nesouhlas části občanů m. č. Dolní Ves s přestěhováním „sociálně slabých občanů“, písemnost č. j. 2239/09 ze dne 16. 11.
2009, do lokality Dolní Ves (koridor RK
R49) s tím, že jde o záměr a o jednu
z variant možného umístění těchto spoluobčanů.
• ZMF zásadně odmítá tvrzení části
občanů m. č. Dolní Ves ve věci tzv. nezájmu zastupitelstva o tuto místní část,
což dokazují i realizované investiční
akce.
• ZMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu na akci Zpevnění povrchu hřiště v Dolní Vsi, Žabárně.
• ZMF schvaluje vítěze zakázky, který
podal nejvýhodnější nabídku, a to ﬁr-

mu VW WACHAL, Kroměříž a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Fryšták, zast Mgr. L. Doleželem, starostou města, a fou VW WACHAL, zast.
Ing. V. Wachalem, předsedou představenstva, za účelem realizace zpevnění
povrchu hřiště v Dolní Vsi, Žabárně,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF bere na vědomí zprávy Finančního výboru při ZMF, a to zejména ve
věcech plnění rozpočtu k 30. 11. 2009,
stavu účtů k aktuálnímu datu a RO MF
č. 19/2000, bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávy Kontrolního výboru při zastupitelstvu bez připomínek.
• ZMF v souladu s čl. č. 1 a č. 2 Pravidel
pro zpracování, projednání a schválení
změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schvaluje podání
žádosti města Fryštáku o změnu Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského
kraje z důvodu záměru města realizovat
výstavbu vodovodu do místních částí
města Fryštáku, a to do osady Žabárna
a do osady Vylanta a ukládá starostovi
zajistit podání této žádosti.
• ZMF bere na vědomí výsledky přezkoumání hospodaření města Fryštáku
za rok 2009 (Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření č. 90 město Fryšták s
výsledkem „byly zjištěny méně závažné
chyby a nedostatky, nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky“) bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí žádost Občanského sdružení „Dobrá nálada Vítová“
o výpůjčku nebytových prostor v objektu víceúčelové budovy na Vítové č. p.
100.
• ZMF schvaluje provedení šetření zájmu občanů o terénní pečovatelské
služby a služby osobní asistence poskytované za případné podpory města
Fryštáku a schvaluje předložené znění
dotazníku k provedení tohoto šetření.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 19/2009/V ze dne 7. prosince 2009 (Výběr)
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly matriční agendy u Městského úřadu Fryšták bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce prostor mezi Základní školou
Fryšták, nám. Míru 7, 763 16 Fryšták,
zast. Mgr. L. Sovadinou, ředitelem školy a Sdružením rodičů a přátel školy
(SRPŠ), - a Klubem maminek, - a Dět-
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ským domovem, ZŠ speciální a Praktickou školou, - a Folklórním souborem
Fryštáček, - a D. Orsavovou, Fryšták, a Ing. M. Vodákovou, Fryšták, - a Mgr.
I. Doležalovou, Fryšták, - a Karlem Boršekem – World Association of Karate Jutsu, Zlín, - a Dagmar Staňkovou,
Fryšták a Ing. F. Kočendou, Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy

o pronájmu nebytových prostor (učeben) za účelem provozování výuky ZUŠ
Morava, obor hudební a výtvarný, mezi
Základní školou Fryšták, nám. Míru 7,
763 16 Fryšták, zast. Mgr. L. Sovadinou, ředitelem školy a ZUŠ Morava Zlín,
zast. L. Miklem, ředitelem školy.
• RMF schvaluje uzavření dohody o pronájmu prostor tělocvičny a šatny za účeFRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2010

lem cvičení aerobiku žen mezi Základní
školou Fryšták, nám. Míru 7, 763 16
Fryšták, zast. Mgr. L. Sovadinou, ředitelem školy a S. Gálíkovou, Zlín.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o pronájmu prostor tělocvičny a šatny
za účelem cvičení TAI - ČI mezi Základní školou Fryšták, nám. Míru 7, 763 16
Fryšták, zast. Mgr. Liborem Sovadinou,
ředitelem školy a PhDr. M. Hečkovou,
Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření dohody o pronájmu prostor učebny č. 225 (výtvarná)
pro činnost výtvarného kurzu pro veřejnost pod vedením p. S. Novotného mezi
Základní školou Fryšták, nám. Míru 7,
763 16 Fryšták, zast. Mgr. L. Sovadinou, ředitelem školy a pí J. Medkovou,
Zlín.
• RMF v souladu s ust. § 28 odst. 5 zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků,
v platném znění, souhlasí s využitím příjmů z doplňkové činnosti ZŠ Fryšták na
posílení hlavní činnosti školy.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke smlouvě o závazku veřejné služby
č. 2012109-9, uzavřené dne 02. 01.
2009 mezi městem Fryšták, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a fou Veolia Transport Morava, a. s.,
Moravská Ostrava, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje ke
dni 08. 12. 2009 zveřejnění záměru výpůjčky části objektu č. p. 100 Vítová,
a to místnost č. 109 o vým. 32 m² (prodejna), místnost č. 112 o vým. 6,3 m²
(sklad), místnost č. 113 o vým. 1,1 m²
(WC), místnost č. 114 o vým. 2,3 m²
(šatna), místnost č. 115 o vým. 1,9 m²
(předsíň), místnost č. 116 o vým. 4,95
m² (chodba), místnost č. 117 o vým. 1,1
m² (úklid), vše ve prospěch o. s. Dobrá
nálada Vítová, a to na dobu neurčitou,
a uzavřít s tímto sdružením příslušnou
smlouvu o výpůjčce.
• RMF schvaluje úhradu nákladů spojených s vymalováním prostor a dovybavením nábytkem nebytových prostor
v městském objektu Vítová, číslo popisné 100.
• RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo č. 0409 za účelem zpracování Návrhu změny č. 5 ÚPN SÚ Fryšták, místní
část Vítová, mezi Městem Fryšták, zast.
Mgr. L. Doleželem, starostou města,
a Ing. arch. J. Ludíkem, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
3 k dohodě o provedení práce mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763
16 Fryšták, zast. Mgr. L. Doleželem,

starostou města , - a P. Dračkovou,
Fryšták, uzavřené dne 10. 01. 2008, a Alexandrou Hochmajerovou, Fryšták,
uzavřené dne 10. 01. 2008, - a Jarmilou Fuksovou, Fryšták, uzavřené dne
10. 01. 2008, - a Marcelou Vlčkovou,
Fryšták, uzavřené dne 10. 01. 2008, a Jarmilou Jaškovou, Vítová, uzavřené
dne 10. 01. 2008, - a Danou Konečnou,
Fryšták, uzavřené dne 10. 01. 2008, a Jindřichem Košákem, Fryšták, uzavřené dne 10. 01. 2008, - a Vladimírem
Vyskupem, Fryšták, uzavřené dne 10.
01. 2008, - a PhDr. Česlavem Zapletalem, Fryšták, uzavřené dne 10. 01.
2008, - a Alenou Sanitrníkovou, Vítová,
uzavřené dne 21. 12. 2007, - a Jiřinou
Karlíkovou, Fryšták, uzavřené dne 12.
12. 2008 vše za stejných cenových podmínek r.
2009 a pověřuje starostu podpisem
všech těchto dodatků.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o provedení práce mezi městem Fryšták,
zast. Mgr. L. Doleželem, starostou města, a V. Ticháčkovou, Fryšták a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje poskytnutí daru Mgr.
S. Knedlové, Fryšták, za zajištění korektur městského měsíčníku Fryštácké
listy.
• RMF schvaluje poskytnutí daru Z. Vidlařové za organizační zajištění kulturních akcí pro děti a mládež.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o provedení práce na zajištění zimní
údržby chodníků a zpevněných ploch
mezi městem Fryšták, zast. Mgr. L. Doleželem, starostou města, a F. Polčákem, Fryšták, R. Zapletalem, Fryšták, L.
Šlancarem, Vítová, A. Jurčíkem, Fryšták,
a to vždy v termínu od 15. 12. 2009 do
31. 03. 2010, za pracovní pohotovost
a za provedenou práci, a pověřuje starostu podpisem těchto dohod.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zajištění zimní údržby mezi
městem Fryšták, zast. Mgr. L. Doleželem, starostou města, a ZDV Fryšták,
zast. Ing. M. Zavrtálkem, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí daru Mgr.
L. Vavrušovi za organizační zajištění
protidrogového projektu v ZŠ Fryšták.
• RMF schvaluje RO MF č. 20/2009 –
úprava rozpočtu v návaznosti na schválené výdaje ve výši /+- 99.000,- Kč.
• RMF ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit
cenovou kalkulaci nákladů na případné
prodloužení inženýrských sítí k hranici
pozemku p. č. 445/29, k. ú. Vítová, ob.
Fryšták.
• RMF schvaluje poskytnutí daru K.
Bačůvkovi, Vítová, za aktivní přístup
k plnění úkolů JSDH MF. P. Kolajíkovi,

Fryšták, za aktivní přístup k plnění úkolů JSDH MF. M. Hrdličkovi, Fryšták, za
aktivní přístup k plnění úkolů JSDH MF.
L. Richterovi, Fryšták, za aktivní přístup
k plnění úkolů JSDH MF a velitele této
jednotky.
• RMF ukládá R. Dupalovi jednat s p.
J. Tomanem a Ing. J. Truhlářem ve věci
možné výpůjčky pozemku p. č. 954/1,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej pozemku p. č. 440/16, k. ú. Vítová,
ob. Fryšták, o vým. 518 m².
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o zprostředkování kulturní akce – uspořádání komorního koncertu v rámci projektu Domovem české hudby dne 11.
12. 2009 mezi městem Fryšták, zast.
Mgr. L. Doleželem, starostou města,
a o. p. s. Domovem české hudby, Praha 8, zast. MgA. K. Šedivou a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí s přidělením ﬁnanční
částky Mgr. L. Sovadinovi, řediteli Základní školy Fryšták, z ﬁnančních prostředků přidělených škole v rámci dotace rozvojového programu MŠMT ČR na
rok 2009 „Zvýšení nenárokových složek
platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na
kvalitu jejich práce (č. j. 24130/2008
– 26), a to za účast na tvorbě školního vzdělávacího programu, účast na
vzdělávání, které vede k dosahování
klíčových kompetencí dětí a žáků, rozvoj moderních a efektivních metod ve
výchovně vzdělávacím procesu a účast
na integraci zdravotně znevýhodněných
žáků.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o roznášce informačních materiálů mezi
městem Fryšták, zast. Mgr. L. Doleželem, starostou města, a spol. Česká
pošta, s. p., Praha 1, zast. Ing. M.
Tarrem, obchodním ředitelem Regionu
Jižní Morava, ve smyslu Ceníku – Ceny
služby RIPM, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

KONTAKT
NA POLICII
VE FRYŠTÁKU
Telefonní kontakt:
577 911 166 – pevná linka
725 292 340 – mobil
577 911 166 – fax
V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI
VOLEJTE LINKU
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Slovo starosty
čekání zdejších spoluobčanů) garantován jednak plnohodnotný servis
v podobě inženýrských sítí, jednak také
i další celkový rozvoj této části vůbec.
A jestliže jsem vzpomněl, že se obě
akce realizovaly souběžně, musím zdůraznit, že sice jde o výhodný způsob
výstavby zejména pro investora, avšak
méně přijatelným se pak tento postup
jevil místním občanům. Ti v podstatě
rok žili na jednom velkém staveništi,
kde to – s ohledem na náročnost a rozsah díla – nutně muselo nejednou zaskřípat, neboť tradiční zaběhané životní
stereotypy a zvyklosti v životě každého
jednoho Vítovjana byly narušeny. Dovolím si tedy vyslovit všem spoluobčanům
z Vítové velké poděkování za pochopení, které při vypjatých situacích na Vítové při realizaci kanalizace a vodovodu
projevili. Děkuji jim i za operativní spolupráci při řešení vzniklých problémů,
díky níž se včas podařilo některým
nepříjemným záležitostem předcházet,
a to jak v rovině organizace práce, tak
i v rovině osobní. Ještě jednou tedy děkuji a jsem přesvědčen, že – a to cituji
jednoho starousedlíka – „ta hrůza za to
stála, však jsme to všichni chtěli a až
se cesta vyspraví a očistí, o ničem už
nikdo ani nebude vědět ...“ No ale já
bych ještě poněkud mírně provokativně
dodal, že bych byl rád, kdyby Vítovjané
nezapomněli (aby bylo dílo skutečně
smysluplné), že teď si ještě musí k novým sítím zřídit přípojky!
K dalším akcím (pochopitelně s odkazem na výše uvedené tedy již malého rozsahu), které jste v našem městě
mohli zaznamenat, jsou např. výstavba
zdi z gabionů podél přítoku Hornoveského potoka v lokalitě Lesní čtvrť či
výstavba infrastruktury pro rodinnou
výstavbu v lokalitě Pod Školkou, kde
jsme ﬁnanční prostředky spojili s částí majitelů příslušných pozemků, dále
dokončení komunikace na ul. Sichrov
a Formanská, kanalizace u kostela,
částečná rekonstrukce elektroinstalace
ve zdravotním středisku (ve spolupráci
s nájemci) nebo i vodovodní přípojka
pro sokolovnu (ve spolupráci s majiteli). Nemalé prostředky byly rovněž investovány do drobných oprav, např. veřejného osvětlení, osvětlení přechodu
u školy apod.
Velké úsilí radnice věnovala dokončení projektových dokumentací, vyřízení
potřebné legislativy či povolení, ale také
zpracování žádostí o poskytnutí dotací
z národních i evropských zdrojů. Jedná
se hlavně o akce jako rekonstrukce
silnice II/490 Zlín – Holešov (společný
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projekt města a Zlínského kraje), jejíž
součástí je i oprava chodníků a sjezdů
na ul. Holešovská a Zlínská včetně řešení křižovatky u pomníku Padlých – do
doby celkové rekonstrukce připravilo
město tzv. dočasnou dopravní úpravu
(dodávám, že chodníky na ul. Komenského, Osvobození a Dolnoveská se
řeší samostatně), dále výstavba hasičské zbrojnice jako polyfunkčního domu,
rekonstrukce náměstí, zateplení pláště
a výměna oken objektu mateřské školy, odstranění staré ekologické zátěže
(skládky komunálního odpadu na Žabárně), ale také opravy místních komunikací – např. Strž apod.
Nemohu zde bohužel komentovat
veškerou investiční činnost – budeme
vám však podávat informace i o tomto
dění průběžně.
K těm dalším závažným záležitostem, které jsou do budoucna pro město
limitující, je mimo jiné, i skutečnost, že
jsme zahájili přípravu zpracování nového územního plánu města, který by měl
závazně určit parametry politiky územního rozvoje fryštácké brázdy.
Je ovšem nutno zmínit i to, že se
naše město aktivně proﬁlovalo i v mnoha
dalších aktivitách, ke kterým přistupuje
odpovědně nejen z pohledu ekonomického. Jedná se o zajištění předškolního a školního vzdělávání (tedy přímou
podporu škol mateřské a základní),
o ﬁnanční podporu neziskového sektoru. Město formou účelových dotací
významně podporovalo místní zájmové
organizace, spolky a složky veřejného
života, upevňovalo a dál rozvíjelo spolupráci s místními subjekty, jako je např.
Dům Ignáce Stuchlého (nepostradatelný na poli mimoškolní práce s dětmi
a mládeží, ale i v navazujících aktivitách
s rodinami a seniory), dále i zařízení
Hrádek nebo římskokatolická farnost,
jež městu vytváří zázemí pro nejednu
kulturně – osvětovou akci (koncerty velikonoční, adventní či vánoční, recitály
hostů i místních umělců). Sami jste se
také mohli přesvědčit o tom, že město
pro vás zajistilo poměrně bohaté kulturní vyžití – jak žánrově, tak i „věkově“. Je
příjemné pozorovat, že se sály opět zaplňují kulturychtivými spoluobčany. Vyzvednout bych chtěl i rozvoj družebních
aktivit s našimi slovenskými partnery
v Muráni a Kaniance, které se prohlubují nejen mezi zastupitelstvy, ale také
mezi školami i jednotlivými složkami zájmových organizací či spolků. Připomínám jen, že na i podporu těchto aktivit
jsme společně s přáteli ze Slovenska
zpracovali projekt, který nám umožní

získat evropské peníze jako předpoklad
další hlubší spolupráce.
Zastupitelstvo rovněž podpořilo rozsáhlou kulturní a osvětovou činnost
místní knihovny či speciﬁckou činnost
jednotku sboru dobrovolných hasičů,
která se několikrát ukázala v dobrém
světle při svých zásazích „ostrých“
i cvičných.
A ještě jedna perlička nakonec – od
prosince roku 2009 má i město Fryšták
svou (první) turistickou známku (a myslím že zdařilou), která je v prodeji v místní knihovně a na recepci Domu Ignáce
Stuchlého. Děkuji tímto Ing. Fr. Odstrčilovi, novému členovi kulturní komise
města, za jeho osobní (zásadní) podíl
na uvedení dobré myšlenky do života!
A ještě pár poznámek k samotnému
chodu radnice. K velké organizační změně došlo v únoru 2009, kdy jsme rozhodli o novém systémovém uspořádání
úřadu v návaznosti na novou legislativu
a z toho vyplývající požadavky, ale také
v návaznosti na moderní trendy fungování úřadů obecně a na aktuálně se vyvíjející potřeby vedení města i občanů
vůbec. Jsem rád, že mohu konstatovat,
že příslušné změny přinesly své ovoce
a v praxi se prokazatelně osvědčily.
A možná také nevíte, že v průběhu loňska se město stalo plátcem DPH, což
se v kontextu dnes bohužel nedokonalé, nejednoznačné a stále ještě vzhledem k obcím „nedotažené“ legislativy
jeví jako velký oříšek, se kterým se musíme vyrovnat (mimo jiné i proto, aby
dopady pro občany byly pokud možno
minimální). No a jednu změnu v komunikaci radnice – občan jste zaregistrovali
právě nyní – obdrželi jste totiž Fryštácké listy do všech domovních schránek
a zdarma. Zastupitelstvo nepovažuje
tento způsob komunikace jen za splnění zákonné povinnosti (koneckonců tu
si již plní dostatečně stávajícími zákonnými instrumenty); jde mu pokud možno
o nadstandardní dialog obou zmiňovaných stran, který je historicky součástí kulturní tradice Fryštácka. Doufám
tedy, že náš zpravodaj postupně zakotví i v domácnostech, kde jej doposud
nečetli.
Také jsem rád, že se nám v průběhu prosince podařilo spustit další část
varovného a vyrozumívacího systému.
Jedná se o rozesílání hromadných sms
varovných zpráv napojených na integrovaný záchranný systém.
O funkčnosti této služby (kterou
jsme spustili jako první na Zlínsku) se
už mohly přesvědčit na dvě stovky těch,
kteří se k odběru sms zpráv závazně přiFRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2010

Slovo starosty
hlásili a vyplnili předepsané formuláře.
Bylo by toho ještě hodně, co by si
zasloužilo zmínku. Jak jsem ovšem již
uvedl, snažím se jen některé věci připomenout.
Také bych se chtěl spolu s Vámi podívat do nadcházejících dvanácti měsíců, které rovněž budou bohaté. Mimo
jiné nám přinesou dvoje volby, do sněmovny a na podzim i do obecních zastupitelstev. Příští rok bude ve znamení
práce stejně jako loni. Tentokrát spíše
v oblasti menších investic, které byly bohužel v důsledku jiných rozsáhlých akcí
dočasně odsunuty. Nelze vám v těchto
chvílích předkládat konkrétní aktivity,
neboť podoba nového rozpočtu (město
záměrně do nového období vstoupilo
tzv. rozpočtovým provizoriem) se bude
teprve utvářet s ohledem na vyvíjející
se ekonomickou situaci státu. Přesto
bych chtěl zdůraznit, že důsledky hospodářské krize pro zastupitele nebudou
důvodem, aby (aniž bych závažnost hos-

podářské krize jakkoliv zlehčoval) složili
ruce v klíně. Naopak musíme se o to
více snažit nalézt nové možnosti zdrojů
ﬁnancování zamýšlených projektů města. Že se na všechno nedostane, to
samozřejmě dnes již víme – proto budu
rád, když svými názory, připomínkami
a podněty pomůžete (tak jako doposud)
zastupitelstvu nastavit ty správné priority nejbližšího období. Zde dodávám, že
tíživou ekonomickou situaci se vedení
města snažilo pro naše občany alespoň
částečně eliminovat takovými opatřeními, jako je zachování poplatku za nakládání s odpadem ve stejné výši jako v r.
2009 nebo stanovení takového koeﬁcientu daně z nemovitosti, kterým bude
garantována rovněž její stejná výše jako
loni, třebaže stát svým zákonem tuto
daň zdvojnásobil!

tického roku 2009, upřímně poděkoval
– kolegům úředníkům, chlapům z technických, jak říkáte, všem zástupcům našich organizací, složek i spolků, zástupcům zdejších institucí, ale i vám všem,
kteří jste jakkoliv přispěli ke správě věcí
veřejných. Děkuji a těším se na další
dobrou spolupráci!
Současně si dovoluji ještě jednou
popřát vám do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky, úsměvu na tváři, mnoho skutečných přátel kolem sebe, ale
také dobrou práci a hodně osobních
i pracovních úspěchů – ať se vám splní všechna vaše přání, která vás učiní
opravdu šťastnými!

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych všem, kdo se
aktivně podílel na zvládnutí úkolů hek-

Mgr. Lubomír Doležel,
starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE

UPOZORNĚNÍ

OZNÁMENÍ

Vážení občané , jak jsme vás už dříve informovali od 1. ledna 2010 jsme
začali Fryštácké listy bezplatně distribuovat prostřednictvím České pošty do
každé rodiny v našem městě.
Vedení města chce tímto krokem
zjednodušit tok důležitých informací
z radnice k občanům.
Pokud by došlo k problémům v distribuci obraťte se laskavě na redakci časopisu Mgr. Pavla Nášela buď na mob.:
607 801 942 nebo na e-mail: p.nasel@
frystak.cz
Věříme, že toto rozhodnutí zastupitelstva a vedení města Fryštáku přinese další zlepšení informačního servisu
občanům našeho města.

Díky Vašim četným ohlasům už víme,
že jste zaregistrovali v prosinci spuštění
nové služby – varovných sms zpráv.
Ty bude starosta nebo jeho pověřený zástupce odesílat v případě ohrožení
těm občanům, kteří se v průběhu minulého roku k odběru této služby přihlásili, vyplnili a vrátili zpět anketní lístek
s kontakty (jméno, příjmení, mobilní číslo, adresa, e-mail a podpis).
Věříme, že tento krok radnice povede k dalšímu zlepšení informovanosti
občanů našeho města.
Těm, kteří by do budoucna chtěli
tuto službu rovněž zprovoznit oznamujeme, že je nutno vyzvednout si na radnici
anketní lístek a vyplnit všechny důležité

TURISTICKÁ ZNÁMKA
Město Fryšták dosáhlo významného úspěchu při zapojení do populární
sbírkové hry Turistické známky. Také
díky vašim hlasům byla dřevěná turistická známka s motivem Fryštáku vyrobena.
V současné době je možné tuto
známku v ceně 25 korun (viz fotograﬁe ) zakoupit buď v městské knihovně
nebo v Domě Ignáce Stuchlého.
Věříme, že prodej této nové turistické známky přispěje k větší propagaci
našeho města.

kontakty (viz výše) a vrátit jej zpět na
podatelnu.
Bez písemného potvrzení o souhlasu s uvedenou službou není možné
vaše kontakty zařadit do databáze. ( viz
zákon na ochranu osobních dat…)
Děkujeme za pochopení.

OPRAVA
Ve FL č. 9, září 2009 byl na str. 7
v textu Rozhovoru pro FL chybně uveden „Krajský úřad“ jako poskytovatel
dotace z Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2009. Stejně chybně bylo
toto uvedeno ve Farníčku, 7. ročník, září
2009 – číslo 75, str. 4. Správně měl
být uveden Zlínský kraj, jako poskytovatel dotace. Jedná se o tiskovou chybu
a správné znění textu proto zveřejňujeme v tomto čísle:
Správné znění textu:
V průběhu letošních prázdnin došlo
ve Fryštáku k opravě historického kříže
z roku 1763, který stojí před vstupem do
kostela svatého Mikuláše.
Jedna z důležitých historických památek našeho města se tak vrátila do
podoby, kterou měla při svém vzniku.
Poměrně nákladnou opravu, která
byla ﬁnancována z několika zdrojů – Zlínský kraj (dotace 45 tisíc), Město Fryšták
(dotace 22 tisíc) a Fryštácká farnost (dotace 40 tisíc), zajišťovala restaurátorka
Pavla Hradilová.
Viz další text…
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Vážení občané.
V listopadu loňského roku proběhla ve Fryštáku anketa o vysílání
městského rozhlasu.
Jejím cílem bylo zjistit, zda má toto vysílání podporu občanů a zda si i nadále
přejete tento způsob zveřejňování informací.
Z výsledků je patrné, že většina těch, kteří vrátili anketní lístek zpět si v této
otázce nepřeje žádné změny (a většině těch, kteří se ankety nezúčastnili, je to
asi jedno – vždyť „mlčení přece znamená souhlas“).
Jak tedy toto „referendum o městském rozhlase“ dopadlo?
Anketní lístek byl rozeslán do všech 1230 fryštáckých domácností.
Zpět se vrátilo 205 anketních lístků.
190 hlasů bylo pro hlášení (z toho cca 160 bez připomínek), zbylé s připomínkami týkajícími se většinou úpravy vysílacího času,četnosti hlášení nebo jeho hlasitosti.
Pouze 15 občanů navrhlo hlášení městského rozhlasu zrušit!!!
Vyslali jste tedy jasný signál, že si přejete zachovat současnou podobu městského hlášení.
K připomínkám týkajícím se především technických závad na vysílání se vyjadřovat nebudu, došlo k nim bohužel vinou povětrnostních podmínek a v současné
době ﬁrma, která zařízení zajišťovala, tyto závady odstraňuje. Pokud se týká změny
vysílacího času, je samozřejmě možná úprava, ale i takových požadavků bylo pouze
několik (řádově dvě desítky) podobně tomu bylo i v otázce četnosti vysílání.
Závěrem tedy nezbývá než poděkovat všem, kteří si dali tu práci, vyplnili anketní
lístek a vrátili jej zpět na radnici. Právě jejich hlas byl totiž slyšet a my máme dostatečný důvod (a podporu) zachovat ve Fryštáku i nadále hlášení městského rozhlasu
a za tuto podporu vám moc děkujeme.
Rádi bychom také rádi zveřejnili
některé z vašich připomínek – tady
jsou….
Po odeznění znělky prosíme delší
přestávku pro hlášení - nestačíme zaujmout poslechovou pozici.
Od té doby, co hlásí pan Nášel, konečně slyšíme a hlavně rozumíme, co
se říká.
Také úmrtí hlásit opakovaně.
Nehlásit úmrtí (a jubilea) je to moc
soukromé.
Přidat blahopřání jubilantům (udělalo by jim to radost).
Vadí mi mimořádná hlášení, to po-

tom hlásí rozhlas i 4x denně. Pokud se
několik dnů někde toulá pes. tak to vydrží až do běžného vysílání. Oznámení
o úmrtí by se také mohlo sloučit.
***
Hlášení považuji za nutné.
Vyrůstali jsme všichni u rozhlasu,
nevidím důvod, proč by se měl rozhlas
rušit.
Všichni důchodci internet nemají
(a to je mi 24 let).
Každý internet nemá a je potřeba vědět, co se děje.
Starší občané internet nemají a jsou
odkázáni na hlášení rozhlasu.

Je potřeba, aby se lidé dozvěděli, co
se děje ve městě, každý nemá internet.
Současné vysílání nám vyhovuje, je
dobře srozumitelné a slyšitelné – důchodci od lesa.
Kulturní akce nehlásit každý den.
Před vysíláním více hezké muziky.
Před hlášením krátkou lidovou písničku – současná znělka je moc krátká.
Chceme zpět znělku rozhlasu.
Upravit – změnit začátek vysílání –
znělku!
Změnit znělku.
Prosím o veselejší úvodní melodii.
***
Co je to za Fryštačanku, že ji nezajímá dění ve městě? A k jejím důvodům,
proč rozhlas ne, se raději ani nechci vyjadřovat.
Taky jsme měli malé děti a nikdy jim
městský rozhlas nevadil.
Nezabývejte se jednou osobou, co jí
nevyhovuje.
Ať se paní, která si stěžuje, přestěhuje někam jinam.
Nepřizpůsobovat se přistěhovalým
občanům – oni se mají přizpůsobit.
Nechápu, že kvůli jedné mamince
se tím vůbec zabýváte. Vždyť to stojí
peníze, ne? Nechala bych jí to zaplatit,
když si tu anketu přála (a to nejsem důchodce).
(Jak sami vidíte, vaše výhrady jsou
velmi subjektivní – to, co jednomu vadí,
by někdo jiný naopak chtěl – přesně
podle hesla – co člověk, to názor. Chápete, že asi nelze v takových různorodých a často i protichůdných požadavcích vyhovět všem. Nicméně některými
vašimi přáními se v budoucnu budeme
zabývat a budeme se snažit naše vysílání co nejvíce zkvalitnit.)
- pn -

Byl i j s m e p ř i t o m . . .

A d v e n tn í ko n c e r t
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Místní poplatky v roce 2010
Vážení občané, v roce 2010 dochází ke změně v placení místního poplatku za psa, a proto někteří občané obdrží do
svých schránek začátkem roku předvyplněné složenky dvě – za komunální odpad a také nově za psa.
• INFORMACE K PLATBĚ SLOŽENEK
Pokud údaje na složence budou odpovídat skutečnosti,
má poplatník tři možnosti úhrady:
a) platba v hotovosti v pobočce České spořitelny ve
Fryštáku na účet města (bez poplatku);
b) platba na základě obdržené složenky přes poštu;
c) bezhotovostní platba převodem na účet KB Zlín 193724661/0100.
Věnujte, prosím, velkou pozornost při zvolené možnosti úhrady v případě a) a c), a to ve vyplňování variabilního
symbolu z důvodu prokazatelnosti plátce a příslušného poplatku.
Platby za převod peněžních prostředků z bankovního účtu
na účet se řídí aktuálními ceníky domovských peněžních
ústavů, u kterých má daný plátce účet zřízen.
V případě, že skutečnost bude odlišná od zaslaného předpisu, musí se občan dostavit na MěÚ Fryšták k odpovědné
pracovnici paní I. Plškové, dveře č. 217 (i poplatek ze psů),
kde bude provedena změna předpisu podle skutečnosti.
• INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
Sazba poplatku ze psů dle čl. 7, OZV č. 3/2003 za kalendářní rok činí: a) za psa 100 Kč, b) za druhého a každého dalšího psa 150 Kč, c) zvýšená sazba u psů chovaných
v obytném domě s více než dvěma byty 200 Kč, d) za druhého a každého dalšího psa podle písm. c) 300 Kč. Poplatek
je splatný nejpozději ke dni 28. února příslušného kalendářního roku.
• INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku na osobu v roce 2010 činí 485,- Kč.
Osvobození a úlevy jsou speciﬁkovány v Čl. V Osvobození
a úlevy Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009.
(1) Od poplatku se osvobozují:

Byl i j s m e p ř i t o m . . .

a) osoby trvale pobývající v zahraničí, na území ČR mimo
Fryšták, dlouhodobě v léčebně, nápravném zařízení nebo
v domově důchodců,
b) osoby bez trvalého pobytu ve městě, které vlastní na
území města Fryštáku stavbu rekreačního charakteru,
c) děti s těžkým zdravotním postižením,
d) promíjí se poplatek za rekreační objekt, je-li poplatníkem osoba hlášena ve městě k trvalému pobytu na jiné
adrese se vznikem poplatkové povinnosti,
e) děti do dosažení 3 let věku, přičemž platí, že dosáhne-li dítě stanoveného věku 3 roky v průběhu kalendářního
roku, platí pravidla pro výpočet poplatku stanovené v Čl. III
bodě 3.
(2) Úleva se poskytuje takto:
a) polovinu výše stanoveného poplatku hradí osoby
s trvalým pobytem ve Fryštáku, avšak pobývající převážně
v místě studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole,
b) rodiny s více než 2 nezaopatřenými dětmi uhradí poplatek maximálně za 2 děti,
c) Jednotlivé slevy se nesčítají.
(3) 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. Později
nebude sleva poskytnuta.
Vzhledem k tomu, že je umožněna platba bezhotovostně,
nebudou vydávány známky na popelnice. V prvních týdnech
bude zajištěno odstranění odpadu z veškerých popelnic. Aby
však nedocházelo ke zneužití systému, bude po ukončení
splatnosti poplatku (tj. po 31. 3. 2010) využívána zákonná
možnost daná § 11 z.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tj. zvýšení poplatku na trojnásobek.

A d v e n tu s
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Občanské sdružení Věněček
při Mš Fryšták
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
který se uskuteční
v sobotu 13. 2. 2010
v 15.00 hod v sále ZD Fryšták
Čeká na Vás spousta zábavy,
her a soutěží,
tombola a bohaté občerstvení.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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MLADÝ DEMOSTHENES
Mladý Démosthenes je celostátní soutěž zaměřená na zdokonalení
umění veřejného projevu, prohloubení
a porovnání komunikačních dovedností žáků II. stupně ZŠ a žáků víceletých
gymnázií.

Účastník soutěže má za úkol připravit si přednes 1-2 minutového monologu na libovolné téma. Hodnotí se
originalita zvoleného tématu, technika práce s hlasem, využití jazykových
prostředků, neverbální komunikace
a celkový dojem.
Na naší škole proběhlo školní kolo
této soutěže v úterý 8. 12. a soutěžilo
19 žáků ve dvou kategoriích. Velmi
pěkné výkony soutěžících hodnotila odborná porota, ale i divácká porota.
V kategorii žáků 6.-7. tříd vybojovala
třetí místo Kateřina Halašková /7.B/,

výkon podal a zaslouženým vítězem se
stal Jan Kočenda /8.B/, který obdržel
i cenu diváků.
Vítězové školního kola postupují do
kola regionálního, které se uskuteční ve
Zlíně.
Děkujeme všem soutěžícím za přípravu a soutěžní nadšení a vítězům
přejeme hodně zdaru v dalším komunikačním klání.
Učitelé českého jazyka
druhá nejlepší byla Eliška Němcová
/7.B/ a vítězem se stal Jonáš Truhlář
/6.A/. V kategorii žáků 8.-9. tříd se umístila na třetím místě Kristýna Škamralová
/8.B/, na druhém místě bodoval Jan
Lauterkranc /8.A/ a nejpřesvědčivější

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2010/2011
Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě Zákona 561/2004
Sb. § 36 a 37 v plném znění zápis dětí
do 1. třídy Základní školy Fryšták.
Zápis proběhne dne 9. února 2010
od 13.00 do 17.00 hodin (úterý)
v prostorách 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. rodičů
Upozornění: Zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinní přihlásit dítě
k zápisu do 1. 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 ZŠ Fryšták
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Rozzářená dětská očka, radost těch
nejmenších, vůně vánočního cukroví, to
všechno patří k těm nejkrásnějším svátkům v roce.
Po roční odmlce se děti opět sešly
u společného pečení vánočních perníčků. Některé už odrostly, ale spousta
nových dětí pomáhala s přípravami voňavých dobrot na Mikulášskou besídku,
kam za dětmi přijeli „Kuba“ a „Zdravěnka“ – postavy z vánoční pohádky
„Psaní Ježíškovi“ loutkového divadla
z Přerova.
Také Mikuláš s čertem nezapomněli
na nadílku a přišli se podívat za dětmi.
Okamžik strachu však rázem vystřídala
radost z balíčku sladkostí a ovoce. Společnými koledami a diskotékou jsme
zakončili sobotní odpoledne, avšak naplnění vánoční náladou se dál necháme
unášet až do příchodu Štědrého dne.
S. V.
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM:

80 000 Kč na festivalu Pod Hvězdami 2009
V srpnu letošního roku (8. 8.) jsme uspořádali v Lukovečku
již 6. ročník beneﬁčního festivalu Pod Hvězdami a tentokrát již
pod hlavičkou stejnojmenného občanského sdružení. Večer
byl jako vždy hvězdný, a to i na skutečné obloze. Na co se bylo
dívat, ale především na pódiu! Festival zahájila Malůšata,
folklorní soubor zpěváčků z Liptálu, do kterého pak putoval
i výtěžek z letošní akce. Se svými songy se představili zpěváci
ze soutěže Superstar Julián Záhorovský a nyní muzikálová Leona Černá. Festival je mixem žánrů, na své si proto přišli vyznavači různých stylů. Proto nezůstalo jen u folkloru či popu,
ale příjemnou atmosféru kouzlily i zvuky kytar již legendární
folkové zpěvačky Pavlíny Jíšové s kapelou a na pohodovou
strunu zahráli bluegrassoví chlapíci z Pakáže. Své umění v
rámci doprovodného programu předvedli i místní bikeři a dech
se tajil nejen při jejich skocích, ale také při vystoupení kouzelnického páru. Největší úspěch však sklidil Michael Jackson
a jeho nezapomenutelné hity! V podání P. Janáka se diváci
cítili „jako na opravdovém Jacksonovi“, mladší i starší fanynky
chodily po vystoupení pro podpisy... Zpěvácká a taneční show
byla vzhledem k nedávnému úmrtí ikony popu i trochu nostalgická. Pod noční oblohou byla pestrou přehlídkou tajuplná
a až démonicky působivá choreograﬁe skupiny Revertar (Malenovice) s hořícími pochodněmi. Následovala taneční zábava
s Labyrintem (Napajedla) do pozdních nočních hodin.

Letošní ročník byl rekordní nejen počtem diváků či věkovým rozptylem účinkujících, ale především částkou, kterou se
podařilo shromáždit ve prospěch DD a ZŠ Liptál: dětem z tohoto domova jsme věnovali 80 000 Kč! Peníze budou využity
na jejich kulturní a sportovní potřeby a na ozdravné pobyty
a tábory. Jak uvedla ředitelka DD a ZŠ, Eva Žůrková, děti se
tak dostanou i mimo dětský domov, mezi nové lidi. Jiné prostředí je důležité pro jejich lepší včlenění do života. Na akci
přijelo i patnáct dětí s „tetami“.
Za zdařilý průběh večera děkujeme nadšeným divákům,
kteří nám přispěli nemalým dílem díky dobrovolnému vstupnému, našim organizátorům a dalším partnerům z řad spolků
SDH a ČČK Lukoveček i občanů a ostatních spolků Lukovečka
a dalších obcí, kteří se na festivalu podíleli materiální pomocí
či vlastní prací. Velkým dík patří zejména sponzorům, a to
společnostem Baťa, obci Lukoveček, Správě a údržbě silnic
Zlínska, s.r.o., Kooperativě a.s. – Agentuře Střední Morava,
Městskému úřadu Fryšták a panu starostovi Lubomíru Doleželi, IH Moskva, a.s., svazku obcí Region Zlínsko, Zeměděl-

skému družstvu vlastníků Fryšták, Městskému úřadu Slušovice, ČSAD Invest a.s. (Vsetín), Baru u 19. jamky, manželům
Mačákovým, Dorbas, a.s., MRB Sazovice, Euronics, Mattoni,
NWT Computer (Zlín), EFFBE, s r.o., Penam, Lešení Rudolf,
Dukstol zakázkovému stolařství, ViP Pšeja Zlín, JaN (Fryšták),
Pronext, Volksbank, BaS, a.s., Solar Technik, Movita s.r.o.,
spol. Kofola, WB Lacke (Warnecke&Böhm), Voss Zlín, a.s.
(Kotle, Kamna, Krby), Vest, Noventis, Moravské Vodárenské,
a.s., ASEP Fryšták, Pekařství
Valašské Frgály, s.r.o., Uzenářství Pavel Ševčík, Salonu Blue
Rose, Kiss Rádiu Publikum,
Deníku, panům poslancům
Škromachovi a Novosadovi,
paní primátorce města Zlína
Ireně Ondrové, ZPS Frézovací
nástroje, Technickým službám
Otrokovice, TOI TOI Sanitární
systémy, s.r.o., panu Šestákovi, paní Mileně Dostálové,
DSZO, a.s., Romanu Halaštovi, Pepovi Nášelovi, LESKO Velkoobchod nápojů, s.r.o.
Těšíme se na vás zase příští rok na setkání Pod Hvězdami 2010, tentokrát dne 7. srpna.
Barbora Honová, Pod Hvězdami, o.s.
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TJ Fryšták – oddíl kopané
FRYŠTÁK KRŮČEK OD FINÁLE
V neděli 6. 12. se uskutečnil v tělocvičně Základní školy v Holešově
silně obsazený turnaj přípravek. Naše
fryštácká přípravka obsadila naprosto
zaslouženě třetí místo. V konkurenci
přípravek z krajské soutěže ji od ﬁnále
dělilo jen horší skóre ve skupině.
Výsledky naší skupiny: Holešov I –
Juřinka 1:3, Juřinka – Hulín 1:0 , Holešov I – Hulín 0:4.
Výsledky Fryštáku: Hulín – Fryšták
2:0.
Úvodní utkání turnaje jsme odehráli
velmi slušně.O výsledku rozhodly chyby
při rozehrávce našeho nového brankáře
Kuby Juráně, který nepochopil z počátku pravidla turnaje. Velká škoda, protože jak se později ukázalo, byly to jediné
dvě branky do naší sítě na turnaji a toto
utkání nakonec rozhodlo o prvním místě ve skupině.
Fryšták – Holešov I 2:0 (branky
Katka Dohnálková)
Fryštácká obrana i Kuba v bráně
od tohoto okamžiku nedovolili soupeřům radovat se ze vstřelené branky.
Bezchybně plnili pokyny trenérů, hráli
jednoduše a Kuba pochopil rozehrávku
od brány. Když se navíc podařilo vstřelit
první branku, soupeř znervozněl a po
další chybě holešovské obrany jsme zápas dotáhli k vítězství.
Fryšták – Juřinka 3:0 (branky Katka Dohnálková, Radim Daněk, Vašek
Staněk)
Vítězství v předcházejícím utkání
našemu týmu dodalo obrovské sebevědomí. V třetím utkání ve skupině naše
mužstvo soupeře doslova smetlo. Tato
výhra byla oceněna obrovským potleskem přítomných diváků, naše hra v tomto utkání byla neskutečná. Bylo jasné,
že budeme bojovat o medaile a dlouho
to vypadalo na ﬁnále než pořadatelé
ujasnili pravidla.
Bohužel o pořadí nerozhodovala minitabulka mužstev se stejným počtem
bodů, která by nás posunula do ﬁnále,
ale celkové skóre ve skupině.
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Pořadí ve skupinách:
„A“ 1. Hulín
2. Fryšták
3. Juřinka
4. Holešov I

6
6
6
0

6:1
5:2
4:4
1:9

„B“ 1. Kroměříž
2. Bystř. p. Host.
3. Napajedla
4. Holešov II

6
6
6
0

7:2
6:4
6:6
2:9

Výsledky zápasů o umístění:
o 7-8. místo
Holešov I – Holešov II 0:6
o 5-6. místo
Napajedla – Juřinka 3:2
o bronz
Fryšták – Bystřice pod Hostýnem
3:0 branky Katka Dohnálková 2, Vašek
Staněk.
Vítězná cesta fryštácké přípravky
pokračovala také v tomto zápase. Soupeř hrál možná nejlepší fotbal ze všech
mužstev turnaje, ale měl ve svém středu
jen jednoho střelce. Radim Machala dal
ve skupině všechny branky soupeře (6),
a proto trenéři rozhodli o osobní obraně
tohoto hráče. Ta zafungovala, protože
tento hráč se neprosadil a pouze nastřelil tyč naší brány. Náš útok byl mnohem produktivnější, což znamenalo zisk
bronzových medailí.
Finále Hulín – Kroměříž 2:0
Pořadí turnaje: 1. Hulín, 2. Kroměříž,
3. Fryšták, 4. Bystř. p. Host., 5. Napajedla, 6. Juřinka, 7. Holešov II, 8. Holešov I.
Nejlepší střelec: Machala Radim
(Bystř. p. Host.) 6 branek, naše Katka
Dohnálková dala 5 branek.
Nejlepší brankář: Michálek Jan (Holešov II).
Hodnocení trenérů:
Kousek nás dělil od ﬁnále, což je obrovský úspěch v této silné konkurenci.
V předcházejících dnech jsme měli vel-

kou marodku a chtěli jsme se z turnaje
odhlásit. O to víc nás úspěch těší. Mužstvo od druhého utkání turnaje pochopilo, že cesta k výsledkům vede přes
precizní obranu a nakonec nám zachytal dobře Kuba Juráň v bráně. Všichni
do jednoho plnili příkladně naše pokyny
a neuvěřitelně bojovali. Za tuto bojovnost naše mužstvo na svou stranu strhlo sympatie publika, a to hráče ještě
více vyhecovalo. Kluci báječně připravovali šance pro Katku a ta soupeře kosila. Její produktivita je úžasná. Medaile
jsme si zasloužili.
Náš oddíl a město Fryšták reprezentovali tito hráči: Juráň Jakub, Maček
Jan, Daněk Radim, Tkadlec Radim, Staněk Václav, Daněk Michal, Jašková Renata, Gregor Radek, Dohnálková Katka,
Gregor Karel, Staněk Vít.

POZVÁNKA
MS Ondřejovsko – Fryšták
pořádá
v sobotu 23. ledna od 20 hodin
v kulturním domě ZDV Fryšták

tradiční

MYSLIVECKÝ
PLES
Vstupné 120 Kč.
Předprodej vstupenek prodejna
Tipsport – nám. Míru Fryšták
tel: 577 911 122
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Jediný současný kněz
– Fryštáčan P. Pavel Uhřík
oslavil šedesátku
Dne 27. prosince 2009 tomu bylo přesně 60 let, kdy se ve Fryštáku v Nové ulici
manželům Vladimíru Uhříkovi a Boženě Uhříkové (roz. Zapletalové) narodil syn Pavel,
zatím poslední fryštácký rodák, který se
stal knězem. Toto jubileum je určitě vhodnou příležitosti připomenout několik základních údajů z dosavadního života otce Pavla
a tak jej představit těm, kteří jej doposud
neznají.
Pavel Uhřík byl pokřtěn ve fryštáckém farním kostele místním farářem a salesiánem
P. Františkem Pitrunem. Ten do matriky zapsal chybné datum narození – 28. 12. (místo
27. 12.). Rodina zpočátku bydlela v Lukově, odkud pocházel Pavlův tatínek. Ten ale
zemřel již v roce 1952, když malému Pavlíkovi nebyly ještě ani tři roky. Po otcově smrti
se maminka se synem přestěhovala natrvalo do Fryštáku. Nejprve bydleli v Nové ulici
a později na Souhradech za Hrubou hospodou. Pavel ve Fryštáku strávil celé své dětství i mládí. Chodil zde na základní školu, kde už tehdy vynikal jako vynikající recitátor
a zpěvák (byl členem pěveckého sboru p. uč. Košárka). Od roku 1965 studoval na dvanáctileté střední škole (dnešním gymnáziu) na Lesní čtvrti v Gottwaldově. Po maturitě
v roce 1968 se přihlásil do kněžského semináře a na bohosloveckou fakultu v Olomouci
a fryštácká farnost tak dostala naději, že snad za pár let z ní vzejde nový kněz. Maminka
však s Pavlovým rozhodnutím stát se knězem zpočátku velmi těžko smiřovala. Nakonec
ale Pavla až do své smrti provázela a pomáhala mu na všech místech, kde působil. Do
semináře Pavel nastoupil v době uvolnění politických poměrů v naší zemi a studoval zde
např. s pozdějším olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem nebo s Vojtěchem
Cikrlem, pozdějším biskupem brněnským. Během studia vypomáhal jako lektor a později jako jáhen na Svatém Hostýně a také ve Fryštáku. Kněžské svěcení přijal z rukou
apoštolského administrátora biskupa Josefa Vrany v olomoucké katedrále sv. Václava
23. června 1973. Primice otce Pavla, která se ve Fryštáku konala o týden později – 1.
července 1973, byla jednou z nejslavnějších událostí, jakou fryštáčtí farníci pamatují.
Na své první kaplanské místo nastoupil P. Uhřík do kostela Nejsvětějšího Spasitele
v Ostravě. Již v září 1973 mu byl však odebrán státní souhlas k výkonu kněžské služby.
Veřejně se totiž ozval proti tomu, aby byl církvi odňat salesiánský kostel sv. Josefa v Ostravě. Souhlas mu byl obnoven 10. prosince 1973, kdy nastoupil jako administrátor do
farnosti Hoštejn u Zábřehu na Moravě. Ani zde ale dlouho nepobyl, protože již 1. dubna
následujícího roku nastoupil k výkonu povinné vojenské služby. Po jejím ukončení byl 1.
dubna 1976 jmenován administrátorem ve farnosti Hnojice (okr. Olomouc), k níž dostal
na starost ještě farnosti Mladějovice a Moravská Huzová (v této farnosti působil do roku
1965 jako administrátor tajně vysvěcený biskup František Tomášek). Ještě téhož roku
na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (8. prosince) vstoupil otec Pavel tajně
do noviciátu ke kapucínům ve Fulneku. K příslušnosti k řádu kapucínů se veřejně mohl
přihlásit až v listopadu 1989. Koncem července 1990 odešel P. Uhřík z Hnojic a od 1.
srpna téhož roku se stal kvardiánem (představeným) brněnského kláštera kapucínů
a rektorem kostela Nalezení sv. Kříže v Brně. V roce 2001 byl otec Pavel přeložen do
kláštera Panny Marie Andělské v Praze na Hradčanech, kde se stal rektorem poutního
kostela Narození Páně (Loreta). V roce 2005 se vrátil do Brna, kde působil ve stejných
funkcích jako dříve a zároveň byl také spirituálem pro poustevnický život v brněnské
diecézi. Od 1. prosince 2009 otec Pavel opět působí v Praze, kde byl znovu jmenován
rektorem poutního kostela Narození Páně (Loreta) a rektorem klášterního kostela Panny
Marie Královny Andělů na Hradčanech.
Přestože otec Pavel nežije v rodném Fryštáku už řadu let, je všeobecné známý svým
velkým patriotismem a vřelým vztahem ke svému rodišti. Proto jej čas od času můžeme
ve Fryštáku potkávat, když jezdí na návštěvy za svou tetou Annou Zapletalovou st. do
penzionu.
Řadě Fryštáčanů se jistě nesmazatelně vryl do paměti pohřeb maminky otce Pavla
(v roce 1998), který se stal silným svědectvím naděje a víry ve věčný život. Věříme, že
i nadále zůstane Fryšták v srdci otce Pavla a že na něj bude vzpomínat ve svých modlitbách…
(Pro životopis byla mimo vlastní materiály použita kniha M. Přívary „Z dějin farnosti:
Lukov – Velíková)
Závěrem chceme otci Pavlovi k jeho kulatému jubileu za všechny Fryštáčany, kteří jej
znají a mají rádi, popřát hodně Božího požehnání, zdraví a síly do jeho kněžské služby.
Kéž má jeho příkladné rozhodnutí pro celoživotní službu Bohu jednou ve Fryštáku dalšího následovníka!
-vn-



POZVÁNKA
na Malý svět divadel
sobota 30. 1. 2010
Opět si vás, milí čtenáři, dovolujeme pozvat na další ročník fryštáckého festivalu Malý svět divadel
2010 - festival občanského sdružení
Z KOLA VEN. Jistě jej není třeba dlouze představovat, proto má pozvánka
bude krátká.
Festival se letos koná již po šesté,
a tak ho neváháme označit za tradiční
akci patřící mezi ty kulturní. Jako vždy
budou naše herce, herečky i „herčátka“ nosit prkna fryštáckého kinosálu.
Představí se na nich soubory z celé
Moravy (např. Hvizd z Holešova, Tramtárie z Olomouce, WICCA z Ostravy)
a bude se i tančit. Diváci si mohou
koupit celodenní vstupenku nebo
shlédnout jen vybraná představení
(jejichž jednotlivé ceny budou uvedeny v programu).
V sobotu po obědě začne festival
pohádkovými představeními nejen
pro děti a jejich rodiče. Mezi dalšími
účinkujícími se pak představí například divadelní soubor WICCA z Ostravy, tradičně také olomoucká Tramtárie a mezi „nejzlatější hřeby večera“
bude patřit hra vizovických ochotníků
DiVOch z pera Doda Gombára – tudíž
poklad mezi všemi současnými hrami
věnovaných folklóru. Hra nese název
Vizovický poklad...a o čem bude, to
se jistě mnozí z vás snadno domyslí.
A i kdybyste se náhodou „nedomysleli“, nebude to ničemu na škodu. Přijít
může každý, kdo se rád zasměje, zamyslí, pobaví, setká s přáteli a s dobrou, nefalšovanou kulturou.
Málem bych ještě zapomněla zmínit závěrečný koncert, který bude letos obzvláště přitažlivý. PASSAGIUM
aneb Requiem za Jacquea Brela rozezní kinosál, v němž se na několik chvil
vzácně objeví velký, veliký folklórní,
strunný nástroj. Hádejte... ano, je to
cimbál. Už se těšíte? Já velmi.
Podrobný program naleznete od
ledna na webových stránkách http://
malysvet.sweb.cz/MSD -index.htm
a také můžete sledovat letáky a plakáty, které budou k dispozici na radnici, v knihovně, na DISu, ve fryštácké
čajovně a na mnoha dalších místech.
Z Malého světa
Miroslava Knedlová
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„Pán Bůh dá, co potřebujeme. Ale my nesmíme žít dále stejně, jak by to nic nebylo.“
P. Ignác Stuchlý

Kronika oratoře (9)
(škol. rok 1930-31)

Co přinesl rok 2009?

Co přinese rok 2010?

Opět velké naplnění domu, což nám
samozřejmě přináší radost. Jsme ale
nezisková organizace, proto náš „výdělek“ stačí jen na provozní náklady.
Pokud chceme něco opravit, zdokonalit či zlepšit, musíme si na tu konkrétní
věc sehnat peníze. A to byl loni velký
problém. Máme už stavební povolení
na výtah a rekonstrukci sociálního zařízení, ale opraveno není nic. Spoustu
věcí si děláme svépomocně. To jde ale
pomalu. Velkou radost máme z grantu
z MŠMT, který jsme zahájili v listopadu.
Je zaměřen na rozvoj hodnotové orientace žáků základních a středních škol.
Program jsme převzali od německých
salesiánů.

Těch salesiánských je hned několik:
v lednu se dozvíme jméno nového provinciála, v dubnu bude u nás provinciální kapitula (bude se vytvářet program
na příští tři roky) a oslavíme 100 let od
smrti nástupce Dona Boska Michala
Ruy a nejpozději v září otevřeme Muzeum Ignáce Stuchlého.
Budeme pokračovat v projektu Orientačních dnů, snažit se po troškách
opravovat dům, těšit se z dětí Starých
pák a Mladých mamek (kromě Střapců
a Lisu jsou naplánované další dvě akce)
a z formování našich asistentů.

JUBILEJNÍ 10. DISÁCKÝ PLES
Termín: 16. 1. 2010 od 19.30 h
Bude trošku jiný, když je jubilejní. Míst už nemůžeme přidávat, proto si zavčas
rezervujte vstupenky, letos do 13. 1. 2010, po tomto termínu se dají do volného
prodeje.

V pondělí velikonoční se naši oratoriáni zúčastnili vycházky, kterou ústav
konal s hudbou v čele po okolních
vesnicích. Oratoriánů bylo asi 50. Počasí bylo dosti nepříznivé, přesto však
všichni šli v nejlepší náladě. V lese se
rozběhli jako zajíci, až teprve Donu Coggiolovi se podařilo sebrati jich opět
dohromady a po zákazu toulati se po
lesích a po polích, poslušně se podrobili. Když jsme vyšli z lesa, překvapil
nás prudký liják, který v mnoha zničil
veselou náladu, zvláště v těch, kteří
měli oblečeny poprvé nové šaty a teď
je viděli potřísněny blátem odshora až
dolů. U Žeranovic však nás opět přivítalo sluníčko a po požehnání dobrá svačina navrátila dobrý dojem. Spokojenost
byla dovršena, když někteří tatínkové
a maminky donesli náruč barevných vajíček a rozdělili je mezi oratoriány. Tento
výstup se objevoval i za pochodu. Někteří měli pět až šest vajec. Na Žabárně
dostal každý půl sodovky a tak každý již
docela zapomněl na bláto a únavu a s
úplnou spokojeností jsme se vrátili večer do ústavu. Tu hoši, jako za prvních
časů Dona Boska, metali čepicemi do
povětří a nic jim nevadilo, že tyto padaly
do louží bláta a kalu. Všichni rozjařeně
křičeli a zpívali. K nim se přidružili i ti,
kteří zůstali doma. Žeranovičtí hoši slíbili, že se přijdou podívat na oratoř.
Ve svatém týdnu konali naši internisté duchovní cvičení. Těchto kázání
se zúčastnilo také mnoho oratoriánů,
kteří dobrovolně záhy zrána přicházeli,
aby byli přítomni všem kázáním. Když
se dostavili v největším počtu, bylo jich
patnáct. Na ranní meditaci bývalo jich
méně. Nescházel skoro nikdy Metela
Bedřich, Bardoděj a Buchta. Tito pak
dostali také u nás snídani. Metela přistoupil několikrát v naší kapli ke svatému přijímání.
Po velikonočních svátcích dostoupila
oratoř na 111 zapsaných. Během svátku jsme měli celodenní oratoř, zvláště
poutala kopaná, neboť jsme postavili
na dvoře i branky a také ping-pong.
V úterý po Velikonocích měli jsme
návštěvu dvou dp. farářů a dp. rektora
biskupského semináře z Hradce Králové. Všichni odjeli plni nadšení a obdivu
pro oratoř.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Čchi-kung jako umění
práce s energií

Překvapil a potěšil…
…a přišel mezi nás. Pozdravil a přivítal účastníky 4. ročníku tradičního Mikulášského setkání příznivců tai-či ve Fryštáku, včetně lektora semináře – mistra
tai-či Ing. Jana Turnebera z Prahy. Místní sokolovna tak byla svědkem cvičení
tai-či, kterého se letos zúčastnilo kolem sedmdesáti cvičenců, z různých míst
naší republiky.
Nejen zahájení semináře, ale i volná část programu, zpestřená Mikulášem, se konala za účasti pana starosty
města Fryštáku. Překvapil nás všechny
a jeho přítomnost potěšila nejen účastníky z našeho města. Se zájmem shlédl i ukázku cestopisného dokumentu
z Číny 2009, kterou absolvovalo několik přítomných. Jeho slova loučení,
abychom se zdrávi sešli za rok na dalším setkání, zněla pro přítomné jako
pozvání z úst nejpovolanějších. A tak si
účastníci odváželi do svých domovů nejen právě zvládnutý nový čchi-kung „Životního koloběhu“, ale i obdiv pěkného
mezilidského soužití v našem městě.
A slova e-mailové zprávy, která přišla
následně, od zakladatele tradičních čínských cvičení, jejichž 20. výročí založení
jsme si právě při této příležitosti připomenuli, to jen dokazují:
„Moji milí z Fryštáku, ještě jednou
díky za úžasného Mikuláše. S tou „20.“
jste moc překvapili. No zkrátka jste nejlepší :-) A byla to naprostá paráda. Se
vším a ve všem - včetně pana starosty
:-) Tak se mějte krásně.“
Honza Turneber

Upřímné poděkování za Váš čas,
za projevený zájem o cvičení, které
podporuje cirkulaci energie v těle, i za
Vaše neformální posezení s účastníky
setkání, v sobotu 5. prosince 2009 na
sokolovně, si Vy, pane starosto města
Fryštáku, určitě zasloužíte.
Oddíl Tai-či Fryšták

Klub maminek
P R O G R A M na leden 2010
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

Co je čchi-kung není jednoduché
vyjádřit několika slovy. Obecně lze říci,
že čchi kung je metodou, která nás
učí, jak pracovat s energií. Tedy jak
energii nabírat z okolí, tzv. dobít baterky, jak zlepšovat kvalitu své energie,
jak energii využít k získání nebo udržení dobrého zdraví a k rozvoji vlastního
potenciálu.
Čchi, je energie, kterou nezbytně
potřebujeme k životu. Proto se jí říká
životní energie. Potřebujeme ji stejně
jako vzduch, vodu a potravu. Jen ji většinou dobře nevnímáme a neumíme
s ní proto vědomě pracovat. Stejně, jako
si neuvědomujeme ani naše dýchání
a kyslík, který je rozváděn z našich plic
ke všem buňkám v těle...
Proč se zabývat a pracovat s energií?
Mnozí lidé pociťují, že jim „chybí
energie“. Jsou unavení, nedostává se
jim sil na svou práci, rodinu a koníčky.
Důvodů může být více. Například náš
mozek váží v průměru jen asi 2 % hmotnosti těla, ale podle vědeckých studií
spotřebuje přibližně 20 % naší energie.
Pokud tedy někdo celý den tzv. pracuje
hlavou, je možné, že se večer cítí, jako
kdyby skládal celý den uhlí. Je-li ovšem
mozek energií dobře zásobován, pak
lze intenzivně duševně pracovat delší dobu, mít mnoho tvůrčích nápadů
a plně využívat kapacitu mozku.
Nedostatek energie není zdaleka
jediným problémem. Z poznatků klasických čínských lékařů a mistrů vyplývá,
že mnoho potíží vzniká tehdy, když energie v těle neproudí volně a bez překážek.
Přirovnejme ji k vodě: když voda proudí,
jako v horské bystřině, je čistá a zdravá. Pokud voda neteče, začíná se kazit
a páchnout. Stejně tak je to i s naší energií. Proudí-li energie tělem volně a bez
zábran, je člověk plný sil, radosti a chuti
do života. Naopak, stagnuje-li energie
v těle, dochází k nerovnováze, disharmonii, skepsi až k nemoci.
Prostřednictvím cvičení čchi kung
můžeme tělu energii nejen dodat, ale
také odstranit energetické blokády
a vrátit tělu vitalitu. Čchi kung nás učí
jak energii vnímat a jak s ní vědomě nakládat v náš prospěch.
Oddíl Tai-či Fryšták

• 5. 1. Přivítání nového roku 2010, zimní procházka po okolí
• 12. 1. Cvičení a říkanky s maminkou Dankou
• 19. 1. První pomoc u dětí, beseda se záchranářem p. Petrem Olšanem
• 26. 1. Prezentace kosmetiky Mary Kay, ukázka líčení, lakování a zdobení nehtů
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin: Herna – volné hraní dětí
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ROZHOVOR

ZUZANA
JURČÍKOVÁ
Většina Fryštačanů asi neví, že
pocházíš z Horní
Vsi a navštěvuješ Střední školu
řezbářskou
v Tovačově, obor
umělecký řezbář. Proč sis vybrala právě tento obor?
Školu jsem si vybrala proto, že mám
ráda vůni dřeva, mám ráda řemeslo, kterým bych chtěla dnešním spoluobčanům
i budoucím generacím ukázat ten krásný pocit, když vlastníma rukama dokážete z kusu dřeva vytvořit třeba sochu.
Jak ses dostala na mezinárodní sympózium?
Letos maturuji. Vyhrála jsem už za
svých studií několik řezbářských soutěží, a tak se mi dostalo cti být nominována na prestižní mezinárodní akci.
Můžeš čtenářům FL blíže něco říci
o tomto uměleckém zápolení?
Ráda se o svůj úspěch podělím. Ve
dnech 22. až 28. listopadu 2009 probíhalo mezinárodní sympózium v Praze.
Neslo název „Zlatý řez“. Všichni účastníci měli vytvořit plastický reliéf.
Vybrala jsem si téma z našeho starého lidového přísloví“ Jablko nepadá
daleko od stromu“.
Svůj nápad jsem přenesla do ušlechtilého materiálu- dřeva a pak už stačil
týden a já dílo vytvořila.
Kde můžeme všechna umělecká díla
vidět?
V muzeu v Praze.
Jaké jsi měla pocity?
Díky tomuto mezinárodnímu setkání
umělců jsem měla možnost studovat
i jiné techniky přátel ze zahraničí. Inspirující pro mne bylo také okolí Prahy
i samotné artefakty Muzea. V neposlední řadě jsem šťastná, že jsem mohla reprezentovat svou školu, své rodné
město.
Právě ve fryštácké školní jídelně na
Mikulášských trzích, jsem poprvé dostala od pana učitele Vavruši dlátko
a zakusila nádherné doteky s ušlechtilým materiálem- dřevem.
Děkujeme za rozhovor - všichni máme
radost z tvých úspěchů. Přejeme ti hodně uměleckých invencí a těšíme se, že
po pěti letech, až si budeš moci vzít do
svého vlastnictví práce, které jsi vytvořila ve škole i na soutěžích, nám je ukážeš ve Fryštáku na výstavě.
Se Zuzanou Jurčíkovou hovořila
SK
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Jen dotek rtů Tvých...
(Letmé připomenutí existence přátel uměleckého slova)
„Nejen chlebem živ je člověk...“ zaznívá pradávné poselství - a možná právě díky
těm, kdo pochopili, tu zatím ještě dýcháme, přebýváme a dokonce máme i někoho
rádi. Jak dlouho ? Proto se lidé dobré vůle občas scházejí, aby pocítili dotek rtů
blížního, hlas poezie, byť často jen volání na poušti...
A přece i ve Fryštáku má poezie své ctitele. Přátele, kteří se dovedou vymanit
z každodenní ustaranosti, trpkosti nad stavem světa či konzumní závislosti. Proto
v kronice posledních let uvádím desítky lyrických večerů (např. v knihovně se ctitelé poezie a krásného slova sdružení ve Společnosti dr. Václava Renče setkali
s dílem Vladimíra Holana, Jana Skácela, Václava Renče, Petra Bezruče, Jana Nerudy, Jaroslava Seiferta, Karla Hynka Máchy, Františka Halase, J. S. Machara, Josefa
Kainara, J. W. Goetha, Robinsona Jefferse, renesančních básníků, s verši slavných
slovenských básníků, Sergeje Jesenina, Bulata Okudžavy, valašských básníků –
Jana Kaluse, Metoděje Jahna... a ukázkami z díla dalších osobností naší a světové
tvorby). Prezentovaly se tu zároveň úspěšné mladé fryštácké recitátorky, nositelky
diplomů a cen z různých soutěží - Terezka Holíková, Eva Němcová, Jitka Modlitbová
a Iva Svobodová.
K milým setkáním patřil večer fryštáckých autorů v interpretaci herce Pavla
Majkuse a studentů vyšší umělecké školy (vděční posluchači v jídelně penzionu
si v režii Č. Zapletala a za podmanivého kytarového doprovodu Richarda Hovadíka
vyslechli verše P. T. Zamykala, S. Zapletala, R. Hovadíka, M. Kopřivové-Krajčové,
Anny Vaňharové-Krajčové, R. Mlčocha, J. Krčmy, pořadem tehdy provázela prof. Olga
Kolářová, zazpíval nám i pěvecký kroužek z DISu v čele s p. Čubou).
V živé paměti máme také Renčovu „Popelku nazaretskou“ v provedení profesora
DAMU v Praze - vynikajícího českého herce a recitátora Mistra Radovana Lukavského (ve švech praskajícím fryštáckém chrámu sv. Mikuláše, na housle a kytaru Mistra skvěle doprovázeli paní učitelka Vlasta Kunstová a pan Richard Hovadík), dále
několik sugestivních vystoupení doc. JAMU Brno herce Miroslava Částka, herce
Pavla Majkuse, známé české herečky a recitátorky Gabriely Vránové atd.
Možná si někdo vzpomene na moje vyznání „Když není duše člověka“ ve Fryštáckých listech před 2 léty, inspirované krásným jazzově poetickým večerem v Múzickém klubu čajovny, kde se s oblíbenými autory s námi podělili pan ing. František
Odstrčil, slečna Jitka Modlitbová a pan učitel Ladislav Dolina se svými kolegy se
Základní umělecké školy Morava.
Nemalý ohlas vyvolal také pořad – hold Renčovu odkazu a dílu – který jsem si
dovolil režírovat a nazvat „Podoben větru“. Ve spolupráci s recitátory paní prof. Karlou Urbanovou a Mgr. Luďkem Maňáskem a ve spolupráci s L. Dolinou, ZUŠ Morava
a studentkami JAMU Brno jsme pod hlavičkou Společnosti V. Renče při Městské
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2010

knihovně Fryšták s tímto pořadem získali srdce posluchačů
ve fryštáckém kostele, v Baťově vile ve Zlíně, v Holešově,
v Bystřici pod Hostýnem a v Mahenově knihovně v Brně, kde
nám přítomní posluchači z univerzity připravili i příjemné posezení.
V těchto šlépějích jsem se vydal i v rámci dalšího pořadu, nazvaného „Jak světlo o křišťál má duše o Tvou zazvoní“
(upřímně na tomto místě děkuji báječným interpretům – panu
Mgr. Pavlu Nášelovi, panu ing. Františku Odstrčilovi a paní
Daně Konečné a také pánům učitelům Ladislavu Dolinovi, Josefu Hořákovi a jejich svěřencům – skupině jazzových smyčců ZUŠ Morava). V rámci dramaturgie pořadu jsem vycházel
z díla Jana Skácela, Václava Renče, Jiřího Víchy a zatím neznámého lidového básníka Otce Theodora Zamykala, rodáka
z Vítové, jehož chceme s kolegou panem Radomírem Slováčkem připomnět v samostatné publikaci. Příznivého přijetí se
tomuto pořadu duchovní lyriky dostalo nejen v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku (původně jsme počítali s vystoupením venku,
v krásném zákoutí u bysty Ignáce Stuchlého, připomínajícím
mi každodenně romantická místa milované Prahy), ale také v
plném sále holešovské knihovny (další vystoupení nás čekají).

Koncem listopadu trio Nášel-Zapletal-Odstrčil uvedlo pod
záštitou fryštácké a vitovské knihovny v kulturním domě ve
Vítové pořad „Aj to je Boží dar“, věnovaný osobnosti a dílu P.
Theodora Zamykala. I tentokrát se ukázaly výsledky plodné
spolupráce přátel poezie s učiteli (L. Dolina a spol.) a studenty ZUŠ Morava.
Když uzavírám roční záznam kroniky, těší mě také, že verše mají své oprávněné místo i v rámci většiny fryštáckých
koncertů, že nechybějí ani v chrámu Páně při rozloučení
s našimi drahými zesnulými, že se s radostí dočítám ve školní zprávě o šikovných interpretech v recitačních soutěžích
a se zážitkem si čtu veršíky dítek školních. Neboť pravdu měl
nositel Ceny Nobelovy za literaturu básník Jaroslav Seifert,
když tvrdil, „...že hudba a poezie jsou to nejkrásnější na světě
– kromě lásky ovšem.“
Mnoho zdraví, přízně upřímné, něhy nefalešné, dobra poctivého a přátel, kteří neubližují a nezrazují, v nastávajícím
roce 2010 všem Fryštačanům dobré vůle přeje
Slávek ze Zapletalů
placená inzerce

NOVÉ CENY INZERCE VE FL
Služba
inzerce - ČB - A4
inzerce - ČB - A5
inzerce - ČB - A6
inzerce - ČB - A7
inzerce - ČB - A8
inzerce - B - A4
inzerce - B - A5
Inzerce - B - A6
inzerce - B - A7

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

1000
500
250
125
60
1500
750
375
200

1190
595
298
149
71
1785
893
446
238

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 posl. rozloučení – zdarma.

POZVÁNKA
Do nově otevřené kosmetické praxe Vás zve Petra Chromčáková
(roz. Dupalová) v prostorách kosmetiky Lea ve Fryštáku na náměstí Míru.

•
•
•
•
•
•

Ošetření pleti biokosmetikou Nobilis Tilia.
Masáže obličeje a dekoltu.
Barvení řas a obočí.
Epilace obočí.
Depilace voskem.
Líčení denní, večerní, svatby.

Otevřeno vždy v pondělí dle objednávek na tel.: 739 469 882.
Na Vaši návštěvu se těší
Petra Chromčáková
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Vážení čtenáři Fryštáckých listů.
Jak jistě víte, před rokem jsme kvůli
novému zákonu na ochranu osobních dat
museli ukončit pravidelnou rubriku, ve
které jsme vás informovali o našich občanech, kteří slaví významná výročí. Hledali
jsme proto možnost, jak těmto jubilantům
popřát a přitom dostát litery zákona (abychom se nevystavovali možnému mnoha
milonovému postihu za porušení tohoto
zákona).
Věříme, že i když nejsou tato data možná pro někoho úplná (bohužel i rok narození ve spojení se jménem je vlastně utajovaná skutečnost) přijmete tuto naši snahu
vyhovět vašim četným přáním.
PS: A navíc „gentleman“ se přece žen
neptá kolik je jim let….

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA JE PRIORITOU
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (dále jen MOVO) která provozuje
vodovodní a kanalizační služby pro města a obce v okresech Olomouc, Prostějov
a Zlín, má ve svých dalších cílech také rozvíjení environmentální výchovy mládeže.
Každoročně tedy pořádá soutěže pro školy, dny otevřených dveří, umožňuje
exkurze na svých objektech a nově zavádí také karafy na pitnou vodu z kohoutku
do restaurací.
MOVO uspořádala v květnu na Olomoucku a v listopadu na Zlínsku soutěž
s vodními kufříky Nejlepší laborant pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících tříd
víceletých gymnázií a podpořila Eko-olympiádu jednotlivců ve Zlínském kraji.
Internetové soutěže skupiny Veolia SOS PLANETA ZEMĚ, zabývající se ekologickou tématikou, se na Moravě zúčastnilo celkem 68 školních kolektivů z 31
škol. Všichni soutěžící z 6. – 8. tříd základních škol si zaslouží velkou pochvalu.
Soutěžních otázek a úkolů se zhostili výborně a s velkým nasazením. Výsledky
soutěže lze nalézt na www.sos-planeta-zeme.cz/soutez a na http://www.smv.cz/
voda-hrou.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. obdržela v listopadu Cenu za
přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji v
roce 2009. „Ocenění si velice vážíme a budeme se snažit získat podobné ocenění
i v kraji Olomouckém,“ uvedla Helena Koutná. Cenu uděluje LÍSKA – občanské
sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Více
najdete na www.liska-evvo.cz.
V letošním roce MOVO chystá opět výtvarně-ekologickou soutěž pro žáky 1.
stupně základních škol. Tato soutěž má již šestiletou tradici a zúčastňují se jí
školy z velkých měst i menších obcí v regionu působení. Více o soutěži učitelé
naleznou na www. smv.cz v kapitole Voda hrou.
Vše dobré do nového roku přeje všem svým zákazníkům společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. – Váš provozovatel vodovodů a kanalizací.

Vladimír Bačůvka
Zdeněk Bátrla
Irena Černá
Marie Fišerová
Jarmila Gettlerová
Marie Halamová
Miroslav Hlavenka
Libuše Hrnčiříková
Petr Kolaja
Jan Košař
Jarmila Mlčochová
Ludmila Nečekalová
Františka Orsavová
Anežka Polepilová
Alois Sehnal
Anděla Šlágrová
Dagmar Unzeitigová

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda –
vznikla fúzí společností Středomoravská vodárenská, a.s. a Zlínská vodárenská,
a.s. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - dále jen MOVO - působí na Olomoucku,
Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje celkem 413. tis. obyvatel. MOVO má 500
zaměstnanců a provozuje celkem 40 úpraven vody, 161 vodojemů a 24 čistíren
odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 259 km vodovodních a 1 097 km odpadních
sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických center v Olomouci, Prostějově,
Zlíně, Uničově a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci
využívat zákaznické linky 800 100 063. Webové stránky společnosti MOVO jsou
www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zákaznické věci zc@smv.cz. MOVO je
členem skupiny Veolia Voda – více informací na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz.
Více informací Vám ráda zodpoví:
Helena Koutná, Tel.: 577 124 257, Mobil: 724 275 392, koutna@smv.cz
placená inzerce

Kosmetický salon POHODA
Miroslava Janušková

LEDEN 2010

Omlouváme se
Omlouvám se slečně BcA. Lence Januškové (Kalendář 2010) za přehlédnutí
roku narození při korektuře: správně má
být 1986. (P.s.: při jednom mém jubileu
z mládí se jako rok narození objevilo datum 1844... Již tehdy jsem byl nejstarším
mužem planety! A nespal strachem, aby
se to nešířilo...) U svěžího mládí prý lidová moudrost praví, že o každý přidaný
rok se pak žije déle... To bych bral!
Za únavu materiálu se kaje
Č. Zapletal
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◆
◆
◆
◆
◆

kosmetické ošetření
nehtová modeláž
barvení řas i obočí
trvalá na řasy
depilace celého těla

◆
◆
◆
◆
◆

laserové kúry
chemický peeling
shiatsu masáže obličeje
kaviárové ošetření – novinka!
prodej dárkových poukazů

V naprostém soukromí, kdy je salon k dispozici pouze Vám, si můžete dopřát
ošetření luxusní kosmetikou Alissa Beauté, modeláž nehtů, či pouze jednoduchou úpravu obočí.
Provozní doba na objednávku v rozmezí

Po-Pá
So

8.00 – 20.00
8.00 – 12.00

Fryšták, nám. Míru 17 • Tel. 608 860 792
www.januskova.wz.cz
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20. ročník výstavy betlémů

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2010 vyjdou do
ulic koledníci charitní Tříkrálové sbírky se zapečetěnými pokladničkami
s logem Charity ČR.
V celostátním měřítku půjde již
o 10. ročník sbírky. Její výtěžek je určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
znevýhodněným skupinám a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena
na humanitární a rozvojovou pomoc do
zahraničí.
Ve Fryštáku a v Lukovečku budou
skupinky chodit od 6. do 10. ledna.
Velký dík patří všem koledníkům
i dárcům.

Psal se rok 1989. V prosinci - kolem
sv. Mikuláše, uskutečnil pan učitel Rudolf Knedla 1. ročník výstavy betlémů.
Toužil po zavedení tradice. Výstava byla
v „krčku“ školy a bylo vystavováno 36
exponátů.
Přeskočím ostatní léta, kdy každoročně přibývalo betlémů a výstavy se
musely konat v jídelně školy.
Psal se rok 2006 – rok 650. výročí
města Fryštáku. Proč by tedy na počest
nemohlo být 650 betlémů? Nakonec bohužel nebylo! Sehnali jsme pouze 632
exponátů. Na víc jsme nedosáhli. Vzpomeňte si, vystavovali jsme v tělocvičně,
ve třídě i v kreslírně.
V následujících létech se počty betlémů pohybovaly vždy kolem 300 malých
i větších betlémů.
A jsme u letošního 20. ročníku. Výstava byla součástí Vánočních trhů ve
Fryštáku. Exponátů přinesených dětmi,
jejich rodiči nebo spoluobčany bylo 305.
Krásnou vánoční atmosféru navodili návštěvníkům žáci- průvodci. Lidé byli nadšeni, že je dobře, že učíme děti nezapomínat na starou kulturu, vážit si lidového
umění .
Dovolte několik citátů z podpisového
deníčku letošní výstavy.
· Chodíme každoročně. Je to nádherné navození adventního času. Děkujeme
dětem- Karolíně, Klárce, Renatě, Vaškovi, Honzovi za báječný výklad a vzorné
průvodcovství výstavou -krásné, krásné,
krásné.
· Díky za záslužnou kulturní a duchovní, velmi dobře a citlivě připravenou výstavu.
· Jsme potěšeni vzácnou a jedinečnou výstavou.
· Díky organizátorům za obětavost,
dodržování tradic. Tato výstava patří

neodmyslitelně k fryštáckému předvánočnímu, adventnímu času a atmosféře
Vánoc.
· lnspirovali jste nás k vytvoření vlastních vánočních rukodělných motivů.
· Jezdíme na různé výstavy betlémů,
ale ta vaše je vždy originální, stále něčím
nová, letos dokonce průvodci výstavou!
Čím nás překvapíte příští rok?
Asi vás bude zajímat, jaké byly letos
betlémy. Papírové, vystřihované, vyřezávané z překližky, pletené, háčkované, paličkované, keramické, ze včelího vosku,
perníkové/ mimochodem- každoročně je
po výstavě daruje vystavovatelka dětem
z Hrádku, skleněné, řezbářské, betonové, ze šustí, ze slámy, atd. Co do velikosti byly velké, menší, malé i miniaturní.
Naše jídelna je veliká, takže exponáty
mohly být umístěny „vzdušně“ – jak říkali návštěvníci.
Také bílé podkladové materiály, snítky chvojí, červené sametové mašle navodily tu správnou vánoční náladu. No
a o to nám šlo! Všem návštěvníkům děkujeme za návštěvu a pochvalná uznání.
Milí občané, ať jste byli, či nebyli na
výstavě, organizátoři a školáci všem přejí pohodové Vánoce a v roce 2010 hodně
pevného zdraví.
ZaZŠF SK
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placená inzerce

PŘÍRODNÍ ŠVÉDSKÁ KOSMETIKA

nabízí

N E Z ÁV I S LÁ KO S M E T I C KÁ P O R A D KY N Ě

• možnost objednávky výrobků
se slevou 25–30 %
• registrace nových poradců
• nejnovější katalogy
• možnost vyzkoušení výrobků
• poradenství
Kancelář: Kvítková 4703, Zlín • Adresa: Hutky 164, Fryšták
tel.: 608 629 182 • e-mail: jurcikovaeva@seznam.cz

VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù
Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010.

Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)

Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù?
Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu!
Další informace získáte na internetových stránkách

http://www.vymentesiridicak.cz
Co musím mít s sebou?
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas)
jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
øidièský prùkaz, kterému konèí platnost

Kolik mì to bude stát?
povinná výmìna øidièského prùkazu
je osvobozena od správního poplatku

http://www.mdcr.cz

Kde si mohu vymìnit svùj ØP?
na pøíslušném pracovišti
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
(podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu)

Kdy mnì bude vydán nový ØP?
nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti
(popø. do 5 pracovních dnù po úhradì
správního poplatku 500 Kè)

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Řidičské průkazy lze vyřídit POUZE na Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Zlína, na ulici L. Váchy 602
(naproti Intersparu). Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 08:00 do 17:00 hod., v pátek od 08:00 do 12:00 hod.

Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
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