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Odešel

VÁCLAV HAVEL
(5. 10. 1936 Praha –18. 12. 2011 Hrádeček)

Spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu
1989, poslední prezident Československa a první prezident České republiky. Za své literární dílo, za smýšlení
a celoživotní úsilí o dodržování lidských práv, obdržel řadu státních
vyznamenání, mezinárodních cen
a čestných doktorátů.
V jeho osobě odchází jedna z největších morálních autorit naší novodobé historie.
Vzpomínáme a děkujeme.
Občané Fryštáku uctili památku
Václava Havla zapálením svíčky na
fryštáckém náměstí Míru a podpisem
na kondolenční listy na radnici.

Foto: P. Nášel

Z obsahu:
2-4/
5/
6-7/
8/
9/
10/
11/

Zápisy ZMF a RMF
Termíny svozu odpadu 2012
OZV č. 1/2011
Výstava Rudolfa Knedly
Informace z MŠ a ZŠ Fryšták
Zprávy z Lukovečka
Klub maminek

www.frystak.cz
12/
13/
14/
16/
17/
18/
19/

Informace z DISu
Velké a malé sázení
Půjdem spolu do Betléma
Nebojte se tančit!
Naši jubilanti
100 let činnosti včelařů
Živý betlém 2011


Milí Fryštačané dovolte, abych
Vám jménem redakční rady i jménem
svým popřál v nadcházejícím roce
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky
a osobní spokojenosti.
Věřím, že nám zachováte svou přízeň i v roce 2012 a svými příspěvky
a postřehy přispějete k dalšímu zkvalitnění Fryštáckých listů.
Za redakční radu Vám moc děkuje
Mgr. Pavel Nášel.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 9/2011/VI ze dne 14. listopadu 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 8/2011/VI ze dne
19. 10. 2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání
RMF č. R 16/2011/VI ze dne 26. 10.
2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 11. 11. 2011 bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězené
dotazy zastupitelů bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku za období
leden až 11. 11. 2011 včetně stavu
dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č.16 /2011
- navýšení provozního příspěvku ZŠ
Fryšták.
• ZMF schvaluje RO MF č. 17 /2011
- navýšení provozního příspěvku MŠ
Fryšták.
• ZMF v návaznosti na poptávkové řízení zajištěné Ing. M. Julinou, Vítová, pro
účely dodávky opravy místní komunikace na měst. poz. p. č. 283, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, schvaluje ﬁnanční spoluúčast na úhradě nákladů spojených
s opravou uvedené komunikace.
• ZMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku na pořízení střešních
sněhových zábran na střechu nemovitosti čp. 66 na ul. Souhrady, 763 16
Fryšták, a neschvaluje realizaci svodidel na chodníku před touto nemovitostí ve smyslu žádosti pí E. Slováčkové,
Fryšták.
• ZMF schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2011 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2012.
• ZMF bere na vědomí rozsah stávající
platné smlouvy, uzavřené mezi městem
Fryšták a spol. Technické služby Zlín,
s. r. o, ve věci zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá Ing. S. Velikovskému, CSc., zajistit srovnání aktuálních cen na trhu v této oblasti.
• ZMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi Zlínským krajem, a městem Fryšták, za účelem bezúplatného převodu id. podílu ¾, a to stavby
č. p. 381, 382, 383, obč. vybavenost,
na poz. p. č. 19/1, 19/2 a 19/3, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod movitého majetku vázaného k id. podílu ¾,
a to stavby č. p. 381, 382, 383, obč.
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vybavenost, na poz. p. č. 19/1, 19/2
a 19/3, k. ú. Fryšták, obec Fryšták stávajícího movitého majektu Domu
s chráněným bydleném Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy vč. přílohy č. 1 této smlouvy mezi Zlínským krajem, a městem
Fryšták, za účelem bezúplatného převodu movitého majetku vázaného k id.
podílu ¾, a to stavby č. p. 381, 382,
383, obč. vybavenost, na poz. p. č.
19/1, 19/2 a 19/3, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták - stávajícího movitého majektu
Domu s chráněným bydleném Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF vzhledem k absenci stanoviska
ÚZSVM odkládá schválení statutu domu
s byty zvláštního určení, které by měly
být zřízeny po zrušení stávajícího Domu
s chráněným bydlením Fryšták.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o jednání Mgr. J. Zwyrtek-Hamplové o postupu města ve věci narovnání
smluvních vztahů mezi městem Fryšták
a Ministerstvem ﬁnancí ČR (převod bývalého Penzionu - domova pro důchodce Fryšták) bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí nabídku na pořízení – nákup vozidla TOYOTA HI-ACE
speciﬁkovaného znaleckým posudkem nyní majetek Domova s chráněným bydlením Fryšták a odkládá rouhodnutí do
doby rozhodnutí Rady Zlínského kraje o
způsobu převodu tohoto majetku.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 8.
9. 2011 mezi městem Fryšták a spol.
IMOS group, s r. o., Tečovice, kterým
se nově: a) stanovuje termín dokončení realizace stavby, a to k datu 15. 12.
2011; b) navyšuje původní cena díla,
přičemž všechna ostatní ujednání této
smlouvy zůstávají nedotčena, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o převodu práv a povinností z územního
souhlasu mezi městem Fryšták, a fou
E.ON Česká republika, s. r. o., České
Budějovice, a pověřuje starostu města
podpisem příslušné smlouvy.
• ZMF souhlasí se zřízením nového odběrného místa při realizaci čerpací stanice v rámci akce kanalizace Korábová
včetně úhrady poplatku za zajištění
rezervovaného příkonu a schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční
soustavě a smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny mezi městem Fryšták,
a fou E.ON Česká republika, s. r. o.,
České Budějovice,a pověřuje starostu
města podpisem příslušných smluv.

• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a manželi I.
a S. Zemanovými, Zlín za účelem prodeje městského pozemku p. č. 858/5,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a to nezastavitelné části tohoto pozemku o výměře 3.740 m² a zastavitelné
části tohoto pozemku o vým. 2.324 m²
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje směnu částí měst. pozemku p. č. 122 (nově oddělením dle
GP č. 594-307/2011 poz. p. č. 122/2
a p. č. 122/4) v k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, o výměře 38 m² a výměře 47
m², tj. o celkové výměře 85 m², za část
pozemku p. č. 125/5 (nově oddělením dle GP č. 594-307/2011 poz. p.
č.125/6) v k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
o výměře 31 m², dosud ve vlastnictví
J. Pekaře, Fryšták, a to za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (řešení
příjezdu k nemovitostem) a schvaluje
uzavření směnné smlouvy a pověřuje
starostu města podpisem této směnné
smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Dolanský
rozšíření sítě NN“, umístěného na pozemku p.č. 902/18, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, za cenu věcného břemene podle platných právních
předpisů, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Dolanský, rozšíření sítě NN“, umístěného na pozemku
p. č. 438/2, k. ú. Vítová, ob. Fryšták, za
cenu věcného břemene podle platných
právních předpisů, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení „Fryšták, p. Balajka kabelová smyčka NN“, umístěného na pozemku p. č. 383/30, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, za
cenu věcného břemene podle platných
právních předpisů, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod maFRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2012

jetku města Fryštáku společnosti ZUŠ
Morava, s. r. o., Zlín, zastoupeného ředitelem L. Miklem a schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu majetku města mezi MF, a společností ZUŠ
Morava, s. r. o., Zlín, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodej majetku města a to společnosti ZUŠ Morava, s. r.
o., Zlín a schvaluje uzavření smlouvy
o prodeji majetku města mezi městem
Fryšták, a společností ZUŠ Morava, s. r.
o., Zlín, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí sdělení Ing. J.
Košáka o průběhu přípravy nového
Územního plánu města Fryštáku s tím,
že zastupitelstvo (z důvodu nejasnosti
výstavby rychlostní komunikace R 49)
souhlasí se zachováním koridoru obchvatu města. Ukládá zpracovateli prověřit i možnost vyčlenění dosud nezastavěných pozemků podél ul. Spojovací
a Sportovní jako plochy určené k zástav-

bě RD a souhlasí s vymezením plochy
pro výstavbu RD na poz. p. č. 440/11,
k. ú. Vítová, ob. Fryšták, dle požadavku
manželů T. a P. Gazdových.
• ZMF bere na vědomí návrh nového uspořádání pozemků na LV 10001
v rámci Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu Ing. S. Velikovského, Csc., předsedy Finančního
výboru při ZMF, ve věci stavu ﬁnančních
prostředků na účtech MF včetně stavu
dlouhodobých závazků města, plnění
rozpočtu města, návrhu rozpočtových
opatření a stanovisek k navrhovaným
ﬁnančním operacím bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informaci R. Dupala, předsedy Kontrolního výboru při
ZMF, že výbor nezasedal.
• ZMF bere na vědomí informace Ing. P.
Osohy, předsedy Výboru pro rodinu při
ZMF, že výbor nezasedal.
• ZMF schvaluje realizaci projektu přeshraniční spolupráce v rámci Fondu mi-

kroprojektů -vydání publikace, infotabulí, případně historiograﬁckých mapek,
a souhlasí se zpracováním žádosti a jejím podáním.
• ZMF bere na vědomí informace L. Mikla, předsedy Osadního výboru Vítová při
ZMF, že výbor nezasedal.
• ZMF schvaluje poskytnutí peněžitých
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce
členů výborů v r. 2011.
• ZMF si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o poskytnutí peněžitých plnění
fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva, za výkon funkce členů
komisí, a souhlasí s odměnou.
• ZMF ukládá předsedům výborů zastupitelstva a komisí rady předložit do
12. 12. 2011 písemné návrhy konečné
výše odměn fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce členů výborů a komisí.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o průběhu přípravy projektu Revitalizace nám. Míru ve Fryštáku.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 17/2011/VI ze dne 23. listopadu 2011 (Výběr)
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené
působnosti - část I. - kontrola výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků bez připomínek.
• RMF bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti část II. - kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku evidence
obyvatel bez připomínek.
• RMF bere na vědomí usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2011, ve věci
odmítnutí ústavní stížnosti stěžovatelky
- spol. VaK Zlín, a. s., bez připomínek.
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku zařízení Středisko rané
péče SPRP Olomouc na r. 2012 za
účelem částečného krytí nákladů na
zajištění terénní služby (mzdové náklady, PHM cestovné, pojištění. telefony
apod.), a to z důvodu poskytování ﬁ nanční podpory konkrétním zařízením
poskytujícím pomoc zejména občanům
města Fryštáku.
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku zařízení Oblastní charita
Červený Kostelec pro Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. Labem pro
potřeby částečného krytí nákladů spojených se zajišťováním služby – péče
o lidi nemocné roztroušenou sklerózou, a to z důvodu poskytování ﬁnanční
podpory konkrétním zařízením poskytujícím pomoc zejména občanům města
Fryštáku.

• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku Bowling Clubu, Holešov, za
účelem rozvoje mládežnického oddílu.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o obstarání vypořádání transakcí s cennými papíry mezi městem Fryšták, a
spol. Komerční banka, a. s., Praha 1,
a to z důvodu jednorázového převedení
evidence cenných papírů ve vlastnictví
města Fryštáku z nezařazeného majetkového účtu Centrálního depozitáře
cenných papírů, a. s., Praha 1, a to za
celkovou roční cenu za vedení cenných
papírů na Custody účtu ve výši 0,08%
p. a., vypočtených ze součtu nominálních hodnot vedených cenných papírů
plus poplatek za vypořádání transakce
s cennými papíry evidovanými v Centrálním depozitáři cenných papírů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí licence na kartograﬁcké
dílo mezi městem Fryšták, a spol. Kartograﬁe Praha, za účelem poskytnutí souhlasu k užití kartograﬁckého díla, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
k dohodě o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na žáka ze dne 24.
10. 2011 mezi městem Fryšták, a obcí
Horní Lapač, kterým se nově stanovuje celková částka za dojíždějící žáky ve
výši 20.000,-Kč, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF akceptuje nabídku služby přeno-

su paušálních poplatků za užití pevných
telefonních linek od společnosti Telefónica ČR ke společnosti EMEA s. r. o.,
Hulín, a pověřuje starostu podpisem
dokumentu Speciﬁkace služby WLR
společnosti EMEA, s. r. o.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku
č. 3 ke smlouvě o poskytnutí telekomunikačních služeb mezi městem Fryšták,
a společností EMEA, s. r. o., Hulín, za
účelem přenesení WLR (paušálů u tel.
linek), snížení ceny volání do mobilních
sítí pro všechny pevné linky vedené
u této společnosti, a to s účinností od
1. 12. 2011 na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 15 měsíců, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF s účinnosti ke dni 24. 11. 2011
schvaluje Interní směrnici města Fryštáku č. 5/2011 - Odepisování dlouhodobého majetku města Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták, a P. Kučerovou, DiS.,
Uherské Hradiště, za účelem zajištění
představení Štěstí Květy Fialové, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták, a J. Dufkem, Zlín, za
účelem zajištění hudebního doprovodu při představení Štěstí Květy Fialové, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dohod o provedení práce mezi městem Fryšták,
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a těmito zaměstnanci: Ševčík P., Ondrášek S., Chovanec L., Polčák F. , Krajča
J., Zapletal F. za účelem zajištění zimní
údržby veřejného prostranství a komunikací, a pověřuje starostu podpisem
těchto dohod.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi městem Fryšták, a P.
Jazairiovou, Frýdlant, za účelem zajištění přednášky (cestovatelské poznatky),
a pov. starostu podpisem této dohody.
• RMF bere na vědomí sdělení PhDr.
St. Minaříka, ved. odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje, ve věci
ocenění kvalitní a dlouhodobé práce
s dětmi (nominace za město Fryšták)
bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a P. Hanákem, Kašava, za účelem zajištění prací
vedoucích k odstranění havarijního stavu mostku na Vítové na poz. p. č. 48,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informace Ing. S.

Velikovského, CSc., o nabídce fy Best
price energy, o. p. s., ve věci ergetického poradenství a odkládá rozhodnutí do
doby předložení (bezplatně zpracované)
analýzy posouzení stávající energetické
politiky města.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej městského pozemku p. č. 344, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve
smyslu žádosti O. Cholečka, Fryšták.
• RMF bere na vědomí žádost R. Šopíka, Fryšták, o výpůjčku části měst.
poz. p. č. 408/4, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za účelem zřízení parkovacího
stání, nesouhlasí s výpůjčkou pozemku
a doporučuje žadateli jednat o odkupu
předmětného pozemku.
• RMF schvaluje výpůjčku nebytových
prostor v objektu čp. 386, ul. Souhrady,
Fryšták a to České republice - Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje,
Zlín, s platností od 1. 1. 2012 na dobu
neurčitou a schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce nebytových prostor v objektu
čp. 386, ul. Souhrady, Fryšták s pod-

mínkou částečné úhrady nákladů spojených s provozem (energie apod.) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí se zařazením požadavku Zemědělského družstva vlastníků
Fryšták o změnu územního plánu města ve smyslu písemnosti čj. 2917/11 ze
dne 23. 11. 2011 a ukládá pořizovateli
projednat tuto žádost se zpracovatelem
tohoto dokumentu.
• RMF neschvaluje uzavření dod. č.1 ke
smlouvě o zajištění stravování formou
poukázek Ticket Restaurant mezi městem Fryšták, a fou Edenred CZ, s. r. o,
Praha.
• RMF doporučuje ZMF schválit zřízení
organizační složky bez právní subjektivity Technické služby Fryšták,a to transformací stávajícího úseku technických
služeb (zaměstnanců převážně manuálně pracujících), zařazených do městského úřadu v rámci odboru správy
majetku města, a to z důvodu zajištění optimalizace řízení a fungování této
části zaměstnanců města.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 18/2011/VI ze dne 7. prosince 2011 (Výběr)
• RMF bere na vědomí elektronicky
předložený návrh Protokolu o výsledku
veřejnoprávní kontroly o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě (kontrola INTERIM)
ve věci kontroly realizace projektu Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí
Fryšták před uvolněním dotace, pověřuje starostu podpisem tohoto protokolu a ukládá mu podat námitku proti
tomuto návrhu (záměr ÚRR ROP RS SM
neuznat cca 0,5 mil Kč dotace).
• RMF souhlasí s navýšením stávající
výše (20%) pracovního úvazku u pí G.
Najmanové, úřednice OSMM, v rámci rodičovské dovolené, a to nově na
rozsah 50% celého pracovního úvazku
s účinností od 1. 3. 2012, souhlasí s
uzavřením dohody o změně pracovní
smlouvy mezi městem Fryšták a pí G.
Najmanovou, Zlín-Kostelec, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje ukončení platnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi městem
Fryšták a L. Filákovou, Fryšták, dne 9.
2. 2009 za účelem pronájmu městských nebytových prostor v objektu
Zdravotního střediska Fryšták, Komenského čp. 5, a schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy ke
dni 31. 12. 2011 a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje ke dni 8. 12. 2011
zveřejnění záměru pronájmu městských
nebytových prostor v objektu Zdravotního střediska Fryšták, Komenského čp.
5, 763 16 Fryšták - část 2. nadzemního
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podlaží o výměře 34 m² za cenu ne nižší než 764,- Kč/m²/rok, a to na dobu
neurčitou.
• RMF bere na vědomí žádost p. L. Mikla, ředitele ZUŠ Morava, s. r. o., Zlín,
o přehodnocení výše úhrady nákladů
spojených s vytápěním kinosálu pro
potřeby literárně dramatického oboru a
pověřuje starostu předložit tuto žádost
k projednání na zastupitelstvu města.
• RMF s platností od 1. 12. 2011
schvaluje kredit služebního telefonu M.
Dubovského, zaměstnance města pověřeného částečně řídit a kontrolovat
úsek technických služeb.
• RMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na r. 2011 schvaluje
úhradu části nákladů na vydání publikace Školské sestry III. řádu sv. Františka
ve Fryštáku v letech 1898-1927 v počtu
500ks s tím, že schvaluje: a) 250 ks publikace je určeno k bezplatné distribuci
za účelem reprezentace města;
b) 250 ks publikace je určeno k prodeji, přičemž rada města schvaluje cenu
jednoho výtisku ve výši 70 Kč (prodej
zajišťuje městská knihovna).
• RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku Nadačnímu fondu Rozum
a cit, a to z důvodu poskytování ﬁnanční podpory konkrétním zařízením poskytujícím pomoc, zejména pak občanům
města Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a fou LESS
a TIMBER, s. r. o., Kutná Hora, za úče-

lem prodeje 50 m³ , a to v ceně podle
sortimentní speciﬁkace a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí mimořádné
odměny Bc. Iloně Staňkové, ředitelce
MŠF Fryšták.
• RMF schvaluje poskytnutí mimořádné
odměny Mgr. Liboru Sovadinovi, řediteli
ZŠ Fryšták.
• RMF v rámci přípravy a realizace akce
„Povodeň 16. 8. 2011“ tímto vydává
formou prohlášení vlastníka pozemku
souhlas se vstupem na městský pozemek p. č. 1612, k. ú. Štípa, obec Zlín,
pozemek vodního toku Lukovský potok,
za účelem odstranění povodňových
škod z 16. 8. 2011 a pověřuje starostu
podpisem tohoto prohlášení.
• RMF schvaluje převzetí záštity nad
vzpomínkovou akcí - výstava výtvarných
a modelářských prací pana Rudolfa
Knedly, významného dolnoveského rodáka - učitele a kulturního pracovníka
města.
• RMF bere na vědomí informace starosty o výsledcích jednání v Kaniance
(přeshraniční spolupráce - fond mikroprojektů), v Praze (MŠMT ČR, dotač.
management) a v Mohelnici (právní
poradenství města - Penzion, zástava,
smluvní dokumentace) bez připomínek.
• RMF bere na vědomí ústní informace
Mgr. P. Pagáče, místostarosty, o výsledcích jednání komise pro školství, mládež a tělovýchovy bez připomínek.
• RMF schvaluje ke dni 8. 12. 2011
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2012

zveřejnění záměru umístění reklamních
zařízení na sloupu veřejného osvětlení
č. 28 a č. 29 na ul. Souhrady žadateli
fy OBAL PRINT, s. r. o., Fryšták, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a schvaluje záměr
uzavření příslušné smlouvy o umístění
reklamního zařízení na sloupu veřejného osvětlení.
• RMF bere na vědomí informace starosty o programu EFEKT 2012 (státní
program na podporu úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů energie
pro r. 2012) a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace v oblasti podpory Úspory energie - aktivita B.1 Komplexní opatření ke snížení energetické
náročnosti osvětlovací soustavy.

ZPRÁVY

Z

RADNICE

Termíny svozu odpadu rok 2012
• Svoz 1x 2 týdny po celý rok
12. 1.; 26. 1.; 9. 2.; 23. 2.; 8. 3.; 22. 3.; 5. 4.; 19. 4.; 3. 5.; 17. 5.; 31. 5.; 14.
6.; 28. 6.; 12. 7.; 26. 7.; 9. 8.; 23. 8.; 6. 9.; 20. 9.; 4. 10.; 18. 10.; 1. 11.; 15. 11.;
29. 11.; 13. 12.; 28. 12.
• Plasty – 1x měsíčně
10. 1.; 7. 2.; 6. 3.; 3. 4.; 8. 5.; 12. 6.; 10. 7.; 7. 8.; 11. 9.; 9. 10.; 6. 11.; 4. 12.
• Papír – 1x za dva měsíce
25. 1.; 21. 3.; 23. 5.; 25. 7.; 26. 9.; 21. 11.
• Nebezpečný odpad
24. 3.; 8. 9.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

Vážený pane starosto,
rádi bychom Vám i Vašim spolupracovníkům poděkovali za dosavadní dobrou
spolupráci a podporu Městské knihovny ve Fryštáku při poskytování regionálních
knihovnických služeb v rámci výkonu regionálních funkcí obecním knihovnám ve
Vašem regionu.
Jedná se o práci metodickou, konzultační, ale i praktickou, bez níž by se žádná obecní knihovna neobešla. Tato činnost je vykonávána městskou knihovnou
na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb uzavřené
s Krajskou knihovnou Františka Bartoše a každoročně speciﬁkované objednávky
a je ﬁnancována z příspěvku Zlínského kraje na regionální funkce knihoven.
Přejeme Vám úspěšný nový rok a těšíme se na další spolupráci i v roce
2012.
S pozdravem
PhDr. Zdeňka Friedlová
ředitelka
Krajské knihovny Františka Bartoše
příspěvkové organizace
Zlín
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MĚSTO FRYŠTÁK

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne 14.11.2011 usnesením č. Z 9/2011/VI/4.a) usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Fryšták (dále jen „správce
poplatku“).¹
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí²:
fyzická osoba (poplatník), která má
v obci trvalý pobyt; za domácnost může
být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem; tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména a data
narození osob, za které poplatníky poplatek odvádějí,
fyzická osoba (poplatník), která má
ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník dle čl. 2 je povinen ohlásit správci poplatku vznik, změnu nebo
zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek
vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo
úlevu od poplatkové povinnosti.
Ohlašovací povinnost lze splnit písemně či ústně do protokolu u příslušného pracovníka správce poplatku,
popř. je možno využít formulář dostupný na internetových stránkách města
www.frystak.cz zaslaný prostřednictvím
datové zprávy.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě
je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
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v důsledku změny trvalého pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
Poplatník, který nemá sídlo nebo
bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede
kromě údajů požadovaných v odstavci 2
tohoto článku adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.³

Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí
500,- Kč a je tvořena:
z částky 250,- Kč za kalendářní rok
a
z částky 250,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Rozúčtování skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za
osobu je obsaženo v příloze č. 1, která
tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku,
se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav
na konci tohoto měsíce.4
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2
odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 4. 2012
příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po
datu splatnosti uvedeném v odst. 1 tohoto článku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje
po měsíci, ve kterém poplatková povin-

nost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození
Od poplatku se osvobozuje poplatník:
a) dlouhodobě (více než 6 měsíců)
pobývající v zahraničí
b) dlouhodobě (více než 6 měsíců)
pobývající v jiné obci České republiky,
c) pobývající v léčebně, nápravném
zařízení, dětském domově, v domově
důchodců či jiném zařízení, a to v délce
přesahující dobu 31 dnů,
d) osoba s úřední adresou nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták,
e) dítě do dosažení 26 let s těžkým
zdravotním postižením,
f) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci
g) dítě do dosažení 3 let věku včetně,
přičemž platí, že dosáhne-li dítě stanoveného věku 3 let v průběhu kalendářního roku, je osvobozeno i po zbývající
část (do konce) kalendářního roku,
Čl. 7
Úlevy
1. Nárok na úlevu na poplatku má
poplatník vymezený v článku 2, písm.
1:
a) poplatník, který dovrší k 31. 12.
2011 věk 75 let hradí polovinu výše
stanoveného poplatku,
b) poplatník do věku 26 let studující a pobývající v místě denního studia
mimo území Zlínského kraje hradí polovinu výše stanoveného poplatku,
c) rodina s více než 2 nezaopatřenými dětmi do věku 26 let (nutno doložit
např. potvrzením o studiu) uhradí poplatek maximálně za 2 děti, přičemž má-li
rodina děti splňující podmínky deﬁnované tímto článkem v písm. b), postupuje
se výhradně dle tohoto článku písmene
c) s tím, že úleva platí po celý kalendářní rok,
2. Jednotlivé úlevy speciﬁkované
v odstavci 1 tohoto článku se nesčítají.
Čl. 8
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poFRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2012

platníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu Městský úřad Fryšták poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může Městský úřad Fryšták zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.6
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje OZV
města Fryštáku č. 1/2010 ze dne 24.
11. 2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
1/ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2/ § 10b odst. 1 zák. o místních poplatcích
3/ § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4/ § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
5/ § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
6/ § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Tříkrálová sbírka 2012
Jako každoročně vždy v prvních lednových dnech můžeme v našem městě
a přilehlých obcích potkávat skupinky
tříkrálových koledníků. Nejinak tomu
bude i letos, už podvanácté. Ve dnech
4. – 8. ledna 2012 budou obcházet
fryštácké domácnosti tito poslové dobrých zpráv o narození Krista, poslové
dobré vůle a naděje. Naděje, že ještě
jsou mezi námi lidé, kteří chtějí pomáhat potřebným, kteří si uvědomují, že na
tom mohou být jiní ještě mnohem hůře.
A ještě krátké ohlédnutí za loňským
ročníkem. V loňském roce koledovalo
18 skupinek a vybralo se přes 90.000
tisíc korun. Z peněz, které se vrací zpět
/je to zhruba 60 % vybrané částky/ byla
poskytnuta tzv. přímá pomoc 8 rodinám, 5 z Fryštáku, 2 z Vítové a 1 z Lukovečka.
Přejeme všem Fryštačanům pokojný
nový rok a předem děkujeme za vaši
štědrost v této nelehké době.
Dobrovolná Charita Fryšták

• Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce MF č. 1/2011
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
na osobu a rok
Rozúčtování nákladů dle Čl. 4 odst. 1 podle skutečnosti za rok 2010:
Celkové náklady za netříděný odpad
v roce 2010 (řádek 1)

1.455.837,40 Kč

Počet osob s trvalým pobytem na území
k 31. 12. 2010 (řádek 2)

3 716

Počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci (řádek 3)
Přepočtený náklad za netříděný odpad v roce 2010
(řádek 1 děleno (řádek 2+3))

32

388,43 Kč

• Komentář k OZV č. 1/2011 – o místním poplatku za komunální odpad
PROKAZOVÁNÍ OSVOBOZENÍ A ÚLEV
1. Důvody pro osvobození uvedená v čl. 6 se prokazují takto:
a) potvrzením tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele (školy), potvrzením o pobytu nebo kopií cestovního dokladu, zahraničního řidičského průkazu či
průkazu pojištěnce,
b) potvrzením obecního úřadu příslušné obce o zaplacení místního poplatku za
odpad nebo smlouvou o pravidelných platbách za ukládání odpadu, kopií platné
nájemní smlouvy (v níž je výslovně uvedena platba za svoz odpadu),
c) potvrzením, vydaným příslušným zařízením,
d) poplatníci nejsou povinni správci poplatku vznik nároku na tento druh úlevy
oznamovat ani prokazovat,
e) předložením průkazu ZTP,
g) poplatníci nejsou povinni správci poplatku vznik nároku na tento druh úlevy
oznamovat ani prokazovat.
2. Důvody pro úlevy uvedené v č. 7 se prokazují takto:
a) poplatníci nejsou povinni správci poplatku vznik nároku na tento druh úlevy
oznamovat ani prokazovat,
b) a c) potvrzením příslušného školského zařízení
3. Doklad prokazující nárok na osvobození či úlevu musí být předložen v originálu
a vyhotoven v českém jazyce nebo k němu musí být připojen překlad textu dokladu
v českém jazyce; správce poplatku je oprávněn požadovat i úředně ověřený překlad textu dokladu. Z dokladu prokazujícího nárok na osvobození musí být rovněž
jednoznačně patrná délka nepřítomnosti poplatníka na území města v příslušném
kalendářním roce.
4. Úleva či osvobození od poplatku se vztahuje na daný kalendářní rok, ve kterém byly důvody pro poskytnutí úlevy či osvobození řádně oznámeny a prokázány.
V případě trvání důvodů pro poskytnutí úlevy či osvobození i v následujících kalendářních letech je poplatník povinen každoročně tyto důvody opětovně oznámit
a prokázat ve lhůtách stanovených touto vyhláškou; to neplatí v případech, kdy
tato vyhláška stanoví, že nárok na úlevu či osvobození není nutno oznamovat
a prokazovat.
5. Poplatník provede oznámení nároku na úlevu či osvobození od poplatku písemně nebo ústně do protokolu. K oznámení je možno využít formulář dostupný
u správce poplatku nebo na internetových stránkách města www.frystak.cz. Nelze
použít Čestné prohlášení.
6. Pokud jsou splněny podmínky nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku
jen po část kalendářního roku, náleží úleva či osvobození od poplatku jen za tuto
část kalendářního roku.
7. Vznikne-li nárok na úlevu či osvobození od poplatku v průběhu příslušného
kalendářního roku, je poplatník povinen oznámit a prokázat správci poplatku vznik
nároku na úlevu či osvobození od poplatku vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
změna nastala.
8. Pokud poplatník neoznámí a neprokáže nárok na úlevu či osvobození od poplatku ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, pak nárok na úlevu či osvobození
od poplatku pro příslušný kalendářní rok zaniká a poplatník je povinen uhradit poplatek v plné výši; to neplatí v případech, kdy tato vyhláška stanoví, že nárok na
úlevu či osvobození není nutno oznamovat a prokazovat.
Dotazy a informace k této vyhlášce a prokazování úlev či osvobození podá pí Ivana
Plšková, na MěÚ Fryšták, dveře č. 217, tel. 577 911 051, e-mail: i.plskova@frystak.cz.
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Výstava výtvarných a modelářských prací
Dne 9. 12. 2011, kdy uplynulo 10 let od smrti učitele a kulturního pracovníka Města
Fryšták Rudolfa Knedly, byla otevřena výstava některých výtvarných prací, modelářských
exponátů, které vytvářel on sám, ale i jeho žáci navštěvující modelářské kroužky.
Návstěvníci i bývalí žáci, dnes už
dávno odrostlí školním lavicím, zavzpomínali na „svého“ učitele, na školu. Někteří se rozhovořili o výtvarných
technikách, kterým je učil. Některým
se právě tato nabytá zkušenost hodila
v následném zaměstnání, a to k jejich
praxi i prospěchu.
Vzpomínalo se i na období mnoha
památných ročníků „Skalek“, tj. na 27
motokrosových závodů, na tematicky

výtvarně zpracované plesy pro sokolovnu, na lodní, železniční, letecké závody
malých modelářů, kteří jezdili závodit
po celé republice. „Hoši“ si vzpomněli
na zájezd do Sovětského svazu. Byla to
odměna nejlepšímu kolektivu modelářů
v naší vlasti. Někdo připomněl i úspěchy kluků v hokeji /trénovalo se tehdy
na přírodním ledě u továrny/. I mnozí
zahrádkáři, při pohledu na malované
kytičky, si zavzpomínali, jak dnem i nocí
popisoval na zahrádkářských výstavách
v Lukovečku jmenovky výpěstků a jejich
pěstitelů. Vzpomínali i na originálně malované a psané diplomy a čestná uznání
členům jednotlivých organizací.
Vzpomínalo se a vzpomínalo. Všem,
kteří nezapomněli, patří dík. Vřelý dík
i všem, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili ruce při instalaci či organizaci výstavy, nebo půjčili exponáty. Děkuji Radě
města Fryšták, ZUŠ Morava, děkuji
řediteli ZŠ Fryšták, děkuji za graﬁcké
zpracování a tisk Almanachu R. Knedly
SPŠP Zlín. /Publikaci si do posledního
výtisku rozebrali bývalí žáci/.
Vážím si toho, že jste na Rudu nezapomněli. On celý život zasvětil práci,
výchově a vzdělávání dětí, svým Fryštačanům.
SK

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás touto cestou krátce
informoval o bezpečnostní situaci ve městě Fryšták.
V roce 2011 byl zaznamenán 30% nárůst
evidované trestné činnosti oproti roku 2010.
Mezi nejčastější skutky patří krádež vloupáním, podvod, maření výkonu
úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Samostatnou skupinu osob, které se dopouští protiprávního jednání, tvoří mladiství pachatelé,
kteří se dopouští zejména poškozování
cizí věci a výtržnictví. Jedná se o případy zaznamenané na místním hřbitově
a vandalství v centru města. U těchto
činů se nám podařilo ustanovit všechny
mladistvé, kteří se protiprávního jednání dopustili. Své ovoce nese prevence
proti trestné činnosti páchané na seniorech. Senioři se chovají dle doporučujících pravidel a ve Fryštáku byl v roce
2011 zaznamenán pouze 1 případ podvedené osoby.
Přestupků bylo v roce 2011 zjištěno
srovnatelné množství jako v roce 2010.
Převažují přestupky proti občanskému
soužití a přestupky v dopravě. Taktéž
jsme loni oznámili správnímu orgánu
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Poděkování
Vážený pane starosto,
ráda bych Vám poděkovala za záštitu, kterou jste převzali nad výstavou pořádanou k 10. vzpomínkovému
výročí úmrtí mého dědečka Rudolfa
Knedly. S Vaší pomocí mohla být připomenuta jeho činnost pro Fryšták
a fryštácké občany. Zároveň jste umožnili představit veřejnosti jím zachycená
známá místa a krásy rodného města,
která si pro sebe kreslil v různých obměnách a mnohými technikami.
Děkuji za krásná slova, která jste
pronesl na vernisáži. Náš dík patří
také panu doktoru Zapletalovi a panu
magistru Sovadinovi, řediteli Základní
školy Fryšták. Poděkování si zaslouží
i hudební kvarteto, které dodalo svými
melodiemi vernisáži příjemnou atmosféru.
Děkuji Vám za projevenou úctu.
Za celou rodinu vnučka
Andrea Sousedíková
(roz. Holíková)
Velmi si vážíme spolupráce s občany, neboť bezpečnost ve městě Fryšták
je dle statistických výsledků a objasněnosti trestné činnosti velmi dobrá a je
výsledkem společného úsilí.
Obvodní oddělení Fryšták se koncem
roku 2011 přestěhovala do nových prostor a sídlí na adrese Fryšták, ul. Souhrady 386, pevná telefonní linka: 974
666 781, mobil: 725 292 340, fax: 974
666 788, e-mail: zloopfryst@mvcr.cz.
Závěrem mi dovolte popřát Vám
v roce 2012 hodně zdraví a pohodových
dnů.
npor. Jiří Sýkora, vedoucí oddělení

několik případů pokousání psem z důvodu nezajištění psa jeho majitelem.
V roce 2012 se budeme nadále věnovat kontrole dodržování pravidel silničního provozu a dodržování dopravního
značení. Prioritami zůstává kontrola
řidičů, zda neřídí pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy
a nesprávný způsob jízdy, které jsou
z hlediska bezpečnosti nejzávažnější.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2012

MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom velmi poděkovat všem
rodičům a sponzorům, kteří přispěli na
nákup vánočních hraček pro děti z Mateřské školy Fryšták. Obzvláště děkujeme ﬁrmě SEFO plus s.r.o. za ﬁnanční
příspěvek, za který jsme nakoupili sportovní nářadí a vybavení a pořídíme za
něj na jaře potřebné krytí pískovišť na
školní zahradě.
Na naše děti si vzpomněli také myslivci, konkrétně Myslivecké sdružení
Fryšták- Dolní a darovali jim krásné nástěnné kalendáře s obrazy lesních zvířat, které budeme nadále rádi využívat
jako učební pomůcku.Také obec Lukoveček přispěla jako každoročně ﬁnančním příspěvkem, který nám umožnil dovybavit školku dřevěnými didaktickými
pomůckami.
Není možné, abychom tady vyjmenovali všechny, kteří nám na závěr kalendářního roku udělali radost, ale chceme touto formou vyjádřit poděkování za
naše děti. Vážíme si toho.
zaměstnanci MŠ Fryšták

Mikuláš ve školce – ve svém volném čase sehráli pro děti úžasné představení
členové o.s. Rozruch.
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ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Základní školy Fryšták pro školní rok 2012/2013
Ředitel Základní školy Fryšták vyhlašuje na základě Zákona 561/2004 Sb.
§ 36 a 37 v plném znění zápis dětí do l. třídy Základní školy Fryšták.
Zápis proběhne dne 7. února (úterý) 2012 od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách II. patra přístavby Základní školy Fryšták (vstup od Hrádku).
Pro úspěšné provedení zápisu je třeba vzít s sebou: občanský průkaz rodiče,
rodný list dítěte, údaje o bydlišti, tel. kontakty rodičů.
Upozornění: zákonní zástupci dítěte (rodiče) jsou povinní přihlásit dítě k zápisu
do l. třídy základní školy.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dovrší šestý rok věku. (Školský zákon 561/2004 Sb.)
Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

STRAVENKY – UPOZORNĚNÍ
Vážení rodiče, platnost současných stravenek pro stravování ve ŠJ ZŠ Fryšták
bude do 31. ledna 2012. Poté budou současné stravenky neplatné a nebude
možná jejich výměna ani vrácení. Budou nahrazeny novými stravenkami odlišných
barev. Důvodem výměny stravenek je změna výše DPH, což vede ke zvýšení ceny
stravenek ve všech kategoriích o 1,- Kč od 1. února 2012.
Doporučuji si nakoupit jen takové množství stravenek, které spotřebujete do
31. 1. 2012. Pokud Vám stravenky zbudou (nemoc dítěte apod.) bude možné je
vrátit v pondělí 30. 1. 2012 od 6.00 do 13.00 hodin. V tomto termínu bude zároveň
možno nakoupit nové stravenky platné od 1. 2. 2011.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel Základní školy Fryšták

Slovo od srdce
Denně slyším v televizi, čtu v tisku, vidím – co?, jak jsou děti a mládež čím dál
více obézní, pohodlní, líní. I já k tomuto
konstatování připojuji svůj hlas.
Vzpomínám, že před x lety dovedly
děti v tělesné výchově kotouly napřed,
nazad, dokonce kotouly přes několik cvičenců!, stoje o hlavě, o rukou, přemety,
že dovedly výmyky na hrazdě, toče jízdmo,
odbočky. Že dovedli /dnes babičky, dědové, mnozí rodiči/ skrčky, roznožky, přemety a letky přes koně či švédskou bednu.
Že dokonce dělali žáci v hupu na kruzích
nejen obraty, ale i výkruty! Že vyšplhali na
stromy v lese, že přes betonové patníky
přeskokem roznožmo „doskákali“ až do
Dolní Vsi.
Vážení rodiče, máme ve škole velký
výběr pohybových kroužků za symbolický
poplatek. Děti je mohou navštěvovat, aby
svá tělíčka trochu „promrskala“.
SK
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Předvánoční
pečení perníků
V sobotu 26. 11. uspořádala místní skupina ČČK tradiční předvánoční
pečení perníků. Účast byla nad očekávání hojná, přišly děti všech věkových
kategorií, ty menší v doprovodu maminek nebo babiček. Od 14 hodin jsme
začaly tvořit. Z tašek vytáhnout válečky,
podložky, vykrajovátka a jde se na věc.
Práce šla pěkně od ruky. Letos nám přišla poradit paní Švajdová, která dokáže
z perníku vykouzlit umělecká díla. Věřte
tomu, že se děti nenechaly ani trochu
zahanbit, protože některé nazdobené
kousky by ocenil i mistr cukrář.
Po upečení perníků přišlo na řadu
linecké těsto. To už pak jen slepit marmeládou a hotovo.
Hodně dětí odcházelo spokojených,
většina z nich taky sladkých. Ona totiž
marmeláda a cukrová poleva se pěkně
podepsaly na obličejích, kalhotách, vlasech... o mikinách a zástěrkách raději ani nemluvě. Každý z našich malých
cukrářů si odnesl svou výslužku.
Dík patří paní Věře a Aleně Divilovým, které nachystaly těsto a v neposlední řadě taky všem, kteří se staraly
o řádný průběh akce.
Naše výtvory jste mohli ochutnat
na mikulášské besídce a taky 23. 12.
u kapličky, kde jsme si společně zazpíváli koledy a popřáli si navzájem krásné
svátky vánoční.
Popelářová Hana

Listopad 2011
Drazí sponzorští rodiče,
posílám Vám mnoho pozdravů. Doufám, že jste zdraví.
Já i moje celá rodina se máme dobře.
Doufám, že i Vám se dobře daří.
Nyní studuji druhým rokem na vysoké škole. Studuji inženýrství elektroniky a multimediální komunikaci. Minulé
dva semestry se mi velmi dařilo. První
semestr jsem u zkoušek dosáhl skóre
94.4 % a ve druhém semestru 90.4 %.
Předměty ve druhém ročníku jsou jednoduché, ale zajímavé. V lednu budeme
mít zkoušky. Zapojuji se také do IEEC (institut elektrického a elektronického inže-
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Adopce na dálku
nýrství). Je to mezinárodní institut, který
poskytuje speciální vzdělání a aktivity,
které jsou spojené se studiem. Tento rok
jsem se zúčastnil mnoha soutěží s roboty a jsem členem Klubu robotů. Nemohl
jsem bohužel zúčastnit žádného pobytu
organizovaného CODP, kvůli mému školnímu rozvrhu a mnoha aktivitám. Bydlím
na studentské ubytovně asi 400 km od
mého rodného města.
Doma je vše v pořádku. Moje sestra
navštěvuje 6. třídu. Je velmi nadaná. Je
také velmi dobrá ve sportu. Vyhrála mnoho cen. Maminka i moje sestra mě velmi
podporují při mém studiu.

V Bengalure, kde studuji, máme velmi krásné počasí. Tento rok nám hodně
pršelo, takže nebudeme mít nedostatek
vody. Mými nejoblíbenějšími sporty ve
škole jsou volejbal a kriket. Hraji je každý den.
Na koleji, kde bydlím, máme pejska.
Je velmi roztomilý a přátelský. Doma
máme štěňátko.
Jsem Vám velmi vděčný za Vaši lásku. Děkuji Vám velmi mnohokrát za Vaši
podporu.
Chtěl bych Vám tedy popřát šťastné
Vánoce a úspěšný nový rok.
Děkuji Vám ještě jednou.
Srdečně
Váš Winston
FRYŠTÁCKÉ LISTY 1/2012

Vážení přátelé adopce na dálku, zveřejňujeme jeden z dopisů z Indie, které
došly do Fryštáku v podzimních měsících. Další si můžete přečíst na vývěsce
u nákupního střediska, kde průběžně
uvádíme stav letošní sbírky.
K 15. prosinci dosahuje konto na
adoptované děti v našem městě částku
téměř 22.000 Kč.
Všem adoptivním fryštáckým rodičům přejeme zdraví, pohodu a hodně
vzájemné lásky do nastávajícího roku
2012. Děkujeme všem přátelům za
milá vánoční a novoroční přání a zvláště
těm, kteří se zapomněli podepsat.
Organizátoři sbírky

Klub maminek

– LEDEN

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Pravidelné úterky od 9-11 hodin:
13. 1. Novoroční setkání, Tři králové.
10. 1. Léčba a prevence bolesti zad, SM systém, host: p. Cimburek.
17. 1. Při sněhové nadílce saňkování v Dolní Vsi (event. volné hraní v klubu).
24. 1. Beseda o záchraném projektu na ochranu podmořského světa,
host: pí. Mitáčková.
31. 1. Cvičení a zpívání pro děti, výroba tamburíny.
Tvoření pro širokou veřejnost
11. 1. • Středa od 17 h Pletení z pedigu s Magdou Plškovou, materiál zajištěn.
20. 1. • Pátek od 18 h Malování na sklo a keramiku, materiál zajištěn.

Vánoční koncerty
K tradičním fryštáckým kulturním
akcím už dlouhá léta patří Vánoční
koncert cimbálové muziky Prameny,
Praménku a Pramene pod vedením
primášky a umělecké vedoucí Vlasty
Kunstové. O svátku sv. Štěpána se
kostel svatého Mikuláše ve Fryštáku opět zaplnil těmi, kteří si přišli
zpestřit vánoční atmosféru zpěvem
koled. Vystupující děti i cimbálovka
svým milým vystoupením potěšily
a rodiče na ně mohou být hrdí.
Moc jim za to děkujeme.

Adventní koncert ZUŠ Morava 2011
Ve Fryštáku je začátek adventu spojen s koncerty ZUŠ Morava.
Když v roce 2004 začala vznikat tato krásná tradice, málokdo si dovedl představit, že nejenom vydrží, ale že bude mít rok od roku zvyšující se úroveň. Ti, kteří
přišli letos v neděli 27. listopadu (a jsou pravidelnými účastníky těchto koncertů)
moje slova určitě potvrdí.

Učitelé i žáci ZUŠ Morava opět připravili pestrý a zajímavý hudební program doplněný výstavou výtvarných
prací.
Po skončení koncertu všichni odcházeli spokojeni a naladěni na správnou
sváteční náladu. Ještě jednou moc děkujeme všem organizátorům, účinkujícím a také Vám divákům.
-pn-
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Važme si každého, který nás v životě obohatí
– ať už duchovně či hmotně.
Co přinese rok 2012?
Především nepříjemné zdražení ubytování i stravování a s ním i zdražení
oslav, svateb a veškerého sortimentu
na baru. Budeme se těšit, že dostavíme
nový výtah a hned začneme šetřit na
rekonstrukci sociálek, které jsou u baru
a následně v I. a v II. patře.
Z akcí bych připomněl tradiční dubnové setkání Mladých mamek s Kájou
Herbstem, květnové setkání se salesiány (to bude novinka, sjedou se kluci
z celé republiky, kterým je blízká spiritualita Dona Boska), Střapce, červnový
Disfest, prázdninové pobyty pro rodiny
s dětmi (polovina prázdnin je už zadaná), říjnový Lis a jarní a podzimní salesiánské exercicie.
Loňské Mikulášské trhy, které se
nyní jmenují farmářské, byly naše poslední. Nejsme žádní trhovci, náš stánek jsme postavili na přání pana starosty v roce 2005. Tehdy jsme nabízeli
dospělý a dětský punč, perníčky a Kosmičův bejlíz a jemelí. Nyní po 7 letech
musíme konstatovat, že to není naše
parketa. Příprava dá hodně práce a náš
dům je pořád plnější a plnější a příprava programů také spolyká mnoho času.
A protože jsme nezisková organizace,
máme naše ceny na hraně, aby se zaplatily energie, opravy a platy. Jsme přesvědčeni, že s naším punčem se ještě
někdy někde setkáte.

P. Ignác Stuchlý

Kronika oratoře (33.)
(školní rok 1940–41)
Ředitelem oratoře P. Alois Veselý.
Asistenti: pan Doležal, výpomocným
v neděli pan Škorpík a pan Hovorka.
Nový personál oratoře nastoupil
v polovici srpna po duchovních cvičeních. Byl zmenšen proti dřívějším létům
a proto bylo třeba, aby se dal horlivě
a s dobrou vůlí do práce. Během zbývajících prázdnin se pořádaly závody
v běhu i s překážkami a různé hry
s odměnami. Nastal školní rok. V oratoři nastal ruch, neboť přibylo oratoriánů, kteří o prázdninách vypomáhali na
poli nebo byli někde na prázdninách.
Hry krásně uspořádal přes prázdniny
dp. Bartušek, bohoslovec, který rád
vypomáhal o prázdninách v oratoři. Byl
zaveden velice krásný zvyk, totiž že
oratoriáni znalí, když přišli nebo odešli
z oratoře, pěkně pozdravili a podali ruku
představeným oratoře. Cestou domů se
stavili v kapličce, aby navštívili Ježíška
ve svatostánku a pomodlili se na různé
úmysly. Tento krásný zvyk se udržel po
celý rok.
8. září byla celá oratoř na pouti ve
Štípě, aby si vyprosila na P. Marii pomoc

Pozvánka

ŠMOULOVÝ PLES
V sobotu 14. ledna Vás zveme na
12. Disácký ples, tentokrát Šmoulí.
Počet míst je omezen naší kapacitou.
Předprodej vstupenek bude na baru
do středy 11. ledna. Potom se nevyzvednuté a nezaplacené vstupenky
dají do volného oběhu. Loni se sešlo od Vás 444 cen do tomboly. Hrát
bude Seskupení Ondry Svačiny.
Cena vstupenky je 80 Kč.

a ochranu na celý rok. 15. září ráno byla
oratoriánská mše sv. v kapli, na níž se
zúčastnilo mnoho oratoriánů. Celkový
průměrný počet oratoriánů na mši sv.
bývalo po čas roku kolem 80 – 90 lidí.
Tuto neděli začal katechismus. Byly
tři skupiny: I. skupina – měšťankáři,
II. skupina – obecná 3.-5., III. skupina
– 1.-2. obecná. Účast na katechismu
byla zaznamenávána kolečky červenými
a modrými na zarámované tabulce.
Červená kolečka značila, že byl na katechismu a modrá, že nebyl. Měšťankářů chodilo průměrně 30, z obecné také
asi přes 30 a těch nejmenších kolem
desíti. Horlivě se učili, neboť chtěli vyhrát na konečných katechismových závodech, které se pořádaly v divadelním
sále 11. května. Celoroční práce směřovala vlastně ke katechismu. Závody
se konaly za předsednictví p.inspektora
vldp. P. Stuchlého. Závodníci byli seřaděni podle skupin na velmi krásném vyzdobeném jevišti. Zkoušela je tříčlenná
komise pánů asistentů z ústavu. Mimo
této komise byl ještě jeden scrutabor
a jeden, jenž četl otázky. Průběh závodů
byl pěkný. Měšťanka měla 6 krásných
cen, obecná 5 a nejmenší měli 3 ceny.
Po závodech se závodníci s panem inspektorem fotografovali. Poněvadž závody byly pěkné, děvčata chtěla také
závodit, a proto měla v červnu závody.
Závodilo přes 100 děvčat.
Začátkem září se pomýšlelo též na
družiny. Byla ustanovena družina Panny Marie, kterou tvořili někteří chlapci
z loňských ministrantů a někteří, kteří
v družině nebyli spíš. Byli to chlapci
z II-IV. měšťanky. Dále byla družina Nejsvětější svátosti Oltářní. Cílem této družiny bylo: 1. dobře ovládat ministrování
a znát obřady mše sv. a sv. požehnání;
2. pokud možno často chodit ke sv. přijímání; 3. apoštolovat mezi kamarády
dobrým příkladem a slovem.
Družina pořádala ke cti Dominika Savia krásnou akademii. Obě družiny pak
spolu pořádaly závěrečnou akademii na
konci roku s pestrým programem. Na
památku dostali pěkný obrázek s myšlenkou Dona Boska.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Úkonem, jímž se Sázení v Rekordu
vsazené uzavře, je vyplnění čestného
prohlášení. Jako byrokraticky nepříhodná osoba se toho zhošťuji s velkou
měrou sebezapření (grrrr). Papír ale konečně dostává dostatečné množství
písmenkových kalorií, a mohu s ním tedy utíkat za Mirkem Dibelkou, fryštáckým farářem, který byl ochotný stvrdit
vše razítkem a svým podpisem. S úsměvem tak činí a my máme ve svém snažení vymalováno. E-mailem odesílám
prohlášení i pár fotografií dámám
z Nadace Partnerství a potom nás čeká
už jen příjemné posezení v občerstvovně.

Velké
a malé
sázení

Děkuji za blízkost, jakou jsme sobě
i stromkům (a keříku :-) projevili.
Honza

Malé sázení
října 28., 16. je tu sobí dup:
Třešnička čeká v balu jištěném pletivem. Nejenom víc hlav, ale i rukou si ví
rady. Místo rozkvétá lidmi. Je tu Anička
Zapletalová, Petra Chromčáková
s dceruškou, František Odstrčil, Miroslav Dibelka, manželé Šímovi, kluci
Končákovi s dědečkem a babičkou,
Jitka Běláková, Hanka Šimková s psím
doprovodem a k obrovskému překvapení dorazili také Věrka a František
Eliášovi! Ideový pachatel se vrací na
místo činu :-)
Drátěné mříže brzy neodolávají odhodlání osvoboditelů a třešnička se konečně ve svém může volně nadechnout.
Malá Peťka se sice zalekne velkého
úkolu, jehož se zhostí Samík, totiž určení, kam mají nahlížet větve, ale přišla
s maminkou stromek přivítat... Ještě
nějaký čas po výsadbě přemítám, proč
Samu zvolil větve směřující k habru, ale
pak mi to dochází. Filemon a Baucis!
Ještě že se máme od koho učit...
Stromek zasazený, nakrmený a napojený společnými silami, si v své jamce
lebedí, s tolerantním úsměvem si vyslechne pár slov na adresu Rekordu
a pak už přichází chvíle soutěžní listové
bojovky. Naši milí spolusázeči se stávají
členy čtveřic (vyjma dvojici pánů Odstrčila
a Dibelky) a vydávají se hledat čtverku
listů, jejichž obrázky mají na kartě. Vědí,
že na to mají 15 minut a 15 vteřin a že
vše se odehrává v blízkém okolí. Vítězem
se má stát každý, kdo listy z obrázku
správně pojmenuje a najde jejich skutečné kamarády. Není tedy nutno spěchat. Ani nestačím třiatřicetkrát mrknout a už ke mně utíká Samu! Jejich
skupinka to dokázala! Vše je v pořádku,

dokonce se nenechají zmást zažitým
pojmenováním kaštan a neomylně přicházejí s jírovcem. Jsou to holt šikulky!
Stejně jako všichni ostatní. Všichni soutěžící to zvládli! (A nebylo to zcela jednoduché – převislý buk by mohl vyprávět)
Jako odměnu si za listovou bojovku každá skupinka vysluhuje – tramtadadá! –
ne Fryštácké listy, ale poslední číslo
časopisu Čtyřlístek! Dobropřeji!
Jsme zase na místě. Zbývá popřát.
Aby se stromky měly čile k světu, rozsvěcely Potoky... Přidává se k nám Jitka
Červenková a Lamis Jabrová. Každý
bereme do rukou bublifuk a s vydechnutou bublinou něco v duchu stromkům
přejeme. Pro mě jde o jednu z nejsilnějších chvil obou dní... Paní Končáková
ještě váže kolem habříkova krku pro
souznějící zahřátí červenou čínskou šálku přání.

P. S. Dovolím se podělit o milou citaci
z e-mailu (z 3. listopadu; od Lenky Vodičkové z NaP) určeného všem účastníkům Rekordu, tedy i nám všem, kdo
jsme se jakkoliv na fryštáckých sázeních podíleli:
Milí stromoví přátelé,
HURÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, REKORD
PADL!! SPOLEČNÝMI SILAMI JSTE
VYSADILI 6910 STROMŮ NA VÍCE NEŽ
200 MÍSTECH NAŠÍ KRÁSNÉ ZEMĚ.
DOHROMADY VÁS SÁZELO 3892.
GRATULUJEME A DĚKUJEME!!!
P. P. S. V příštím roce bychom v sázení
rádi pokračovali. Pokusíme se na ně
vydělat. Těšíme se na Vás – bude-li nás
víc, nebudeme se bát... A jestliže se
Rekord uděje i za rok, vězte, že se do
něj může zapojit kdokoliv – třeba i ten,
kdo sází na své zahradě!

Koncert (Kašle miminka). Honem
uklidit nářadí a kvapem do knihovny.
Návštěvníci usedají na židle, křesílka
i štokrlátka a po chvíli zhasínáme nervózní zářivky. Dáváme prostor svíčkám.
Hlavní lampou je nám dýňová svítilna,
úterní dárek od dětí z družinky. Hrajeme
a pějeme. A tak lapám kolem letící radost z toho, že kluci, Ondra Svačina
a Kája Zlámalík, s hraním svolili a že
zase spolu kašleme... Přítomní mohli
přispět na školné Davida Raje, adoptovánka občanského sdružení Z kola ven,
zcela dle své libovůle. Po skončení koncertu mu věnovali 240 korun, které nato
předávám předsedkyni o. s. Hance Šimkové. Ruka podaná stromkům i lidem...
Kéž bychom tak mohli žít každý den,
každou vteřinu...
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K ZAMYŠLENÍ...
Dostáváte rádi anonymní dopisy? Jistě ne. První lístek do
schránky nám přišel v době letních prázdnin. V něm nás anonym
upozornil na štěkání našeho (v té době cca půlročního) štěněte.
Vzali jsme to vážně a udělali opatření k nápravě.
Dnes, tj. 16. 12. 2011 byl již anonym štědřejší a poslal ofrankovaný dopis na naši adresu (viz příloha). Vadí mu štěkot psa
a napadá nás, že týráme zvířata.
To už je i na nás moc. Každý problém se dá řešit, ale ne touto
cestou. Když si dal pisatel tolik práce zajít na poštu s dopisem,
proč se u nás nezastaví, když tak často kolem našeho domku
chodí? Slušní lidé mají u nás dveře vždycky otevřené.
Ještě maličkost. Kolem našeho domu chodí spousta lidí. Nevím, jak je možné, že pejsek štěká jen na někoho. Převážně jsou
to chlapci, kteří ho zbytečně dráždí. Nebudu popisovat jak, protože jejich chování se nedá nazvat slušným. Než bude „anonym“
pokračovat ve svých dopisech, ať prosím poučí své děti o přístupu ke zvířatům a je rád, že pes štěká a neumí mluvit.
Jsem na vozíčku a celé dny i s pejskem doma. Tak přijďte!
Helena Metelová

Půjdem spolu do Betléma – beseda v knihovně
Pokročilé roční období vysálo podvečeru jeho barvy a my se ve čtvrtek
15. prosince v knihovně sešli, abychom nastoupili do nejrychlejšího dopravního prostředku na světě a vydali
se do země, kde se narodilo Děťátko,
které změnilo mnohé. Tím prostředkem
byl otisk před nedávnem uskutečněné
cesty manželů Jany a Standy Skaličkových. Měl podobu slov, fotograﬁí,
videozáběrů, ale i vůní a chutí...
Vše zahájili zpěváčci v nás, kteří vyzývali k návštěvě Betléma. Přidali jsme
se tedy (vedeni ﬂétnou Jany – dcery) ke
Kubovi, Jankovi, Mikšovi i Vávrovi a otevřeli vrátka. Jaké to za nimi bylo?
Jana i Standa se střídali v průvodním slově, oči nám putovaly po mapách
a dotýkaly se dávných stejně jako mladších staveb, jež do dnešní doby vyrostly
na místech Ježíšova působení. Tisíciletí
se překlenovala k současnosti, k proměnám či neměnnosti života v oněch
končinách.
Příjemné bylo, že provázející své zážitky přibližovali pomocí oslovení vícera
smyslů. Výše zmíněný otisk tak kupříkladu nabídl chuť nápoje z granátového
jablka, datlí nebo vůni betlémku ze dřeva olivovníku...
Moc za to děkujeme
Jan Krčma.
Více fotograﬁí najdete na webu městské knihovny www.frystak.knihovna.cz
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PORANĚNÍ PYROTECHNIKOU
Petardy a dělobuchy vás mohou nejen popálit, ale také
Vám mohou roztrhnout kůži a nebo amputovat část těla,
případně způsobit popáleniny.
Proto předtím, než dělobuch odpálíte, zvažte, zda-li vám
případné následky za to stojí… Víte, jaká je první pomoc při
úrazech způsobených zábavnou pyrotechnikou?
Silvestrovské oslavy jsou dnem nejčastějších vážných poranění, které mohou končit až smrtí... Nejčastější příčinou
toho je ALKOHOL, protože opilý člověk má velmi zpomalené
reakce, je otupělý, také ztrácí soudnost. Petardy a dělobuchy
vás mohou nejen popálit, ale také vám mohou roztrhnout
kůži a nebo amputovat část těla. Proto, než dělobuch odpálíte, zvažte, zda-li vám případné následky za to stojí a hlavně
DÁVEJTE POZOR NA DĚTI !!!
KAZUISTIKA
Právě odbila půl noc a je Nový rok. Večer popíjela rodina
Novákových dobré víno. Všichni ( manželka,syn,dcera,babička, dědeček a pejsek ) se těší na krásný novoroční ohňostroj.
Vyjdou ven a začnou střílet, avšak panu Novákovi předčasně
vybuchne petarda v ruce. Urvala mu prsty na ruce. Nikdo
z rodiny netuší, co teď má dělat?
PRVNÍ POMOC
V případě, že manipulátor přijde o prsty, je nutné odtržené části najít a vložit do sterilního sáčku nebo ubrousku
(nebo do něčeho co máte po ruce). Existuje pak šance, že
dotyčnému prsty zachráníte – v některých případech je lze
znovu přišít. Zraněný prst nad ránou zaškrťte, aby nedošlo k
velkým ztrátám krve a okamžitě přivolejte záchranku! Jedná
se o amputaci, jde o velmi závažný úraz, který sebou nese
následky.Pokud již dojde k odtržení časti končetiny, zavolejte okamžitě záchrannou službu a začněte poskytovat první
pomoc. Zastavte krvácení tlakovým obvazem. Pokud zranění
stále krvácí, přidejte další obvaz – nikdy ten původní nesundávejte! Dále proveďte protišoková opatření: takzvané 5T.
transport – pouze lékařský, improvizovaný je vysoce rizikový
teplo
tišící prostředky – tablety proti bolesti NEPODÁVÁME
tekutiny – NEPODÁVAT, hrozí zvracení (můžeme pouze
lehce smočit rty postiženého, nebo vyplachovat ústa vodou)
ticho – stav pacienta nijak neovlivní (je vhodné zachovat
spíše klid a zavolat 155).
V některých případech (těžké popáleniny, hluboké řezné
rány, amputace) je nutné použít protišokovou polohu (hlava
a srdce je níže, než zbytek těla).
JAK SE CHOVAT K RANĚNÉMU?
Zachovat klid – to je hlavní zásadou pro jednání s raněným ! Nepanikařit – čím víc budete panikařit, tím víc hůř
bude postiženému. Je nutné mluvit /jednat pomalu, klidně
a s rozvahou!
POPÁLENINY
Vznikají krátkodobým působením vysokých teplot na kůži,
ale i dlouhodobým působením nižších teplot. Popálení tedy
vzniká působením slunečního záření, ohně, horké páry a plynů, dotykem horkých předmětů. Popáleniny vznikají i vlhkým
horkem – párou a horkými tekutinami. Takové popáleniny
nazýváme opařeniny. Závažnost popálenin je způsobena délkou působení a teplotou při popálení.

Popálení ohrožuje člověka na životě, když se rozvine šokový stav. Velmi nebezpečné je popálení dýchacích cest,
a může také dojít k celkové intoxikaci organismu a k infekci.
Přímé ohrožení života u malých dětí je při popálení 5-10 %
těla, u dospělých při popálení přes 15 % těla (samozřejmě,
že je také důležité, jak je popálení závažné). Jedno procento
je velké přibližně jako dlaň pacienta.
První stupeň popálenin se projevuje zčervenáním, zduřením a bolestivostí kůže.
Druhý stupeň se pozná podle toho, že jsou na popálenině
puchýře, kůže bolí a je též zarudlá.
Nejzávažnější třetí stupeň je typický nekrózou, přiškvařením, šedým, bílým nebo černým zbarvením kůže a tím, že
pacient necítí bolest.
PRVNÍ POMOC PŘI POPÁLENINÁCH
1. eliminujte zdroj popálení (než začnete podávat PP) oheň, rachejtle, hořící oděv atd..
2. sundejte oděv - však jen v případě, není-li přiškvařen!
3. chladit postižené místo (okomažitě) - nejlépe pod proudem tekoucí vody ,popřípadě polévejte popáleninu vodou
nebo ji ponořte do vody
4. nechladit úplně ledovou vodou (ideální teplota na chlazení je 8 stupňů Celsia)
5. po ochlazení ránu sterilně (ČISTĚ) zakryjte
PREVENCE VÝŠE UVEDENÝCH ÚRAZŮ
1. Nakupujte pouze zábavní pyrotechniku, která je legální,
je tedy opatřena návodem výrobce v češtině, který informuje
o skladování a bezpečném použití; je označena certiﬁkační
značkou českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
2. Vždy si pečlivě přečtěte návod a řiďte se jím!
3. S pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby
nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či k zapálení
střechy.
4. Nemiřte se zábavní pyrotechnikou na lidi!
5. Nepůjčujte pyrotechniku dětem!!!
6. Nemanipulujte s pyrotechnikou, když jste pod vlivem
alkoholu či drog!
7. Neodpalujte pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve!
8. Nepoužívejte pyrotechniku, která již jednou selhala!
9. Pokud se stanete svědky úrazu, zachovejte chladnou
hlavu a vzpomeňte si na tyto řádky!
Závěrem Vám přeji hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší
v novém roce. Pevně věřím, že nikdo z vás v předešlých dnech
nemusel řešit podobnou situaci.
Nikola Dorazínová
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Pojďte do toho s námi!
16. prosince jsme se zúčastnili zajímavé akce pořádané městem Fryštákem pro lidi, kteří jsou zapojení do veřejných aktivit, pro zaměstnance úřadu,
členy komisí nebo jen pro ty, kteří to
s městem myslí dobře.
Bylo to ideální místo, kde se setkávají lidé, kteří chtějí s těmi, kteří mohou.Ideální příležitost, jak při večeři
rozebírat plány do příštích let a probrat
úspěchy a neúspěchy v roce letošním.
Byli jsme zde poprvé, ale nelenili jsme.
S panem starostou a některými radními
jsme diskutovali o budoucnosti farmářských trhů i o chystané realizaci rekonstrukce místního náměstí. Měli jsme
radost, protože jsme získali alespoň
příslib, že vedení radnice zváží pravidelné konání farmářského trhu, i když
ve skromnějších dimenzích, než tomu
bylo v posledním půl roku. Hledali jsme
náhradní prostor v případě rekonstrukce náměstí i termíny čtyř velkých trhů
v roce 2012.
Rozebírali jsme také změnu legislativy v oblasti zdanění hazardu a provozu
výherních automatů. V této problematice radní ještě nemají jasno. Je však
zapotřebí prostudovat dopad nového
zákona. Přesto to pro občany Fryštáku
znamená naději dodat radním odvahu
k jednoznačnému zaujetí postoje, který
bude brát zřetel na morální, a nikoliv jen
ekonomické argumenty.
Vyhlídky s plánovaným sportovněkulturním festivalem Fair Play, který je
určen pro aktivní mladé lidi, jsou příznivé. Akce se bude konat pravděpodobně
na skalce „U žaby“ předposlední víkend
před ukončení školního roku, někdy kolem 16. června 2012.
Rádi bychom povzbudili všechny,
kteří chtějí ve svém okolí jakkoli působit či tvořit. Máte-li chuť, běžte do toho
už jen proto, že můžete rozšířit řady
hodujících na večírku, který za vás platí
město .
Tomáš a Jirka

NEBOJTE SE TANČIT!
Tančení dospělých a seniorů ve Fryštáku
má stále málo zájemců.
Učíme společenský tanec už osmý
rok. Začali jsme na Horňance a později
přešli k Žákům. Větší sál nám umožnil
přijat větší počet tanečních párů. Problémem jsou muži… neumí, nechtějí,
raději stráví večer u televizoru. Když už
se manželkám, přítelkyním podaří dotlačit svého druha na parket, je to úspěch
a prvotní nezájem se mění, dostaví se
první taneční úspěchy a partner je stabilizován.
Kurz tance je většinou dlouhodobá
záležitost, kurz sice trvá jen tři měsíce
na podzim /říjen-prosinec/ a tři měsíce v zimě /únor-duben/ ale časem se
tančení stává životním stylem, je to permanentní vzdělávání. Absolventi mají
společenskou průpravu, jsou si více
jistí sami sebou. Rozumí hudbě, znají
rytmus, poznají, který tanec by zatančili. Kdybych vše, co jsem vyjmenoval pominul, potom je velkou předností našich
večerů pohyb, druh tělocviku při hudbě,
který je z lékařského pohledu velmi
zdravý, šetrný a prospěšný i pro starší
generaci. V kurzu jsou páry 25-30 let,
nejsilnější skupinou jsou 40-60letí, ale
tančí i 70letí. A podotýkám, že se nemusíte bát.
Naučíme tančit všechny, učíme úplné začátečníky i pokročilé, učíme ve
čtvrtek, od 19 do 21,30 hodin, můžeme
pro začátečníky otevřít i taneční kurz od
17–18,30 hodin, nebo společně vybrat
jiný den.
Mnozí účastníci tančí už 5, 7 let…

Přijděte se na nás podívat, uvidíte
že se Vám to bude líbit, nový kurz bude
zahájen ve čtvrtek 2. 2. 2012! Magické
číslo!
Učit Vás bude seniorský taneční pár
mezinárodní třídy, TK Fortuna Zlín Dr.
Jiří Vavřička a Marie Schwallerová, porotce a trenér III. tř.
Nabízíme výuku dětí od 6–7 let
waltz, quickstep, polka, cha-cha, jive.
Připravíme novomanžele na taneční
svatební vystoupení.
Nabízíme individuální výuku společenského tance.

Kontakt: mob. 603 155 665
e-mail: j.vavricka@obalprint.cz.

Znamení Kozoroha
Sváteční vzduch voní Přehradní ulicí.
Měsíc je v nové čtvrti.
Vesele a bujně hvízdá severák.
Pod nohama vrže zmrzlý sníh.
Z nosu, úst srší bílý dech.
Sražený v jinovatku sedá na límec kabátu.
Za chvíli se zavěšuje i na obočí, vlasy.
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I zem je tuhá.
Je znamení Kozoroha.
Po téměř modré obloze vychází na malou chvíli slunce.
Z komínů, k tomu pomněnkovému nebi,
stoupá řídkým vzduchem bílá pára plynového topení.
Je to rytířský chochol oddychující domácí pohody.
SK
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Vítáme nový rok s nadšením

HRÁDEK

domov
pro osoby se zdravotním postižením
ve Fryštáku

Na každém konci je hezké to, že
něco nového začíná…
I tohoto citátu se drží hrádkovští
s nadšením a vstupují do Nového roku
stejně jako my všichni s očekáváním,
radostí, obavami i změnami. I nadále
budeme pro naše uživatele hledat cesty k sebeúctě, porozumění a platnému
členství v naší společnosti. Doufáme,
že se nám podaří ustát změny v životech
i zákonech s grácií a podaří se nám objevovat nové cesty a možnosti…
Někteří uživatelé budou trávit Nový
rok doma, jiní v naší vile spolu s ostatními. Ti s největší výdrží budou jako
tradičně pozorovat půlnoční hru světel a lidské veselí, přát si jednoduchá
přání… Jsou to totiž lidé, kteří se umí

radovat z každého prožitého dne a přicházejícího zítřka.
Děkujeme zároveň všem, kteří se
přišli podívat na naši Předvánoční tancovačku dne 16. 12. do DISu, kterou
organizovala jedna z nás - Pavlína Navrátilová s báječným konferenciérem
Jiřím Sadilou. Využili jsme této příležitosti k rozloučení s naší milou kolegyní
Libuškou Nedbalovou, které děkujeme
za léta práce pro Hrádek, jejíž osobnost
byla vždy pozitivně laděná a naprosto
úžasná.
Ke konci roku jako tradičně již patří
velké díky našim sponzorům – Město
Fryšták, Svaz žen, Singularisté, Hanák
– nářadí, Cupro Zlín, Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták, TJ Fryšták – oddíl kopané, Pneuservis – p. Maroňová,
ZŠ Fryšták, Proﬁma Effective, Marlin
s.r.o., Zlínský kraj, sl. Dorazínová, Rozruch o. s., Penam a. s., Drůbežárna Holešov, Wastex spol. s r. o., p. A. Bláha, Obal Print, DIS, Project Two s.r.o.,
Jednota Zlín – p. Kučera, Solartechnik
s.r.o. a děkujeme i všem těm, na které

V měsíci LEDNU 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Anna Bajerová
František Dlabaja
Vladislav Doležal
Jarmila Fecková
Marie Fialová
Petr Gargulák
Marie Hanačíková
Anděla Krajčová
Marie Kršáková
Marie Matulíková
Vladimír Orsava
Růžena Pekárková
Božena Provazníková
Josef Rafaja
Jiří Ševčík
Anděla Šlágrová
Emilie Zbranková

Blahopřejeme!
se v tomto výčtu nedostalo…
Stejně jako Vy nám, i my Vám držíme pěsti v dalším roce…
Světlana Šálková

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219
Za kompletní autovrak

vyplatíme 500 Kč
Autovrakoviště Třebětice
placená inzerce
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100 let spolkové činnosti včelařů
V našem kraji se včelařilo odedávna.
V těchto dnech je to 100 let, co se místní včelaři rozhodli založit vlastní spolek.
Údajů a materiálů z počátku činnosti
spolku je málo, z naší první včelařské
kroniky vyplývá, že v roce 1912 byl při
včelařském spolku v Lukově ustanoven
pobočný spolek ve Fryštáku. Prvním
předsedou byl Adolf Grmela (18811960) z Horní Vsi. Do činnosti spolku
a života včelařů výrazně zasáhla 1. sv.
válka, proto až v roce 1919 včelaři ve
Fryštáku podali okresnímu hetmanství
v Holešově žádost o schválení spolkových stanov. První oﬁciální schůze registrovaného samostatného včelařského spolku byla 12. ledna 1919, měl 49
členů a předsedou byl zvolen Jan Lang
z Horní Vsi. Od té doby došlo několikrát ke změně názvu spolku, obměnili
se funkcionáři ve vedení organizace
i členská základna, změnil se způsob
včelaření, typ úlů, ve kterých se včelaří,
i počet včelstev v našem regionu. Dnes
se náš včelařský spolek jmenuje Český
svaz včelařů, o. s., základní organizace Fryšták. Máme nyní 31 členů, kteří
k 15. 9. 2011 zazimovali 238 včelstev.
Významné jubileum je také potřeba
řádně oslavit, dát o sobě vědět ve svém
okolí. V listopadu jsme, pod vedením
zkušených učitelek Jitky a Pavly Hlavových z Vítonic u Bystřice pod Hostýnem,
uspořádali kurz medového pečiva. V pátek jsme se na učili zadělávat perníkové
těsto, vykrajovat a péct perníky různých
tvarů. V sobotu jsme se naučili připravit hmotu a kornoutky na zdobení i vlastní malování perníčků
různými technikami. Zájem

a účast byla veliká. Děti, maminky, babičky i někteří pánové se zapojili přímo,
jiní si prohlédli nazdobené perníčky
a obdivovali šikovnost účastníků kurzu.
V neděli „vytrvalci“ připravené perníčky
z 16 kg těsta zabalili a připravili pro včelařskou výstavu.
Tu jsme připravili koncem listopadu
pro širokou veřejnost v prostorách sokolovny. Potěšil nás zájem lidí o samotnou
výstavku i informace z oboru včelařství,
chovu včel a využití včelích produktů.
Návštěvníkům jsme ukázali pomocí
prezentací, promítaných ﬁlmů a různých
včelařských exponátů život včelstva,
práci včelaře, rozdíly mezi dřívějšími
a současnými způsoby včelaření,
včelí produkty a jejich zpracování či využití v běžném

životě. Domů si mohli návštěvnici zakoupit nazdobené perníčky z kurzu medového pečiva, med přímo od včelařů,
medovinu nebo svíčky z včelího vosku.
Velký ohlas měly fotograﬁe a kroniky,
mapující stoletou historii a činnost našeho spolku, ale také záběry na Fryšták
a okolí z balónu. Především děti obdivovaly živé včely s matkou v proskleném úlu. Velké poděkování patří žákům
z fryštácké školy za namalované obrázky. Návštěvníci měli možnost z nich
vybrat nejkrásnější. Jejich autorům
jsme v prosinci předali sladkou odměnu
v podobě perníčku.
Božího požehnání se včelařům dostalo v sobotu 26. 11. 2011 při mši
svaté, sloužené za zemřelé i žijící včelaře včelařského spolku ve Fryštáku
a okolí a za zdravá včelstva. Jako poděkování jsme panu faráři předali betlém
z nazdobených perníčků.
Vážení přátelé, milí spoluobčané,
od města Fryšták jste pro letošní rok
obdrželi kalendář s fotograﬁemi s včelařskou tématikou a mapující činnost
našeho spolku. Doufáme, že Vás touto
„malou kronikou“ potěšíme a také oslovíme další zájemce o včelaření.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří
se podíleli na zajištění naších oslav ke
stému výročí založení včelařského spolku, městu Fryšták i všem, kteří se našich
akcí zúčastnili nebo nás dlouhodobě
v naší krásné a pro přírodu i společnost
prospěšné činnosti podporují. Děkuji a
za včelaře Vám v roce 2012 přeji hodně
zdraví, pohody, štěstí a úsměvů. Včelařům do další stovky zdravá včelstva,
hodně medu a spoustu elánu.
Jana Hrabíková
ZO ČSV, o.s. Fryšták
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ŽIVÝ BETLÉM 2011
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci letošního
„Živého Betléma“. Především pak Městu Fryšták, pod jehož
záštitou se akce konala, dále hudebníkům, zpěvákům a hercům, kteří se už několik týdnů před Vánocemi scházeli a pilně
nacvičovali celý program. Dík patří také chlapům (z ﬁrmy Rudolf), kteří postavili na náměstí pódium a dalším, kteří sestavili betlémskou stáj. Zvláště ale děkujeme Vám všem, kteří
jste svými ﬁnančními dary přispěli do naší sbírky a podpořili
tak dobrou věc. Výtěžek z letošní akce činí zhruba 10 tisíc
korun a bude věnován Mateřské škole ve Fryštáku na nákup
hraček a didaktických pomůcek.

Jsou poselství, která přinášejí radost a světlo do našeho
života a to vánoční o narození Ježíše Krista k nim rozhodně
patří. Proto má smysl si tento příběh každoročně připomínat,
aby se nám vryl hlouběji do srdcí a aby jej slyšely i další generace.
Organizátoři fryštáckého „Živého Betlému“

Poděkování
Fryštácká farnost a organizátoři „Živého Betléma“ děkují
ﬁrmě Rudolf za zapůjčení pódia. Děkujeme také všem, kteří
se zapojili do této tradiční vánoční akce a v neposlední řadě
děkujeme i všem, kteří svými dary podpořili potřebné.

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Ondřejovsko – Fryšták
Vás zve na tradiční

MYSLIVECKÝ
PLES,
který se koná v sobotu 21. ledna
od 19 hodin v sále ZDV Fryšták.
K tanci a poslechu hraje skupina Orion
a v krbovně se představí cimbálovka.
Chybět nebudou ani zvěřinové speciality
a připravena je bohatá tombola.
Vstupné 120, - Kč.
Předprodej vstupenek v prodejně TIPSPORT
na náměstí Míru ve Fryštáku.
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