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Fryštácký okruh 2013
V sobotu 29. 6. 2013 v 10 hodin dopoledne byl
za rachotu téměř 30 motocyklů obklopených kouřem
ze spáleného benzínu odstartován 1. ročník jízdy
historických motocyklů pořádaný
1. Fryštáckým spolkem motocyklistickým.
Celá kolona odstartovala z areálu nové hasičské
zbrojnice na okružní jízdu Fryštákem.
Dokončení na str. 7
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 16/2013/VI ze dne 12. 6. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje předložené znění Zadávací dokumentace vč. Výzvy k podání
nabídek na akci „Samosběrný čistící
vůz a čelní odmetací kartáč“.
• RMF schvaluje seznam oslovených
ﬁrem ve věci veřejné zakázky na akci
„Samosběrný čistící vůz a čelní odmetací kartáč“.
• RMF schvaluje komisi pro otevírání
obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek (jakožto jeden společný
orgán), a to v tomto složení: J. Fjurášek,
spol MYLAND, s. r. o., Praha ; Náhradník - Bc. D. Hyšpler, spol MYLAND, s.
r. o., Praha; V. Filák, Fryšták; Náhradník - B. Konečný, Fryšták; R. Vyskup,
Fryšták; Náhradník - R. Dupal, Fryšták;
Ing. M. Kasala, Fryšták, Náhradník Ing. J. Košák, Fryšták; Ing. P. Dohnal,
Fryšták; Náhradník - P. Ševčík, Fryšták.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 17/2013/VI z 28. 6. 2013 (výběr)
• RMF bere na vědomí doporučení Komise bytové, sociální a pro rodinu při
Radě města Fryštáku ve věci zajištění
stání pro kola v objektu školního dvora
a ukládá Ing. P. Dohnalovi prověřit možnost umístění stojanů mimo areál školního dvora základní školy.
• RMF bere na vědomí žádost manželů
R. a E. Šiřinových, nájemců bytu A/241
v objektu na ul. nám. Míru, Fryšták,
o vynětí znění obsaženém v závazku
manželů, které jim ukládá povinnost
předání hotovosti městu („kauci“) - viz
smlouva ze dne 21. 12. 2012 a trvá na
všech plněních vyplývajících z platně
uzavřené smlouvy.
• RMF bere na vědomí informaci starosty o sdělení výše ceny nájmu ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
i odpověď starosty na výše uvedené
sdělení, a odkládá své rozhodnutí do
doby vyjádření ŘSD ČR k navrhované
ceně nájmu.
• RMF bere na vědomí nabídku spol.
DIMATEX CS, spol. s r. o., Stráž nad Nisou, ve věci poskytnutí pozemku města
pro umístění kontejnerů pro potřeby likvidace textilu a ukládá Ing. P. Dohnalovi neprodleně předložit srovnání nabídek ﬁrem poskytujících služby v oblasti
likvidace textilu.
• RMF svěřuje s platností od 1. července 2013 Odboru technického hospodářství Městského úřadu Fryšták působnost rozhodování o uzavírání smluv
o nájmu hrobového místa, urnového
místa a nik na veřejném pohřebišti
(hřbitově) města Fryštáku.
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• RMF s platností od 1. července 2013
pověřuje Ing. V. Doleželovou, referentku Odboru technického hospodářství
Městského úřadu Fryšták, uzavíráním
a podpisem smluv o nájmu hrobového
místa (urnového místa či niky) na pohřebišti (hřbitově) města Fryštáku.
• RMF s platností od 1. července 2013
odnímá působnost uzavírání smluv
o nájmu hrobového místa (urnového
místa či niky) na pohřebišti (hřbitově)
města Fryštáku Odboru správy Městského úřadu úřadu Fryšták včetně pověření podpisu smluv pro Ing. M. Kasalu.
• RMF schvaluje záměr výměny telefonní ústředny a pověřuje Ing. P. Dohnala
a Ing. M. Jaška zabezpečením poptávkového řízení za účelem zajištění této
výměny včetně nastavení telekomunikačních poplatků města s možností zapojení zřízených městských organizací.
• RMF schvaluje výpůjčku části městských pozemků p. č. 28 – ost. plocha,
silnice, o výměře do 20 m², k. ú Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, a část poz.
p. č. 67 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře do 8 m², a p. č. 106 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře do
15 m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli K. Gyuriscekovi, Fryšták, za
účelem vybudování sjezdů na ul. Hornoveská a Komenského.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a K. Gyuriscekem, Fryšták, na výpůjčku části měst. pozemků p. č. 28, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, a část p.
č. 67 a 106, oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za účelem vybudování sjezdu
na ul. Hornoveská a Komenského, na
dobu určitou 2 let, s výpovědní lhůtou
tři měsíce, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF neschvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 258 – zahrada,
o výměře do 200 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, žadateli K. Černému, Zlín, a to
z důvodu využívání pozemku pro potřeby včelařství.
• RMF bere na vědomí žádost J. a Z.
Jurčíkových, Fryšták, o prodej části
měst. pozemku p. č. 383/30 – ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře
do 200 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a ukládá Ing. J. Košákovi
projednat tuto žádost v Komisi stavební
při Radě města Fryštáku.
• RMF uděluje souhlas žadateli J. Kunetkovi, Zlín, s využitím části měst. pozemku p. č. 147/14 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 56 m²,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, ke zřízení ob-

časné staveništní skládky, a to na dobu
určitou 2 let, a ukládá Ing. P. Dohnalovi
vydat tento souhlas včetně stanovení
podmínek využití.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 383/1 – ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře
85 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadateli J. Šebíkovi, Fryšták, za
účelem rozš. zahrady u novostavby RD.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a J. Šebíkem, Fryšták, na výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 383/1, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem
rozšíření zahrady u novostavby RD, na
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, současně
vydává souhlas s provedením lehkého
demontovatelného oplocení, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
pracovní smlouvy uzavřené mezi městem Fryšták, a E. Kocourkovou, Fryšták,
za účelem výkonu práce uklízečky a zajištění chodu prádelny v Domě s byty
pro důchodce Fryšták, kterým se původní výše úvazku nově stanovuje na celý
úvazek a původně sjednaná doba trvání
pracovního poměru se nově stanovuje
na dobu neurčitou od 1. 7. 2013, a to
v rámci samostatné neúřednické funkce zařazené do odboru technického
hospodářství a pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku
č. 1 pracovní smlouvy mezi městem
Fryšták, a F. Zapletalem, Fryšták, za
účelem výkonu práce správce objektu Domu s byty pro důchodce Fryšták, kdy
se původně sjednaná doba určitá nově
stanovuje na období od 1. 7. 2013 do
31. 12. 2013, samostatná neúřednická
funkce zařazená do odboru technického
hospodářství s platností od 1. 7. 2013,
a pověřuje starostu podpisem příslušného dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o odpovědnosti podle ust. § 252 a násl.
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění, mezi městem Fryšták,
a E. Kocourkovou, Fryšták, s účinností
od 1. 7. 2013, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje znění Dohody o poskytnutí osobní a věcné pomoci v rámci
krizového řízení města Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření Dohody č.
01/2013 o poskytnutí osobní a věcné
pomoci mezi městem Fryšták, a Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták,
na poskytnutí pomoci při mimořádných
FRYŠTÁCKÉ LISTY 8/2013

událostech a krizových situacích ve
městě Fryšták, a to na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Dohody č.
02/2013 o poskytnutí osobní a věcné
pomoci mezi městem Fryšták, a Základní školou Fryšták, na poskytnutí
pomoci při mimořádných událostech
a krizových situacích ve městě Fryšták,
a to na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Dohody č.
03/2013 o poskytnutí osobní a věcné pomoci mezi městem Fryšták, a J.

Němcem - Jídelna penzionu pro důchodce, Fryšták, na poskytnutí pomoci při
mimořádných událostech a krizových
situacích ve městě Fryšták, a to na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF schvaluje uzavření Dohody č.
04/2013 o poskytnutí osobní a věcné
pomoci mezi městem Fryšták, a Domem
Ignáce Stuchlého SKM o. s. Fryšták, na
poskytnutí pomoci při mimořádných
událostech a krizových situacích ve
městě Fryšták, a to na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu podpisem této dohody.

• RMF schvaluje uzavření Dohody o provedení práce v rozsahu do 300 hodin
mezi městem Fryšták, a následujícími
uchazeči: Krajča J. - Fryšták, Maňásek
J. - Fryšták, Mikulík D. - Fryšták, Petráš
P. - Martinice, Šebík M. - Fryšták, Dohnal P. - Fryšták, Bradávka J. - Fryšták,
Barbořík D. - Fryšták, za účelem výkonu pomocných obslužných prací v úseku technických služeb v době od 1. 7.
2013 do 31. 8. 2013, a pověřuje starostu podpisem těchto dohod.
• RMF schvaluje Směrnici města Fryštáku č. 3/2013 zavádějící kontrolní mechanismy mezi účetními daty a daty do
něho vstupujícími.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 05/2013/VI ze dne 24. 6. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 24. 6. 2013 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 5/2013.
• ZMF schvaluje Závěrečný účet města
Fryštáku za r. 2012, a to s výhradami
uvedenými ve Zprávě č. 246/2012/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Fryšták za rok 2012.
• ZMF schvaluje opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, uvedených ve Zprávě č. 246/2012/
KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Města Fryšták za rok 2012.
• ZMF schvaluje podání písemné informace - zprávy o plnění přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků KÚ
ZK, a to do 30 dnů od schválení Závěrečného účtu města Fryštáku za rok
2012, a ukládá Ing. M. Jaškovi zajistit
toto podání.
• ZMF schvaluje neuplatnění postihu
a sankcí vůči odpovědným osobám,
protože nedošlo k žádné ﬁnanční újmě
města Fryštáku.
• ZMF schvaluje ke dni 25. 6. 2013 zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 281/1 – trvalý travní
porost, o výměře do 240 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, žadateli M. Ditmarovi, Olomouc, za cenu ne nižší než je
cena znal. posudku, s podmínkou úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku a návrhu na vklad žadateli,
a uzavření přís. kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost fy DASTIN, s. r. o., Fryšták, o prodej městského pozemku p. č. 487/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 212
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, souhlasí se záměrem prodeje
předmětného pozemku a ukládá OSMM
zajistit neprodleně znalecký posudek za
účelem stanovení ceny v místě a čase

obvyklé.
• ZMF neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 255/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
cca 50 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,
žadateli M. Jaškovi, Zlín.
• ZMF schvaluje ke dni 25. 6. 2013 záměr prodeje nově odděleného městského pozemku p. č. 323/120 – zast. plocha, o výměře 1 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli P. Slaměnovi, Fryšták
a M. Slaměnovi, Fryšták, za cenu znaleckého posudku, s podmínkou úhrady
geometrického zaměření, znaleckého
posudku a návrhu na vklad žadateli,
a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Dolní Ves, R49, Jb 194,
193, přel. NN“, umístěného na pozemku p. č. 89/1, v k. ú. Dolní Ves, 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 ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Dolní Ves, R49, Jb 139,
136, přel. NN“, umístěného na pozemku p. č. 334, 335, 337 a 338, vše k. ú.
Dolní Ves, ob. Fryšták, za cenu věcného
břemene podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
„001030002666 Fryšták, p. Dolanský,

rozšíření sítě NN“, umístěného na pozemku p. č. 902/18, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, za cenu věcného břemene
podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podp. této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
„001030002666 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 č.
1011C13/25 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták, a Českou republikou - Státní pozemkový úřad, Praha, ke stavbě
„Fryšták-Dolní Ves, Kanalizace Vylanta“, umístěné na části pozemku p. č.
202/1, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene. Celková
výše bude stanovena na základě geodetického zaměření skutečného rozsahu věcného břemene po dokončení
stavby, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu mezi městem
Fryšták, a Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, p. o., ke stavbě „Silnice II/490:
Fryšták, průjezdní úsek, I. etapa“ umístěný z části na městských pozemcích
p. č. 345, 336/32, 336/60, 336/61,
621/3, 295, 378, 423, 273/2, 466,
474/10, 516, 568/1, 572, 2/1 a 2/2,
vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí informaci o. s.
Fair Play o výpůjčce kotelny.
• ZMF bere na vědomí informaci o řešení situace ZUŠ Morava ve Fryštáku.
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S L O V O S TA R O S T Y
Na vysvětlenou dodávám, že usilujeme o nápravu, zejmé-

Vážení spoluobčané!

Jednání valné hromady jakožto vrcholného orgánu společnosti mělo všem akcionářům (těmi jsou zejména obce
a města) přinést podrobné a hodnověrné informace o stavu
společnosti k 31. 12. 2012 – tedy hlavně o podnikatelské
činnosti, o stavu jejího majetku za r. 2012, o podnikatelském
plánu na léta 2013 až 2018 se základním výhledem až do
r. 2034!!!, kdy přestane platit stávající tzv. provozní smlouva, uzavřená mezi VaKem Zlín a tzv. strategickým partnerem,
o účetní závěrce či výsledku auditu a podobně.
Bohužel však musím konstatovat, že ani po zhruba pětihodinovém martyriu jsem se jako oﬁciální zástupce nemalého
akcionáře (naše město vlastní cca 2,6 % hlasovacích práv)
i přes přehršli „zajímavých“, barevně jistě zdařile ztvárněných
materiálů nedozvěděl faktické odpovědi na tak zásadní otázky, jako jsou např.: proč na Zlínsku platíme za vodu nejvíce
– jaké byly plánované a skutečné položkové kalkulace cen
vodného a stočného od r. 2000 do r. 2012 (mimo jiné byl
slibován jen růst „o hodnotu inﬂace“), jaké je přesné znění
posledního (již šestnáctého) dodatku provozní smlouvy mezi
VaKem a strategickým partnerem, jak je možné, že naše ﬁrma, tedy VaK Zlín, jejíž základní kapitál činí 1,030 mld. korun!!!, má v důsledku zavedení provozního modelu zisk pouze
5,7 mil. Kč, avšak strategický partner, jehož základní kapitál činí jen a pouze 115,6 mil. korun, pak generuje zisk ve
výši cca 90 mil. Kč (strategický partner přece vstupuje do
mateřské společnosti, aby právě ona prosperovala, nikoli naopak…!!!), dále pak jak „výnosné“ je vlastnictví akcií VaKu
pro jejich majitele (jaké je zhodnocení majetku měst a obcí),
jaké zdroje VaK tvoří za účelem budoucího odkoupení technického zhodnocení, jak může VaK fungovat, když má – dle
výroční zprávy – jednoho (ano – slovy jednoho) zaměstnance
+ volené orgány, tj. představenstvo a dozorčí radu, a nebo
kde jsou slibované dotace na ﬁnancování nové či opravované
infrastruktury či jak reaguje vedení společnosti na probíhající
soudní spory (důsledky pro VaK)…
Jen připomínám – jak jistě víte i z jiných informačních zdrojů – že naše město vede se spol. Vak Zlín soudní spory, neboť
se zastupitelstvo domnívá, že tzv. provozní model, zavedený
v souvislosti se vstupem tzv. strategického partnera v r.
2004, byl prosazen protiprávním postupem, je nestandardní
a pro města, obce, ale i občana nevýhodný. Město Fryšták
tedy soudně napadá především ty skutečnosti, za jakých
podmínek (a že vůbec) došlo k nevýhodnému prodeji části
majetku VaKu Zlín (např. strojní vybavení, kanceláře apod.,),
a současně zpochybňuje pronájem infrastruktury, tj. hlavně kanalizace, vodovody atd., kdy příjem z tohoto pronájmu
(značně podhodnocený) je de facto příjmem jediným (a pro
VaK tudíž nedostatečný). Pro město Fryšták je také nepřijatelné, že se VaK Zlín vzdal bez odpovídající protihodnoty vodárenského monopolu na své infrastruktuře. Vodu potřebuje
každý a náš VaK Zlín tak měl zaručený odbyt svých dodávek,
zaručené příjmy a možnost tvorby zisku. Tohoto monopolu
a zaručených odbytů se však vzdal, a nyní z nich proﬁtuje jiná
soukromá společnost.
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O maximálně otevřený přístup k objektivním informacím
o společnosti tak, aby obce a města jako akcionáři mohli společnost řídit s péčí řádného hospodáře;
O narovnání parametrů stávajícího provozního modelu, tj.
posílení pozice VaKu – zejména pak o úpravu výše nájemného, vyvážení práv a povinností smluvních partnerů, ale také
o sanaci škody vzniklé v důsledku nevýhodného prodeje části
podniku (dle znalce možná škoda dosáhla výše nejméně cca
149 mil. Kč), a dále také o změnu stanov společnosti právě
ve prospěch obcí, a to i těch malých;
O náhradu za znehodnocení akcií obcí a měst, přičemž
toto plnění má jít na vrub spol. Veolia;
Vážení spoluobčané, jsem si plně vědom, že zmapování
a „polidštěné“ zpřístupnění situace ve společnosti VaK Zlín,
a. s., na malém prostoru je velmi složité, ve svém příspěvku
jsem se snažil alespoň zjednodušeně naznačit jádro problému, nazíráno z pohledu našeho města. Pokud má kdokoliv zájem o další informace z této oblasti, je možno nahlédnout na
internetové stránky nejen některých zainteresovaných měst
a obcí, ale třeba také na adresu www.vodarenstvi.com.
Ze zasedání valné hromady si však, vážení spoluobčané,
přece jen nějaké poznatky odnáším, a to:
a) že představenstvo a dozorčí rada spol. VaK Zlín asi nepovažují za důležité majitelům společnosti, tedy akcionářům
v působnosti valné hromady, na cokoliv adekvátně odpovídat
(na zasedání jsem např. několikrát požádal o podání vysvětlení, předložení materiálů – bezúspěšně, nepomohly ani podané protesty);
b) že společnost VaK Zlín je díky zavedení provozního
modelu, který je v důsledku – dle mého názoru a dnes již
i rozhodnutí soudu – špatně uzavřených smluv ﬁxován do roku
2034, dnes bohužel jen a pouze formálním subjektem, který
je ekonomicky nesoběstačný, a naopak plně závislý na tzv.
strategickém partnerovi;
c) že je tedy nutno – z pohledu výše uvedeného – v nápravě vzniklého stavu aktivně pokračovat i nadále…
S přáním příjemného prožití zbývajícího léta

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Mgr. Eva Malíšková nabízí

VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ
v Lukově
angličtina, francouzština, němčina
dopolední, odpolední i večerní výuka
individuální i skupinová výuka
•••
Info: 739 677 389
Termín: do 8. 9. 2013

placená inzerce

V těchto žhavých letních dnech se alespoň ve zkratce
zmíním o záležitosti, která takříkajíc rovněž patří ke stále
horkým tématům významně se dotýkajícím nejen naší samosprávy: Mám na mysli situaci ve společnosti Vodovody
a kanalizace Zlín, a. s., dále jen „VaK“. V červnu t. r.
(18. 6.) se konala řádná valná hromada této společnosti,
jejímž akcionářem je i město Fryšták.

na:
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ VE FRYŠTÁKU
Město Zlín zahájilo 1. 4. 2013 dvouletý projekt „Komunitní plánování sociálních
služeb ve Zlíně“, ﬁnancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR, navazující na obdobný předchozí projekt. Jednou z novinek je určité
zapojení se několika okolních obcí – Fryštáku, Sazovic, Želechovic nad Dřevnicí, Lípy
a Lukova. Zatímco tedy možná někteří z občanů Zlína tuší, co to komunitní plánování
je, pro občany Fryštáku je to spíše velká neznámá. Pokusme se tedy tento pojem
velmi stručně přiblížit, a to s využitím podkladů MPSV ČR.
Co to je obecně komunitní plánování?
Metoda, umožňující zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného
života na úrovni obce, kraje, která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz na:
- zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká,
- dialog a vyjednávání,
- dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.
Zkušenosti s praktickým používáním některých principů komunitního plánování
existují v ČR především v ochraně životního prostředí, tvorbě strategických rozvojových plánů obcí, programů prevence kriminality atd.
Co to je komunitní plánování sociálních služeb?
Jedná se o komunitní plánování, využívané již konkrétně pro plánování oblasti
sociálních služeb.
Metodou lze na úrovni obcí, krajů, plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly
místním speciﬁkům i potřebám jednotlivých občanů.
Jde o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení
v oblasti sociálních služeb.
Cílem komunitního plánování sociálních služeb je
- posilovat sociální soudržnost komunity,
- podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců
i skupin.
Jaký má komunitní plánování pro obec přínos?
Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje
tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění
v obci.
Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje.
Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití.
Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální
odlišnosti.
Zvyšuje efektivitu investovaných ﬁnančních prostředků, protože je vynakládá jen
na služby, jež jsou potřebné.
Komunitní plánování má svá pravidla, fáze, zásady, do takových podrobností
však na tomto místě nepůjdeme.
Město Fryšták není, a ani v dohledné budoucnosti zřejmě nebude, poskytovatelem sociálních služeb a služeb, poskytovaných na jeho území je nyní minimum.
Přesto město určité zkušenosti s touto oblastí má. A to z doby působení penzionu či později tzv. chráněného bydlení. Dnes bylo již toto bývalé zařízení sociálních
služeb změněno na bytový dům, ale město již například muselo v této souvislosti
komunikovat s pečovatelskou službou. Někdy také musí řešit situaci konkrétního
občana s některým z domovů pro seniory. A zkušenosti se sociálními službami mají
samozřejmě také jednotliví občané, kteří již některou z těchto služeb zajišťovali pro
sebe či svého rodinného příslušníka.
Přestože Město Fryšták nemá výraznější roli ve sféře sociálních služeb, zdá se
užitečné využít možnost (bezplatného) zapojení do zlínského projektu. Už proto, že
ten má poněkud širší zaměření a vedle sociálních služeb se věnuje např. i problematice rodiny. Efekt pro naše město by mohl být dvojí. V rozšíření zkušeností díky
účasti zástupce města (Ing. Osoha, předseda komise bytové, sociální a pro rodinu)
na projektu. A zejména v získání podnětů od občanů při setkání, které proběhne
zřejmě 25. 9. v 16.00 ve školní jídelně. O tomto setkání vás budeme ještě výrazněji
informovat před jeho konáním.

Reakce na článek
Tomáše Černého „Co bych udělal,
kdybych chtěl kandidovat v příštích
komunálních volbách“.
Vážený pane Černý, nejsem příznivcem vyřizování si účtů přes média „Fryštácké listy“, ale bohužel se
musím ohradit proti Vašemu nepříliš
skrytému „rýpnutí“ ve FL č. 7, kde
jste mimochodem nadhodil, cituji: „Já
mít krámek na náměstí a být členem
zastupitelstva, tak se o to (řešení parkování na náměstí) rvu jako lev“.
Jen pro Vaši informaci, jsem se
vyjadřoval k problematickému parkování na náměstí ve Fryštáku již v roce
2007, ještě jako soukromá osoba
a následně v roce 2011, již jako zastupitel. V roce 2011 byl z mé strany
zastupitelstvu při veřejném zasedání
předložen příspěvek, včetně doložené
petice, podepsané občany náměstí
ve Fryštáku, v níž bylo navrženo konkrétní řešení problematické situace
parkování na náměstí ve Fryštáku. Ve
FL 4/2013 jsem reagoval na článek
týkající se revitalizace náměstí a současně s tímto článkem jsem předal na
MÚ ve Fryštáku k vyvěšení na úřední
tabuli města, kopii svého příspěvku
z roku 2011, včetně připojené petice
(samozřejmě bez podpisů občanů).
K prosazení návrhu, týkajícího se
zlepšení situace s parkovacími místy
na náměstí, jsem ze své pozice udělal myslím maximum.
Doporučuji Vám tudíž, dříve, nežli
někoho slovně napadnete, ověřit si
veškerá dostupná fakta.
Pavel Ševčík, zastupitel města

POZVÁNKA
Vojenské sdružení rehabilitovaných Armády České republiky a Rada
Zlínského kraje Vás srdečně zvou na
výstavu nazvanou

JARO JIŽ MÁ
ČTYŘICET PĚT,
která se uskuteční 5.–30. 8. 2013
v sídle Zlínského kraje
v 21. budově (3. patro).
Vernisáž s průvodním slovem
představitele ZK proběhne v pondělí
5. 8. 2013 od 9.30 h.
Expozici si můžete prohlédnout
každý všední den od 9 do 16 hodin.
Odborný doprovod expozicí se
uskuteční vždy v pondělí, ve středu
a v pátek.
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REAKCE NA ČLÁNEK PANA Mgr. PAVLA NÁŠELA
Vážení spoluobčané,nic jiného než
dezinformace jsem nečekal, opět mně
vedení města nezklamalo.Chtěl bych,
jenom doporučit panu Mgr. P.Nášelovi
,že je třeba si přečíst zápis celý a ne jenom pár vět vytrhnout z kontextu zápisu tohle mohu brát,jako populismus ze
strany vedení města.Vést stále spory o
tom, kdo má či nemá pravdu je úsměvné a demotivující.Dovolte mi, Vážení
předložit Vám skutečný zápis z jednání
zastupitelstva,který vy občané ve Fryštáckých listech nikdy nenajdete. Zápis
s připomínkami zastupitelů a pana starosty města:
Připomínky zastupitelů: R. Vyskup
upozornil na rozsah skládky, která limituje kvalitu pozemku, navíc deponie, by mohla být více rozvrstvena do
stran – větší využitelnost pro případného kupce. Ing. J. Košák připomněl, že
přes dotčený pozemek vede kanalizace, v sousedství je krajská komunikace. P. Ševčík se nedomnívá, že prodej
pozemku je nyní akutní. Totéž potvrdili i V. Filák a B. Konečný. B. Konečný
dodal, zda je město v situaci, že chce
prodávat pozemky, vždyť např. město
nevyhovělo žádosti Ing. Miklové z Vítové. R. Vyskup opakovaně naznačil, že
je možné prodat pozemky nejlépe jako
celek, i při celkové nižší ceně město
netratí, neboť vyřeší problém s odstraněním skládky. V. Filák upozornil, že na
pozemcích jsou věcná břemena – starosta upřesnil, že zde jsou vedena kanalizační tělesa. Ing. J. Košák zdůraznil, že je nutno zvážit, za jakým účelem

je žádost podána – jde o zkulturnění,
rekultivaci pozemku. Starosta sdělil, že
vzhledem k požadavku na osázení pozemku je – dle jeho názoru – nemožné
uvažovat ani o případné výpůjčce pozemku, popř. pronájmu, neboť by nutně
muselo jít o dlouhou ﬁxaci doby nájmu,
což by, na rozdíl od běžných výpůček či
pronájmů, znamenalo absolutní omezení dalšího nakládání s pozemkem, pokud by tedy město chtělo být dobrým
smluvním partnerem, jak se od něj
očekává. Mgr. P. Pagáč a Mgr. P. Nášel
upozornili, že záměr na prodej příslušných pozemků!!! je zveřejněn již víc než
rok, což svědčí o skutečné „atraktivitě“
těchto pozemků, tedy velký zájem o ně
není, a proto se tato skutečnost musí
v ceně zohlednit. P. Ševčík se dotazoval, zda by nebylo možné případnou
deponii z pozemku odvážet průběžně,
např. 5 let. Starosta připomněl, že primární byl zájem města prodat dva!!!
stavební pozemky podél dnešní MK za
účelem získání nových občanů města,
proto by se při projednávání odprodeje
tzv. spodního pozemku mělo toto zohlednit. Proto navrhl variantu prodeje
obou!!! stavebních parcel (o vým. cca
700 m² každá, tedy celkem cca 1400
m²) za cenu zveřejněnou v záměru, tj.
1.000,- Kč/m², přičemž zbývající tzv.
spodní pozemky by mohly být součástí
případné transakce, kdy by byla cena
symbolická – odchylka od ceny obvyklé
je odůvodnitelná ušetřenými náklady
na likvidaci dočasné deponie. V. Filák upřednostnil takového zájemce

o koupi pozemků, který koupí - pokud
možno - všechno. B. Konečný znovu
zdůraznil variantu prodeje pozemků
za účelem výstavby 2 nových RD, kdy
dojde i k navýšení počtu obyvatel města.S těmito názory se ztotožňuji.Nyní
zdůrazňuji já,jak je možné, že mě pan
Mgr.P.Nášel osočil z toho že nešlo
o dva pozemky nýbrž o jeden a ve
svých připomínkách několikrát zdůraznil slovo pozemků!!! Tak mě napadá,
kdo vlastně z nás chybně informuje občany města Fryštáku. Jako lidovec, by
měl psát pravdu. Hledání pravdy, bývá
většinou velmi složité a obtížné.Existují případy,že někteří ji nenajdou ani do
smrti.Vážení, je zcela zřejmé,že p.Filák,
jako správný hospodář byl ochoten
podpořit variantu zveřejněnou v záměru 1000,-Kč/m².Můj názor je neměnný
a konzistentní to jsem několikrát uváděl
neprodávat..Pokud nás koalice přehlasuje prosím, jsou za to zodpovědní, ale
znovu opakuji s patřičným ziskem!!!Závěrem Vážení spoluobčané, se mi naskýtá zcela trefně použít slova písně
Tomáše Kluse“Pánu bohu do oken“:Za
co pane bože za co trestáš tenhle prostý Fryštácký lid,za co pane bože za co
nechals nás napálit,za co pane bože za
co za čtyři roky v pr..li za co pane bože
za co chceš abychom ve Fryštáku trpěli!!!Přeji Vám všem konečně hodně sluníčka určitě si ho zasloužíme a zároveň
více pozitivních informací.
Vlasťa Filák
(Texty neprošly redakční úpravou)

OPRAVA KOMUNIKACE U FRYŠTÁKU
Fryšták, Horní Lapač • Se zdržením u semaforů na částečné uzavírce musí počítat od začátku července 2013 motoristé na silnici II/490 mezi obcí Horní Lapač a městem
Fryšták. Vozidla o hmotnosti přes 7,5 tuny budou toto místo
muset objíždět až přes Holešov, Machovou a Otrokovice. Výsledkem ale bude ještě v tomto roce rekonstruovaný úsek
délky 3 048 metrů vozovky.
„Stavební práce na silnici II/490 mezi Horním Lapačem
a Fryštákem začaly 1. července a podle uzavřené smlouvy
se zhotovitelem budou ukončeny do konce letošního října,“
informoval Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje zodpovědný
za oblast dopravy.
„Motoristé vědí, že silnice mezi Horním Lapačem a Fryštákem, s výjimkou 900 metrového průtahu osadou Žabárna,
který je nový, už nutně potřebovala opravu. Do této investice za téměř 30 milionů korun se můžeme pustit díky dotaci,
kterou jsme získali v rámci 34. výzvy na předkládání projektových žádostí Regionálního operačního programu Střední
Morava. Evropské peníze pokryjí asi 70 procent uznatelných
nákladů,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing.
Bronislav Malý.
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/490 v úseku
od mostu ev. č. 490-008 u Horního Lapače po začátek měs-
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ta Fryšták, vyjma průjezdního úseku místní části Žabárna,
v celkové délce 3 048 metrů. Spočívá ve sjednocení šířkového uspořádání, sanaci krajů vozovky a obnově a zesílení
obrusných vrstev. Součástí stavby bude oprava odvodnění
silnice pomocí silničních příkopů, úprava sjezdů a nájezdů na
okolní nemovitosti, obnova svislého i vodorovného dopravní
značení. Stavba je rozdělena na dva stavební úseky: Horní
Lapač - Žabárna (1 630 m) a Žabárna - Fryšták (1 418 m).
V prvním úseku je důležité, že bude provedena úprava nepřehledného horizontu snížením nivelety vozovky ve výškovém
oblouku, což zde významně zvýší bezpečnost silničního provozu. Mezi Horním Lapačem a Fryštákem budou dále rekonstruovány propustky a opraven most ev. č. 490-009.
Zhotovitelem stavby je ﬁrma OHL ŽS, a. s., Brno. Smluvní
cena činí 29 245 089 korun (vč. DPH).
Po dobu stavebních prací bude v celém rekonstruovaném
úseku platit částečná uzavírka pro vozidla do hmotnosti 7,5
tuny. Po dobu stavby zde budou zřízena dvě pracovní místa,
kolem kterých budou automobily projíždět střídavě v jednom
jízdním pruhu. Provoz bude řízen světelnou signalizací. Pro vozidla s hmotností přes 7,5 tuny zde bude platit úplná uzavírka;
objízdná trasa je stanovena přes Holešov, Zahnašovice, Machovou, Otrokovice, Zlín.
Zdroj: kr-zlinsky.cz
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Fryštácký okruh 2013

Rozšíření silnice mezi
Otrokovicemi a Zlínem

Dokončení ze str. 1

Po první zastávce u Lepy, kde proběhla kontrola odpadlých součástek
vyjeli jezdci směrem na Žabárnu, kde
nám bylo poskytnuto zaprášeným jezdcům občerstvení místními obyvateli,
za což jim patří velký dík. Po dotažení
uvolněných šroubů a výměně několika
svíček jsme dojeli do Lukovečka a poté
na Žabu.
Po celou dobu vyjížďky přálo jezdcům dobré počasí a štěstí v podobě
dobře fungujících strojů. Cíl fryštátského okruhu byl u hasičské zbrojnice, kde
na vyčerpané ale štastné jezdce čekalo
občerstvení a zhodnocení celé akce.
Ač se nejednalo o závod v pravém
slova smyslu, všemi bylo konstatováno,
že vítězem byl každý, koho jeho stroj dovezl až do cíle, poněvadž stáří většiny
strojů se pohybovalo kolem 60 let.
Velké poděkování patří v prvé řadě
všem odvážným mužům na historických strojích za jejich vytrvalost a odvahu účastnit se jízdy, městu Fryšták
a starostovi města Lubomíru Doleželovi za podporu a záštitu celé akce, SDH

Fryšták za poskytnutí prostor hasičárny, Pavlovi Ševčíkovi za výborný guláš
a Honzovi Vaškovi za zajištění odvozu
pro případ poruchy některého ze strojů.
Motocyklistickému sportu zdar!
Za spolek
Libor Sovadina a Oldřich Petřík

Od čtvrtka 18. července mají řidiči možnost využívat nově zrekonstruovaného a rozšířeného úseku
silnice I/49 mezi Otrokovicemi a Zlínem-Malenovicemi.
Tento úsek navazuje na již dříve
dokončené části a společně tak tvoří
ucelený čtyřpruhový průtah mezi centrem krajského města Zlína a Otrokovicemi. Investorem stavby v délce
2,153 km, která přišla na 531,5 milionu korun bez DPH, bylo Ředitelství
silnic a dálnic České republiky. U příležitosti zprovoznění nového úseku se
v Malenovicích uskutečnila slavnostní
akce, které se zúčastnili ministr dopravy Zdeněk Žák, zástupci investora, zhotovitelů stavby, Zlínského kraje
a města Zlína. Zlínský kraj na akci
reprezentovali hejtman Stanislav Mišák, jeho statutární náměstek Jaroslav Drozd a radní pro oblast dopravy
Jaroslav Kučera.
Zdroj: kr-zlinsky.cz

Dvoudenní hudební dýchánek – FRYŠTÁCKÝ MALÝ SVĚT
Občanské sdružení Z kola ven pořádá 14. ročník hudebního festivalu
Fryštácký malý svět. Akce se uskuteční v pátek 23. 8. a sobotu 24. 8. na
fryštáckém farním dvoře.
Co říci o tomto festivalu? Za ta
léta, kdy jej na stránkách Fryštáckých
listů vždy v tuto dobu inzerujeme, už
bylo vše řečeno a vše mnohokrát zopakováno. Přesto dovolte pár obecnějších slov:
Přestože se náš festival prezentuje jako multižánrový, typický rádiový střední proud zde nezaslechnete.
Zklamán by byl rovněž ten, který by
očekával vesnickou tancovačku stylu
pivo, pivo, panák, pivo. Takže už víme,
co ne. Ale co tedy ano? Ve ﬁnančně dosažitelných vodách
česko-slovenské hudební scény se snažíme pro Fryšták lapit ty nejpozoruhodnější hudební úlovky, přičemž měřítkem
nám není jejich komerční úspěch, ale nápaditost, energičnost
a síla jejich projevu. Kromě toho se pokoušíme festival zatraktivnit rovněž divadelními představeními (pro děti i pro dospělé) a doprovodnými akcemi (dětský koutek, bazárek, hry
a workshopy), čímž festival zpravidla získává pohodovou, letní
atmosféru.
Z interpretů, kteří v sítích Fryštáckého malého světa uvízli
letos, vyzdvihněme především plzeňskou folk-punkovou kapelu Znouzectnost, jejíž archaicky našláplé, mysticky šibalské
tří... no dobře, abych chlapcům nekřivdil čtyřakordovky zaručeně udělají posluchačům dobře. Druhým váženým (nikoliv
vážným) hostem bude extravagantní brněnský „banjoband“
Poletíme? – mnozí z Vás jistě máte v dobré paměti jejich předpředloňskou koncertní smršť na DISfestu, která je tou nejlep-

ší reklamou na jejich letošní fryštácké
vystoupení. Třetí lahůdku v letošním
programu – bluesmany ZVA 12-28
Band ze Zvolena – spojuje se dvěma
výše jmenovanými kapelami nadhled,
humor a radost, se kterými své písně
prezentují. Ke všemu jsou tito chlapíci, v jejichž čele stojí úctyhodným chraplákem zpívající oživlý strašák do zelí
Norbert Červenák, navíc vynikajícími
muzikanty.
Kromě tohoto exkluzivního „zboží“
nabídne festival ty nejzajímavější kusy
z domácího, řekněme zlínsko-fryštáckého rybníčku. Mezi nimi zmiňme jak
osobité vzdušné folk-disco Listolet,
dvojici nenapodobitelných fryštáckých
uskupení Tři tuny a Láska, dále se na festivalu setkáte s Kájovou kapelou, Francem Alpou, ženskou kapelou Vytíženy,
slavičínským HUPem a dalšími mladými nadějnými /starými
beznadějnými/ regionálními chuťovčičkami.
Návštěvníci festivalu se mohou rovněž těšit na dvě divadelní představení – v sobotu ve 13:00 na náměstí uvede divadlo Hvizd svoji hru pro děti s názvem Jak šel knír do světa.
V sobotu v podvečer se pak můžete těšit na pozoruhodné
autorské divadlo Anička a letadýlko, úzce spjaté s hudební
skupinou Jablkoň.
V programu se snažíme myslet rovněž na děti, pro něž je
kromě divadelního představení připraven také dětský koutek
a další doprovodný program.
Více informací schrastíte na www.malysvet.info. Bude
nám potěšením, když se rozhodnete dorazit.
Za o. s. Z kola ven
Marián Končák
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SLYŠELI JSTE UŽ O LESNÍ ŠKOLCE?

Ano, máte pravdu, rostou v ní stromy ale v té naší s nimi rostou i děti :-)
A protože se stěhujeme poblíž – na Velíkovou – chtěli bychom se představit.
Občanské sdružení Na Pasece jsme
založili loni v létě, protože nás nadchla
idea lesních mateřských škol (LMŠ) a
poblíž Zlína žádná iniciativa tohoto charakteru neexistovala. Hlavní činností
O.s. Na Pasece je sdružovat a pracovat
s rodinami, dětmi a mláděží, kteří preferují zájem o ekologii, přírodu, zdravý životní styl, alternativní přístup k životu.
V duchu této ﬁlosoﬁe nabízí naše
sdružení:
Celodenní pobyt pro děti od 3 do 6
let v Rodinném klubu Na Pasece – lesní
školce.
Dopoledne v lese – pro maminky (tatínky, prarodiče...) s dětmi do 4 let.
Příměstské tábory pro předškolní
děti.
Akce pro rodiče s dětmi.
Přednášky a workshopy zaměřené
na enviromentální problematiku, zdravý
životní styl a řemesla.
V současné době působíme ve Zlíně, ale od září 2013 se přesunujeme
na Velíkovou, kde se nám naskytla příležitost úžasného zázemí a okolí, které
nám umožní maximálně podle našich
představ naplňovat a uskutečňovat
myšlenky pedagogiky LMŠ.
Jako základna nám poslouží malinký
zděný domeček se dvěma místnostmi,
kuchyňkou, sociálním zařízením a hlavně velkou zahradou, kde se budeme
moci vyřádit. Založíme si záhonky pro
potěchu oka, nosu i mlsného jazýčku,
neopomeneme samozřejmě kompost.
Vybudujeme si hmatový chodníček,
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hmyzí hotel, překážky v přírodním stylu, pískoviště a přístřešek, abychom
domeček mohli využívat opravdu jen
v krajním případě :-). A na co se děti i my
těšíme nejvíce? Že si vybudujeme malý
zookoutek, kde na nás budou každý den
čekat ovečky, králíci, morčata, ptáčci či
jiní kamarádi. Jako hlavní „učebny“ budeme využívat krásné velíkovské lesy
a louky, už se těšíme na tu opravdovou
divočinu :-) oproti současným, přece jen
městským lesům.
V tomto prostředí budeme moci dětem nabídnout možnost přímého pozorování přírody (fyzikálních, chemicých,
biologických … jevů), výsledků své
vlastní práce, uvědomování si důležitosti šetrného přístupu k přírodě. To však
neznamená, že děti vychováváme jako
malé tarzany :-), nabídneme jim také
umělecké a kulturní zážitky, řemesla
i výlety.

A cože nás to nadchlo? Co od nás
můžete čekat?
Základní myšlenkou LMŠ je výchova
a vzdělávání dětí v přírodě a s přírodou,
většinu (průměrně až 80 %) času tráví
děti celoročně venku. Mohou tak využívat přírodu jako moudrou učitelku k nenásilnému rozvoji po všech stránkách
- fyzické, psychické i sociální. Hra v přírodním prostředí s přírodními materiály
umožňuje mnohem lepší rozvoj fantazie
a kreativity. Uzavřené učebny nahrazuje
loukou nebo lesem; místo lavic a stolů
nabízí pařezy; umělé hračky a pomůcky nahrazuje nepřeberným množstvím
přírodnin, které dle fantazie mohou být
hudebním nástrojem, skládankou, psací potřebou, hračkou...
Různorodé přírodní prostředí rozvíjí
skvěle hrubou motoriku, umožní dětem
zkoumat a zvládat své tělesné hranice
a zbytečně neriskovat. Pobyt na čerstvém vzduchu a volný pohyb podporuje
rozvoj imunity a zdraví obecně, otužuje
dítě po stránce fyzické i psychické.
Při vzdělávání je kladen důraz na
vlastní prožitek - děti nesbírají informace jen z knih a obrázků, ale vše si mohou „ošahat“ všemi smysly a vyzkoušet
na vlastní kůži. Pedagogický a výchovný přístup je založen na oboustraném
respektu pedagoga i dítěte – to neznamená nedávat dětem hranice, naopak
hranice a pravidla jsou potřebná, jen je
důležité jakým způsobem je stanovíme.
Děti pobývají v malé a věkově různorodé skupince (max. 12 dětí), kde se
lépe učí sociálním dovednostem – samostatnosti, komunikaci, spolupráci,
respektu a toleranci.

Pokud je Vám blízký náš pohled na
svět a chtěli byste Vašim dětem dopřát
blízkost přírody piště, mailujte, volejte
… rádi Vás u nás uvítáme! Více o nás
se dozvíte na www.napasece.net
Bc. Lucie Ištvánková,
místopředsedkyně sdružení
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Vítání dětí
Vážení rodiče, tatínkové a maminky,
milí hosté, vítám vás na Městském úřadě ve Fryštáku. Sešli jsme se, abychom
přivítali vaše děťátko - největší dar, jaký
jste kdy mohli dostat - mezi nejmladší
občánky našeho města.
Tato slova několikrát za rok slyší rovněž děti z mateřské školy, které tuto významnou rodinnou událost obohatí pěkným kulturním vystoupením – pásmem
písniček a básniček. Se zájmem si děti
prohlíží a těší se na závěr obřadu, kdy
je mohou pohoupat v kolébce. Chtěla
bych všem dětem a jejich maminkám,
které mi se zajištěním akce pomáhají,
poděkovat.
Věřím, že dětem i jejich rodičům se
tento slavnostní akt líbí a budou se
ve Fryštáku vždycky cítit opravdu jako
v místě, kde jsou doma.
Alexandra Hochmajerová
učitelka MŠ

Na fotograﬁi: Marika Vaculíková, Sára Holíková, Veronika Sušilová, Adéla Koutná, Ondřej Marek, Petra Chromčáková, Nela Jančíková a Matěj Koutný.
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IN PRINCIP ERAT VERBUM – na počátku bylo slovo

HYMNA MATEŘSKÉ ŠKOLY
My jsme děti z Fryštáku,
ve školce jsme rády.
Hrajeme si, zpíváme,
my jsme kamarádi.
Scházíme se každý den,
hry a zpěv nás baví.
Někdy také cvičíme,
chceme býti zdraví.
Na vycházky také jdem,
když je venku krásně,
ale když je škaredě,
učíme se básně.
Po obědě dobré je
aspoň chvíli pospat.
Spánek ten nás posílí,
zjistily jsme mockrát.
Domů, kam se vracíme
jdeme všechny rády
i když v naší školičce
máme krásné mládí.
Tuto hymnu složil pro děti z fryštácké mateřinky pan František Záloha. Děti ji zpívají na melodii písně
„Nestarej se ženo, má“.

Přítomnost starých lidových tradic znamená zdravý vkus národa. Tam, kde
není pro tradice pochopení, dochází k zesurovění mezilidských vztahů. Lidové
tradice by měly být nesmrtelné. Proto, dokud lidé nezapomenou, stavme rychle
mosty! Stejně to jsou už jen citové stupnice, ale přece jen vodítko k bývalému
stylu života, ke kořenům. Měla by nám být milejší světluška s vlastním světlem
v srpnové noci, vůně mateřídoušky a jehličí, než postupně podléhat přetechnizovanému životu.
Členové Rozruchu ve Fryštáku chtějí vrátit kulturní národní bohatství, jaké
zde bylo kdysi. Chtějí ozdravit kořeny
našeho kraje, protože jsou přesvědčeni, že kdo roste z lidových moudrostí,
pranostik, zvyklostí, písní – roste do
celého člověka.Proto mají zájem, vrácením těchto lidových tradic, svázat kytici
soudržnosti našich spoluobčanů. Myslíme si, že kdo se zajímá o lidové zvyklosti, obohacuje i vlastní myšlení a chce
této činnosti jste mohli, vážení přátelé,
i v dnešní uspěchané době vyjádřit ravidět při posledních farmářských trzích,
dost ze života a optimisticky ji předávat
které byly obohaceny o Dětský folklorní
dál. Jinak – hledáme pramenitou vodu,
festival, na kterém vystupovalo deset
aby alespoň krůpěj ulpěla na příští gedětských souborů z dalekého okolí, ale
neraci.
i z Fryštáku. Byla to krásná mozaika baPrvní počin byl dán před několika
revného, kulturního zážitku. Bylo to polety, když se v únoru vyrojilo po Dolnohlazení na duši. Byla to pýcha, že něco
veské ulici hejno pestrobarevného průtak půvabného dovedou naše děti pod
vodu masek, za ozdobeným koňským
vedením zanícených vedoucích. Byla to
povozem s připevněnými rolničkami rozradost, že nás ve Fryštáku navštívila
todivného tvaru, které cinkaly do smíchu
krása, nejen regionálního bohatství.
účastníků masopustního veselí. PokraA tak mohu uzavřít toto poselství.
čováním bylo stavění máje, jeho káceOpravdu bylo na počátku slovo, ale za
ní, mikulášské nadílky pro děti. Dalším
tím slovem následovaly stovky a stovky
významným krokem bylo znovuzahájení
obětavé práce. Výsledek? Zatím vynikadětského souboru Fryštáček, vystupojící!
vání na různých festivalech. Vyvrcholení
SK
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představení „Mrazík“. Nebylo to nic jednoduchého dát znovu dohromady všechny kulisy, kostýmy a přizpůsobit toto představení venkovnímu prostředí, a proto
věříme, že si tuto zimní pohádku rádi připomněli i všichni, kteří ji již viděli. Kocuranští nezůstali pozadu a oživili pouťový
program příchodem medvědáře s „hrozivým“ medvědem a rozdáváním pravých
pouťových koláčků. V tento prosluněný
den si mohli dospělí zchladit svou žízeň
dobře vychlazeným pivem a také si dát

Přijela k nám pouť!
V tomto duchu se nesl další ročník již
tradiční akce „Vítání prázdnin“. A co patří na každou správnou pouť? Střelnice,
cukrová vata, potulní kejklíři, kočovné
divadlo a dokonce pravý řetízkový kolotoč. Tohle všechno a ještě mnohem víc
si mohli užít děti i dospělí předposlední
červnový víkend ve sportovním areálu
v Lukovečku. Děti se dostatečně vyřádily na Aladinově nafukovací skluzavce
a řetízkáči.
Přátelé z „Domu dětí a mládeže Astra“ ve Zlíně přivezli na ukázku zajímavá
zvířátka jako je leguán a kdo měl odvahu, mohl si vyzkoušet potěžkání živého
hada, ti menší si pohladili a pochovali
ochočeného králíčka a morče. Zážitek
přinesli také koníci z Dobrotic, kteří děti
povozili a děti se také o nich něco dozvěděly.
Každý si mohl nechat pomalovat obličej k nepoznání od našich šikovných
kreslířů. Odpoledne zpestřila svým vystoupením taneční dvojice skupiny „S Dance Studio Starlight Zlín“. Své kejklířské
a žonglérské kousky předvedl Jirka Sadila se svými pomocníky, v jejichž programu nechyběla ani akrobatická jízda
na vysokém jednokole. V tombole čekaly
na naše malé účastníky hodnotné výhry.
Protože se letošního „Vítání“ zúčastnila
také naše spřátelená obec Kocurany,
která letos slaví 900 let od svého založení , připravili jsme jim jako dárek reprízu
našeho (snad úspěšného) divadelního
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něco k zakousnutí například speciality
z grilu nebo tradiční uzené maso a kabanos z udírny a děti zase kofolu a oblíbený
párek v rohlíku. Celý večer nám zpříjemnila svou muzikou country skupina „Pěšáci“, při které jsme si mohli zazpívat
i zatancovat. Noční zábavu zpestřilo ještě jedno krátké vystoupení našich ochotníků, tentokrát svérázným pojetím baletu
„Labutí jezero“. Věříme, že se malí i velcí
hosté dobře pobavili a užili si příjemný
den. A co plánujeme příští rok? Nechejte
se překvapit!
L. J.
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„Koupaliště“
Určitě každý z nás, v tomto parném
létě, chce osvěžit tělo někde v bazéně.
Ne všichni ho mají doma. A tak se jede
na koupaliště. Nejblíže Fryštáku je Lukoveček se svou hasičskou nádrží. Pro
nás, obyčejné lidi, koupaliště. Voda
čistá, prostředí hezké, záchody čisté,
spousty známých, tak proč toho nevyužít.
Nevím, zda na „koupák“ do Zlína (či
jinde) chodíte zdarma. Jistě ne! V Lukovečku nemají „vstupné“. Přesto si
myslím, že do kasičky by jim návštěvník
měl přispět nějakou korunou na čistící
prostředky, na údržbu... Nemají placené pracovní síly. Lidé zde dobrovolně
brigádničí pro dobro a spokojenost nás
všech. Prosím, aby se nad touto výzvou
občané Lukovečka nepozastavovali.
Je to můj osobní názor!
SK

Á ešče se zpívá…
Parné nedělní odpoledne bylo jako
stvořené pro poslech příjemné hudby
a naše zpívání. Právě 23. června 2013
v 15 hodin zazněly v jídelně Základní
školy ve Fryštáku libé tóny CM Prameny
a dětského souboru Pramének pod vedením paní Vlasty Kunstové, které svým
výkonem potěšily nejedno srdce.
Pořad příhodně humornou formou
moderoval Ing. Jan Černek, který také
hlídal posluchače, zda správně zpívají.
„Tato strana musí více přidat.“ Dokonce si s sebou přinesl motivační nástroj,
rákosku. A výsledkem při zpěvu společných písní byla dokonalá souhra publika
s účinkujícím souborem.
Na programu byly autorské písně,
které znáte z CD, dále oblíbené písně ze
Slovácka, Slovenska, Valašska a také
verbuňky a čardáše. Děti doprovázely
pěvěckým a tanečním vystoupením, jež
bylo natočeno na jaře letošního roku
pro televizní vysílání a nyní vstupuje na
televizní obrazovky.
Příjemným oživením bylo i vystoupení dítěte s maminkou či tatínkem
v podání Novákových, Černekových,
Pa-zderových a Škabrahových u písně
Co to tam šupoce. Nejmenší šestiletá

NAD KAŠAVŮ...
je nová turistická stezka. Náš Klas se rozhodl, že se s ní seznámí. A tak jsme
2. 7. v počtu 10 lidí vyrazili autobusem do Kašavy. Že má ta stezka 17 km, nás
neodradilo – vybrali jsme si jen tu část, kterou zmůžeme. Začali jsme stoupat
stezičkou do kopce a odměnou nám byla pod lesem krásná vyhlídka u „Fišerky“.
Odtud jsme pokračovali kolem „Vinohrádku“, kde se kdysi neúspěšně začínal
stavět kašavský kostel. Tady jsme pochopili proč. Za dalším kopečkem jsme narazili na poslední zastavení vyřezávané křížové cesty. Ten, který tu křížovou cestu
vyřezával, je současný mladý umělec z tohoto kraje. Pustili jsme se dolů k začátku
této křížové cesty. Šli jsme stinnou lesní cestou, poznávali jsme stromy, novinkou byl pro některé z nás, javor klen. Cestou nás doprovázel bzukot včel a pod
lesem voňavá, barevná louka plná bylin, které už jen tak neuvidíte. Že jsme šli
opačně, proti směru, nám vůbec nevadilo, protože jsme chtěli zakončit náš výlet
v cukrárně u Šarmanů, což se nám také podařilo. Zkrátka, celé to odpoledne bylo
vydařené, vždyť jsme si tam naplánovali i další náš výlet.
Za KLAS A. B., foto J. O.
houslistka a zpěvačka se ujala role primášky, kterou bezchybně přesvědčivě
zvládla a sklidila patřičné ovace.
V rámci tohoto setkání se uskutečnila výstava obrazů pana Ladislava Šestáka, která vnesla poetickou atmosfréru
a doladila tak příjemný kulturní zážitek.
Akce se konala pod záštitou starosty města pana Mgr. Lubomíra Doležela.
Všem zúčastněným děkujeme za
příjemnou atmosféru a přízeň, která
nás velmi potěšila a my všichni jsme se
snažili podat ten nej nej výkon. Těšíme
se na další společné setkání při našich
písních.
Za FoS Prameny Mgr. Julie Dlabajová

Dětský den u myslivců
Myslivci z Fryštáku Dolní Vsi, splnili svůj slib a připravili na tento den
pro děti svých příznivců soutěže,
atrakce a občerstvení.
Přestože v tento den probíhalo
v okolí mnoho akcí pro děti, bylo sobotní odpoledne pěkné a bohaté.
Přišlo mnoho dětí, které se zajímají
o přírodu a zvířata. To považujeme za
klad a úspěch i počátek růstu dalších
pokračovatelů a přátel přírody, lesa
a myslivosti.
Na další ročník se již teď všichni
myslivci těší, s pozdravem Lesu zdar!
MS Fryšták – Dolní
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Pečujte o to, abyste vždy jednali z principu víry,
ne kvůli lidským citům.
Don Bosco
6. prosince se chovanci zúčastnili ve
farním kostele slavné zpívané latinské
mše svaté, při které proběhla sbírka na
dům. Odpoledne nadílka pro oratoriány.
Velcí oratoriáni sehráli jednoaktovku
Na operační židli, malí němohru Brusič
a chovanci jednoaktovku Ukradená
husa. Všech podělených bylo 90.
V předvečer svátku Neposkvrněného početí Panny Marie se konala v divadle akademie s tímto programem:
Pochod / Neposkvrněná a sv. Jan
Bosko / K 8. prosinci – K. H. Borovský /
Salve Regina, sólo V. Řihovský / Valčík
/ Ku chvále Neposkvrněné – Jaroslav
Vrchlický / Krásná jsi, Maria – sólo /
Příležitostný dialog / Pochod
Ranní společnou mši svatou v 8 hod
sloužil P. Antonín Dvořák. Před polednem přijetí nových členů do družin Nejsvětější svátosti a Sv. Aloise. V divadle
drama Na březích cizí řeky. Večer opakováno pro dospělé. Účast jak odpoledne, tak i večer, veliká. Před večerním
divadlem byla ještě recitována báseň
a proneseno úvodní slovo ke svátku Neposkvrněné.
16. prosince začátek vánoční novény. Letos měli promluvy páni asistenti.
Krásně se zhostili svého úkolu.
23. prosince skončilo školní vyučování a nastaly svátky vánoční. Vyučování začalo až 28. prosince.
24. prosince úklid a zdobení ústavu.
Večer v 18.30 novéna a v 19 hod štědrovečerní večeře. Nálada byla pěkná.
Nejveselejší byli primáni. Po večeři se
zpívaly krásné koledy a vydala se vánoční pošta. V divadle bylo veselé pobavení při vánočním stromku, tombola
až do 23.30 hod, kdy jsme se šli připravit na půlnoční.

Kronika ústavu (10.)
školní rok 1936–37
Na půlnoční nás mile překvapil orchestr, který poprvé účinkoval v kapli.
Většího lesku dodaly dva nové reﬂektory. Mše svaté se zúčastnil také bývalý
chovanec Václav Dvořák, toho času svobodník.
Na sv. Štěpána sehráli naši chovanci veselohru o třech jednáních: Sbohem,
osobo podřízená. Hrálo se odpoledne
i večer. Návštěva veliká. V neděli 27.
prosince nás navštívil František Rochla,
náš spolubratr, t.č. četař aspirant. Byl
mezi námi několik dní.
Vánoce v oratoři: na Štědrý den bylo
otevřeno od 14 – 17 hod. Ve 20.30 hod
se otevřela oratoř pro dospělé. U vánočního stromku proběhla besídka, tombo-

la, čaj a zákusky. Přítomní se zúčastnili
půlnoční mše svaté. Na Narození Páně
byla pro školní mládež besídka s tombolou ve velké oratoři. V neděli 27. 12.
odpoledne byl zakončen pingpongový
a šachový turnaj a rozdělily se výhry.
Naši velcí oratoriáni sehráli jednoaktovku „Dva koktaví“. Vyšlo vánoční číslo
oratoriánského věstníku.
31. prosince jsme zakončili starý rok požehnáním ve farním kostele
a pak proběhl v divadle silvestrovský večer. Na programu bylo 5 příležitostných
jednoaktovek. Večer na slůvku nám pan
ředitel řekl heslo na nový rok, který vyhlásil hlavní představený: Prohlubujme
se v úctě a lásce k Ježíši Svátostnému
podle slov a příkladu Dona Boska.
Fotky v dnešním čísle jsou z proběhlých Střapců. Počasí nám moc nepřálo, o to více se mladí utužili na těle
i na duchu.

Srpen na DISu
Pokračujeme v rodinných dovolených a duchovních cvičení spolupracovníků. 25. srpna už k nám nastupují
pravidelné školní aktivity: psychoterapeutický výcvik a adaptační kurz pro
Teologickou fakultu v Olomouci.
Trochu statistiky z oddělení Orientačních dnů: za první půlrok jsme měli
39 kurzů pro 801 studentů.
Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Vážení rodiče, také na hlavní prázdniny připravil DIS-klub pro děti

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Zájemci si mohou vybrat, kterého dne (programu) se budou účastnit.
• Pondělí 26. 8.
Autobusem v 9:08 vyjedeme z Fryštáku a s přestupem ve Zlíně pojedeme na
koníky do Jezdeckého klubu Krásno Na Chrámečném u Vizovic. Děti se povozí, bude
zajištěno občerstvení v restauraci a po obědě vyrazíme pěšky po polní cestě do
Vizovic. Tam si zajdeme do Zámecké čokoládovny, kde nás čeká sladké občerstvení
a možnost koupit dárky. Zpět do Fryštáku se vrátíme autobusem v 17 hodin.
S sebou: vhodné oblečení, jablíčko či mrkev pro koníky, svačinu, pití, 60,- Kč –
doprava, 50,- Kč (oběd), peníze do čokoládovny.
• Úterý 27. 8.
Z Fryštáku vyjedeme na kolech (bezpečně po polní cestě na Lešnou a dále po
cyklostezce) na koupaliště Lázně-Kostelec. Čekají nás celodenní vodní radovánky
(bezpečná průhledná nízká voda).
Do Fryštáku se na kolech vrátíme stejnou cestou kolem 18. h.
S sebou: vhodné oblečení + plavky, pokrývku hlavy, svačinu, pití. Peníze na vlastní občerstvení. Koupaliště máme zdarma.
• Středa 28. 8.
Autobusem v 7:43 vyjedeme z Fryštáku a s přestupem v Lukově pojedeme do
Teplic nad Bečvou. Čeká nás nejhlubší propast České republiky „Hranická propast“,
lázeňské městečko, řeka Bečva a dobrodružné hry. Oběd budeme jíst v restauraci.
Zpět do Fryštáku se vrátíme autobusem v 17 hodin.
S sebou: vhodné oblečení a obutí, plavky, svačinu, pití, 150,- Kč – doprava (kartičku na slevu), peníze na oběd a dárky.
• Čtvrtek a pátek 29. a 30. 8.
Stanové táboření na Výlantech, lesní hra na Lindáči, studánka, pohádka na dobrou noc, střílení z luku, výtvarné tvoření, společné vaření oběda, zakončení v DISu.
Setkáme se ve čtvrtek v 9 hodin na náměstí, pěšky se vydáme do Dolní Vsi
na Výlanta, kde nás čeká celý den her a také příprava na přenocování ve stanech
a jednom velkém wigwamu. Společně si je postavíme na domluvené zahradě.
Přenocujeme a čeká nás další tvoření. Po obědě v pátek se vydáme do DISu,
kde se rozloučíme podle potřeby (od 15–17h).
S sebou: vhodné oblečení (i na noc) a obutí do lesa, plavky, svačinu, pití (bude
zajištěna pitná voda do zásoby), 150,- Kč (společné vaření – oběd, večeře, snídaně,
oběd). Pro ty, kteří budou přespávat: spacák, karimatku, baterku, hygienické potřeby
(sprcha nebude).
Nabídka platí pro děti od 1. do 9. třídy a je nutné přihlásit se předem – počet
míst omezen. Přednostně budou přijímání žáci ZŠ Fryšták. Děti nebudou pojištěny a DIS-klub za ně po dobu výletů nepřebírá zodpovědnost.
Vše potřebné se dozvíte na JiriSadila@gmail.com nebo na tel.: 776 140 653.
S pozdravem Jiří Sadila, vedoucí DIS-klubu.

O SKLENĚNOU HŮLKU KYJOV
22. 6. 2013 se Fryštácké mažoretky zúčastnily mažoretkové soutěže
v Kyjově. Po dlouhém, vyčerpávajícím
čekání přišly na řadu a i přesto, že to
nebyl výkon vynikající, ale výborný, se
umístily na 1. místě v kategorii kadet.
Tudíž i z Kyjova jsme přivezly pomyslné zlato v podobě krásné skleněné hůlky. Ale předcházela tomu řada komplikací. Přesto, že byly krásné, slunné dny,
tak ony je trávily se mnou na hasičárně
a pilně trénovaly na soutěž. Holky, vážím si vaší obětavosti a toho, že jste
nás nenechaly ve štychu a podpořily
jste se navzájem. Tímto všem děkuji.
Dále bych ráda poděkovala všem zúčastněným rodičům za pomoc, že nás

všechny, hlavně pak své dcery, podporujete v tomto náročném sportu. Já vím,
že to mnohdy není jednoduché.
Všem Vám moc děkuji!
Nikola Dorazínová

KlÍŠŤATA
Klíště obecné se řadí mezi roztoče. Nejvyšší aktivita klíšťat je koncem
jara a začátkem podzimu u vodních
toků, v listnatých a smíšených lesích
s bylinnou vegetací a v nadmořských
výškách do 700 m. n. m. Prevencí přisátí klíštěte je používání repelentu.
KAZUISTIKA:
Je krásný jarní den a dvě děti si jdou
hrát do lesa k potoku. Hrají si, hrají,
avšak už je hodně hodin a musí se vrátit domů, sbalí si všechny věci, které
měly a jdou za maminkami. Když se
večer dítě sprchuje, nalezne na dolní
končetině, v oblasti bérce, černou tečku. Zavolá na maminku a ukáže jí to.
Co byste udělali v roli rodiče?
a) Nebudu dělat nic, klíště vypadne
samo.
b) Začnu naříkat a hned zavolám záchranku.
c) Pokusím se klíště odstranit celé pinzetou.
d) Pozoruji dítě, zda nemá příznaky boreliozy, pokud ano, navštívím lékaře.
Správné řešení: c; d;
PRVNÍ POMOC:
1. Kývavými pohyby se snažíme klíště odstranit pinzetou. Méně vhodné
je potření mastným krémem/olejem
a vyčkání, až klíště vypadne.
2. Klíště musí být odstraněno celé!
3. Důkladně vydezinﬁkujte místo přisátí klíštěte.
4. Jestliže klíště nebylo zcela odstraněno, pokuste se odstranit zbytky.
5. Nejdou-li odstranit zbytky klíštěte, navštivte chirurgickou ambulanci,
kde provedou odstranění.
6. Zpozorujete-li v násl. dnech, některé z níže uvedených příznaků, vyhledejte lékaře.
Lymeská borelióza:
Jde o bakteriální infekci způsobenou klíštětem, komárem nebo mouchou.
Příznaky: zarudnutí průměru 5 cm,
šířící se s vyblednutím uprostřed, bolest a svědění v místě přisátí, bolest
hlavy, kloubů, horečka.
Klíšťová encefalitida:
Infekční virové onemocnění, nákaza je možná i přes mléko dobytka, na
kterém bylo klíště přisáto.
Příznaky: horečka, malátnost, nechutenství, bolesti hlavy, zad, kloubů,
záněty dýchacích cest.
Prevence je očkování.
Zdroj: učebnice První pomoc pro
zdravotnické školy
Nikola Dorazínová
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Frystak through the eyes…

(Fryšták očima…)
Toť název desetidenního mezinárodního projektu, který se v červnu
uskutečnil –ano– ve Fryštáku.
Samotné realizaci předcházelo cekem náročné sepsání žádosti o grant
na Českou národní agenturu Mládež
zastupující program „Mládež v akci“
(Youth in action) v ČR. Komise náš projekt podpořila a my začali s přípravami.
Velmi důležité bylo vybrat si „ty pravé“
mladé lidi do české skupiny. Celkově totiž do projektu bylo zapojeno 5 skupin
z 5 evropských zemí: Španělsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko a Česká republika. Z původně zamýšlených 5 českých
účastníků jsme nakonec vybrali všech
7 zájemců… a bylo to tak dobré. Ještě
jednou díky Martinu Novákovi, Viktoru
Slezákovi, Ladiku Jurčíkovi, Lucce Ma-

řákové, Elišce Halaštové, Karolíně Odstrčilové a Zdeňce Dudomai za hezkou
spolupráci, pomoc, odhodlání a vlastní
seberozvoj. Snad se jim do života tato
zkušenost bude jednou hodit.
Náš projekt prošel několik fází.
Úvodní zážitek lanovky v lese a spaní pod hvězdami vystřídaly v dalších
dnech tématicky zaměřené dílny: žonglování, eurytmie, dokumentování, malování, jóga, tanec, bubnování, medicínový kruh a lanové aktivity. Stihli jsme
také návštěvu místní ZŠ, DIS-klubu
a veřejnou debatu v Kotelně. Další fází
byla příprava a spolupráce na Festivalu
Fair Play, který se konal 15. června v lokalitě přírodního koupaliště na Skalce.
Ne všichni účastníci toto zapojení pojali
naplno, a proto bylo možné vyzkoušet
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si také řešení „skupinové krize“. I tato
zkušenost je velmi cenná a mi z ní vyplývá poznání, že vždy jde o individuální
„vyspělost“ jednotlivého člověka. Závěr
patřil oslavě narozenin, a tak jsme se
všichni spokojeně rozloučili a rozjeli do
svých koutů Evropy.
S možnostmi, které zajišťuje program Mládež v akci, skupinou nadšených mladých lidí z Fryštáku a okolí
a krásami a příležitostmi, které nabízí
město Fryšták, to pravděpodobně nebyl
projekt poslední.
Ano, je to tak. Hned další (nazvaný
Life in Frystak town), který nás čeká,
bude trvat o něco déle. Dokonce celý
rok. Od října 2013 do října 2014 bude
naše o.s. Fair Play Fryšták hostit dva
zahraniční dobrovolníky. Jednoho z Bulharska a jednu z Portugalska. Bydlet
budou ve Fryštáku a jejich hlavní náplní dobrovolnické práce bude pomoc
v DIS-klubu, místní ZŠ a dalších zdejších organizacích. Těšit se také můžeme na různé besedy, praktické ukázky,
konverzace v různých jazycích… zkrátka, obohacování komunitního života ve
Fryštáku. Přesně takový je smysl tohoto
EVS projektu. Zapojení mladých lidí do
místní komunity, vzájemné obohacování
a získávání příhodných zkušeností. Dobrovolníci pracují bez nároku na honorář.
Všechno (ubytování, stravu, program
i cestování) mají však zdarma a dokonce dostávají kapesné – v přepočtu něco
přes 2.000,- Kč měsíčně. Na celý roční
projekt jsme totiž získali grant téměř
400.000,- korun.
A stejně tak, jak někdo může přicestovat k nám, mají i mladí lidé od
nás díky projektu „Evropská dobrovolná služba“ možnost někam vycestovat
a až rok zdarma pobývat v zemi, kterou
si sami vyberou a pracovat v oblasti,
která je bude naplňovat a rozvíjet.
Všem zájemcům s tímto „dobrodružstvím“ naše organizace Fair Play
Fryšták velmi ráda pomůže.
Těšíme se na vše příští.
Za o.s. Fair Play Fryšták
Jiří Sadila, koordinátor projektů

Ще се видим…
Veja você... in Frystak town.
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Klub maminek

– Č E RV E N

Najdete nás na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

Klub maminek naleznete v prostorách
Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi
(odbočka vpravo před restaurací U Žáků).

POZVÁNKA
Milí rodiče, stále můžete
nahlásit své děti na

projektový týden
PIRÁTI A NÁMOŘNÍCI,
který se uskuteční
12.–16. 8. 2013
ve fryštáckém klubu maminek.
Kontakt:
Richterová Renata
tel.: 604 253 875
richterova.rr@seznam.cz
a Lenka Plšková
tel.: 725 756 817
lplskova@seznam.cz.
Milé maminky, babičky, věrní příznivci nebo příležitostní návštěvníci našeho klubu maminek a dětí ve Fryštáku,
v době letních prázdnin se pravidelné
úterky nekonají, ale můžete do klubu
s dětmi zavítat v podělky a to od 10
do 11:15 hod. do kroužku pro rodiče
s dětmi Zvídálka. Je třeba se předem
přihlásit na vlaštovky@email.cz vždy
nejlépe do předcházející soboty. Chcete-li se více dozvědět, jak to v kroužku
chodí, neváhejte a přijďte to vyzkoušet.
K dispozici je dětem připraveno spousty
zajímavých, ale přitom překvapivě jednoduchých aktivit, ale také didaktické
hračky a pomůcky k rozvoji motorických
a smyslových dovedností.
Podívejte se také na naše webové
stránky do fotogalerie.

Začátkem října se připravuje setkání
občanů, které se bude týkat komunitního plánování v naší obci a „Vlaštovky“
by se rády zapojily. Maminky, tatínci,
babičky, dědečci, děti, tety, strýcové,
sousedi, prostě každý, kdo by se rád
podílel na dění v místě, kde žije, neváhejte a rozhodně v říjnu přijďte. Můžete
v mezičase shlédnout velmi zajímavé
a podnětné stránky www.zapojme.se,
které se problematice komunitního plánování a aktivního občanství věnují.
Citace z portálu:
„Cílem tohoto portálu je inspirovat
co nejvíce lidí k aktivnímu zapojení do
místního dění. Každý máme obec, kde
se cítíme doma, leckdo máme i nějakou
volnou kapacitu k tomu, abychom pro

obec mohli také něco udělat, ovšem
jen málo z nás se nakonec rozhoupe
k tomu, aby se do něčeho pustilo. Tento portál Zapojme.se je výzvou, aby se
nás rozhoupalo víc.“
Na stánkách naleznete spoustu dalších zajímavých informací jako e-learning, TV dokumenty, aktuality, workshopy. Jeden takový se konal také ve Zlíně
11. 6. 2013 pod lektorským vedením
paní Helen Lendy.
PŘÍJEMNÝ ZBYTEK PRÁZDNIN
přejí všem Vlaštovky.

Tvořivá dílna Tvořivá dílna pro veřejnost
– výroba přírodních letních dekorací
s paní aranžérkou Majkou Janišovou
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Spontánně začaly cvičit na skladbu
Poupata z Čs. spartakiády 1985 ženy
mladé i dříve narozené. Pak následovaly
nejrůznější soutěže pro děti do šesti let
a ty starší. Všichni bojovali o co nejlepší
výsledky, ale nakonec zvítězili všichni,
protože každý účastník dostal medaili,
diplom, sladkosti a další ceny. Velkou
radost všem udělala kvalitní kovová píšťalka s monogramem Kvapilka. Pak se
pískalo a pískalo. Diplomy dostali i ti,
kteří byli speciální porotou oceněni za
nejlepší retrosportovní obleček.
Všichni si přinesli dobrou náladu,
kterou ještě posílilo výborné jídlo z divočáka z kuchyně Emila Drábka a samozřejmě bečka piva i výborná slivovice.

Kvapilkiáda 2013
Konečně je to tady – konec školního roku 2012/13. Co to znamená pro
Kvapilku?
Jako každoročně, tak i letos jsme na
Kvapilce přivítali prázdniny společně,
a to v sobotu 29. června 2013. Letošní
ročník, v pořadí již šestý, byl ve znamení kolektivních sportů a na závěr večera byl vyhlášen nejlepší retrosportovní
obleček.
Kolem páté hodiny začali vycházet
babičky, dědečkové, rodiče, ale i děti ze
svých domovů oblečeni do kouzelných
sportovních oděvů, které připomínaly
hodně dobu minulou např. spartakiády,
účast fryštáckých volejbalistů v krajském přeboru atd.

Poděkování
Milý Jirko,
prosím, abych Ti alespoň touto formou mohl poděkovat, co pro nás, děti, děláš.
Jednou mamku napadlo, když četla Fryštácké listy, a proč by ses nemohl zapojit i Ty. Byl
jsem nedůvěřivý, neznám děti ve Fryštáku. Díky nemoci mámy jsem jen někdy chodil do školky
a to až do Otrokovic. Rád si hraji a to vše převážilo…
A tak jsem se v dubnu zúčastnil „výšlapu na Králky do Lukova“. Narodil se tam a bydlel můj
děda, nepoznal jsem ho, ale vždy ho pusinkuji i s babičkou na „hrobečku“ vOtrokovicích.
Jirko, bylo to super. Ač jsem byl nejmladší a nožičky bolely až běda, „ukecal“ jsem ještě týž
den mámu, že s Tebou půjdu zase, když budeš cokoliv organizovat.
A tak se také stalo, že jsem se první týden v červenci zúčastnil příměstského tábora. Týden
jsem takřka nespal – stále něco chystal do baťůžku – pro sebe, Tebe, děti…Dočkal jsem se.
Hurá den D nastal. Sice jsem zase nejmladší, ale to „neva“. Mamka mne zavezla, dala pusu
a byl jsem na táboře. Ještě neznám moc význam tohoto slovíčka, ale vím, že si mohu hrát s dětma, a to je pro mne nyní moc a moc důležité…
Do monologu svého syna si dovoluji vstoupit já, máma 6 letého syna, o kterého se sama
starám od jeho 2 let. Nejsem místní, dočasně, zde bydlíme. Jsem víc než šťastná, že jsem mohla svému synovi umožnit účast „na něčem“, co je v dnešní době takřka nemyslitelné! Děti byly
celý týden na zdravém, čerstvém vzduchu. Usmívejte se, jak se říká, pod vousy. Ale pan Sadila
pro Ty naše prcky doslova a do písmene žije. V životě bych si třeba sama jet s „Cipískem“ na
kole až do Kostelce na koupaliště netrouﬂa – naše děti, jak se říká – to daly! Zdravou a hlavně
zábavnou formou. Každé ráno jsme se, mamky, spolu bavily a vše maximálně pochvalovaly.
Ano, našli se i takoví, kteří měli problém, že se pan Sadila o jejich dítě „nestará“ už alespoň od
8 hodin. A že mají například šlapat potokem… A přitom jejich dítě má atopický ekzém… Kdo byl
tohoto hovoru účasten, nechápal!
Pane Sadilo, všichni rodiče se zcela jednohlasně shodli na tom, že Vám velmi a velmi děkujeme a naše děti se už nemohou dočkat doslova a do písmene – bohužel, posledního týdne
prázdnin, aby byly zase na táboře s Vámi. Děkujeme.
Jana Vančíková a Nicolásek Mário
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Nechyběl ani zpět při kytaře. Zkrátka
bylo to zase skvělé a chcete vědět, kolik nás bylo? Je to neuvěřitelné, ale dobře se bavilo 46 dospělých a 30 dětí.
Moc děkujeme všem, kteří pomohli
tuto akci připravit, zorganizovat a přispěli k jeho příjemnému průběhu.
Všem našim dětem přejeme příjemné prázdniny a hodně sportovního vyžití.
Alena Dofková
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Na naší nástěnce se už delší dobu
před prázdninami objevilo heslo: „Co
by to bylo za prázdniny bez tábora?“
A řeknu vám rovnou, že tolik zážitků,
které měly naše skautky a skauti během těch 3 týdnů, co proběhly oba
naše tábory, nezažije celá řada dětí za
celé prázdniny! Kam se hrabe nějaký
Jadran či Řecko!
Hned první prázdninovou neděli nastoupila na tábor naše Vlčata a Skauti. A příštích 12 dnů pak proběhlo na
jeden zátah naplněno pohybem, hrami,
táborovým pořádkem, večerními táboráky, ano, i nočními hlídkami. To vše ke
správnému táboru patří. Samozřejmě
i velká celotáborová hra, tentokrát
s motivem budování železnice ze západního pobřeží Evropy až na východ do Japonska. Denně bylo několik her, výprav
i testů znalostí a dovedností motivováno ziskem dalších kilometrů vybudové
dráhy. Večer pak, po vyhodnocení, byl
postup zakreslen do velké mapy, takže
bylo jasně vidět postup územím. A protože byli kluci opravdu šikovní, na konci
tábora trať končila někde u Jokohamy!
Ze skautských tradičních výkonností se
podařilo splnit několik nováčkovských
zkoušek, 3 Vlčata a jeden skaut složili Slib, k tomu řada splněných odborek

Skautské tábory 2013

a tři Skauti získali velmi ceněný odznak
Liliového kříže. Tak utekl klukovský tábor a v pátek 12.července se styl tábora změnil. Nastoupila naše děvčata.
Starší skautky připravily hodnotný
táborový program opět naplněný hrami,
zábavou a skautskými dovednostmi.
Malé Světlušky si v ničem nezadají se
stejně starými hochy a opravdu dokázaly, že se umí o sebe dokonale postarat
i bez dohledu maminek. Celotáborová
hra na motivy Foglarových Rychlých šípů
byla výborně připravena a propracována
do nejmenších detailů. Tak si představte, že Tleskačův deník našla děvčata
ukrytý v kašavském kostele, podle něj

musela najít Ježka v kleci, dokázet jej
otevřít, najít v něm plánek dávného vynálezu kola a tak dále. Prostě holky si
daly na přípravě opravdu záležet a stálo
to za to. Slibový táborák pak byl vyvrcholením skautské části programu tábora. Naprostá spokojenost při odjezdu
Světlušek a Skautek pak byla odměnou
vedoucím dívčího oddílu.
V závěrečném hodnocení letních
skautských táborů je jako obvykle nutno poděkovat všem, kteří pomáhali tábořiště vybudovat i po skončení táborů
zase vyklidit. To už se stalo jaksi samozřejmostí, že ti, co dříve se do skautování nějak „namočili“, pomáhají těm
mladším, co oddíly vedou. I letos opět
přišlo několik tatínků od našich dětí,
kteří taktéž přidali ruce k dílu.
A druhé hodnocení, které je nutné
zmínit, bylo letošní počasí. Za posledních 23 let, co děláme tábory, se ještě
nestalo, aby za tři týdny průběhu táborů
přišly dvě krátké přeháňky. Pracně vykopané příkopky kolem stanů, aby do
nich netekla voda, nebyly letos vůbec
potřeba. Tuto část hodnocení jsme
ovšem ovlivnit nemohli.
Všem, co jakýmkoliv způsobem, přispěli k letošním táborů svojí prací, obětavostí a nezištnou pomocí děkujiKlaus
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FOTBAL
Přípravka

Příprava na novou sezonu v plném proudu

Přípravka oddílu zakončila jarní sezonu na turnaji v Lípě 22. 6. 2013. Turnaj probíhal ve dvou kategoriích – mladší přípravka a starší přípravka.
V turnaji mladších přípravek jsme
postupně narazili na známé i neznámé
soupeře. Do prvního utkání jsme nastoupili proti Štípě s obavami, ale po
perfektním výkonu jsme zvítězili 9:1,
což náš tým povzbudilo do dalších bojů.
V dalších utkáních jsme porazili Vizovice 4:2, Lípu 3:0. A tak jsme nečekaně
hráli s týmem Příluku o prvenství v turnaji. Bohužel jsme prohráli 1:0, kdy bylo
znát, že klukům dochází síly z náročného programu a velkého vedra.
Náš tým nakonec skončil druhý
a zasloužil si velkou pochvalu, jak trenéra, tak všech přítomných rodičů, neboť
hráči opanovali veškeré statistiky – nejlepší střelec Lukáš Pavel 10 branek,
nejlepší brankář Kryštof Říha.
Sestava týmu FC Fryšták: Říha (nejlepší brankař) – Prusenovský, Vodák A.
(stoprocentní beci), Knedla, Provazník,
Šopík (překvapení turnaje), Pavel (nejlepší střelec), Jasenský (druhý nejl. střelec), Vodák J., Langr F.

Jarní část loňské sezony díky nepřízni počasí nedávno skončila, ta nová a její
podzimní část už nedočkavě klepe na dveře. V areálu proběhnou během přestávky
a podzimu stavební práce na přístavbě šaten i sociálního zařízení. Všechny týmy
našeho klubu jsou po krátké přestávce opět v plné přípravě a těší se na první mistrovské utkání. Pojďme se podívat, co nás na podzim v našem fotbalovém areálu
čeká.

Turnaje starších přípravek se nakonec zúčastnily jen tři týmy. V prvním
utkání jsme porazili Příluky 3:1 (branky
Halašta 2, Hanačík), v druhém utkání
jsme prohráli s domácí Lípou 2:1 (branka Halašta). Do zápasů nastoupili i někteří hráči z mladší přípravky.

FC Fryšták:
Horní řada: Jasenský, Kozojed, Halašta, Vodák A., Provazník
Spodní řada: Langr F., Langr L., Knedla, Hanačík, Vodák J., Pavel
Ležící: Prusenovský , Říha
Dovolte mi, na závěr sezony poděkovat všem našim hráčům přípravky, ať už
hrají zápasy nebo zatím jen trénují, za
poctivou práci a všem rodičům za neutuchající podporu svých ratolestí.
Fotbalu zdar!
P. Gálík
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„A“ mužstvo
Jednička našeho klubu skončila
ve své premiérové sezoně v I. A třídě
v poklidném středu tabulky na 7. místě.
Vítězem soutěže se stal tým Újezdce,
který však odmítl možnost hrát v krajském přeboru, a tak se naskytla šance
účasti v nejvyšší krajské soutěži ostatním mužstvům dle pořadí. Dostalo se
až na sedmé místo a vedení našeho
klubu se rozhodlo tuto nabídku využít, zaplatilo poplatek za postup mimo
pořadí. Naši muži se po roce tak opět
podívají do vyšší soutěže. Účast v krajském přeboru byl dlouhodobý cíl vedení, proto panuje spokojenost. Přestože
bude Fryšták v soutěži nováčkem, rozhodně hodlá hrát důstojnou roli a cílem
pro první rok bude udržení se v soutěži.
K tomu by měly dopomoci i nové posily. Fanoušci se mají na co těšit, vždyť
mezi soupeře našeho celku bude patřit
například Provodov, který má v sestavě
bývalé hráče nejvyšších soutěží Slončíka či Hellebranda, Vigantice s nedávno
ligovými hráči René Bolfem a Radimem
Kučerou, čekají nás rivalové z Holešova,Vizovic,Bystřice p.Host,vloni divizní
Spytihněv, ale také ostatní týmy budou
také těžkým oříškem. Přejeme proto našim borcům hodně štěstí a Vás srdečně
zveme na nejvyšší krajskou soutěž.
„B“ mužstvo
Béčko vloni odehrálo nejlepší sezonu za posledních několik let. Po mnohaletých starostech a bojích o sestup
odehrálo skvělou jarní část, dokonce
bylo pár kol před koncem lídrem tabulky
a mělo šanci na postup do okresního
přeboru. Nakonec se naše rezerva umístila na výborném 4. místě. Chlapi se fotbalem bavili a tak to má být. Cílem do
následujícího ročníku bude navázat na
výbornou jarní sérii výkonů a pokusit se
o podobné umístění jako letos.
Dorost
Kluci skončili vloni na třetím místě
tabulky, což byl v dané situaci velký
úspěch. Mužstvo se totiž na většinu zápasu scházelo ve velmi malém počtu,
prakticky netrénovalo a hrálo hodně
zápasů bez náhradníků. Vítězem soutěže se stal suverénní Provodov, který
neztratil ani bod a postoupil do krajské

soutěže. Letos se tak očekává vyrovnaná soutěž, která bude mít 10 účastníků
(přibyly některé nové celky). Naše kluky čeká například derby se Štípou či
Hvozdnou. Cílem pro dorostence bude
stabilizovat kádr s větším počtem hráčů
a pokusit se hrát o postup do krajské
soutěže. Cílem vedení je pak hledání
nového trenéra, protože ten minulý po
sezoně u týmu skončil.
Starší žáci
Žáci na jaře zklamali svými výkony,
přestože se jim zimní příprava vydařila.
Navíc jim kádr kosila častá zranění klíčových hráčů. Letos je tak čeká pokus
o nápravu, to ale nebude vůbec lehké.
Starší hráči odešli do dorostu a dá se
čekat, že naše mužstvo bude v porovnání s ostatními velmi mladé. Kluci
budou muset o to víc bojovat. Trenéři
by byli rádi, kdyby se mužstvo prezentovalo snaživými výkony a umístěním
ve středu tabulky, které by bylo velkým
úspěchem pro mladý kádr.
Mladší žáci
Někteří hráči už na jaře sbírali zkušenosti ve starší kategorii díky rozsáhlé
marodce a byli tak ve velkém herním
zápřahu. Přesto hráli výborně a ve své
soutěži se blýskli skvělými výsledky,
které jim vynesly konečné překvapivé
2. místo. Letos budou kluci rozděleni
mezi své starší vrstevníky a budou se
pomalu zapracovávat do kádru starších
žáků.
Přípravka
Nejmladší naděje fryštácké kopané
budou i nadále hrát svou soutěž, ve které nejsou výsledky důležité.
Rodiče však své ratolesti při zápasech hlasitě podporují a vytváří klukům
skvělé prostředí. Hoši budou i nadále
pracovat na tom, aby rozvinuli svůj talent. Pozitivní je, že už tak velká skupinka kluků se stále rozrůstá o nové hráče.
Problémem je, že na tak velkou skupinku je bohužel momentálně k dispozici
pouze jeden trenér. Vedení by tak rádo
přivítalo v mládežnických kategoriích
další pomocníky.
Vážení fanoušci, srdečně Vás zveme
na srpnové zápasy našich celků v nové
sezóně a těšíme se na vaši návštěvu.
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FOTBAL • S R P N O V É Z Á P A S Y
Sobota 10. 8. 2013 v 16.30 hod. Fryšták „B“ – Paseky
Neděle 11. 8. 2013 v 16.30 hod. Fryšták „A“ – Morkovice
Neděle 18. 8. 2013 v 16.30 hod. Fryšták „A“ – Chropyně
Sobota 24. 8. 2013 v 14.00 hod. žáci Fryšták – Spytihněv
Sobota 24. 8. 2013 v 16.30 hod. Fryšták „B“ – Komárov
Neděle 25. 8. 2013 v 13.30 hod. dorost Fryšták – Příluky
Neděle 25. 8. 2013 v 16.30 hod. Fryšták „A“ – Vizovice
Čtvrtek 29. 8. 2013 v 16.30 hod. přípravka Fryšták – Halenkovice

V měsíci SRPNU 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Nabízím HLÍDÁNÍ DĚTÍ
o prázdninách.
Cena dohodou.
Více informací na tel.
608 204 873.

Až 1200 Kč
za váš starý autovrak.
Potvrzení a odvoz

ZDARMA.
Dobrotice, t. 776 719 631

Oznámení
o úmrtí
Galerie Burešov

SUPER DEKORACE
ZA SUPER CENY
•••
www.jaroslavnavratil.net

Oznamujeme, že poslední rozloučení s paní Dagmar Rektoříkovou
z ulice Ke Skalce ve Fryštáku proběhlo
v úzkém rodinném kruhu ve zlínském
krematoriu dne 24. června 2013.
Děkujem všem, kteří jí věnovali
tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.

■
■
■
■
■

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

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

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

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

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
■

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

PODĚKOVÁNÍ

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

Jindřiška Böhmová
Eva Dušová
Vladimír Hric
Eva Jurčíková
Jiřina Jurčíková
Josef Končák
Vladimír Kopečný
Pavel Mikl
Petr Procházka
Marta Stolaříková
Oldřich Vaňhara
Marie Večeřová
Helena Zelíková

Dovolte, abychom poděkovali
paní matrikářce paní Daně Konečné a oddávajícímu místostarostovi panu Mgr. Petru Pagáčovi
za uspořádání slavnostního aktu
u příležitosti naší svatby dne 22. června 2013. Dále děkujeme i všem ostatním, kteří se podíleli na pěkném obřadu. Všem svatebčanům se na naší radnici ve Fryštáku
moc líbilo.
Děkují již manželé Tomáš a Aneta Koneční
Libčice nad Vltavou

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

AUTOVRAKŮ
včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel. 777 550 621, 608 749 219
AUTOVRAKOVIŠTĚ TŘEBĚTICE
Za kompletní nebo téměř kompletní

autovrak– –VYPLATÍME
vyplatíme 1000,autovrak
1000,-Kč
Kč
placená inzerce
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