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Podzimní farmářské trhy ve Fryštáku
se budou konat v sobotu 8. září.
Staříčkova pouť 2012 / neděle 16. září
kostel svatého Mikuláše a farní dvůr
Program:
9.00 – slavnostní mše svatá (v případě příznivého počasí
venku u kostela) hlavní celebrant – fryštácký rodák P. Pavel
Uhřík OFM-CAP
10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého
11.00 – občerstvení na farním dvoře
14.00 – 18.00 odpolední program
Připraveno je vystoupení cimbálové muziky Juráš, soutěže
pro děti, skákací hrad, promítání ﬁlmů, výstava k 75. výročí
skautingu ve Fryštáku apod.
Chybět nebude ani bohaté občerstvení.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku,
Domu Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL
a fryštácké farnosti.
SRDEČNĚ ZVOU ORGANIZÁTOŘI!

Foto: P. Nášel
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 13/2012/VI ze dne 16. 7. 2012 (Výběr)
• RMF schvaluje s platností od 1. 8.
2012 navýšení pracovního úvazku A.
Karlíkové, Fryšták, a pověřuje starostu uzavřením a podpisem dohody č. 2
o změně příslušné pracovní smlouvy
mezi městem Fryšták a A. Karlíkovou.
• RMF v souvislosti s požadavky uchazečů o zaměstnání u města Fryštáku
v rámci odboru správy majetku – úseku
technických služeb nebude uzavírat dohody o příslibu budoucího zaměstnání,
přičemž obsazení případného uvolněného funkčního místa bude řešit formou
výběrového řízení.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi městem Fryšták, a P.
Richterem, Fryšták, za účelem výkonu
pomocných obslužných prací v úseku
technických služeb v době od 23. 7. do
31. 8. a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF schvaluje ke dni 17. 7. 2012
zveřejnění záměru pronájmu vodohospodářské infrastruktury – stavby Kanalizace Vítová, a to spol. MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc a schvaluje zveřejnění záměru uzavřít příslušnou smlouvu o nájmu a provozování
kanalizace mezi městem Fryšták a výše
uvedenou společností, a to na dobu neurčitou a v ceně ročního nájemného ne
nižšího než 5.000,-Kč.
• RMF za účelem realizace nákupu elektřiny a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno, schvaluje
uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání poptávky po komoditě elektřina,
kterou se centrální zadavatel – Město
Fryšták a veřejní zadavatelé – Základní
škola Fryšták, a Mateřská škola Fryšták
dohodli na centralizovaném zadávání
veřejných zakázek, jejichž předmětem
jsou dodávky nabízené a kupované na
komoditních burzách a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo o údržbě a servisu zdvihacího zařízení umístěného v Polyfunkčním objektu
s hasičskou zbrojnicí Fryšták mezi městem Fryšták, a spol. Vymyslicky - VÝTAHY, spol. s r. o., Jarošov, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci Fryšták“ (čj.
1340/2012 ze dne 10. 7. 2012,) v rámci Státního programu na podporu úspor
energie a využití obnovitelných zdrojů
energie EFEKT 2012 – Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti
osvětlovací soustavy a ukládá ing. M.
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Jaškovi a Ing. M. Kasalovi neprodleně
zajistit přípravu všech opatření za účelem realizace této akce dle pokynů uvedených v „Podmínkách čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2012“.
• RMF bere na vědomí sdělení Zlínského kraje ve věci žádosti města Fryštáku
o poskytnutí ﬁnanční pomoci na částečnou úhradu nákladů spojených s dekontaminací a sanací objektu MŠF, p. o. –
návrh na poskytnutí podpory v r. 2013.
• RMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi městem Fryšták, a spol.
Obal print, s. r. o., Fryšták, za účelem podpory kulturních aktivit města,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Středisku rané péče EDUCO Zlín,
za účelem částečného krytí nákladů
spojených s provozem – poskytování
terénní sociální služby (pomoc dětem
s postižením mentálním, pohybovým
či kombinovaným). Zároveň schvaluje
uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Sdružení Linka bezpečí, Praha za
účelem částečného krytí nákladů spojených s provozem služeb telefonické
a online krizové pomoci dětem v obtížných životních situacích.
• RMF schvaluje zapojení města Fryštáku do 16. ročníku Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních
souborů Zlín, schvaluje vystoupení zahraničního účastníka v neděli dne 26.
8. 2012 od 11 hod. na náměstí Míru
a souhlasí se zajištěním občerstvení
pro účinkující – garantem akce je Mgr.
P. Nášel.
• RMF bere na vědomí Zprávu o měření přírodní aktivity radonu v pobytových
místnostech objektu Mateřské školy
Fryšták bez připomínek.
• RMF schvaluje výpůjčku objektu kinosálu ve Fryštáku ve dnech od 23.
7. do 28. 7. 2012 za účelem realizace
projektu „Pohybová dílna“, zajišťována
literárně dramatickým oborem ZUŠ Morava, spol. s r. o., Zlín. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce objektu
kinosálu za účelem realizace projektu
„Pohybová dílna“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí návrh p. S. Čady,
Fryšták, na směnu pozemků p. č. 474/4,
o vým. 31 m², k. ú. i obec Fryšták, dosud ve vlastnictví žadatele, za mětský
pozemek p. č. 531/2, o vým. 129 m², k.
ú. i obec Fryšták, za účelem narovnání

vlastnických vztahů vzniklých při výstavbě tzv. Sdruženého objektu čp. 386 na
ul. Souhrady, Fryšták, a ukládá Ing. M.
Kasalovi zajistit na další zasedání rady
města příslušný podkladový materiál
(znalecký posudek).
• RMF bere na vědomí sdělení manž.
D. a P. Šenkeříkových ve věci stanovení
prodejní ceny poz. p. č. 697/17, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, a v souladu
s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke dni 17. 7. 2012 zveřejnění výpůjčky pozemku p. č. 697/17,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, na dobu
neurčitou, a schvaluje záměr uzavřít
smlouvu mezi městem Fryšták a manž.
Šenkeříkovými.
• RMF bere na vědomí sdělení p. P. Konečného ve věci ﬁnancování III. etapy
ZTV k RD na ul. Pekárkova.
• RMF souhlasí s realizací opravy chodníku zajišťujícímu přístup k bytovému
domu čp. 323 na ul. Holešovská ve
smyslu žádosti společenství vlastníků tohoto bytového domu a schvaluje
(vzhledem k vlastnictví stavby a pozemku pod touto stavbou městem) spoluﬁnancování – úhradu ceny dlažby o výměře 46 m².

Zápis ze zasedání RMF
č. R 14/2012/VI ze dne 18. 7. 2012
(Výběr)
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mandátní mezi městem Fryšták, a spol. MCI
SERVIS, s. r. o., Zlín, za účelem výkonu
zadavatelských činností na akci „Obnova veřejného osvětlení Fryšták“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zadávací dokumentaci včetně kvaliﬁkačních požadavků
a obchodních podmínek a seznamu
oslovených ﬁrem v rámci veřejné soutěže na akci „Obnova veřejného osvětlení
Fryšták“ – viz příl. č. 1 tohoto zápisu.
• RMF schvaluje jmenování komise pro
otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (jedna společná
výběrová komise) v rámci veřejné soutěže na akci „Obnova veřejného osvětlení
Fryšták“, a to ve složení: Mgr. M. Černá,
fa MCI SERVIS, s. r. o., Zlín; náhradník –
JUDr. Schafferová, MCI SERVIS, s. r. o.,
Zlín; Ing. M. Kasala, Fryšták; náhradník
– Mgr. L. Doležel, starosta města; V. Filák, Fryšták; náhradník – L. Mikl, Vítová;
Ing. F. Kočenda, Fryšták; náhradník –
Ing. J. Košák, Fryšták; R. Dupal, Fryšták;
náhradník – R. Vyskup, Fryšták; Ing. S.
Velikovský, CSc.; náhradník – P. ŠevFRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2012

čík, Fryšták; Ing. J. Polínek, AKTÉ, spol.
s r. o., Zlín; náhradník – Bc. P. Keřt,
AKTÉ, spol. s r. o., Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mandátní mezi městem Fryšták, a spol. MCI
SERVIS, s. r. o., Zlín, za účelem výkonu
zadavatelských činností na akci „Poskytnutí bezúčelového investičního úvěru městu Fryšták“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zadávací dokumentaci
včetně kvaliﬁkační dokumentace a seznamu oslovených ﬁrem v rámci veřejné
soutěže na akci „Poskytnutí bezúčelového investičního úvěru městu Fryšták“
– viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
• RMF schvaluje jmenování komise pro
otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (jedna společná
výběrová komise) v rámci veřejné soutěže na akci „Poskytnutí bezúčelového investičního úvěru městu Fryšták“,
a to ve složení: Mgr. M. Černá, fa MCI
SERVIS, s. r. o., Zlín; Náhradník – JUDr.
Schafferová, MCI SERVIS, s. r. o., Zlín;
Ing. M. Jašek, ved. ESO, Fryšták;
Náhradník – Mgr. L. Doležel, starosta
města; Ing. S. Velikovský, CSc.,;
Náhradník – P. Ševčík, Fryšták; V. Filák,
Fryšták; Náhradník – L. Mikl, Vítová; T.
Petrášová, Fryšták; Náhradník – Ing. M.
Kasala, Fryšták; Mgr. P. Pagáč, Fryšták,
náhradník – R. Dupal, Fryšták; B. Konečný, Fryšták, náhradník - MUDr. A.
Prusenovská, Fryšták.
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 255/1 – ostatní

komunikace, o výměře 66 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli p. Z. Jurčíkovi,
za účelem uložení kanalizační přípojky
pro připojení stavby č. e. 101 na Vítové, a to s podmínkou provedení přípojky
o velikosti DN 250 mezi šachtou č. Š2
a Š3. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták,
a Z. Jurčíkem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 15/2012/VI ze dne 6. 8. 2012
(Výběr)
• RMF schvaluje pronájem vodohospodářské infrastruktury – stavby „|Kanalizace Vítová“, a to spol. MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc a to včetně provozování této infrastruktury výše
uvedenou společností.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu a provozování kanalizace mezi
městem Fryšták, a spol. MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc, za účelem pronájmu a provozování stavby „Kanalizace Vítová“, a to na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek (jedna
společná) ve složení: Ing. M. Kasala,
ved. OSMM, Fryšták; náhradník - Ing. V.
Doleželová, Fryšták; Ing. S. Velikovský,
CSc., Fryšták; náhradník – P. Ševčík,
Fryšták; R. Dupal, Fryšták; náhradník –
R. Vyskup, Fryšták.

VOLBY 2012
Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 1 a 2 zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil prezident republiky volby do zastupitelstev
krajů a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.
Voličský průkaz
pro volby do zastupitelstev krajů
Na základě tzv. technické novely
volebních zákonů (zákon č. 222/2012
Sb.) byla nově zavedena možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů
na voličský průkaz. Voličské průkazy vydává obdobně jako ve volbách do Parlamentu České republiky obecní úřad na
žádost voliče zapsaného ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje,
kde jsou vyhlášeny volby.
Podle § 26a zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá obecní
úřad na jeho žádost voličský průkaz a
poznamená tuto skutečnost do stálého

seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se
vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje,
kde jsou vyhlášeny volby.
Volič může požádat ji ž dnes o vydání voličského průkazu:
• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče;
ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání
voličského průkazu žádá, chráněn před
zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o
vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.
Úřední ověření podpisu voliče provádějí
1) úřady, kterými jsou podle zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování

pravosti podpisu a o změně některých
zákonů (zákon o ověřování), ve znění
pozdějších předpisů,
a) krajské úřady, obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, obecní úřady,
úřady městských částí nebo městských
obvodů územně členěných statutárních
měst a úřady městských částí hlavního
města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis, újezdní úřady,
b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky,
2) notáři na základě zákona č.
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Při ověření podpisu u správních
úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle
ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež
stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního
práva. Tuto skutečnost správní úřad
u úkonu vyznačí.
• žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče
• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 5. října 2012.
• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání
jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve
kterém veškeré potřebné údaje uvede;
o vydání voličského průkazu lze požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu,
tj. do 10. října 2012 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze stálého seznamu voličů ve
dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Možnost hlasovat ve volbách do
Senátu Parlamentu České republiky
na voličský průkaz Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu
Parlamentu České republiky (dále jen
„Senát“), konaných ve dnech 12. a 13.
října 2012, ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat
za podmínek stanovených zákonem č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplně-
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ní některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o volbách do Parlamentu“) na voličský
průkaz. Na tento voličský průkaz však
může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3
Senátu vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké
sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona
o volbách do Parlamentu. Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení
upravuje způsoby, jak lze již dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa
trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to:
• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon
o volbách do Parlamentu vyžaduje proto,
aby byl volič, který o vydání voličského
průkazu žádá, chráněn před zneužitím
tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není
žádný předepsaný formulář.
Úřední ověření podpisu voliče provádějí
1) úřady, kterými jsou podle zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých
zákonů (zákon o ověřování), ve znění
pozdějších předpisů, a) krajské úřady,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských
částí nebo městských obvodů územně
členěných statutárních měst a úřady
městských částí hlavního města Prahy,
jejichž seznam stanoví prováděcí právní
předpis, újezdní úřady, b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
2) notáři na základě zákona č. 358/
1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů. Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít
osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad
u úkonu vyznačí.
• žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče
• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Žádost musí být příslušnému obecnímu
úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do 5. října 2012.
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• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání
jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve
kterém veškeré potřebné údaje uvede;
o vydání voličského průkazu lze požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu,
tj. do 10. října 2012 do 16.00 hodin.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. září
2012, předá osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu, a to i do
zahraničí.
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4
zákona o volbách do Parlamentu, při
samotném aktu hlasování, volič, který
hlasuje na voličský průkaz, po příchodu
do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem; zároveň
odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze
zvláštního seznamu voličů (§ 19 odst.
5 zákona o volbách do Parlamentu). Po
záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební
komise sadu hlasovacích lístků a prázdnou úřední obálku.
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Dostavíli se takovýto volič do volební místnosti
volebního okrsku, kde je z titulu trvalého
pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku
o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého
seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat také
zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u ně j zapsán ve zvláštním
seznamu voličů. V tomto případě může
tento volič v souladu s ustanovením
§ 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu hlasovat na voličský průkaz
v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny.
Je třeba upozornit na skutečnost,
že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským
úřadem v zahraničí, je tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu
voličů vedeného obecním úřadem, v je-

hož územním obvodu má místo trvalého
pobytu. Pokud by tento volič chtěl volit
na území České republiky, bude nutné
žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů potvrzení
a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož
územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové
volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu (posledně uvedené
neplatí v případě voleb do Evropského
parlamentu; při těchto volbách je nutné
toto potvrzení předat přede dnem voleb
přímo obecnímu úřadu).
Voličský průkaz pro první a druhé
kolo voleb do Senátu
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé
kolo voleb do Senátu, obecní úřad popř.
zastupitelský úřad mu vydá voličský
průkaz pro obě kola voleb (jeden pro
první a druhý pro druhé kolo). Obecní
úřad popř. zastupitelský úřad použije
příslušný tiskopis, jehož vzor je obsažen
v příloze č. 2 k vyhlášce č. 233/2000
Sb., v platném znění, jako vzor tiskopisu 1; kromě data konání voleb vyznačí
v tiskopisu také, pro které kolo voleb
do Senátu je voličský průkaz vystaven.
Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním
a druhým kolem voleb do Senátu. Obecní úřad popř. zastupitelský úřad v této
době může vydávat voličské průkazy
nejpozději do 2 dnů před prvním dnem
hlasování ve druhém kole voleb, tj. do
17. října 2012 do 16.00 hodin.

POZVÁNKA
Základní organizace zahrádkářů
Lukoveček-Fryšták Vás srdečně zve
na výstavu ovoce a zeleniny, která se
uskuteční ve dnech 6. a 7. 10. 2012
v Obecním domě v Lukovečku.
Exponáty budou přebírat: v Lukovečku pan Láník, ve Fryštáku pan
Jaroš a pan Böhm, nebo je můžete
přímo předat pořadatelům dne 5. 10.
2012 v Obecním domě.
Občerstvení je zajištěno.
Otevřeno: sobota 13 - 18 hod.
neděle 9 - 18 hod.
Srdečně zvou pořadatelé.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2012

ZPRÁVY

Z
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Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad Fryšták, odbor správy majetku města informuje občany o blížícím se svozu nebezpečného odpadu, který dvakrát ročně zajišťuje spolu s Technickými službami a.s., Zlín. Jedná se o sobotu 8. 9. 2012.
Současně se svozem NO se na náměstí ve Fryštáku konají již pravidelné Farmářské trhy. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků přistoupilo město ke zrušení sběrného
místa Fryšták – U Sokolovny. Využít můžete ostatní místa svozu, popř. přivézt nebezpečný odpad na TS Fryšták v čase od 12.40 do 13.50 hodin.
Současně Vás žádáme, abyste nebezpečný odpad neumisťovali na stanoviště
dopředu před příjezdem svozového vozu, ale vyčkali příjezdu posádky. Úklidem ze
strany pracovníka TS Fryšták dochází ke zpoždění odjezdu posádky na další stanoviště.
Mezi nebezpečný odpad patří - elektrotechnika, léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články, ledničky, mrazničky, pneumatiky, barvy, lepidla, oleje
a nádoby jimi znečištěné apod. Odevzdávejte, prosím elektrozařízení v kompletním stavu.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
G. Najmanová, OSMM

Sdělení správce toků
Lesy ČR, s. p. správa toků – oblast
povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,
jako správce drobného vodního toku
„Hornoveský potok 4-13-01-027“ sdělil
městu Fryšták, že v návaznosti na provedenou prohlídku tohoto toku přistoupí k vypracování projektu na odstranění
nánosů ve jmenovaném vodním toku.
Projekt bude zpracován ve vegetačním
klidu z důvodu přesného zaměření proﬁlu nahromaděných nánosů. K případným následným opravám staveb hrazení
bystřin bude přikročeno po odstranění
nánosů.
Odbor správy majetku města žádá
občany města, aby neumísťovali především biologický, dále komunální, nebezpečný a jiný odpad do koryt vodních
toků, které se nachází na území obce
Fryšták. Přítomnost těchto odpadů ve
vodních korytech způsobuje tvorbu nebezpečných látek v nánosech, čímž dochází ke kontaminaci půdy a následná
likvidace je poté velmi ﬁnančně i technologicky náročná. Dále žádáme, aby
na tocích nebyly vytvářeny nepovolené
přechody, tzn. lávky a různé podoby
mostních konstrukcí, neboť jejich nesprávným uložením a nezabezpečením
může dojít a také dochází ke strhnutí
a poté ucpání zúžených míst v toku,
a následnému vylití vodního toku mimo
hranice koryta. Jedná se o ochranu
zdraví a majetku nás všech, proto Vás
žádáme o dodržování těchto zásad.
Děkujeme!

K uložení bio, komunálního a kovového odpadu slouží kontejnery na TS
Fryšták, kde je otevřeno každou sobotu
od 8 do 12 hod a od 12.30 hod do 16
hod. Nebezpečný odpad lze odevzdat
na daných stanovištích ve městě při
pravidelných svozech 2x za rok.
G. Najmanová, OSMM

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 10. 9., 18. 9., 24. 9.
2012 bude prováděna velkoplošná
deratizace města Fryštáku.
Akci zabezpečuje ﬁrma DERATEX,
spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která
provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.
Vzhledem k tomu, že se předpokládá výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení,
vyzýváme občany ke spolupráci, při
vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud
to situace vyžaduje, obraťte se přímo
na pracovníky jmenované ﬁrmy, anebo nahlaste své požadavky na odbor
správy majetku města, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření města. Pro vlastní potřebu, si budou moci
občané zakoupit u provádějící ﬁrmy
také nástrahy proti hlodavcům.
Informovat se můžete také na telefonu 577 431 128.
Městský úřad Fryšták

Poděkování
V dnešní době, kdy všichni nadávají na rozmazlené, drzé a nevychované děti,
se musím s vámi podělit i o velmi pěknou zkušenost. Hodné, poctivé a slušné
děti jsou a žijí dokonce mezi námi – ve Fryštáku.
Jednoho krásného prázdninového dne přišly na naši radnici sestry Renata
a Michaela Jaškovy z Horní Vsi – žákyně naší základní školy. V ruce svíraly bankovku. Prý ji našly na náměstí, tak ji jdou odevzdat. Společně s naším panem
ekonomem jsme nevěřili vlastním očím. Opravdu i takový nález byl poctivě odevzdán. Za svoji dlouholetou praxi jsem se s tím moc nesetkala. Ano, peněženky,
ve kterých byly doklady, klíče, mobily i jiné věci, ty lidé ztrácejí a nalézají běžně.
Ale jen tak – bankovku? To si každý rozmyslí a řekne si:“Bůhví, kdo to ztratil. A jak
poznají, opravdového majitele?“
Také jsme měli s panem ekonomem obavy, jak prokážeme pravost majitele.
Ale hned na druhý den, přišla Fryštačanka – důchodkyně, s pláčem, že ztratila
peníze. Šla si koupit halenku na sraz spolužáků a v peněžence velká bankovka
chyběla. Jednalo se o zelenou bankovku v hodnotě 2.000,- Kč. Nešťastná odpoledne popisovala sousedům, co se jí přihodilo. Měla štěstí, že jeden ze sousedů
četl webové stránky města Fryštáku, kde jsme nechali zveřejnit nález hotovosti.
Soused jí poradil, ať se zkusí zeptat na radnici. Hned na druhý den ráno přišla
k nám na úřad a popsala svou ztrátu. Absolutně nebylo pochyb o majitelce této
dvoutisícové bankovky.
A ještě jedna věc – tato paní už byla několikrát na druhé straně tohoto problému. Sama několikrát našla klíče, peněženku, tašku a vždy poctivě přinesla na
náš úřad. Jsem ráda, že jsme jí tentokrát mohli pomoci my. Šťastná majitelka
nalezené bankovky děvčatům Jaškovým i touto formou moc děkuje za poctivost
a přenechala jim nálezné, které jsme ihned předali těmto slušným děvčátkům.
Takže, milí Fryštačané, divte se! Poctivost ještě nevymřela! A s těmi nevychovanými dětmi to není tentokrát vůbec pravda. Tak poděkování patří i rodičům
těchto děvčat, že své děti vedou k poctivosti a mohou být na ně pyšní.
Dana Konečná, matrikářka MěÚ Fryšták
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UPOZORNĚNÍ
NEZAPLACENÝ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme, že dne 30. 4.
2012 uplynula lhůta pro úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu.
Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu, aby tak neprodleně učinili.
V případě nezaplacení již bude postupováno dle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, a dle Obecně
závazné vyhlášky Města Fryštáku
č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a přistoupeno k vymáhání poplatků. Může
být uplatněna také zákonná možnost
dle §11 z. č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, tj.
zvýšení poplatku až na trojnásobek.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se prosím dostavte v úřední
dny na MěÚ Fryšták k Ivaně Plškové, dveře č. 217, tel. 577 911 051,
linka 14.
Kont. e-mail: i.plskova@frystak.cz.

KAM SE VYTRATILA LIDSKOST A POKORA
(… a slušnost)?
Cui bono? – Komu nebo čemu to prospěje? – ptám se a hned si také dokážu
odpovědět. Volební kampaň do Senátu a krajských orgánů – nekompromisní a bohužel i nekorektní – už přece dávno začala. Důkazem toho jsou i články zastupitele za
ČSSD Vlastimila Filáka ve FL. Není žádným tajemstvím, že praktiky, které jsme dříve
znali jen z „vysoké politiky“ se už dávno používají i v politice komunální. Sociální
demokracie si pro letošní podzimní volby své téma už našla. Budou to církevní restituce. Není proto divu, že pan Vlastimil Filák začal s útoky na „lidovecké zastupitele“
– viz jeho zatím poslední příspěvek ve FL/8, zejména jeho závěrečná pasáž – cituji:
„… kde se vytratila ta lidskost a pokora u křesťanů zastoupených ve fryštáckém
zastupitelstvu a kde se vzala ta averze vůči matkám na mateřských dovolených, to
mi není známo!!!“
Jako křesťan bych tedy rád upozornil, že lidskost a pokora (stejně jako slušnost)
jsou vlastnosti, které sluší všem bez výjimky (tedy i zmiňovanému zastupiteli a jeho
ČSSD). Protože stejně jako pravda nebo lež si sebou lidskost a pokora nenese
žádný přívlastek. O tyto pojmy však ve zmíněném příspěvku panu zastupiteli vůbec
nešlo. To už snad vnímavý čtenář Fryštáckých listů jistě pochopil.
Mgr. Pavel Nášel – zastupitel města Fryštáku za KDU-ČSL
Poznámka:
Ne náhodou v reakci na nejrůznější útoky nedávno Česká biskupská konference
(ČBK), Ekumenická rada církví (ERC) a Federace židovských obcí ostře zkritizovaly
ČSSD za její kampaň proti chystaným církevním restitucím. Podle nich je způsob,
jakým dnes sociální demokracie vede předvolební boj, „nekultivovanou a nekulturní cestou ohrožující samotnou podstatu demokracie. Způsob nevěcného vedení
argumentace a demagogická útočná kampaň České strany sociálně demokratické
tak vytváří ve společnosti atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči
církvím a náboženským společnostem, ale i vůči občanům jako takovým“.

UPOZORNĚNÍ
Ve Fryštáku opět proběhne v sobotu dne 8. září 2012 sběr nebezpečného odpadu:
Žádáme Vás o dodržení následujícího časového harmonogramu:
1. Vítová – u obchodu

8:00 - 8:30

2. Horní Ves – na Špici

8:40 - 9:10

3. Horní Ves – točna

9:20 - 9:50

Bezpečn. přestávka

9:50 – 10:35

4. Dolní Ves – u Žáků

10:40 - 11:10

5. Dolní Ves – točna

11:20 - 11:50

6. Žabárna – u dřevopodniku

12:00 - 12:30

7. Fryšták – dvůr TS

12:40 - 13:50

Obec Lukoveček
1. Lukoveček – u OÚ

14:10 - 15:10

NABÍDKA
Městský úřad ve Fryštáku nabízí
využití nebytových prostor VÚB na
Vítové k různým akcím jako jsou
např. schůze spolků a organizací,
různé přednášky, předváděcí akce,
mimořádný prodej a také soukromé
společenské akce.
Podrobné informace
u Aleny Sanitrníkové na tel:
601 580 617.

6

ŽÁDOST
Domov pro seniory Lukov otevřel pro své klienty novou klubovnu. Pro dovybavení této klubovny sháníme drobné předměty z dob mládí seniorů. Jedná se
o stará alba, historické fotograﬁe Lukova, Fryštáku a přilehlých obcí, další obrázky, nádobí, menší kusy starého nábytku a další drobné předměty. V případě, že
by někdo měl doma podobné nepotřebné předměty, nebo likvidoval starou chatu
či chalupu a rád by tyto předměty v dobrém stavu zdarma věnoval, prosíme, aby
osobně, nebo telefonicky kontaktoval domov pro seniory Lukov.
Telefon: 577 911 623. Všem případným dárcům děkujeme.

POČÍTAČOVÝ KURS
PRO SENIORY
Městská knihovna Fryšták a ZŠ
Fryšták připravují v průběhu podzimních měsíců počítačový kurs pro začátečníky z řad fryštáckých seniorů.
Všichni zájemci se mohou přihlásit
do 30. září v městské knihovně u Mgr.
Jana Krčmy. Těšíme se na všechny odvážné seniory, kteří chtějí zvládnout
základy nezbytné počítačové gramotnosti.

POZVÁNKA
Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták a fryštácká farnost Vás zvou na děkovnou mši za dary a plody země a za
živé a zemřelé zaměstnance Zemědělského družstva vlastníků Fryšták, která se uskuteční dne 30. září v 10 hodin
v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2012

MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

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

Mateřská škola potřetí
V srpnovém čísle Fryštáckých listů
byl uveřejněný článek zastupitele pana
Vlastislava Filáka, ve kterém zmiňuje „funkci tržní ekonomiky a ﬁnance
v kase mateřské školy“. Dovolila bych
si na tento příspěvek reagovat a některé argumenty uvést na pravou míru.
Zřizovatelem Mateřské školy Fryšták,
jako příspěvkové organizace, je Město
Fryšták a škola funguje jako samostatný právní subjekt i samostatná účetní
jednotka, pro jejichž hlavní činnost jsou
závazné a směrodatné určité zákonné
normy. Těmi nejdůležitějšími jsou mimo
jiné školský zákon (Zákon č. 561/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyhláška k předškolnímu vzdělávání (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Již zmiňovaný školský zákon v §
139 stanoví: „Školská právnická osoba
je zařazena v rámci účetních jednotek
podle zvláštního právního předpisu
mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání.“ V praxi to
znamená, že každé navýšení kapacity
mateřské školy, znamená pro město,
či obec jako zřizovatele další výdaje.
Ano jistě, existuje úplata za předškolní
vzdělávání, tzv. školkovné, které hradí
rodiče dětí. V naší mateřské škole je
to 300,- Kč měsíčně. Pokud bychom
chtěli být tržní a vybírat více, musel
by i zřizovatel zvýšit svůj roční provozní příspěvek. Nejvyšší možná úplata
za vzdělávání se totiž stanoví jako 50
% skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů na jedno dítě
v uplynulém kalendářním roce. Tuto výši,
která je stanovená vyhláškou, nesmí ředitelka mateřské školy překročit. Laicky
řečeno, na každé dítě musí zřizovatel ze
svého rozpočtu vynaložit dvojnásobnou
částku, než je školkovné. Tudíž o nějaké
tržní ekonomice nemůže být ani řeč.
Argument „o volné kapacitě MŠ, která by naplnila kasu mateřské školy“, je
pro nás bohužel také nereálný. Pokud
přijmeme z jiné obce, či města dítě,
které není v posledním ročníku před přijetím do základní školy, nemá jeho spádová obec zákonnou povinnost na toto
dítě naší mateřské škole přispívat. Provozní příspěvek se hradí pouze předškolákům, ale ti bývají přijímáni přednostně
ve svých obcích. Mladší děti nám tedy
nepřinesou žádné ﬁnance, naopak,
dvojnásobek vybraného školkovného
uhradí Město Fryšták. A když už cituji

zákon, vzpomněla bych znovu školský
zákon § 123, odst. 2, který stanovuje:
„Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem,
obcí nebo svazkem obcí se poskytuje
dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12
měsíců.“ A opět praxe – všechny děti,
které spadají do posledního ročníku
a které půjdou k zápisu do základní školy, jsou od úhrady za předškolní vzdělávání ze zákona osvobozeny. Rodiče tedy
platí pouze stravné. Ve školním roce
2012/2013 budeme mít těchto dětí
celkem 68, což je téměř polovina. Příspěvek na tyto předškoláky v plné výši
bude opět hradit zřizovatel. Takže je to
sice smutné, ale „mateřská škola musí
spoléhat na zřizovatele, ať je to jakkoliv
absurdní“.
Pokud bychom zrušili v našem zařízení školní kuchyň, jídlo bychom museli
zpočátku dovážet, než by se postavila
zmiňovaná kuchyň nová (a ta by jistě
stála daleko více, než rekonstrukce té
stávající). A to nemluvím o tom, že by
došlo k narušení našeho Školního vzdělávacího programu, který vychází z individuálního přístupu k dětem a znamená
mimo jiné reagování na aktuální potřeby
dětí. Pokud vím, variantu dovážení jídla většinou volí ředitelky malotřídních
školek, které při kapacitě 25 – 30 dětí,
kvůli normativům neuživí svoje vlastní
kuchařky. Pokud bychom ve stávající
kuchyni zřídili třídu, dováželi bychom
jídlo pro 170 dětí a získali tak prostor
pro přibližně 30. V současné době nám
chybí místo pro 18 dětí. Tyto ale dovrší
tří let teprve v průběhu zimních měsíců
roku 2012 a jarních měsíců roku 2013.

Zřízení nové třídy z hlediska naplnění
minimální kapacity by tedy připadalo
v úvahu až od ledna 2013, kdy by k 1.
lednu nastoupilo 9 z těchto dětí. A do
budoucna, jak vykazuje demograﬁcký
vývoj Zlínského kraje, dětí bude postupně spíše ubývat. Pro srovnání: v letošním roce se narodilo ve Fryštáku zatím
11 dětí, přitom v roce 2008 jich bylo
40, 2009 narozeno 35, rok 2010 celkem 35 a vloni 36 dětí. Volíme proto po
zralém uvážení raději fungování školní
kuchyně i do budoucna, s tím, že tak
zachováme současnou kvalitu i tradici
předškolního vzdělávání ve Fryštáku.
Poslední věc, na kterou musím reagovat, je argument „averze vůči matkám na mateřských dovolených“. V našem předškolním zařízení, jak už jsem
několikrát uváděla, máme kritérium
při přijímání dítěte do mateřské školy nastaveno podle věku a ne podle
toho, zda je rodič zaměstnaný, či na
rodičovské dovolené. I proto letos nastala situace, kdy se do školky dostaly
právě starší děti maminek, pobírajících
rodičovský příspěvek. Matky, které se
budou postupně vracet do práce, pro
svoje mladší dítě místo nemají. Proto
vyšel požadavek na zřízení další třídy ze
skupiny pracujících rodičů, kteří se nacházejí v bezvýchodné situaci. Nevidím
tedy žádný náznak averze vůči matkám
na rodičovské dovolené. Navíc, v současné době se tato situace řeší a já
doufám, že všechno nakonec dopadne
ke spokojenosti všech.
Bc. Ilona Staňková
ředitelka Mateřské školy Fryšták
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Ve čtvrtek 5. července v 9 hodin
byla přestřižena červená stuha 1. Výstavy historických motocyklů.
Už zahájení mělo netradiční přízvuk.
Starosta Fryštáku, Mgr. L. Doležel, který převzal nad výstavou nejen záštitu,
ale i nůžky, aby přestřihl spolu s Mgr.
L. Sovadinou pásku, která nás, netrpělivé diváky, dělila od nevšedního zážitku.
Mimo toho nás krásné hostesky (bleděmodrá, červená, zelená v aranžmá 30.
let minulého století, uvedly do výstavní
síně), tedy do prostor garáží nové hasičské zbrojnice.
A už jste nevěděli, kam se dříve podívat. 46 motocyklů ve 4 řadách bylo
k vidění. Při pohledu na ně jste si uvědomovali, že Jawy byly už v té době na
světové úrovni, a to v různých kubaturách. Od té nejstarší Jawy Rumpál až
po Jawu 350 známou z ﬁlmu Slunce,
seno, jahody. Jistě vás zaujala i jedinečná Čechie – Böhmerland se sidecarem,
Indian Scout, Harley - Davidson, motorky „Pincky“ s malou kubaturou 50 ccm,
a to jak jednosedadlové tak dvousedadlové. Pohled zakotvil na BMW R69S
a hned vedle na jednu z nestarších motorek Torpedo, kdy kolo bylo hnáno řemenem.

VÝSTAVA
NÁRODNÍ HRDOSTI
Přátelé, jsem laik, ale když jsem viděla, z jakých „strojů“ (nálezy starých
skeletů motorek ve stodolách sloužily
třeba jako hřadlo pro slepice) dovedou
šikovné ruce, nadšení, trpělivost, láska
k technickým vynálezům, k motorům,
vytvořit naleštěná, umělecká, provozuschopná díla, dala jsem těmto nadšencům obrovskou jedničku s pochvalou.
Ocenila jsem je i pro to, že koníčkem
je jim tvořivá, smysluplná práce, znovuobrození historických exponátů. Prostěukázka „ zlatých českých ručiček“.

Aby umocnili dojem z výstavy, promítali fotograﬁe z velkých motoristických
akci ve Fryštáku. Historie této slávy
začala motokrosem na Baďuře v letech
1956-57. Následovaly závody motokár
na náměstí ve Fryštáku. Pak (v celé
Československé republice známých) 27
ročníků mistrovských závodů v motokrosu na Skalce (pokaždé v jiných dvou
kubaturách), kde se vždy sešlo kolem
30 tisíc diváků. No a následovaly snímky současných mladých motocyklových
fryštáckých závodníků.
Jsem nesmírně ráda, že se našli ve
Fryštáku muži, milovníci historie motorismu, kteří oživují vzpomínky na slavnou dobu motoristických akcí a ukazují mladé populaci, čím se může každý
z nich zaměstnávat ve volném čase, co
krásného vytvořit, obnovit, čím obohatit
naši současnost.
Děkuji všem, kteří se podíleli na
organizaci výstavy, děkuji i těm, kteří
stále „vyšíváte“ na starých historických strojích, abyste jim vrátili zašlou
a zapomenutou slávu a abyste vzbudili
v lidech národní hrdost, kterou jsme se
mohli právem pyšnit.
SK

Dobrá máma aneb příklady táhnou...
Copak se to u Žákova splavu děje?
Nikde nikdo a tolik povyku. Můj zrak se
zaměřil na početnou rodinku kačeny,
čírky.
Matka nervózně plavala nad splavem. Tam a zpět, tam a zpět. Gágala
a nutila svých osm káčátek, aby ji z pod
splavu následovaly.
Leč tyto malé kuličky pod metrovým
splavem vodu brázdily, naříkaly, snažily
se, odpovídaly mamince, ale překonat
překážku nemohly, neuměly.
Zaujalo mne, jak to máma, kačka
vyřeší.
A ejhle! Slétla za dětmi a po pravém břehu cesty nad splav „vyťapkala“.
A pak ještě jednou. Rodičovský příklad
se ujal. Jedno kachňátko po druhém
sice těžce, ale urputně překonávalo
prudkou překážku a výstup zdolalo, aby
si po boku mámy oddychlo.
Ale co to? Máma dál nervózně plave
tam a zpět. Nemůže odplout. Scházejí
ještě dvě děti. Ty se marně snaží několikrát vyšplhat. Chuderky. Vždy v určitém
kritickém bodě břehu několikerými kotouly spadnou zpět do vody pod splav.
Zkoušejí vyšplhat po levém břehu. Je to
ještě horší. Matka je shora povzbuzuje.
Ostatní sourozenci vzorně čekají nad
splavem.
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A dočkali se. Konečně sedmé káčátko s vysílením vyšplhalo. Pak přímo
olympijským výkonem se podařilo životní těžkou překážku zdolat i poslednímu
káčátku.
Spokojená máma, asi po přepočítání své drobotiny, se vydala proti proudu
potoka na další výuku svých potomků.
Oddechly jsme si i s paní Mgr. A. Ševčíkovou, která si též nenechala uniknout poučný večerníček. Přály jsme si,
aby všichni rodičové našich dětí a mlá-

deže svým vzorným příkladem (prací,
chováním), dovedli své ratolesti vychovávat a zdolávat samostatně překážky,
které se jim v životě postaví do cesty.

Fryštácké louky
Běžte se někdy podívat tam,
kde se ještě ve větříčku vlní dozrávající
tráva.
Včely bzučí u samého ucha,
jako by se chystaly oznámit něco
důležitého.
Najednou si to rozmyslí
a odlétají k vysoké modré obloze,
odkud slyšíš jasné hlasy ptáků.
Dívej se před sebe!
Dívej se na tu krásu!
Trsy kopretin, nádherné, krásné modré
zvonky,
chrastavec rolní, žluté kozí bradky,
jemný kohoutek luční, chudobná
čekanka,
dokonce kakost (i když páchnoucí)
chce ukázat,
že patří k té nádheře našich luk.
Dívej se kolem sebe!
Vidíš tu krásu?
Věříš, že z kytičky těchto lučních kvítek
můžeš udělat někomu radost?
SK
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

Posílení vodního zdroje pro obec Lukoveček
Potřeba realizace posilovacího zdroje podzemní vody pro obecní vodovod Lukoveček je iniciována zejména výrazným snižováním využitelné vydatnosti stávajících zdrojů pitné vody, především vrtu HV1 na Lazech u Fryštackého potoka
v severovýchodní části obce.
Obec Lukoveček je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu, který
zbudovala v roce 1934. Zdrojem pitné
vody je jímací území Lukoveček, které
se skládá ze tří částí:
- jímací zářez severně od obce s vydatností 0,4 l/s - ¹
- pramenní jímka východně od obce
s vydatností 0,1 l/s - ¹
- kopaná studna hl. 7 m a vrt HV1 hl.
50 m severovýchodně od obce s vydatností 1,0 l/s - ¹
Vzhledem k tomu, že vydatnost jednotlivých vodních zdrojů klesá stoupající spotřebou vody – hlavně v letních
měsících, hledali představitelé obce
v posledních letech nové doplňující
zdroje kvalitní pitné vody. Pozornost
byla zaměřena zejména na lokalitu v severní části u Lomu, kde byly pro příznivé
hydrogeologické podmínky provedeny
v roce 2010 průzkumné práce na zajištění nových hlubinných vrtů. V návaznosti na geofyzikální průzkum a zpracovaný projekt požádala obec v červenci
2011 Ministerstvo životního prostředí

★

o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu ŽP, která byla úspěšně přiznána v dubnu letošního roku. Předpokládaná výše dotace činí 85 % z ERDF
a 5 % ze SFŽP ČR celkových způsobilých výdajů, které činí 856.999 Kč.
Na základě výběrového řízení, jehož
vítězem se stala ﬁrma Vodní zdroje Holešov, a.s., byla zahájena v letních měsících akce „Lukoveček – posilové vrty
pro veřejný vodovod“, jejímž cílem je
vybudování 2 průzkumných hydrogeologických vrtů, včetně provedení zkoušek
a laboratorních rozborů.
V současnosti jsou oba vrty o hloubce 60 m a 80 m již realizovány a připravují se čerpací zkoušky, které zjistí
vydatnost těchto zdrojů pitné vody.
V roce 2013 bychom chtěli tyto vrty
napojit na stávající vodovodní řad a věříme, že nové vrty zajistí a dostatečně
uspokojí potřeby občanů v obci.
Ing. Ludvík Nejedlý
starosta obce Lukoveček

★

★ POD HVĚZDAMI

★

Návštěvníky festivalu Pod Hvězdami (18. 8., Lukoveček) pobavil
a roztancoval i energií nabitý Standa Hložek. Tato beneﬁční akce se
tentokrát konala ve prospěch Mateřské školy Fryšták.
Podrobnější informace naleznete v příštím čísle FL.
Již nyní však jménem Pod Hvězdami, o.s. zdravíme a velmi děkujeme
všem sponzorům z řad ﬁrem, obcí,
politiků i jednotlivců za nezbytné
ﬁnanční a materiální dary a zastupitelům obce Lukoveček a s nimi všem
dobrovolníkům za mimořádně obětavou, velkou pomoc v přípravách
i během akce.
Barbora Krajčová

★

★

★

9

D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Když se věci daří, není zapotřebí je měnit
pod záminkou, aby se zlepšily.

Don Bosco

Vzpomínka na pana Vojtěcha Zezulku
24. července zemřel nejstarší oratorián na Moravě a v Čechách, rodák
z Fryštáku, pan Vojtěch Zezulka, ve
věku 91 let. Velmi pěkně a rád vzpomínal na salesiány P. Ignáce Stuchlého, P.
Františka Míšu a P. Františka Lepaříka.
Jakmile jsme v roce 1994 převzali zpět
náš dům, hned se přijel ze Zlína podívat
a prohlédnout si prostory, v nichž běhal
jako malý kluk.
Sám vzpomínal: „Než přišli do Fryštáku salesiáni, vlastnily klášter sestřičky
Neposkvrněného početí Panny Marie.
V bočním křídle kláštera byla školka pro
děti. Do ní jsem chodil i já. V ní byla později i naše oratoř. V zahradě byla na jižní straně v cihelné zdi, která sousedila
s Uncajtíkovou zahradou socha Panny
Marie Lurdské. Ta se potom přenesla
do malé zahrádky u bočního vchodu do
kláštera. Hlavní vchod do kláštera byl
z malého dvorku u fary, kam zasahoval
výběžek krásné gotické kaple. Hlavní
vchod do kaple byl v přízemí z hlavní
klášterní chodby, která je tam dodnes.
V kapli byly železné točité schody, kterými bylo možno vyjít v kapli na chóru,
kde bylo šlapací harmonium. Na chóru
bylo ale také možné jít z hlavní chodby v 1. patře. Salesiáni pak výběžek
kaple na malém nádvoří, kde byl oltář,
zbourali. Postavila se pak uvnitř budovy
kaple nová a přistavilo se přední křídlo
s vrátnicí a hlavním vchodem do budovy

vedle fary. Vchod do kaple byl u vrátnice
a druhý vchod byl z hlavní chodby budovy, a všechno slouží dodnes, i když již
tam kaple není. Ta je teď v 1. poschodí.“
Když už se blížila jeho devadesátka,
začal nám předávat své diplomy, ceny
za vyhrané turnaje, podpisy slavných
hráčů, oratorní knížku s pořadovým
číslem 57, fotky, kde byl jako malý kluk
se salesiány, prostě všechny věci pojící
se s naším domem. Tehdy jsme se rozhodli uspořádat v lednu 2006 výstavu,
aby všechny tyto památné věci a ještě spousty jiných dalších, které našel
doma, viděli i Fryštačané. Máme z této
výstavy a z jeho vyprávění natočený
dokument. Sám na něm doslovně uvedl: „Fryštačtí kronikáři mají velký dluh
k rodu Zezulků, poněvadž jak profesor
Jadrníček v prvním vydání Městečko
Fryšták, tak i ve druhém vydání, vůbec
Zezulkovi neuvedl.“

A při oslavách devadesáti let jsme
natočili s televizí Noe do pořadu Pro vita
mundi medailonek z jeho vzpomínek.
Lze ho vyhledat na webových stránkách
televize Noe.
Při slavení 80 let příchodu salesiánů do Fryštáku jsme s panem Zezulkou
udělali ještě jednu výstavu, která mapovala roky 1927 – 1990. Bylo to krásná
spolupráce. Každá fotka, která se vzala
do rukou, měla svůj příběh. Každý ústřižek schovaný měl svůj příběh. Každá jízdenka, vstupenka, legitimace (bylo jich
19) měla svůj příběh.
Na oratoř vzpomínal: „Salesiáni po
nás nechtěli nic, jenom abychom nehřešili, abychom šli do kostela, pomodlili
se a jinak jsme si většinou jen hráli.
Hráli jsme si ping-pong, šachy, halmu,

fotbal na hřišti – ještě teď mám škváru
zarostlou v koleně. V zimě bylo v oratoři
pěkně teplo, topilo se tam v uhlových
kamnoch, kachlových, vysokých. Bylo
nám dobře. Když jsme si chtěli zaklouzat, šli jsme na hřiště, kde byly 20 až
30 metrů dlouhé kluzavky.
My jsme tady bývali každý den. Většinou se oratoř otvírala ve čtyři hodiny
odpoledne, hráli jsme si tady v létě,
a když už byla tma – v zimním období - byly v šest hodin večerní modlitby
a ať jsme byli hluční jak chtěli, asistent
zatleskal, řekl večerní modlitby a jak
když utne, bylo ticho. Pomodlili jsme se
večerní modlitby a šli jsme domů. V létě
jsme si hrávali na hřišti do kolika bylo
světlo. Nejlepší byla hra Na orla a nebo
Tingolo, které se přivezlo z Itálie.
Dospělí pro nás hrávali loutkové divadlo. Na Mikuláša a na Vánoce byly nadílky. A i když přišel na Mikuláše a nechodil tu celý rok, dostal sáček cukroví
pečeného, ať už chodil nebo nechodil.
Totiž selky daly múku, máslo, chudobné
maminky to zas upékly a Mikuláš nám
to rozdal. A na nadílku, když byl větší
kluk, třeba i svetr byl naložený. Já můžu
říct jenom samé dobré věci.“
Jaké sporty hrával pan Zezulka? Ze
začátku to byl stolní tenis. Máme jeho
pálku, se kterou byl druhý na velkém
turnaji v Ostravě 2. ledna 1938. Pálku
mu vyrobil otec a obal ušila maminka.
Rok předtím byl na turnaji opět v Ostravě, kde byli i dva českoslovenští reprezentanti Pivec a Váňa, který byl i mistr světa. Tehdy ukořistil jejich podpisy
a po 70 letech ukázal tuto památku.
V oratoři se hrával fotbal a házená.
Vzpomíná na první dresy a balony, které

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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pořídili salesiáni z Itálie. To ještě nebyl
ve Fryštáku založený Sportovní klub. Na
obrázku je vidět pan Zezulka (uprostřed
v horní řadě) s P. Františkem Lepaříkem
s družstvem žáků v házené.
Velmi krásně popisoval svátek Božího Těla: „V 17. hodin odpoledne vyšel
průvod z kostela směrem k náměstí.
První dům vlevo byl dům Janušků – Šamalíků. Tam byla otevřena vrata vjezdu
do dvora a v nich postaven oltář. Prostor kolem oltáře byl vyzdoben mladými
břízkami. Od Januškového šel průvod
k radnici. Tam byl druhý oltář. Pro naši
rodinu byl významný tím, že oltář byl
každý rok vyzdoben třemi obrazy. Uprostřed byl velký obraz jak se Pán Ježíš
modlí v zahradě Getsemanské. Namaloval ho fryštacký malíř, který bydlel
v Nové ulici na levé straně, nahoře ulice
u hřbitova. Rám udělal můj otec Metoděj Zezulka, stolařský mistr. Po obou

stranách byly dva o něco menší obrazy.
Na jednom obraze je Nejsvětější Srdce
Ježíšovo, na druhém je Nejsvětější Srdce Panny Marie. Jsou to obrazy zhotovené metodou vyškrabávání do mléčného
skla. Obrazy vytvořila moje maminka
Marie Zezulková, která se tuto metodu
naučila v fryštackém klášteře u sestřiček. Od radnice šel průvod směrem ke
škole a zastavil se u dalšího – třetího
oltáře, který byl ve vratech u Poledňáků. Pak průvod přešel v rohu náměstí
okolo školy a zabočil směrem ke kostelu. Zastavil se však ještě u posledního,
čtvrtého oltáře, který byl v Jadrníčkových vratech. Při průvodech hrávala salesiánská dechová kapela, kterou cvičil
a dirigoval P. Janůš.“
Zemřel člověk čestný, přímý a rovný.
Jeho slovo, a ruka na to, platilo naprosto beze zbytku.

HRÁDEK
AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZNINY...

Stále ještě máme na Hrádku prázdniny a užíváme si všeho, co je s tím
spojené. Máme za sebou spoustu akcí
a výletů a taky pěkný“ průvan“ v peněženkách…
Dne 26. 7. jsme se zúčastnili letní ﬁlmové školy v Uherském Hradišti
a strávili tak jedno odpoledne v tomto
pěkném moravském městě, které je
pověstné v posledních letech opravdu
dobrou kulturou. Dne 7. 8. jsme byli
a výletě na Velehradě, kde jsme navštívili nově vybudované Chráněné bydlení
sv. Cyrila a Metoděje, které funguje od
ledna tohoto roku. Bydlí zde 8 žen, které zde žijí jako v přirozené domácnosti.
Naši uživatelé byli nadšení a těšili se, že
se třeba i oni jednou něčeho takového
dočkají. Za zmínku stojí také návštěva
ﬁrmy KOVOSTEEL, s.r.o. ve Starém Městě, která je zajímavá něčím neobvyklým,
a to zvířecí zoo. Nejedná se však o živá
zvířata, ale o jejich velmi zdařilé kopie
vyrobené z kovoodpadu. Je to určitě
pěkný tip na výlet a taky je výhodou,
že si rodiče nemusí hlídat své děti, neboť tito tvorové, byť v životní velikosti
by neublížili ani mouše. V sobotu večer
11. 8. jsme byli na krásném koncertě
a krásném místě, na zámku Nový Světlov. Představil se zde náš přední houslista Václav Hudeček. Je to skutečný
mistr, ale také velmi příjemný člověk,

který se s publikem podělil o osobní
zážitky v souvislosti s hezkou prací při
hledání nových talentů na každoroční
Akademii V. Hudečka.
Prázdniny jdou pomalu do ﬁnále,
a tak se budeme snažit ještě využít letních dnů k tomu, abychom ještě něco
viděli a zažili. Vám všem přejeme totéž,
a jak se říká- zážitky jsou to nejcenněj-

POZVÁNKA
Milí přátelé, již po osmé Vás srdečně všechny zveme na letošní Staříčkovu pěší pouť z Fryštáku na sv.
Hostýn a zpět (cca 35 km), která se
uskuteční v pátek 28. 9. 2012, kdy
si připomínáme 85. výročí příchodu
salesiánů do Českých zemí (28. 9.
1927).
Základní informace:
6.30 Odchod od kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku
11.00 Příchod na sv. Hostýn
11.30 Mše sv. v bazilice - P. Miroslav Dibelka SDB
12.30 Možnost oběda v poutním
domě nebo z vlastních zásob
14.00 Odchod ze sv. Hostýna (od
vody)
17.30 Návrat do Fryštáku
S sebou dobré boty, bundu, pláštěnku a svačinku.
Na setkání se těší
Ivana a Josef Pospíšilíkovi,
Holešov
ší, co máme, neboť nám je nikdy nikdo
nevezme. To můžeme s čistým svědomím potvrdit. Přejeme všem hezký zbytek prázdnin!
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Otec Dibelka požehnal u sv. Anny
polím, lukám a dobrým lidem...
Také letošní červencová svatoanenská pouť v místech
mezi osadami Lukovské a Suché, kde byla A. D. 1907 vztyčena socha svaté Anny, otevřela svou náruč všem věrným, které
ani nevlídná obloha, hřmění a přeháńka neodradily a přišli
se pomodlit k milované světici a vyjádřit úctu odkazu prosté
žebračky - familiantky A n n y L e h k é (1845–1914) z Lukovského, jejímž přičiněním bylo dílo vytvořeno a přeneslo nás
přes dvě války i peřeje doby nedávné. A Bůh dá, že přenese
i přes zmatení pod věží babylonskou naší přítomnosti.
Přes 120 obyvatel osad, farníků z Fryštáku, Horní a Dolní
Vsi, Lukovečka, Lukova, Vítové, Rackové, Horního Lapače, Žeranovic a Přílep zúčastnilo se pobožnosti, v jejímž průběhu se
obloha postupně vyjasnila a otec Miroslav Dibelka požehnal
krajině, familiantům, jejich příbuzenstvu a celé přírodě. Bylo
mi ctí promluvit o smyslu těchto setkání, která nás duchovně,
sousedsky i generačně stmelují. Při pohledu do tváří účastníků tuším po léta zároveń přítomnost pokolení našich předků,
kteří s láskou zvelebovali a chránili tento kraj.
Tradici těchto setkání pod širým nebem u sv. Anny započala roku 2006 skupina familiantů v čele s panem Josefem
Staňkem starším. Po jeho nečekaném fyzickém odchodu
z těchto pozemských končin ujal se taktovky anenských vyznání štáb obětavých familiantů v čele se Zdeňkem a Láďou
Orsavovými a dalšími obyvateli osad a příbuznými. Nezapomínáme na milá sousedská posezení u Staňků na Lukovském,
u Orsavů nebo Zlámalíků na Suchém. Letos nás preventivně
pohltily stany přímo u svaté Anny a žezla pohostinského se
ujal rod Konečných ze Žabárny. A skvěle! Tak nějak vypadaly venkovské svatby v minulosti! Kdo přišel, viděl, ochutnal
z darů štědrého kraje i dobrých, pracovitých lidí.
Letos jsem na přání organizačního štábu věnoval pár vět
Žabárně, která byla možná osídlena o něco dříve, než pan hrabě Seilern familie založil (1790). K prvním osadníkům „možná“ patřili i bývalí obyvatelé zaniklých obcí Mezříčko, Markova
Lhota nebo Hynčina... Války, mor a neduhy uplynulých dob
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je zdánlivě (historicky a úředně) smetly z povrchu země. Ale
jejich duch, lásky i bolesti tuší povahy citlivější i dnes, kdykoli
tiše, po špičkách, s pokorou těmito místy, kdysi plnými života
procházejí. Možná i žabárenské rody jako Koneční, Hrnčiříkovi, Němcovi, Vítkovi, Krajčovi, Kutrovi, Dlabajovi, Juruškovi, Bardodějovi, Vašendovi a další nesou v sobě pečeť toho
dávného tajemství, skrytého ve vlnách času i vod pod těmito
dědinami. Však i ze Žabárny vešla řada osobností (jen namátkou připomínám P. Václava Němce, akad. malíře Jana Pažouta, kapacity z rodu Bardodějova ...)
Nebylo náhodou, že celou krajinu i naši sešlost v čele se
správcem farnosti ozářilo slunce.
A proto upřímně děkuji jednak rodině Konečných a příbuzenstvu za báječné posezení, pánům Zdeňkovi a Laďovi Orsavovým, Jožovi Staňkovi mladšímu (za brilantní technické zajištění celé akce), paní Marii Pálkové, Jožkovi Láníkovi a všem
šikovným tvůrkyním dobrot a občerstvení, jaké by nám i na
sultánově dvoře záviděli, všem krásným dívčinám a jejich maminkám za vzornou obsluhu a vlídné úsměvy, panu Martinu
Doležalovi za krásnou květinovou výzdobu míst posvátných
a všem, kdo i drobnosti a dobrým slovem k tomuto zdařilému
dni přispěli. I pivečko z výčepu uprostřed lánů bylo špicovní
a o slivovičce by se daly skládat ódy!
To materiálno, jak víme, pomine. Jen vzpomínky nám zůstanou. A v srdcích ti, které jsme milovali a milujeme. Když
jsem druhého dne v těchto místech stanul, bylo tu čisto
a pořádek. Uprostřed ticha jsem si znovu uvědomil, proč tu
lidé z osad přicházeli, více než sto let o samotě poklekali
a s důvěrou v modlitbě prosili „Svatá Anno, oroduj za nás“...
Nechť i po osmé za rok společně v pohodě a pokoře se
tu setkáme.
SLÁVEK ZAPLETAL
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Vážení rodiče, spoluobčané,
je tomu již 10 let, co ZUŠ Morava začala působit ve
městě Fryštáku a vlastně pokračuje a navazuje na dlouholetou tradici uměleckého školství v našem městě.
Dnes ZUŠ Morava ve Fryštáku vyučuje bezmála 170 žáků ve třech uměleckých
oborech: hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. Naše škola a odborní
pedagogičtí pracovníci si velmi dobře uvědomují důležitost a nutnost výchovy
mladé umělecké generace na půdě města, které má tak významnou hudební,
divadelní a výtvarnou tradici, jejíž význam sahá daleko za hranice naší vlasti.
Je ovšem třeba dodat, že bez spolupráce rodičovské veřejnosti, by naše snahy byly marné právě v souvislosti v náročnosti a pilné přípravy žáků do vyučování
či při samotných veřejných interpretacích, a nebo výstavách ve městě a širokém
okolí.
V minulém školním roce se naší škole, a opět za velmi úzké spolupráce
s městem, podařilo zřídit literárně-dramatický obor (divadlo). Vyučovalo se ve
čtyřech skupinách (celkem 43 žáků) a práce tohoto uměleckého oboru byla zúročena v uspořádání divadelní přehlídky mládežnických souborů s názvem „Fryštácký Špuntík 2012“, kde účinkovalo 5 souborů z Moravy a Slovenska.
Celá akce se uskutečnila dne 23. 6. 2012 pod záštitou hejtmana Zlínského
kraje MVDr. Stanislava Mišáka a starosty Mgr. Lubomíra Doležela. Jak město
Fryšták, tak kraj ale i ZDV Fryšták se významně podíleli na ﬁnancování tohoto
festivalu. Děkujeme. Dnes mohu říci, že divadlo ve Fryštáku bude opět žít, také
díky odbornému vyučujícímu Mgr. A. Nečesané i s příslibem, že nezůstane jen
u dětí a mládeže, ale že v následujícím školním roce vznikne i ochotnický divadelní spolek ve Fryštáku.
V duchu koncepce naší školy „Učitel za žákem, znovuobnovení a zachování
tradic“ budeme v následujícím roce zřizovat cimbálovou hudbu „Andrýsek“, která by měla mimo jiné také úzce spolupracovat s dětským folklorním souborem
„Fryštáček“ a také již vyučujeme hru na cimbál a kontrabas. Zde chci zdůraznit,
že první půlrok pro případné zájemce bude školné hrazeno z nadace školy s cílem propagace hry na výše jmenované hudební nástroje.
Opět se velmi těším na Adventní koncert ve Fryštáku. Je to již tradice, která
umocňuje tuto předvánoční dobu a kde naši žáci s učiteli před publikem předvádí
scénář vytvořený již tradičně panem učitelem Ladislavem Dolinou ve spolupráci
s panem učitelem Josefem Hořákem. I zde je velmi úzká spolupráce s farou města zastoupenou Mgr. Dibelkou, DISem a samozřejmě městem.
Veřejných vystoupení souborů a žáků naší školy ve Fryštáku bude opět celá
řada, protože naše snaha je spolupracovat s ostatními organizacemi a soubory
s cílem podpořit a rozvíjet kulturní život ve městě Fryštáku.
Vážení rodiče i v letošním školním roce bude v naší škole školné zachováno
tak jako v loni, zápis nových žáků bude probíhat celý měsíc září, tak jak informujeme rodičovskou veřejnost dle letáků vyvěšených v budově školy a samozřejmě
opět bude pokračovat přípravná hudební výchova dětí předškolního věku v MŠ
Fryšták.
Všechny informace lze získat na webových stránkách ZUŠ Morava: www.zusmoravazlin.cz
Přeji Vám hezké babí léto, radost ze školních a uměleckých úspěchů vašich
dětí a trochu toho životního štěstí.
Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava

FRYŠTÁCKÝ DOGTREKKING 2012
Zveme všechny příznivce turistiky již na 8. ročník Fryštackého dogtrekkingu, konaného ve dnech 11. – 14. října 2012.
Jedná se nejenom o závod na extrémní vzdálenost cca 85 km,
ale připraveny jsou i kratší tratě a nechybí speciální trať určená
pro maminky s kočárky.
Základnou pro tento závod je autocamp Patriot v Držkové.
Bližší informace najdete na www.frystak.tombru.com
za tým pořadatelů
Broňa Růčka

PODĚKOVÁNÍ
Výbory singulárních společností
děkují všem za účast na mši svaté
konané ve fryštáckém kostele svatého Mikuláše k uctění památky Jana
Nekeše z Landeku.
Věříme, že se vám zpívaná mše
svatá za doprovodu Holešovských
trubačů líbila, a že se při této milé
příležitosti sejdeme opět za rok.

JÁ SU TAK ŠŤASTNÉ!
Výše uvedená slova vyřkl jistý F. V.
vyčerpaný, ale plný radosti poté, co jako
první Čechoslovák přeplaval jediný známý kanál, který nevzbuzuje odpor, tedy
La Manche (omlouvám se za tu bulvární
zkratku :-)
Bez ironie mohu stejnými slovy obložit skutečnost, která vyplynula z našeho knihovničení. Posunuli jsme nejvyšší horu světadílu jménem Městská
knihovna Fryšták o krapítek výše. Právě
30. července tohoto roku jsme oﬁciálně
dosáhli nových výšin.
Toho dne byl zapsán do
přírůstkové knihy svazek s číslem 28 000!
A je sympatické, že
zrovna šlo o titul z oblasti literatury pro děti –
čtyřvydání Asterixe.
Mezitím náš kopeček opět o něco
povyrostl a nehodlá se zastavit. V současnosti (20. srpna 2012) je benjamínkem kniha s přírůstkovým číslem 28
025 Charlie a kouzelný kuličas autorky
Jenny Nimmové, kterou naleznete také
mezi knihami určenými dětem (a již nám
darovali Honzík a Klárka Slovákovi).
A vzhledem k tomu, že zastavovat nehodláme, zmiňovaná knihvyvýšenina by
měla v nejbližších dnech opět lehce povyskočit. A to, věřte, jest pro nás velmi
potěšitelné...
my z knihovny
P. S. Vzhledem k tomu, že jsou průběžně také některé knihy vyřazovány
a odepisovány, knižní hladina Vaší
knihovny se stále drží kolem 20 000 milých svazků (pod mořem ;-)
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POLYTRAUMATA
– mnohočetná poranění
Polytrauma je poranění více orgánů. Bezprostředně ohrožuje život – při
podezření na mnohočetná poranění
postiženého orientačně vyšetříme
a položíme na tvrdou podložku.
KAZUISTIKA:
Dvě kamarádky si vyjedou na kolečkových bruslích. Ani jedna z nich
nemá helmu. Při jízdě si vykládají
a smějí se, a v tom jedna z nich z nepozornosti, upadla. Raněná sedí, je
bledá, je při vědomí, ale na nic si nepamatuje. Při pokusu o postavení má
závrať. Je lehce dezorientovaná, má
nucení na zvracení. Na pravém spánku u ucha má tržnou ránu se zaschlou
krví. Palec pravé ruky je v základním
článku deformovaný. Jak byste zraněné dívce pomohli ?
MOŽNOSTI:
a) Zavolal bych RZS.
b) Nic bych nedělal a jel rychle pryč.
c) Položil bych poraněného na záda
a kontroloval základní životní funkce
a vědomí.
d) Dal bych zraněného do polohy na
pravém boku.
e) Snažil bych se postiženou osobu
udržet při vědomí.
f) Dal bych postiženému napít a něco
zakousnout.
Správné řešení: a, c, e.
PRVNÍ POMOC:
Položíme poraněného do vodorovné
polohy na zádech s lehce podloženou
hlavou. Celkově vyšetříme postiženého. Vyšetříme základní životní funkce.
Přiložíme obvaz na ránu na spánku.
Znehybníme palec pravé ruky dlahou
od špičky palce až k zápěstí. Pravou
horní končetinu zavěsíme na šátek.
Opakovaně kontrolujeme stav vědomí, orientaci, ztrátu paměti, spavost.
Při bezvědomí postiženého uložíme
do stabilizované polohy. Zajistíme příjezd RZS.
POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PP:
Zajistíme základní životní funkce.
Zastavíme zevní krvácení.
Ošetříme rány a znehybníme zlomeniny.
Rozdrcené měkké části těla je vhodné ochlazovat.
Provádíme protišoková opatření.
Neprodleně zajistíme příjezd RZS.
Zdroj: www.wikipedia.com
Učebnice první pomoci – M. Beránková,
A. Fleková, B. Holzhauserová – Informatorium.

Nikola Dorazínová
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Od září opět cvičíme tai-či
„Pomalu se pohybuješ pod korunami stromů, volně dýcháš. Připadá ti, že spolu
s lehounkým vánkem splýváš s přírodou, v jejím léčivém rytmu. Hlava, ramena,
paže, trup, nohy a chodidla se pohybují společně, plynule, hladce a uvolněně, jako
když vplouváš do nové, vše prostupující přírodní síly. Ocitáš se někde úplně jinde,
jakoby v jiném světě ...“
Pouhá slova, která se snaží vyjádřit
prožitek, jaký vám přinese cvičení tai-či.
Je těžké popsat slovy toto čínské umění
pozvolných a klidných pohybů a cviků.
Stejně, jako bychom se pokoušeli, pomocí slov popsat hudbu.
V době civilizačních chorob, stresů,
nedostatku pohybu, extrémního fyzického i psychického zatížení a vyčerpání, si
už mnozí lidé začínají sami hledat aktivity, které by jim tato negativa, znepříjemňující život a snižující jeho kvalitu, omezily, případně zcela eliminovaly. Vzrůstá
také povědomí o tradičních čínských
cvičeních, především pak o tai-či.
Co Vám může tai-či přinést?
• přirozeným, vědomě kontrolovaným pohybem dosáhnete příjemného
pocitu uvolnění a pohody
• zlepšíte svou tělesnou i duševní
kondici
• zbavíte se stresu a stanete se vůči němu odolnějšími
• objevíte nové přátele
a snad i mnohem víc …
Od nového školního roku zahajujeme ve Fryštáku další, již 7. ročník cvičení tai-či, které probíhá pravidelně, každý
čtvrtek v tělocvičně základní školy.
Chcete-li vědět více o této tělesné
aktivitě a máte-li zájem si sami vyzkoušet meditaci v pohybu, přijďte mezi nás
ve čtvrtek 13. září 2012 v 19 hodin do
tělocvičny. Pro začátečníky je první cvičení zdarma. Udělejte něco pro sebe
a přijďte mezi nás! Rádi přivítáme nové
zájemce o cvičení
Oddíl TAI-ČI Fryšták
Kontakt:
taiji.frystak@seznam.cz
www.taicifrystak.estranky.cz
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První rok Muzea P. Ignáce Stuchlého
Dne 18. září 2012 tomu bude přesně rok od chvíle, kdy bylo slavnostně
otevřeno a požehnáno nové Muzeum P.
Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.
Jedním z cílů tohoto projektu, který vznikl za ﬁnanční podpory Města
Fryštáku, je seznámit širokou veřejnost
s osobností a životními osudy služebníka Božího P. Ignáce Stuchlého, aby se
tak každý z návštěvníků expozice mohl
inspirovat příkladem jeho života a následovat jej v některém z rysů jeho svatosti. Jak se tento cíl daří naplňovat, můžete posoudit i podle zápisů v návštěvní
knize muzea, z nichž některé uveřejňujeme níže. A jak je to s návštěvností
muzea? I když se může na první pohled
zdát, že zájem o něj po slavnostním otevření poněkud utichl, opak je pravdou.
Přesná čísla samozřejmě neznáme,
nicméně podle odhadu zavítala za celý

Klub maminek

rok do muzea asi tisícovka návštěvníků
nejen z různých koutů naší republiky,
ale i ze zahraničí – v návštěvní knize
najdeme také zápis v angličtině, arabštině a dokonce i v indštině. Největší
nápor zájemců zaznamenalo muzeum
kromě dne svého slavnostního otevření také 1. června 2012, kdy jej v rámci
akce Noc kostelů navštívilo velké množství zájemců ze širokého okolí. Věříme,
že „Staříčkovo“ muzeum, které máme
u nás ve Fryštáku, bude i nadále prostorem nejen intelektuálního, ale i duchovního obohacení pro každého, kdo
do něj zavítá. Chtěli bychom pozvat na
návštěvu muzea všechny ty Fryštáčany,
kteří se do něj zatím nedostali. Prohlídku je možné si domluvit buď s panem
farářem Dibelkou (tel. 577 911 005)
nebo s některým se salesiánů z DISu
(tel. 577 911 065, 577 912 536).
Vít Němec

– ZÁŘÍ

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

POZVÁNKA
Zvídálek – kroužek pro rodiče s dětmi ve věku od 2 do 5 let, který se bude konat
každé pondělí od 10:00 do 11:00 hod. v Klubu maminek ve Fryštáku.
S dětmi si budeme hrát s tradičními i netradičními hračkami a na konci každé
lekce si společně zazpíváme i zatancujeme. Začneme v pondělí 1. října 2012.
Rodiče a děti nejen z Fryštáku jste srdečně zváni!
PROGRAM KM
4. 9. Přivítání po prázdninách. Prezentace ekologicky šetrných výrobků fy
Missiva.
11. 9. Hrátky s listy a plody.
18. 9. To nejlepší pro naše mazlíčky.
25. 9. Jablečné mlsání. Recepty,
ochutnávka a tvoření z jablek.
Páteční tvoření
14. 9. od 16 hod. Šití hraček. S sebou: šicí stroj, šicí potřeby. Látky budou
k dispozici. Kurzovné 40 Kč.

Ze zápisů v návštěvní knize:
• Srdečně děkujeme, jsme velmi obohacené! Sestry ze Štípy
• 24. 9. 2011 Děkujeme za pěkný vhled
do historie salesiánského díla a života
Ignáce Stuchlého. Pastorační rada Otrokovice
• Krásná připomínka života tohoto úctyhodného muže. Nebýt jeho, tak by
v důsledcích můj život byl velice chudý.
Díky.
• Díky, Staříčku, za Salesiány Dona Boska, které jsi přivedl nejenom sem do
Fryštáku, ale i do Ostravy a do všech
koutů naší vlasti. Ať Pán žehná tomuto
dílu!
• 7. 5. 2012 Pěší poutníci z Ostrožské
Lhoty (rodiště P. Šuránka, služ. Božího) putující na Svatý Hostýn navštívili
i muzeum P. Stuchlého. Zjistili jsme, že
máme i něco společného – putování.
• 3. 7. 2012 Patříme mezi obdivovatele staříčka Stuchlého a máme radost,
že jsme mohli strávit pár dní v místech,
kde působil. Cítíme zde jeho blízkost,
dobrotu a laskavost. Vděční poutníci ze
Stodůlek pražských.
• 21. 7. 2012 Účastníci cyklopouti
a pěšopouti za povolání prosí i Staříčka Stuchlého za nová povolání. Máte to
pěkné, díky!
• 5. 8. 2012 Radujme se – Nebojme
se – Milujme se. Otče, děkujeme Vám
za Váš příklad věrnosti Bohu, lásky
k duším. Prosíme o přímluvu za vytrvalost
v dobrém až do konce.

V sobotu 21. 7. 2012 se ve Vítové
uskutečnil už pátý ročník soutěže nazvané SOUSEDE, NEZLOB SE!
Akce se letos účastnilo dvacet dospělých hráčů a šest dětí. Naši výherci
z řad dětí: 6. O. Brázda, 5. A. Sanitrníková, 4. L. Miklová, 3. V. Hvozdenská,
2. L. Chládek a 1. L. Chládková.
V kategorii dospělých: 4. J. Andrýsková, 3. K. Jurčíková, 2. H. Macíková
a 1. A. Bačůvková.
Všem výhercům ještě jednou gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.
Akce to byla velmi povedená a tak se na Vás těšíme zase za rok.
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…slova Otce Konráda Schweigera
při loňské návštěvě DISu ve Fryštáku se
po roce naplnila. Svůj slib pozvání dodržel a naše téměř roční přípravy opravdu
dospěly k cestě do německého města
Bamberg. Děkujeme tímto všem v Salesiánském středisku Don Bosko Jugendwerk, kteří se o nás přívětivě postarali.
Byl to krásný čas a už teď se těšíme,
jak je napřesrok pozveme zase my do
Fryštáku.
Zažili jsme celkem 9 dní naplněných
žonglováním v Salesiánském cirkusu
Giovanni, přípravou na „velké vystoupení“ v mezinárodní soutěžní přehlídce
„Hledání mladých talentů“, koupáním
v řece i v aquaparku, trénováním angličtiny a němčiny, seznamováním s tamními dětmi a lamami Konstantinem a Seraﬁnem, poznáváním okolí, užíváním si
třídenního pouličního festivalu žonglérů a kouzelníků z celého světa a ještě
mnohým dalším. Rád bych tímto ocenil
mladé žongléry skupiny Juegos Tigris,
konkrétně Zuzku Vidlářovou, Kubu Kasalu, Lojzu Zapletala a Toma Štěpničku
nejen za vzorné reprezentování Města
Fryštáku a získání 2. místa ve své kategorii, ale hlavně za úctyhodný proces

Žongléři z Fryštáku
v Německu

překonávání se při přípravě na vystoupení, které měli na opravdu velkém pódiu na největším náměstí v Bambergu.
Patří vám mé poděkování a obdiv
za takovou zkušenost. Poděkování také
mé ženě Stanince, která byla s námi

a pomáhala nám (nejen) s překladem.
Další dík patří Městu Fryšták, které nás
podpořilo a uhradilo náklady na cestovné a trička.
S přáním přívětivého léta
Jiří Sadila

SRPNOVÝ VÝLET
Zářivé, čerstvé ráno slibovalo krásný výletní den. Ve čtvrtek 16. 8. už
o půl šesté vyrazili členové a příznivci
našeho Klubu důchodců k našim sousedům na Slovensko.
Náš první cíl – Gabčíkovo – překvapil
rozlohou a také tím, že jsme nezastihli
žádnou loď v plavební komoře. Proto
jsme brzy nasedli do našeho autobusu, který jel cestou kolem vody a náš
průvodce, pan Pýcha, nám to vynahradil poutavou přednáškou o tomto vod-

ním díle a jeho okolí. Sotva jsme objeli
přehradu a dostali se na silnici směr
Bratislava, už jsme zastavovali. Do
přední pneumatiky našeho autobusu se
zapíchla skoba – snad 1,5 kg těžká –
a byla nutná její výměna. Tuto nepříjemnou nehodu náš pan řidič dobře zvládl
a brzy jsme se dostali až do Bratislavy. Po společné prohlídce centra jsme
měli dost času na oběd a osobní objevování půvabů města. Rádi jsme se
potom usadili do lodi Martin a nechali

se unášet po Dunaji. Přestože jsme pluli asi 1,5 hod., vůbec se nám to nezdálo
dlouho. Pak už jsme promenádním tempem zvládli poslední pěší úsek zájezdu. Došli jsme až před vstup do areálu
hradu. Ti, co už měli chůze dost, zůstali
u bufetů, ti zdatnější a zvídaví si vyšlápli až nahoru. Bylo hezky dole i tam nahoře – počasí nám přálo. Zájezd se i přes
ten defekt vydařil a máme zase na co
vzpomínat.
Za Klub důchodců Fryšták
A. Bačůvková
foto M. Jedličková

POZVÁNKA

Klub důchodců Fryšták oznamuje
všem svým členům, že schůze s tradičním opékáním špekáčků se uskuteční v pondělí 17. září od 17.00 na
dvoře v DISu.
V případě špatného počasí v jídelně fryštáckého penzionu.
Těšíme se na Vás!
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Také letos byla vyvrcholením celoroční skautské výchovy účast dětí na
táborech.
Nejprve bylo nutné vlastní tábořiště
vybudovat. Zde se osvědčili, ostatně
jako každým rokem, naši Roveři a Oldskauti. Velkou zásluhu mají také dopravci materiálu p. Oldřich Petřík a Josef Končák, kteří nezištně, v době kdy
mohli doma odpočívat, naváželi stany,
podsady, zařízení kuchyně a další nutný
materiál pro zabezpečení provozu tábora. Vše se tedy podařilo postavit a hned
první den prázdnin nastupovala na svůj
tábor děvčata.

Na přípravě a vedení tábora Světlušek a Skautek se nejvíce podílela
Terka Görigová se svými rádkyněmi.
Letos děvčatům navíc vyšlo i počasí
a tak pečlivě připravený program se podařilo zdárně plnit. A co tu mohlo být k vidění? Například „lesní obývák“ (i s televizním stolkem!), bazén na koupání vystavěný v místě kde nejbližší voda byla
půl kilometru (tu si tam poctivě nanosily!) a další stavby a vybavení, jenž
by člověk na táboře nehledal. K tomu

SKAUTSKÉ TÁBORY 2012

komplexní skautský program s plněním
zkoušek, odborek a výchovným působením. Zkrátka výborný tábor, a proto také
rychle utekl.
Na tábořišti děvčata vystřídali kluci se svým dvanáctidenním táborem.
Téma táborové hry bylo zvoleno stylově
„Lukovské pověsti“, jak jinak, když hrad
Lukov byl takříkajíc za kopcem. Adam
Bělák a Jenda Görig ml., který pak celý
tábor vedl, zvolili pro jednotlivé hry vybrané příběhy a hry na ně „napasovali“.

Naprosto nečekané bylo také získávání
bodů za plnění nováčkovských zkoušek.
Na konci tábora nebylo nikoho, kdo by
se nevracel domů se šátkem na svém
kroji jako znakem, že má tuto těžkou
zkoušku splněnou. Co by to bylo za tábor bez večerních táboráků? Bylo jich
několik a ten nejslavnější a také nejváženější proběhl uprostřed tábora tzv.
Slibový. Zde skládala svůj první Slib tři
Vlčata a hlavně dva Skauti. To už táborová hra byla ve druhé polovině a její
vyvrcholení proběhlo samozřejmě na
zřícenině hradu, kde museli kluci najít
starou listinu. To se jim samozřejmě
podařilo, protože jsou šikovní! A tak tu
byl konec tábora, přišlo závěrečné odměňování formou dražby odměn a pasování „zasloužilých“ táborníků velkou
vařechou. A zase se můžeme těšit na
příští rok.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří se o budování a provoz letošních
táborů zasloužili. Speciální poděkování
patří městu Fryšták, protože díky přiděleným dotacím na provoz táborů, jsme
mohli během dvou let kompletně obnovit stanové celty na podsady. Děti to
v letošním proměnlivém počasí řádně
ocenily.
Bedřich Bělák – Klaus
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V měsíci ZÁŘÍ 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Anna Helásková
Petr Hochmajer
Alois Holík
Ludmila Hrošová
Růžena Jurčíková
Ludmila Kamenářová
Václav Lamoš
Jiří Neděla
Marie Orsavová
Žoﬁe Pastyříková
Jiří Pečeňa
Jaroslav Petřík
Vlastimil Pulec
Petr Šimík
Anna Šlechtová
Josef Vincourek

Blahopřejeme!
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství slaví manželé
Stanislav a Marie KUTROVI
a manželé
Stanislav a Jiřina KRAJČOVI.
Oběma manželským párům a všem
oslavencům přejeme mnoho rodinné
pohody, štěstí a hodně zdraví do dalších let.

Fryštáckým bikerům se daří
Máme za sebou polovinu sezóny a mnozí jezdci Speedbike teamu Fryšták ji mají
velmi dobře rozjetou. Nejrychlejším jezdcem stáje SBT je v současnosti bezesporu
Martin Kolajík. Obhajuje celkové prvenství v seriálu Woodbike series. Momentálně
mu v ní po nevydařeném závodě na Trnavě sice patří druhá pozice, ale má jeden závod k dobru. V Moravsko-slovenském downhill cupu vede po třech závodech kategorii pevných rámů před svým týmovým kolegou Lukášem Nášelem. Ten je v čele této
kategorie Hardtail v seriálu WBS, protože Martin Kolajík zde startuje na celoodpruženém kole. Velkým příslibem do budoucnosti je však výlantský Dan Kroupa. Dany
je bezesporu velký talent a suverénně vede svou věkovou kategorii do 15 let v seriálu WBS, v Moravsko-slovenském downhill cupu i ve Slovenském poháru DH, kde
po třech kolech vede o 3 body před svým největším konkurentem Filipem Zemanem
z Novatec CTM racing teamu. Nedávno vyhrál závod Českého poháru na Razule.
Ve všech dvanácti závodech, v nichž Dan doposud letos startoval, obsadil pódiové
umístění. Dalším úspěšným bajkerem fryštácké formace je 47 letý Libor Baďura,
který nemá konkurenci v kategorii Masters v seriálu WBS a v Moravsko-slovenském
DH cupu je druhý. Libor ve svých osmi letošních startech pouze jedinkrát nestál na
stupních vítězů. Jeho sportovního ducha a vůli po vítězství by mu mohli mnozí mladí
závidět. V Moravsko-slovenském DH cupu je vypsána i soutěž týmových družstev
a tady nám prozatím patří druhá příčka za SK Grafobal.
Široká základna dvaceti jezdců v týmových dresech je prostě vidět na většině
závodů ve sjezdu horských kol. A ti, kteří zrovna nebojují o stupně vítězů, si to se
stejným nasazením rozdají s touhou porazit svého týmového kolegu. Nebo jezdí jen
tak pro radost. Víkend prožitý v lese na kole je určitě větší adrenalin, než zábava
u počítače.
-Zd-

DRÁSAL – Bikemaraton horských kol 2012
V sobotu 7. července se na trať maratonu horských kol,
vedoucí kopcovitým terénem Hostýnských vrchů, postavilo na
1200 závodníků na dvou tratích-115 km a 55 km .
Startovalo se v Holešově, trasa vedla přes všechny možné
kopce a vrcholy Hostýnských vrchů – Hostýn, Kelčský Javorník,
Prženský vrch, Tři kameny, Pardus…
Jedna občerstvovací stanice byla i ve Fryštáku na Žabě,
kam přišla fandit hlavně ulice Osvobození. Někteří závodníci se
zastavili, jiní jen projeli a mířili do cíle – na holešovský zámek.
Za Fryšták (nebo z Fryštáku) jeli tito borci: Šíbl Radoslav
(11.), Mezihorák Roman (122.), Pavlík Radim (185.), Matela
Michal, Chládek Michal, Holík Michal a Žmolík Milan, který
byl třicet kilometrů před cílem na 20. pozici, ale kvůli zdravotním potížím odstoupil.
V závodě s převýšením 3500 m. n. m. padly ten den tři rekordy. Vítěz Jobánek pokořil traťový rekord v čase 4 h 38 min.,
teplotní maximum dosáhlo 40 stupňů a počet účastníků byl
tento rok nejvyšší.
Martina Kocháňová
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MLADÍ HASIČI FRYŠTÁK
Máme tu opět začátek školního roku a tak bychom rádi pozvali ty, kteří chtějí
navštěvovat kroužek mladých hasičů ve Fryštáku. Přihlásit se mohou děti od druhé do deváté třídy základní školy.
Scházíme se každý pátek v nové hasičské zbrojnici. V průběhu letošního
roku jsme absolvovali několik akcí. Začátkem dubna jsme se účastnili X. ročníku
branného závodu o Štípského beránka. Zde si děti prověřily své znalosti nejen
v požární tématice, ale i v dalších tématech jako je zdravověda, topograﬁe atd.
I přes nepřízeň počasí byla ve Štípě hojná účast týmů z celého okresu. Další akcí
s mladými byla tradiční mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýně.
Jakmile to počasí dovolilo, začali jsme se věnovat požárnímu sportu. Na fotbalovém hřišti jsme nacvičovalii královskou disciplínu-požární útok. V této disciplíně
se potom zúčastňujeme závodů zařazených do poháru Zlínské ligy mladých hasičů. V letošním roce jsme předvedli naše schopnosti například v Sazovicích nebo
v Kašavě. Pro děti jsme také připravili exkurzi do hasičské zbrojnice ve Zlíně, kde
si děti prohlédly nejrůznější techniku využívanou profesionálními sbory.
Ke konci školního
roku jsme s dětmi absolvovali soustředění
mladých hasičů na Rusavě, s dětmi ze stejného okrsku (Lukoveček, Vlčková, Kašava,
Lukov, Držková). Zde
jsme strávili tři dny
plné her a zábavy.

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

 Na fotce zleva stojící Lubomír Chládek, Michal Bradávka, Veronika Šopíková, Miroslav Hrdlička, Michaela Koblihová, Jiří Vidlař, Marek Šebík, v druhé řadě
Martin Bill, Richard Faksa, Jiří Najman
a Lubomír Richter.

11 % p.a.
Délka vkladu 6/12 měsíců,
výpovědní lhůta 1 měsíc bez sankcí.
Výplata úroků měsíčně nebo při ukončení smlouvy.
Nejvyšší právní ochrana. Počet vkladů je omezený.
INFORMACE:

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
■

tel. 577 434 429 nebo 602 258 416

■
■
■

Mgr. Eva Malíšková
nabízí v novém školním roce
výuku anglického, francouzského
a německého jazyka,
a to jak
individuálně, tak i skupinově.
Různé úrovně, příprava k maturitě
nebo k přijímacím zkouškám,
klasické kurzy.
Místo: Lukov, tel. 739 677 389,
zápis do 9. 9. 2012.

■

placená inzerce

■

placená inzerce

ZÚROČÍME VÁŠ VKLAD

placená inzerce

Zveme také Vás už teď se všichni těšíme na novou sezónu
a nové kamarády!

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
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Plánujete rekonstrukci
domu či střechy?
Chcete snížit provozní náklady
na své bydlení zateplením fasády?
NEPLAŤTE VÍCE, NEŽ JE NUTNO!
Zateplení Vašeho domu již od
790 Kč za metr² včetně lešení!

Vaše přání rádi vyřídíme
na tel. 603 891 709
a na e-mailové adrese
jipindustries@email.cz

placená inzerce

Dále nabízíme
k pronájmu vysokozdvižnou plošinu
a techniku k výkopovým a zemním pracím
i s obsluhou, a to již od 500 Kč/hod.

CVIČENÍ NA SOKOLOVNĚ VE FRYŠTÁKU
N OV
OVÉ
É KU
KURSY
RSY PILATE
PI LAT E S,
S , CVIČENÍ NA BA
BALONECH,
LON ECH, AER
AEROBIC,
OB IC,
CV IČE
CVI
ČE N
NÍÍ N
NA
A BO
BOSSU
SSU – NOVIN
NOVINKA
KA
Na sokolovně od 17. 9. 2012 pro muže i ženy
Kursy pilates jsou pro uzavřenou skupinu lidí • 20 lekcí
Pilates je pomalé cvičení pro všechny věkové skupiny, bez nářadí i s nářadím (overball, velké
míče, činky, gumičky). Naučíte se správně dýchat, mít správné držení těla, zmírníte nebo odstraníte bolesti zad, zeštíhlíte v pase, budete mít ploché břicho a protáhnete si celé tělo. Hodina je
vedena podle věku.

• PILATES je 2x týdně, můžete si vybrat den i hodinu.
Po–St 19.00–20.00 Pilates
Út–Čt 19.00–20.00 Pilates
Út–Čt 10.00–11.00 Pilates

• CVIČENÍ PRO DĚTI: od října po domluvě ve školce

Informace a dotazy, objednávky na telefonu 776 769 400
Monika Váňová – cvičitelka II. třídy aerobiku a pilates
Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006

placená inzerce

• DALŠÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ:
Po 20.00–21.00 Posilovací hodina, cvičení na bossu, strečink
Út 20.00–21.00 Cvičení na velkých míčích, posilování, strečink
St 20.00–21.00 Aerobik pro mírně pokročilé, posilování, strečink
Čt 20.00–21.00 Cvičení na velkých míčích, posilování, strečink

