Fryštácké l sty

Přejeme všem krásné a slunečné prázdniny
plné nezapomenutelných zážitků.
Fryšták – za Skalkou
Foto Pavel Nášel
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AKTUALIT Y

Mistři a vicemistři Evropy ve sportovním aerobiku
Univerzitní klub aerobiku MV Team
UTB Zlín získal 3 medaile v Karlových
Varech.
Závodnici MV TEAM Univerzity Tomáše Bati Zlín byli nominovaní na FISAF
International European Fitness & HIP
HOP UNITE Championships 2017, které proběhlo 23.–25. května v Karlových

Varech. Aerobní klub, který funguje teprve jeden rok, už má nespočet úspěchů. Pod vedením trenérky Mgr. Moniky
Váňové a Sáry Váňové reprezentovali
Českou republiku a město Zlín ve sportovním aerobiku na mistrovství Evropy
s obrovským úspěchem – zlatá a dvě
stříbrné medaile.

Jáchym Hanák a Zuzana Němcová se stali mistry Evropy ve smíšené
kategorii párů 11-13 let. Jáchym také
obhájil titul vicemistra Evropy v kategorii jednotlivců.
V kategorii junior smíšených párů
Vanda Šimková a Marek Dudek ve spolupráci se Sports Aerobics Team AWF
Kraków vybojovali úžasné druhé místo
a stali se tak vicemistry Evropy.
Všem závodníkům moc gratulujeme!

Budoucí žáci 1. ročníku
Základní školy Fryšták
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RMF
č. R 07/2017/VII z 29. 5. 2017
RMF v návaznosti na zprávu předloženou Ing. P. Dohnalem, vedoucím
odboru technického hospodářství, bere
na vědomí informace o stavu realizace
akce s názvem „Dobudování vodovodních řadů Fryšták, část prodloužení vodovodu Fryšták-Žabárna“, a schvaluje
rozsah méně prací a víceprací vč. cenového vyjádření.
RMF bere na vědomí informace
o stavu realizace akce s názvem „Dobudování vodovodních řadů Fryšták,
část prodloužení vodovodu Fryšták Žabárna“ a schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 12. 2016,
uzavřené mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
SMO, a. s., Otrokovice, kterým se upravuje cena díla z důvodu změn při provádění stavebních prací, a kterým se cena
upravuje z původních 3 735 988,16 Kč
bez DPH na 3 809 988,16 Kč bez
DPH (tj. z 4 520 545,67 Kč s DPH
na 4 610 085,67 Kč s DPH), a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF doporučuje ZMF, aby si ve věci
žádosti o uzavření nových smluv o podmínkách provedení stavby pro stavbu
přípojky vody a kanalizace a pro stavbu
sjezdu na akci ,,Bytový dům Fryšták-9b.j.“ s M.Pavlíkem, žádost ze dne 22.
12. 2016, vyhradilo pravomoc rozhodnout „ad hoc“.
RMF souhlasí s předloženým záměrem Vodovodů a kanalizace Zlín, a.s.,
na stavbu „Napojení obce Lukoveček
na skupinový vodovod Zlín“.
RMF souhlasí s napojením vodovodu obce Lukoveček na stávající vodovod PE 100 ve vlastnictví města Fryštáku, a pov. starostu podpisem souhlasu.
RMF bere na vědomí územně –
technickou studii trasování propojení
,,ÚTS – V498/499 – nové vedení Otrokovice-Ladce“, předloženou ﬁrmou
TRANSENERGY, s.r.o., Praha, a ukládá
Ing. P. Gálíkovi projednat žádost se žadatelem ve věci zdůvodnění zvolených
tras.
RMF bere na vědomí žádost občanů ul. Stolařská o vybudování vodovodního řadu na předmětné ulici a ukládá
Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu odboru
technického hospodářství zabezpečit
zpracování projektové dokumentace
na realizaci vodovodního řadu v ul. Stolařská.
RMF bere na vědomí žádost Ing. A.
Alaverdiho, Fryšták – Dolní Ves, o pro-

dej části městského pozemku p. č. 551
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře cca 61 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadateli, za účelem sloučení
s pozemky ve vlastnictví žadatele a nedoporučuje ZMF schválit prodej ve smyslu žádosti.
RMF bere na vědomí informace L.
Eliášové ve věci vyhlášené 73. výzvy
„Výstavba a modernizace přestupních
terminálů II“, administrované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, a odkládá
své rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy o dílo na dodávku projektových prací na akci „Revitalizace náměstí Míru
ve Fryštáku – rozdělení na etapy pro realizaci stavby“ do doby předložení úplných informací o možnostech čerpání
této dotace.
RMF na doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 48 odst.
2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, rozhodla
o vyloučení z další účasti v zadávacím
řízení dodavatele: Ing. P. Stibora, Zlín.
RMF na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního
hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
ceny včetně DPH zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, na veřejnou zakázku zjednodušeného podlimitního řízení na stavební
práce „Fryšták – regenerace hřbitova
Fryšták“ a na základě provedeného posouzení splnění kvaliﬁkací a zadávacích
podmínek schvaluje výběr dodavatele:
Obchodní ﬁrma AIP, spol. s.r.o. ,
Zlín, Nabídková cena v Kč včetně DPH
a bez změny závazků činí 340. 857,- Kč
RMF schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
AIP spol. s r.o., Zlín, na trvalý technický
dozor investora a činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace díla na staveništi
na stavbě „Fryšták – regenerace hřbitova Fryšták “, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

p. č. 222/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře cca 70 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za účelem rozšíření
a oplocení pozemku u RD a novou žádost o výpůjčku části měst. pozemku
p. č. 222/1, přičemž RMF odkládá své
rozhodnutí o výpůjčce pozemku do doby
dokončení dobudování vodovodního
řadu v místní části Vylanta s tím, že žadatelé si v případě zájmu podají žádost
o výpůjčku opakovaně.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a společnosti GasNet, s. r. o., Brno a manželi
Bero, Fryšták – Dolní Ves, ke stavbě
plynárenského zařízení s názvem „NTL
plynovodní přípojka k rodinnému domu
v ulici Vylanta č. p. 58, Fryšták, za cenu
věcného břemene ve výši ne nižší než
1.200,- Kč bez DPH (s připočtením platné sazby DPH).
RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 5/2017
ze dne 15. 05. 2017.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru z. s., Linka bezpečí pro rok
2017 ve výši 2.000,- Kč a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,-Kč mezi
městem Fryšták, a z. s., Linka bezpečí,
Praha, za účelem částečného pokrytí
nákladů spojených s provozem bezplatné telefonní linky bezpečí a s podmínkou připravení článku o svých službách
do Fryštáckých listů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. o. Domov pro seniory Lukov pro rok 2017 ve výši 16.000,- Kč
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 16.000,Kč mezi městem Fryšták, a p. o. Domov
pro seniory Lukov, za účelem částečného pokrytí nákladů spojených s provozem zařízení a s podmínkou připravení
článku o svých službách do Fryštáckých
listů, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

RMF bere na vědomí informace
zpracované Ing. M. Jaškem ve věci
kalkulace nájemného v objektu DBD
Fryšták a ukládá předsedovi ﬁnančního
výboru Ing. T. Černému projednat tento
materiál na Finančním výboru při ZMF
za účelem vydání stanoviska ve věci
výše nájemného v DBD Fryšták.

RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. C/322 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadateli D. Unzeitigové,
Fryšták – Horní Ves a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem
Fryšták, a D. Unzeitigovou, na dobu určitou do 31. 12. 2017, v ceně nájmu
80,- Kč/m², a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

RMF bere na vědomí zpětvzetí žádosti manželů Bero, Fryšták – Dolní
Ves, o prodej části měst. pozemku

RMF schvaluje pronájem bytové
jednotky č. B/232 v Domě s byty pro
důchodce Fryšták žadateli B. Jurčíkové
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a V. Jurčíkovi, Vítová – Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto
bytu mezi městem Fryšták, a B. Jurčíkovou a V. Jurčíkem, na dobu určitou
do 31. 12. 2017, v ceně nájmu 80,- Kč/
m², a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12261865 mezi městem Fryšták,
a provozovatelem distribuční soustavy
ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na připojení nového odběrného místa – Vylanta, parc. č. 230/1,
763 16 Fryšták – Dolní Ves, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zajistit úhradu podílu na oprávněných nákladech ve výši 10.000,- Kč
v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne
uzavření výše uvedené smlouvy.
RMF bere na vědomí návrh K. Gyuricseka na součinnost a spolupráci
města Fryštáku ve věci pořádání VI.
Dětského folklorního festivalu Fryšták/
Kašava ve dnech 16. – 18. 6. 2017
a v rámci podpory tohoto festivalu:
a) přebírá záštitu nad akcí VI. Dětského folklorního festivalu Fryšták/Kašava
ve dnech 16. – 18. 6.2017
b) určuje pana J. Jašku jako garanta
komunikace za město Fryšták s pořadatelem
c) schvaluje vyčlenění ﬁnančních prostředků na platy uklízečkám a kuchařkám – viz příloha č. 5 tohoto zápisu
d) schvaluje úhradu nákladů na stravování - viz příloha č. 6 tohoto zápisu
e) schvaluje technickou podporu a marketingovou podporu – viz příloha č. 7
tohoto zápisu
f) rozsah propagace dle domluvy
s Mgr. P. Nášelem
g) slavnostní zahájení - Mgr. P. Nášel
RMF při výkonu funkce zřizovatele
v souladu s ust. čl. VI bod č. 17 Zřizovací listiny Základní školy Fryšták,
p. o., bere na vědomí uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi ZŠ Fryšták, p.o., a Valašským souborem Kašava, z. s., Zlín,
na výpůjčku speciﬁkovaných prostor
budovy Základní školy Fryšták, čp. 7,
za účelem zajištění zázemí pro účastníky Folklorního festivalu Fryšták konaného ve dnech 16. -18. 6. 2017.
RMF schvaluje převzetí záštity nad
akcí Noc kostelů a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 7.000 Kč na organizaci této akce, konané dne 9. června

2017 ve Fryštáku, kterou organizačně
zajišťuje Divadélko FOFR, Fryšták, zastoupené koordinátorem Noci kostelů
Ing. F. Odstrčilem, a to za účelem částečné úhrady nákladů této akce (např.
občerstvení pro účinkující, úhrada cestovného a honoráře a pronájem zařízení
na ozvučení – oproti předloženým dokladům).
RMF bere na vědomí návrh
p. Mgr. P. Nášela a Ing. M. Jaška ve věci
možnosti zkvalitnění internetové připojení knihovny a schvaluje uzavření
účastnické smlouvy na internetové připojení mezi poskytovatelem O2 Czech
Republic, a.s., Praha a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje účetní závěrku Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
za rok 2016.
RMF schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
za rok 2016.
RMF schvaluje zlepšený výsledek
hospodaření ZŠF ve výši 52.169,08 Kč
(výsledek hospodaření hlavní činnosti :
- 104.991,69 Kč; výsledek hospodaření
hospodářské činnosti: 157.160,77 Kč)
a současně schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Základní
školy Fryšták, p. o., za rok 2016 do rezervního fondu, a to k úhradě své ztráty
za předchozí léta.
RMF schvaluje zlepšený výsledek
hospodaření MŠF ve výši 3.059,19 Kč
a současně schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok
2016 do rezervního fondu, a to k úhradě své ztráty za předchozí léta.
RMF schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2016.
RMF schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2016.
RMF schvaluje odpisový plán ZŠ
Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok 2017.
RMF schvaluje odpisový plán MŠ
Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok 2017.
RMF bere na vědomí vítěze poptávkového řízení na pojištění majetku bez
Hrubé hospody provedeného pojišťovacím makléřem, Optimum – centrum
pojištění s.r.o., Vsetín, a to Kooperativa
pojišťovnu, a.s., Praha 1, s nabídnutou
cenou 185.247 Kč.
RMF schvaluje z důvodu dopojištění
nově pořízeného majetku – Hrubá hospoda uzavření Dodatku č. 4 k pojistné

smlouvě č. 77200829701– úsek pojištění hospodářských rizik – mezi Kooperativa pojišťovnou, a.s., Praha, s pojistným 474 Kč pro období od 10. 5. do 31.
5. 2017, a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
5 k pojistné smlouvě č. 77200829701–
úsek pojištění hospodářských rizik –
ke dni 1. 6. 2017 mezi spol. Kooperativa pojišťovnou, a.s., Praha, a městem
Fryšták, a to s pojistným 195.034 Kč
s účinností od 1. 6. 2017, přičemž pov.
starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF schvaluje uzavření rámcové příkazní smlouvy - č. smlouvy Příkazníka
2017_FR mezi městem Fryšták, a ﬁrmou MCI SERVIS, s.r.o., Zlín, na zpracování kompletních zadávacích řízení
pro město Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
RMF z důvodu změny majitele v důsledku nabytí objektu č. p. 1, nám. Míru,
Fryšták, schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k převzaté smlouvě o nájmu nebytových prostor, která byla uzavřena dne 1.
5. 2016 mezi S. Pazderovou, Fryšták,
a spol. PaWIN Color, s.r.o., Ostrava –
Mariánské Hory, mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou PaWIN Color, s.r.o., a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje pronájem prostor
sloužících k podnikání v Domě s byty
pro důchodce Fryšták, o celkové výměře 48,75 m², v ceně nájmu 790,- Kč/
m²/rok, na dobu neurčitou od 1. 6.
2017, za účelem praní a žehlení prádla,
ﬁrmě ZLÍNJUST, spol. s. r. o., Zlín.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu prostor sloužících k podnikání
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou ZLÍNJUST, s. r. o., Zlín, na pronájem prostor
v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
na dobu neurčitou od 1. 6. 2017,
za účelem praní a žehlení prádla, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZMF
č. Z 05/2017/VII z 31. 5. 2017
ZMF schvaluje zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Fryštáku za rok
2016.
ZMF nereﬂektuje na žádost P. Ševčíka, Fryšták, o prodej části měst. pozemku p. č. 629 k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a neschvaluje prodej části měst.
pozemku 629 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře cca 37 m², k. ú Fryšták, obec Fryšták, za účelem parkování
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a vybudování vstupní brány na pozemek
k rodinnému domu žadatele z důvodu
zachování dobrých sousedských vztahů
a využití pozemku jako veřejného.
ZMF nereﬂektuje na žádost ZDV
Fryšták o prodej měst. pozemku p. č.
441/1, k. ú. Fryšták a neschvaluje prodej městského pozemku p. č. 441/1 –
zahrada, o výměře 66 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za účelem sloučení s pozemkem p. č. 442 žadateli Zemědělskému družstvu vlastníků Fryšták.
ZMF v návaznosti na projednání
stížnosti části občanů města Fryšták
ve věci provozu lokality „Šenk“ v Horní
Vsi ze dne 22. 5. 2017, č. j. MUF-STA-1329/2017-STA, a na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení § 47 odst. 6 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017,
o nočním klidu.
ZMF v zájmu narovnání sousedských vztahů v lokalitě Źaba a ukládá
starostovi zajistit společné jednání
o možnostech využití lokality „Žaba“ zástupců města, organizátorů kulturních
akcí a zástupců stěžovatelů.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v pátek
dne 7. července 2017 bude radnice
ve Fryštáku z technických důvodů
uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

ODPADY
Podle informací od ﬁrem, které
městu Fryšták odpady vyváží (papír a
lepenka – Technické služby Zlín, sklo –
Sběrné suroviny UH, plasty – Technické
služby Zlín, kovy – Kaskon),
je celkové množství vytříděných odpadů za r. 2016 následující:
1. Papír a lepenka (20 01 01)
2. Sklo (20 01 02)
3. Plasty (20 01 39)
4. Kovy (20 01 40)

56,80 t
71,24 t
47,65 t
19,90 t

Děkujeme, že se podílíte na třídění
odpadů v našem městě.
OTH

Ad: Sedm mýtů...
Usnesení zastupitelstva 08/2016/VII/11b)
Reaguji na článek Ing. Pavla Dohnala, vedoucího Odboru technického hospodářství města Fryštáku, uveřejněný v červnových Fryštáckých listech.
Zastupitelstvo města Fryštáku vydalo 19. 10. 2016 jednomyslně usnesení,
ve kterém požadovalo dopracování návrhu bezpečného vyústění severní části cyklistické stezky, ideálně do přilehlého fotbalového hřiště 1 . Nejedná se o „laický pohled
na problematiku cyklostezek… nějakou čáru na mapě“ jak mylně uvádí Ing. Dohnal
ve svém článku, ale o srozumitelné politické zadání2 aktivně legitimované instituce
města. A to je třeba splnit.
Pracovní zasedání zastupitelstva3, ze kterého vzešlo zmíněné usnesení, bylo
vyhlášeno s předstihem, bylo zaměřeno speciálně na téma cyklostezky do Zlína. Zasedání organizoval starosta města Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel. Zúčastnili se jej
téměř všichni zastupitelé. Pro toto zasedání jsem připravil vizuální prezentaci a reagoval na všechny otázky. Vedoucí Odboru technického hospodářství, Ing. Dohnal,
zde názor nevyjádřil. Přestože se jednalo o problematiku, jež spadá do kompetence
jím řízeného odboru.
Větu Ing. Dohnala: „Takže požadavek bezpečného vyústění severní části cyklistické stezky byl předán, projednán a řešen,“ jsem 6. 6. 2017 ověřil u paní Evy Vrbové,
zaměstnance společnosti ŘSD4, která mi zopakovala5, že k tomuto datu žádné
požadavky Zastupitelstva města Fryštáku o bezpečném vyústění severní části cyklistické stezky, do přilehlého fotbalového hřiště, nebo na jinou pro provoz chodců
bezpečnou zónu, nebyly ŘSD doručeny, ani zástupcem Fryštáku požadovány, či projednávány. A to do uzavření Dokumentace územního řízení zbývá pár dní.
Faktem tedy nadále zůstává, že Fryštáckým zastupitelstvem požadované bezpečné vyústění severní části cyklistické stezky2 není v projektové dokumentaci dálnice D49 speciﬁkováno jako stavební objekt.
Překvapivé je, že na opačném konci komunikace (ve Zlíně), byla již v roce 2015
vyprojektována 6 stezka pro cyklisty jako stavební objekt SO 131. Ve Zlíně to jde
a ve Fryštáku ne?
Pokud usnesení zastupitelstva splněno nebude, požádám občany města o důvěru, respektive o 200 podpisů, a když je získám, mohu je zastupovat jako zástupce
veřejnosti podle §23 stavebního zákona7. Ve spolupráci s advokátem, na základě
pořízených znaleckých důkazů, v rámci probíhajícího územního řízení vzneseme nejdříve připomínku k dokumentaci dálnice D 49. V případě, že připomínka vyřešena
nebude, vzneseme námitku. V případě, že nebude vyřešena námitka, použijeme
veškeré procesní nástroje k prosazení námitky soudní cestou.
Děkuji, že rozvoj cyklistické infrastruktury, na které jsou bezpečně odděleni cyklisté od motorové dopravy, podporují všichni naši zastupitelé. A spolu s nimi většina
lidí.
Mgr. Roman Lauterkranc, 10. 6. 2017
1/ Vyústění mimo frekventovaný provoz
přeložky silnice II/490 a navazující komunikace na Zlínské ulice do přilehlého fotbalového hřiště
2/ Předmětem citované části usnesení
je speciﬁkace rozvazovací podmínky jako
právní vůle zastupitelstva v režimu Zákona
128/2000 Sb. § 85 písm. a/ o obcích.
3/ Pracovní zasedání, na které starosta
pozval všechny zastupitele města, předcházelo zasedání zastupitelstva, na kterém bylo v režimu zákona o obcích platně
schváleno citované usnesení.
4/ Ředitelství silnic a dálnic se sídlem ve Zlíně, oddělení přípravy staveb.
5/ Shodné vyjádření poskytla paní Eva Vrbová, zaměstnanec Ředitelství silnic a dálnic
dne 7. 4. 2017.
6/ V rámci projektové dokumentace dálnice – DÚR D49.
7/ Právní institut zástupce veřejnosti.
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M I M O ŘÁ DN É UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
CO MÁ OBSAHOVAT EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO?
Evakuační zavazadlo a jeho obsah je v některých případech ohrožení to jediné, co vám po opuštění domácnosti
zůstane.
Co je evakuace a evakuační zavazadlo
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné
a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí. Jak
správně postupovat při opuštění domácnosti a evakuaci objektu nebo ohroženého prostoru, naleznete na dole uvedené
webové stránce.
Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi,
které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které
lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den.
Při evakuaci, resp. opuštění objektu na kratší dobu (např. nahlášení bomby v objektu, únik plynu nebo jiné nebezpečné
látky) lze očekávat návrat během několika hodin, tudíž je evakuační zavazadlo zbytečné.
Jak by mělo vypadat evakuační zavazadlo
Pokud dojde k takovému druhu ohrožení, kdy je nutné
na více než jeden den opustit domácnost, je třeba si připravit evakuační zavazadlo pro sebe i ostatní členy domácnosti.
Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo
(dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách
(dobrá skladnost, snadná manipulace), se kterým lze manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (máte obě ruce volné) anebo taška (nejméně vhodná). Nezapomeňte, že při přesunu se
zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil (např.
povodně). V mnoha domácnostech je také domácí zvíře, které
je třeba vést (nést) s sebou.
Obsah evakuačního zavazadla
Pro snadnější zapamatování lze obsah zavazadla rozčlenit
do několika logických skupin:
jídlo a pití + nádobí,
cennosti a dokumenty,
léky a hygiena,
oblečení a vybavení pro přespání,
přístroje, nástroje a zábava.
První skupina
Do první skupiny patří zejména trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2-3 dny pro každého člena
domácnosti), krmivo pro domácí zvíře, které berete s sebou,
hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. V případě,
že máte individuální dietetický režim (např. bezlepková dieta,
vegetariánství apod.), počítejte s tím, že v místech náhradního ubytování s hromadným zajištěním stravování bude možné
Vám vyjít vstříc jen v omezené míře. Mějte tedy své speciální
potraviny s sebou v dostatečném množství.
Druhá skupina
Do druhé skupiny řadíme osobní dokumenty (rodný list,
občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny),
jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření,
smlouvy o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební
karty.

Třetí skupina
Ve třetí skupině nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, také doporučujeme vitamíny
a běžné doplňky stravy. Dále si vezměte běžné hygienické
potřeby v přiměřeném množství.
Čtvrtá skupina
Čtvrtá skupina zahrnuje oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku,
pláštěnku nebo deštník.
Pátá skupina
V páté skupině je důležitý především mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve formě MP3 přehrávače, discmanu
apod.) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna, zavírací nůž, šití,
psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času knihy, hračky pro děti, společenské hry.
Jak balit evakuační zavazadlo
Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace budete v časové tísni a stresu. Při balení proto zvažujte priority. Obecně nejdůležitější jsou předměty, zařazené do druhé
a třetí skupiny. Vše ostatní Vám může v případě nouze někdo
v místě náhradního ubytování půjčit.
Při balení se snažte využít co nejlépe omezený prostor zavazadla (ponožky do bot, konzervy do nádob apod.), pokud
Vám zbude místo, přibalte věci, které jste ochotni půjčit nebo
věnovat jiným (potraviny, oblečení, hračky ...).
Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou
a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulku se jménem
a adresou dejte do kapsy i malým dětem.
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HŘBITOV

Informujeme čtenáře, že koncem
června začala revitalizace fryštáckého
hřbitova, která bude trvat až do konce roku 2017. Z důvodu náročnosti této akce je uzavřena ulice Nová
v úseku od přechodu pro chodce
u zdravotního střediska po parkoviště
před sportovním areálem.
Přístup do sportovního areálu je
vstupem z ulice Na Hrádku a přes
dětské hřiště vstupem z ulice Nová.
Žádáme Vás, abyste v zájmu bezpečnosti omezili návštěvy na hřbitově na
minimum.

Květinové město
Vážení spoluobčané,
město Fryšták zahajuje pilotní projekt nazvaný „Květinové město“, který
zahrnuje výsadbu květin a okrasných
keřů ve vybraných lokalitách, a to v prostoru před sokolovnou, před zdravotním
střediskem a za kostelem. Inspirovali
jsme se jinými městy v tuzemsku, ale
hlavně zahraničím, kde je květinová výsadba hodně rozšířená a velmi často
navštěvovaná.
Výsadba byla sadařem navržena
tak, aby se hodila do našich zeměpisných šířek, aby nakvétala postupně,
tedy abychom mohli neustále nějakou
kvetoucí složku obdivovat. Do konce
července bychom měli mít vše hotovo
a už se budeme jen těšit z nové podoby
našeho města.
Pokud vás tento projekt zaujme,
chtěli bychom ve výsadbě i nadále pokračovat a utvořit tak reprezentativní
vzhled celého města.
Bc. Veronika Kalafutová
referentka OTH

Fryštácký kalendář
2018

Rovněž upozorňujeme, že vstup na
staveniště je pouze na vlastní zodpovědnost. Děkujeme za pochopení.

Vážení čtenáři,
v souvislosti s přípravou Fryštáckého kalendáře na rok 2018 vyhlašujeme letní prázdninovou „soutěž“
fotograﬁí našeho města a jeho
blízkého okolí. Fotograﬁe (které budou vybrány) zařadíme do kalendáře na příští rok. Tématem tentokrát
bude příroda (ﬂora a fauna) Fryštácka
v průběhu 4 ročních období – takže
samozřejmě můžete posílat i fotograﬁe, které jste vyfotili dříve – např.
podzimní, zimní či jarní motivy.
Uzávěrka bude do 31. 8. 2017.
Fotograﬁe v elektronické podobě můžete zasílat na e-mail: p.nasel@frystak.cz nebo přinést osobně
do fryštácké knihovny na datovém
nosiči (CD, Flash disk atd.)
Podmínkou je označení fotky –
popiska, místo, kde byla vyfocena
a jméno autora s kontaktem – mail
a telefon.
Rovněž upozorňujeme, že fotograﬁe musí být v tiskové kvalitě –
tzn. „objem dat“ nesmí být menší
než 2 MB.
Se svými dotazy se můžete obrátit na Pavla Nášela (viz mail výše)
nebo volejte na tel: 607 801 942.
Vybrané fotograﬁe oceníme a jejich autoři získají výtisky kalendáře
navíc.
Těšíme na spolupráci s Vámi
a na Vaše krásné fotograﬁe.
Mgr. Pavel Nášel

FA I R P L AY

Fair Play… I CESTA MŮŽE BÝT CÍL…

Existuje něco jako sportovně rekreační areál Žaba?
Poslední květnové zastupitelstvo se týkalo především budoucnosti lokality
Žaba. Hlavním bodem jednání byla stížnost Fryštačanů bydlících v blízkosti Žaby,
kterým akce jako Pálení čarodějnic, Fair Play nebo zábavy ztěžují život. Konání
těchto občanů je naprosto legitimní. Velmi si jejich odvahy jednat vážím i proto,
že jako spoluzakladatel festivalu Fair Play, stojím na druhé straně.
Při projednávání posledního bodu – „stížnosti“ se ve mně postupně míchaly
stavy nervozity a jakýsi pocit uspokojení, že dozrává čas k řešení zásadní otázky budoucího využití Žaby. Prvním krokem bylo setkání s veřejností v září 2015
v rámci tvorby Strategického plánu. Tenkrát se na Žabě sešlo více než padesát
aktivních občanů z různých zájmových táborů a společně dali priority (počet hlasů) těmto tezím:
- Fryšták se chce bavit (32)
- Vyčištění vodní nádrže (26)
- Žaba místo setkávání (25)
- Zabezpečit výtržnosti po akcích (15)
- Finská sauna (11)
- Tolerance ve Fryštáku (8)
- Město ať si stanoví priority, které akce chce (na Žabě) podporovat (7)
- …a další
Tyto teze byly zapracovány do Strategického plánu a schváleny zastupiteli. Pak
se chvilku nedělo nic, dokud nepřišla stížnost občana ze Skalky na rušení nočního klidu během hudební zábavy. Zastupitelé reagovali schválením vyhlášky, která
povolovala konání Pálení čarodějnic, Fair Play a pěti hudebních zábav do druhé
hodiny ranní.
Odpovědí občanů na nedávno pořádané „čarodějnice“ byla aktuální stížnost
podpořena cca padesáti podpisy, která deﬁnuje výchozí bod pro jednání stěžovatelů jako nulovou toleranci větším akcím. Největším problémem byl zmiňován
především hluk a větší množství lidí v bezprostřední blízkosti obytné zóny.
Prvním vstřícným krokem zastupitelů bylo aktualizace vyhlášky o nočním klidu. Změnou bylo vyškrtnutí pěti hudebních zábav a festivalu Fair Play ze seznamu
akcí, které mohou legálně proběhnout do 2 hodiny ranní. Druhým krokem bude
další schůzka.
Jedna myšlenka by však neměla zapadnout. Ze strany občanů padl návrh
na uspořádání referenda, které by jednou pro provždy určilo budoucí využití lokality Žaba.

Ze zákulisí příprav
Festivalu Fair Play
Dne 12. června proběhla mimořádná RMF, kde jsme zrušili usnesení
z dubna, které akci Fair Play povolovalo jak na městských, tak na pozemcích Státního pozemkového úřadu. Nejedná se o záměr prvoplánově zrušit
akci - pouze dostát právním závazkům
vůči Státnímu pozemkovému úřadu,
který je majitelem pláže, hráze a louky
pod hrází. SPÚ tím také jen reagoval
na stížnosti podrážděných Fryštačanů
bydlících v lokalitě Žaba.
Naopak spoluradní potvrdili již přiznanou dotaci 55 tis. Kč i v případě,
že se akce bude konat mimo Fryšták,
za což jim patří dík.
Na posledním jednání ZMF se zastupitelé vystupující v debatě také postavili za kulturní činnost na Žabě, ale
zákon je zákon a jako organizátorům
nám nezbývá, než jej respektovat.
Dalším krokem je očekávané setkání zástupců města, organizátorů
akcí a místních obyvatel. Až po něm
se uvidí, jaké kroky lze k obnově společenského života na Žabě učinit.
Všechno špatné je pro něco dobré…
Festival se nám i v tak krátkém
čase příprav podařilo přesunout
na Všeminu. Byli jste tam?
Převzato a aktualizováno z FB proﬁlu „Tomáš Černý – zastupitel z Fryštáku.

8|9

M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. m s f r y s ta k .c z

DEN DĚTÍ
První červen již tradičně patří všem
dětem a také u nás v mateřské škole
tomu nebylo jinak. Přípravy na tento
den začínaly brzy ráno, kdy paní učitelky nazdobily celou školní zahradu
barevnými fáborky a ozdobami. Děti již
při příchodu vítaly písničky z dětských
pohádek a linoucí se vůně opékajících
špekáčků. Těmi se všichni nejdříve posilnili, abychom potom zvládli řadu zajímavých úkolů. S připravenými kartičkami děti obcházely jednotlivá stanoviště
a poznávaly např. pohádky podle obrázků, zdolávaly pohyblivý chodník, jezdily
slalom s kolochodkou, vozily na kolečkách papírové cihly, chytaly dřevěné rybičky na udice a vytvářely velké bubliny
z domácího bublifuku. Po splnění všech
úkolů na stanovištích, si každý namaloval křídou na chodník svůj obrázek
a mohl si zatancovat na dětské disko-

ČERVEN VE ŠKOLCE
téce. Nakonec děti čekala zasloužená
odměna. Den se opravdu vydařil, děti
odcházely spokojené a tak to má být.
Vždyť děti jsou naší budoucností, a proto jim přejeme radostné dětství a stálý
úsměv na tváři.

DEN OTCŮ
Každý rok slavíme v mateřské škole Den matek, který vyvrcholí taneční
besídkou a rodinným setkáním na jednotlivých třídách. Maminky tak mají
možnost na chvilku se zastavit a oslavit
svůj svátek společně s dětmi. Protože
nechceme zapomenout na tatínky, jejichž role v rodině je také velmi důležitá,
začali jsme slavit i Den otců. Má svoje
místo v kalendáři 18. června, ale vzhle-

dem k velkému množství červnových
akcí jsme tento den v naší mateřské
škole pořádali koncem května. Zatímco maminky o svém svátku odpočívaly
a sledovaly dětské vystoupení, tatínky
jsme naopak zapojili do dění ve třídách.
Chceme tak tímto poděkovat všem,
kteří se této akce zúčastnili a pomohli
nám s drobnými opravami a montážemi v naší školce. Doufáme, že se tento
den stane každoroční tradicí a účast
tatínků bude stále větší.
Daniela Hanačíková
a Hana Smetánková,
učitelky ze třídy Sluníček

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“ (Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ)

XI. PUTOVÁNÍ POHÁDKOU
V sobotu 10. června jsme se už
po jedenácté sešli, abychom oslavili
Den dětí v našem pohádkovém lese
u Myslivecké chaty v Horní Vsi.
Počasí nám z počátku nepřálo,
ale nakonec se umoudřilo a my byli
včas připraveni na svých stanovištích
s úsměvem a v očekávání kolik dětí
letos přijde. Hned za pohádkovou bránou do lesa vítal děti král s královnou
a princeznami, kousek dál ježibaba
z Perníkové chaloupky, mlynáři, víly,
čerti, Krakonoš i loupežníci. Babka

v chaloupce na Kuří nožce ani Otesánek nesměli chybět. Ke konci trasy čekala na děti rozcvička s Bobem a Bobkem, trocha práce s Patem a Matem
a další pohádkové bytosti, které měly
nachystané úkoly i odměny.
U Myslivecké chaty zároveň probíhal doprovodný program. Děti si mohly
zastřílet s vojáky. Zaskákat si na skákacím hradě. Povozit se na čtyřkolce
nebo si „vypískovat“ obrázek.
Pod podiem se děti zasmály s kouzelníkem Šeklinem i s velkou bublinkovou show klauna Bublína a nakonec
shlédly pohádku O zlobivé notě, kterou
zahrálo Divadlo plyšového medvídka.
Celou akci jsme si parádně užili se
sluníčkem nad hlavou a doufáme, že
i v příštím roce nás děti opět navštíví.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům, ZDV Fryšták za půjčení chaty, hasičům a technickým službám za pomoc a všem pomocníkům co
se podíleli na přípravách i úklidu a samozřejmě všem postavičkám.
Za z.s. Věneček
P.K.

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z

Úspěch nohejbalistů ZŠ Fryšták
Za krásného počasí v úterý 30. května 2017 tým nohejbalistů složený ze žáků
druhého stupně zvítězil v nohejbalovém turnaji pořádaném ZŠ Štípa. V těžké konkurenci okolních škol obsadili po urputném boji krásné 1. místo a zajistili si tak postup
do krajského kola. Velké poděkování za reprezentaci školy patří Kubovi Dohnálkovi,
Standovi Bartoňovi, Ondrovi Tkadlecovi a Lukáši Mackovi.
Radek Matulík

Byli jsme na festivalu
I my, žáci ZŠ Fryšták, jsme navštívili
ﬁlmový festival. Velcí žáci jeli autobusem do Zlína, aby viděli některý festivalový ﬁlm. Prvnímu stupni, byl promítán
ﬁlm Anděl Páně 2 ve fryštáckém kinosále. Jsme rádi, že se nám o dobrý zážitek
postarala paní Šafková.
„U nás byl Jů a Hele a vyfotografovali se s námi.“, chlubí se prvňáčci.
Pro všechny to byl super zážitek.
5. třídy
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Léto vítej, už nastal Tvůj čas
Přes počáteční hustý déšť a motto akce „Dále od hradu dále“ přišlo
na procházku středověkem do rekreačního areálu v Lukovečku spousta
dětí i dospělých, ti svého rozhodnutí
rozhodně nelitovali. V cechu rytířském
i panen ctnostných se každý musel cítit jako v pohádce. Na středověké hry
přišlo nejen panstvo Lukovečské a Kocuranské, z hradu Lukova přijela také
družina obávaného Albrechta z Valdštejna, který pasoval našeho fojta Ludvíka
na purkmistra. Déšť, zcela přemožen
tolika rozjasněnými tvářemi, ustal
a přesunul se jinam. To už se všechna
chasa zdejší i přespolní vrhla do víru
soubojů, soutěží, zkrášlovaní a reje všelikého od radosti pocházejícího. Železný
Zekon hýřil ostrovtipem i silou hodnou
své pověsti. Nebyl přemožen, přestože
vyzval mnoho diváků. Sklidil potlesk
stejně jako 2 potulní rytíři v souboji

a horda šermířů velmi zručných a obratných. Rytířská klání vystřídala něha
panen a žen sličných, jež vynikla v tancích starodávných. O tuto podívanou se
podělily skupiny Solutus, Berendal, Via
Nemesis. Pro vyžití dětí toho bylo připraveno mnoho. Malovaly na dláždění,
zdobily rytířské štíty a korunky i se závoji, plstily ovčí vlnu, mohly si vyzkoušet
předení na přeslici, navlékaly korále,
nechaly své tváře zdobit zručnou malérečkou, chodily na chůdách, ochutnávaly a poznávaly byliny babky kořenářky,
jezdily na koních jezdeckých i divokých
kartonových, střílely z luku, šermovaly,
vyzkoušely si zápas s palicemi na úzké
lávce, střílely z historického katapultu
a dobývaly hrad. Někteří lapkové nezbední skončili na pranýři v kládě, u šibenice čekal kat na nějakého ničemu,
či pobudu. Však nedočkal se, žádný takový zde nebyl, koho by bavilo tropit ne-

kalosti, když tolik zábavy a her roztodivných bylo všude, kam jen oko dohlédne,
přichystáno. Pivo mělo říz, víno lahodilo,
kořalenka zahřívala, vůně pokrmů chutných lákala mlsné jazýčky. Když soutěže všechny ustaly a udatní vítězové byli
známí a po zásluze odměněni, když děti
za vyhrané zlaťáky se posilnily, ceny
sponzorské byly rozebrány a všechny
turnaje ustaly, zábava ještě stále neutichla, naopak stále gradovala. V hodině
již pozdně noční vynikla ohňová oslava
krásně stráveného dne. Skupina Fuerza
del Fuego předvedla své umění tance
s ohněm za zvuků podmanivé hudby.
Až do brzkých ranních hodin hrála skupina Traverz a nenechala nikoho sedět v koutě. Všichni byli svorní, veselí
a spokojení.

Prázdniny tedy mohou nastat, v Lukovečku jim otevřeli svou náruč. Milé
děti i dospělí „hurááá na ně“. Užijte si je
celé stejně jako v den jejich vítání. A co
dodat nakonec? Nikdy by se to nezdařilo bez obrovské a nezištné obětavosti
mnoha občanů Lukovečka, kteří strávili spoustu dnů i nocí přípravami. Naše
obec je malá jen svým zdrobnělým názvem, má však nadšence, kteří ji velkou
činí. I kdybych nyní nevyslovila díky, tím
nejkrásnějším poděkováním pro všechny byla bezbřehá radost dětí.
ik

Co se chystá
28.–29. 7. 2017

Festiválek Na kopečku
Již 10. jubilejní ročník!

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Dosyta si užívejte veselí, jen když nehřešíte.
Don Bosco

Kronika ústavu (52.)
školní rok 1940-1941
14. listopadu povolal pan prefekt
zedníka, aby zazdil nová okna a přeměnil záchody ve staré budově, dávno již
nepoužívané, v obytnou místnost, kterých se v ústavu nedostává.
15. listopadu přijel pan inspektor
a večer pan ředitel z Prahy. Inspektor si
prohlédl ústav, povzbudil všechny k větší horlivosti, aby tak mohl být aspoň částečně nahrazen školní rádce, který nás
opustil. Potom oba odjeli do Ořechova.
17. listopadu je pan inspektor opět
mezi námi. V rozhovoru s kněžími zdůrazňoval, že je třeba se vrátit k prvotnímu
duchu sv. Jana Boska..
18. listopadu pan inspektor odjel
a byly učiněny některé změny: latinu,
kterou vyučoval Škurka, budou učit Tinka a Bartek. Němčinu namísto Tinky převezme Kudela a dějepis Škorpík. Ještě
byl ustanoven nový rozvrh vyučovacích
hodin: 6-ti hodinový o 45 minutách. Vyučování začne již v 8.30 hod.
20. listopadu obdržel P. Zmrzlík italské vízum a odjel navštívit domácí před
odjezdem do Itálie. Zastavil se u nás
pan inspektor cestou do Ořechova.
21. 11. se vrátil P. Zmrzlík a připravuje se na zítřejší odjezd do slunné Itálie.
22. listopadu přijel pan inspektor
na pohřeb paní Burianové, učitelky
z Fryštáku. P. Zmrzlík odjíždí, aby dokončil v Turíně svá kněžská studia s nadějí,
že se příštím rokem vrátí.
23. listopadu byl slavný pohřeb paní
Františky Burianové, učitelky z Fryštáku,
velké salesiánské dobroditelky. Pohřbu
se zúčastnil celý ústav s hudbou. I vyučování odpadlo!

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY o prázdninách
Ještě pro připomínku uvádíme termíny příměstských táborů na DISu:
10. – 14. července
17. – 21. července
14. – 18. srpna

sportovní tábor
taneční tábor
počítačový tábor

Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách www.frystak.sdb.cz, nebo
na recepci DISu. Více informací na facebook.cz/disklub, nebo na emailu eduard.
kotikov@seznam.cz
Dále pořádáme letní tábory na skautské základně Eliška pro děti od 10 do
15 let:
1. turnus 2. – 12. srpna
2. turnus 13. – 23. srpna
Více informací na letnitabor.disod.cz
24. listopadu nám oratoř zahrála
divadelní kus „Zlatý šíp“ k uspokojení
všech. Pan ředitel odešel do Prusinovic,
P. Černík do Lukova.
25. listopadu začala opět fungovat
družina sv. Josefa za vedení pana Adama, zástupce katechety.
26. listopadu odjel deﬁnitivně
do Prahy P. Vandík, který u nás pobýval
na zdravotní dovolené, coby katecheta
v tamějším ústavě.
29. listopadu jsme začali novénu
ke svátku Panny Marie Neposkvrněné.
Každého dne je slavné požehnání, před
ním příležitostná četba ze života Matky
Boží. V presbytáři kaple jsme ozdobili
sochu Neposkvrněné.
30. listopadu jsme otevřeli místnost
k obývání zvanou „Avanti“.
2. prosince odvezl pan katecheta
chovance Šmejkala ze II. třídy do zlínské
nemocnice - zánět středního ucha.
5. prosince začalo triduum k Neposkvrněné. Ve farním kostele káže pan
ředitel za přítomnosti celého ústavu.
Odpoledne nebylo vyučování, aby byla

dána možnost ke sv. zpovědi. Večer byla
zábava v divadle. Rozdávání dárků Mikulášem, kterého letos představoval pan
Bartek. K večeři pak každý nalezl skromnou nadílku na svém talíři v jídelně.
6. prosince svátek sv. Mikuláše, patrona fryštácké farnosti. Celý den volno!!
Druhá mše sv. byla v kostele, zpívaná
gregoriánsky dohromady se zdejším žactvem z měšťanské školy. Přede mší sv.
kázal P. Hovadík, farář ze Všeminy, rodák
fryštacký. V oratoři měli odpoledne nadílku. My jsme byli na divadle v Sokole,
kde nám předvedli za režisérství P. Černíka žáci zdejších škol pěknou operetku
„Mikuláš přichází“.
7. prosince je před svátkem Neposkvrněné, a proto opět volno, aby se
mohl ústav trochu vyčistit a vyzdobit
na zítřejší slavnost. Večer byla uspořádána akademie na počest Panny Marie
Neposkvrněné. Výstižnou dekoraci připravili Škorpík a Hovorka: pět lodí přivázaných ke sloupu mariánskému znamenalo našich pět ústavu pod pláštěm
Mariiným. Všeobecné uspokojení.

Fotograﬁe z výletu na Velu, vlevo P. Veselý a vedle něj asistent Kudela. Na druhé fotograﬁi jsou Legionisté s P. Veselým v kapli.

12|13

K U LT U R A

Roku 1841 zasáhl Fryšták velký požár, kterému na náměstí odolaly pouze
dva domy. Jak v Městečku Fryšták uvádí
Ludvík Jadrníček, žár byl tak velký, že
roztavil kostelní zvony. Jírovec rostoucí
u kostela tuto pohromu přežil. Byl to
tehdy zelený mládenec v nejlepších letech (75–125letý).
Je možné hledat. Od věcí malicherných až po ty zásadní. Takové, co hravě
překročí štůsky generací. Mezi ně patří
třeba i věkovité stromy, mlčenliví svědkové mnoha lidských radostí i trápení.
Některých z nich si lidé váží natolik, že
jim přisoudí označení „památné“.
V naší zemi jich najdete přes 5800
a každý z nich je něčím jedinečný, ostatně jako jakýkoliv strom. V nejbližším
okolí jich máme poměrně dost. Lukov
jich hlídá hned 6, v Lukovečku i Vlčkové
můžete objevit 2 a ve Fryštáku máme
jírovec u kostela. Pozorný čtenář si povšimne, že v okolí je těchto stromů hojněji než u nás. Zajímavé. Takhle se to
přece nemůže nechat!
Tato myšlenka se vyloupla při rozhovoru s dámami ze spolku Fryšták dětem. Pak už stačilo oslovit paní učitelky
dětí z 5. tříd (tedy dětí, které jsou právě v ideálním pátracím věku). Vyšlo to.
S dětmi jsme se společně sešli koncem
března v knihovně a přiblížili si, co jsou
památné stromy, jak se jimi stávají a co
jim z toho plyne. Nakoukli jsme na nejvěkovitější z památných stromů u nás
i ty, jež najdeme v okolí Fryštáku. Nu
a potom už nastala ta pravá chvíle, kdy
se naši nastávající badatelé dozvěděli,
že mohou být sami na počátku objevu
nových památných stromů ve Fryštáku.

Hledáme památný strom!
Přestože nás čeká proces hodně dlouhý
a není jisté, jestli bude úspěšně završen (každý návrh se souhlasem majitele pozemku, kde strom roste, posuzují
zaměstnanci Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města
Zlína podle několika hledisek), dáme
se do toho! Ještě si sdělit, co přesně
budeme zjišťovat, a můžeme vyrazit.
Nejprve samo sebou za naším památným jírovcem, abychom si ověřili, jestli
skutečně ve výšce 130 cm nad zemí dosahuje v obvodu ohromujících 491 cm.
Hmm, je to tak!
V průběhu následujících týdnů přicházely do knihovny skupinky dětí a se
zaujetím předkládaly výsledky svého
pátrání. Povím vám, že nadšení bylo
přenosné. Radost pohledět na stromy,

které si mezi jinými vyhlédly, a slyšet
o výpravách za nimi a dalších zjištěních.
V dubnu jsme se sešli s žákyněmi
a žáky 5. B, abychom provedli užší výběr ze stromových objevů. Z 5 navržených listnatých jedinců se děti rozhodly
vybrat 3. Téměř o měsíc později následovala 5. A, kde ze šesti návrhů nejvíce
zaujaly 2 stromy.
Schůzka na radnici: Pan starosta si
pozorně vyslechne, po čem a s jakým
zájmem děti pátraly, a domluvíme se
spolu na tom, že 13. června jej, další
představitele města a městských institucí a jiné hosty děti seznámí se svými
vyvolenými stromy v obřadní síni radnice. Je patrné, že jej aktivita dětí zaujala,
plánování podoby veřejné prezentace je

rychle ušito a navíc pro děti zařizuje velkorysé občerstvení.
„To“ úterý: Dovoz laskomin díky ženám činu – paním Chudožilové a Jaškové –, úpravy „obřadky“, chystání stolů
v předsíni a kláves a jejich zapojení
do elektřiny, čímž začíná jedna drobná
záhada, která zpestřuje počátek celého
setkání. Ať je zkoušíme jakkoliv, nedaří se nám i Tomovi Novákovi vyloudit
z nich ani tiché pípnutí. A jako by to bylo
domluveno, je úspěšný až náš hostitel
pan starosta (Pozn. pro záhadology:
Podstata problému spočívala v jednom
nadbytečně zapojeném nástrojovém
kabelu.). Děti i ostatní usedají a povídáme si o projektu a o tom, co se
můžete dočíst výše. Tam ale nenajdete zmínku o odvaze, s jakou se patroni

představovaných stromů zhošťují své
role mluvčích před publikem tvořeným
ostatními spolužáky, oběma paními
učitelkami a dalšími dospěláky. Obdivuhodné. Předtím nám ovšem ještě hraje Tomík, soustředěně, ale s lehkostí
sobě vlastní.
Začínáme objevitelkami a objeviteli
z 5. B – Eliškou s Terezkou a Verčou,
Elenkou a Klárkou a Davčou s Kubou
(a Honzim v zastoupení).
Poté přicházejí na řadu jejich spolužačky a spolužáci z „áčka“. V podání
Kristy s Ani a Nikyho s Marťou a Ádou
se dozvídáme o dalších pozoruhodných
dřevinách.
Přichází libůstka na závěr – komiks
od Agi Chludové a Juli Janíkové s jejich
vlastní pověstí o našem jírovci. Obě
slečny dopředu netušily, že budou vyzvány, aby předstoupily před ostatní,
přesto to dokázaly a ustály se ctí.
Jakými slovy to vše shrnout? Báječný kus nadšení a nasazení v průběhu
hledání vhodných kandidátů a následně
kuráže představit vlastní objevy ostatním. Skvělá příležitost poznat tyto výjimečné mladé lidi na počátku cesty
k občanskému životu. Děkujeme!
Poděkování plyne i od pana starosty, který je uvozuje vhodně voleným citátem. Potom předává každému z dětí
drobné upomínkové předměty.
Jako vánek v korunách stromů pak
zašveholí v Tomíkově podání klávesy.
Následuje potlesk, úsměvy a pozvání
od pana starosty na připravené občerstvení.
Radost.
Jan Krčma

Poděkování za nasazení, vůli, velký
kus práce a inspiraci dětem z 5. A a 5.
B a jejich vyučujícím paní Drahomíře
Krajčové a Heleně Koždoňové, Tomovi
Novákovi navíc za klavírní vstupy.
Poděkování za podporu i pomoc při
přípravě a průběhu prezentace: paní
Marii Chudožilové, paní Renatě Jaškové, paní Taťáně Petrášové, paní Lence
Plškové a Elišce Plškové, panu Pavlu
Dohnalovi, panu Miloslavu Kasalovi,
panu Pavlu Nášelovi a panu Liboru Sovadinovi.
Panu starostovi Lubomíru Doleželovi
za možnost uskutečnit představení projektu v obřadní síni radnice, impulzy pro
jeho podobu, občerstvení, jež pro děti
zařídil, i za přijetí.
Které stromy děti nejvíce zaujaly,
a proto byly navrženy jako kandidáti
na stromy památné:
5. A: buk převislý na fryštáckém náměstí (navržen Nicolasem Provazníkem,
Martinem Pulcem a Adamem Vaňharou;
v hlasování třídy dostal 11 hlasů) a lípa
za hospodářským dvorem (navržena
Kristýnou Ponížilovou a Anetou Zmeškalovou; 14 hlasů),
5. B: kaštanovník setý u Čepických
(navržen Eliškou Černekovou a Terezou
Pazderovou; 5 hlasů), znovu buk převislý na náměstí (navržen Klárou Balajkovou a Elen Krajčovou; 7 hlasů) a lípa
na Formanské ulici (navržena Jakubem
Ihazem, Janem Mašláněm a Davidem
Sklenaříkem; 11 hlasů).

Richard H O V A D Í K

Strom
Vážím si nesmírně
mohutných něžných stromů
jejich píseň mne provází
vždy cestou domů
Kdo pochopí
o čem zpívají
ten vidí i oči
které se dívají
Všechny ruce
poutníka zdraví
strom roztančený
setkání tak slaví
Nektar vzduchu
dlaň průsvitná podává
neznám nikoho
kdo se tak rozdává
Když držíš jejich tělo
cítíš to vlnění
není to sen
ale mystické spojení
Strom je myslitel
může inspirovat
kdo má dar úcty – ví
jak se k němu chovat…

VÝBĚR Z REAKCÍ ZÚČASTNĚNÝCH DĚTÍ:
„Celá třída byla ráda, že jsme se mohli zúčastnit hledání stromů a prezentace.
Všichni si pochutnali na jednohubkách.“
Michal
„Všechny stromy byly zajímavé, ale nejvíc se mi líbil strom od Kuby, Honzy
a Davči. A to občerstvení bylo moc dobré.“
Kačka
„Na projektu dětí se mi líbilo, že to mají perfektně udělané. Ale nejlepší na tom
bylo, že jsme měli na konci programu překvapení: Byly tam stoly plné jídla. Bylo to
bezva.“
Tereza Pazderová
„Bylo to dobré. Líbilo se mi, jak jsme povídali každý o svém stromu. Děkuji
za krásný zážitek.“
Eliška Č.
„Líbily se mi v podstatě všechny stromy. Ale nejvíce se mi líbil strom, který je
lípa a je od nás ze třídy.“
Tomáš Doležal
„V úterý 13. 6. nás pan knihovník vzal na radnici, kde jsme předvedli naše
stromy. Chovali se k nám hezky, dostali jsme jídlo a pití. Všichni jsme předvedli
naše stromy. Moc se mi to líbilo.“
Elen Krajčová
„Byl to opravdu dobrý nápad uspořádat to na radnici. Díky tomu to bylo takové
slavnostnější. Všechno se mi líbilo. I občerstvení.“
Tomáš Novák
„Bylo to super. Bavilo mě to.“
„Bylo to dobré hledat ty stromy.“

Oznámení
Milé čtenářky a milí čtenáři,
od 3. do 14. 7. 2016
bude mít Vaše knihovna ZAVŘENO,
a to z důvodu čerpání řádné dovolené
nás – Vašich knihovníků.
Děkujeme za Vaši dosavadní čtenářskou přízeň, přejeme Vám léto libě
osvěžující, chtěně slunečné a mile čtivé
a těšíme se na Vás!
I od pondělí 17. 7. budete slunečně
vítáni ;-)
my z knihovny
Graﬁka: Markéta Dlouhá
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AKCE

Výstava veteránů a Fryštácký okruh 2017
V sobotu 20. května se za mírně
chladného počasí konal 4. ročník jízdy
veteránů kolem Fryštáku „Fryštácký
okruh“ pořádaný 1. Fryštáckým spolkem motocyklistickým.

Letošní akce byla spojena i s výstavou strojů na fryštáckém náměstí v
čase od 9.00 do 11.00 hodin. Záštitu
nad tímto sportovním podnikem převzal
starosta města Mgr. Lubomír Doležel.
Výstavní prostory letos výrazně zaplnily
překrásně renovované traktory, kombajn, motocykly a automobily. Stejně
tak výstavu podpořili i nadšenci z okolí,
kteří přijeli po vlastní ose s anglickými
motocykly B.S.A a Norton. Start okruhu
byl v 11 hodin z fryštáckého náměstí.
Na výstavu a start se přišlo podívat velké množství příznivců motoristické historie. Po odmávnutí startu fryštáckým
praporem se za hřmění motorů a oblak
dýmu vydalo na okruh celkem 46 motocyklů, 7 krásných traktorů, tři auta, Multicar a dokonce jeden kombajn. První
zastávka s tradičně dokonale připraveným občerstvením čekala jezdce na Žabárně. Potom kolona pokračovala přes
Hadovnu, Lukoveček, Horní Ves a Skalku. Poté jsme projeli Vítovou a směřovali k cíli, zpět na hasičskou zbrojnici. Po
trase čekalo na jezdce množství diváků,
kteří nás povzbuzovali. Celá akce měla
výbornou atmosféru, která se nedá popsat slovy, nejlepší je ji s námi prožít.
Velké poděkování patří městu Fryšták za podporu, SDH Fryšták za poskytnutí zázemí v hasičárně, technickým
službám Fryšták, policistům z místního oddělení ve Fryštáku za pomoc při
organizaci dopravy, všem divákům za
podporu a povzbuzení, Pepovi Nášelovi
a děvčatům ze Žabárny za výborné občerstvení a všem jezdcům za přípravu
svých strojů a zvládnutí jízdy.
Libor Sovadina a Oldřich Petřík
vedení spolku

Zlínský půlmaraton
Druhého ročníku zlínského půlmaratonu, který byl i letos součástí Filmové
festivalu pro děti a mládež Zlín, se poprvé zúčastnila i “dětská” štafeta složená
z našich mladých Fryštačanů Káji Komínové, Lenky Matelové z osmých tříd, Ríši
Faksy a Jirky Nutila ze sedmé třídy. Je tak šance, že v příštím roce by mohla vzniknout i dětská kategorie a bojovat o hodnotné ceny. Naši běžci zaběhli každý 5,5
km v celkovém čase 2 hodiny a 10 min. a nezavdali si tak ani s dospělými kolegy.
Krom nich víme, že v jiné štafetě s dospělými běžel také Radek Pavel a dokonce
celých 10,5 km, tedy čtvrtmaraton, uběhl Martin Plšek z Přehradní. Hlavní maskot
celé akce Kamil Gyuricsek do cíle doběhl ve stanoveném čase a velkou zásluhu
na tom měla i Renča Jašková, která mu během 21 km dlouhé trati byla oporou
v jeho těžkých chvílích. Na startovací listině byli i další nadšenci z Fryštáku a jim
všem patří poděkování za báječnou reprezentaci našeho města. Vždyť i hlavní organizátor a zakladatel Festivalového půlmaratonu Zlín Bob Komín je Fryštačan. Atmosféra, i přes velké horko, byla parádní a tak se již nyní těšíme na příští ročník,
kterého se můžete zúčastnit i vy. Více informací najdete na webových stránkách
http://www.zlinskypulmaraton.cz/.
MN

SENIOŘI

KLÁSEK
ARTETERAPIE
Díky akademické malířce paní Přibylové jsme již toto slovo znali. A proto, když nám pan Martin Ševčík nabídl
přednášku pana Jiřího Adamce z brněnské katedry na toto téma, neváhali jsme
ani chviličku. 30. 5. jsme ho přivítali
v jídelně fryštackého penzionu. Nedovedli jsme si ani představit, co všechno
o autorovi, byť neumělé kresby, může
jeho výtvor vypovědět. Pomocí promítače a slovního doprovodu jsme mohli
poodhalit tajemství lidské psychiky.
Bylo to pro nás všechno tak nové a při
tom poutavě podané téma, že jsme si
ani neuvědomili, jak ten čas letí. Velice
si vážíme toho, že pan Adamec obětavě dojel až z Brna a věnoval nám svůj
vzácný čas. Pootevřel nám dveře do /
pro nás/ neprobádaných končin, a tím
nám také rozšířil naše obzory. Určitě
se již budeme dívat na výstavy obrazů
a výtvarných děl z úplně jiných úhlů než
dříve. Moc a moc děkujeme nejen panu
Adamcovi, ale také panu Ševčíkovi, který nám toto setkání zprostředkoval.
Za Klub důchodců a Klásek
A. Bačůvková

Uvítal nás sám jeho majitel pan Velísek v historických prostorách pivovaru,
kde se vařilo pivo podle dochovaných
záznamů již v roce 1520! Pak od roku
1804 jej vlastnili Šternberkové. Až
v roce 1942 byl pivovar uzavřen. Výrobu piva zde obnovil pan Velísek v roce
2012. Nyní vyrábí 3000 hl piva ročně.
Popisovat exkurzi po výrobních prostorách – to dost dobře nedovedu. Všude
byly hadice, tanky plné piva a až úzkostlivá čistota. Vyvrcholením exkurze

bylo degustování těchto výrobků, ale
už ve venkovních nadstřešených zahrádkách. A že bylo horko, pivo výborné
a vychlazené, tak si každý našel tu svoji
„značku“. Kromě osobního zážitku jsme
si domů odváželi i nějakou tu „petku“
výborného piva.
Jménem celého našeho Klásku děkuji majiteli pivovaru za jeho vstřícnou
ochotu, se kterou se nám věnoval.
Za Klásek A. Bačůvková
foto J. Ohlídal

ZLÍNSKÝ ŠVEC
Tentokrát 6. 6. jsme načali z jiného
soudku - a to doslova. Navštívili jsme
malenovický pivovar Zlínský švec.

Úcta k lidem
V každé vyučovací hodině si vyšetřím nějakou minutku na
výchovnou chvilku. Jsem přesvědčena, že některým žákům
zůstane v mysli semínko, že se ujme a školáček, později dospělák si vzpomene a bude se dle rady chovat, řídit.

Přirozená vlastnost kulturního člověka by měla být ohleduplnost. Takový jedinec je tolerantní, ale zásadový. Měl by být
kritický k sobě, ale i k jiným. Neměl by se snažit prosazovat,
získávat výhody na úkor druhých. Úctu může projevovat doma,
v zaměstnání, ve škole, na ulici, v dopravních prostředcích,
na hřišti i v tělocvičně. Prostě, všude. Nic nás tato vlastnost
nestojí, jen bychom si ji měli osvojit a uvědomit si, že můžeme
usnadňovat druhým lidem život, budeme-li ohleduplní.
Ruku v ruce s ohleduplností jde i úcta k lidem. Nemusíme
se projevovat přehnanými poklonami‚ rucelíbáním atd. Měl by
to být projev naší lásky k lidem. Doklad toho, že si vážíme každého člověka, všech lidí. V každém totiž najdeme (když chceme) něco, pro co si ho můžeme vážit, najdeme něco, v čem je
lepší než my, něco, co bychom se od něho mohli naučit. Podstatou je, abychom měli úctu k jeho práci, k jejím výsledkům.
Abychom bojovali proti vandalům, proti lidské lhostejnosti.
Buďme empatičtí (vcítit se do druhého), angažujme se pro
lidi, pro veřejnost. Nebuďme sobci, nekritizujme, pokud jsme
se nepokusili o něco lepšího. Uvědomme si, že samotná inteligence, titul na němž si mnozí lidé zakládají, není rozhodující
ani na poli sociálním, ani při prosazování mezi lidmi. A vždy
mějme na paměti, že společnost je všude, kde se setkávají
lidé s lidmi a podle toho se chovejme!
SK
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci ČERVENCI 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Věděli jste?

Hledám ke koupi
DŮM VE FRYŠTÁKU.
Tel.: 603 908 346

Kolik listů bylo popsáno o tělesných cvičeních, o jejich důležitosti pro zdraví
a život lidí. Kolik dětí, lidí vůbec, mělo s koordinací pohybového aparátu problémy
ve škole, v životě? Kolik různých omluvenek napsali lékaři, ale v poslední době
hlavně rodiče, aby jejich ratolest necvičila, byla osvobozena z té či oné tělocvičné
činnosti.
Proč? Asi ze strachu, že dítě dostane z tělesné výchovy špatnou známku. Nebo
strach, aby se jejich „bobánkovi“ nestala nehoda. Právě naopak! Čím více budete
své dítě takto „oprašovat“, bude pohybově negramotné a dříve či později se mu
něco neblahého přihodí.
Proč o tom vlastně píši? Vzpomeňte si na své mládí. Co vše jste museli zvládnout! Nikdo vás nevozil autem až před školu! Nikdo vám nenosil aktovky až do školy, případně do třídy! Nikdo ze zaměstnaných rodičů neměl čas, aby vám přinesl
zapomenutou svačinku, žákovskou knížku, cvičební úbor apod.
O to více si vážím škol, učitelů, kteří přihlásili žáky 2. a 3. tříd do plaveckého
výcviku. Zde v 1O dvouhodinových lekcích je odborní trenéři Plavecké školy ve Zlíně
učí plavat, překonávat strach z vody, učí je plaveckým stylům, skokům do vody, otužování, výdrži, kázni, odvaze i touze po soutěživosti. I když mají ve družstvu deset,
patnáct adeptů na plavání, věnují se každému žáčkovi individuálně. Poznávají jeho
slabiny, schopnosti, radí, pomáhají. Je to velmi namáhavá činnost.
Před námi jedna skupina, pak naše děti, po nás nastupuje další škola. Kdyby
jen tři školy. Je to 6 vyučovacích hodin nervového vypětí denně. A to je každodenně.
Kolik roků, kolik dětí projde „rukama“ plaveckých trenérů? Jistě vás překvapí, že
každým rokem naučí 3.2OO dětí druhých a třetích tříd plavat. Jen u nás, ve Fryštáku
je to každým rokem téměř sto dětí.
Spočítejte si někdo, kolik je to zachráněných životů. Spočítejte si, kolik to je dětí,
dnes už i „dospělců“, kteří se tímto způsobem naučili překonávat strach z vody.
Kolik plavců, za dobu, kdy tato Plavecká škola ve Zlíně, její trenéři učí plavání, kolik
předali Mokrých vysvědčení, kolika lidem pomohli překonat strach z vody?

KOUPÍM BYT
ve Fryštáku.
Tel.: 603 976 867

Apeluji na lékaře, rodiče, nepiště stále dětem omluvenky z tělovýchovných
činností, z tělovýchovných aktivit. Právě naopak. Naučme děti překonávat strach
a překážky. Jistě to budou v životě potřebovat.
SK

Eva Červenková
Ivánka Janušková
Svatava Kalábová
Stanislav Lukeš
Helena Manďáková
Vlasta Mezírková
Jaroslav Mikl
Vlasta Odehnalová
Libuše Rektoříková
Vladimír Strnka
Jiří Šebík
Libuše Ševčíková
Karel Šoun
Marie Vlčková
Oldřich Zamykal

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

PRODEJ KRMIVA

{k{¥eUkU¥
ROZVOZ ZDARMA.
www.krmivobardog.cz
nebo na tel. ƀƐĉƤĉíǈĉĉí

placená inzerce

Více na stránkách:

Novinka u nás na sklad

BSH HRANOLY

Firma s 22letou tradicí
ve výrobě ocelových konstrukcí a hal

Jsou tystrann hoblované, vyrobené z vrstvených a vzájemn
slepených lamel, které jsou délkov napojované.

HLEDÁ PRACOVNÍKY NA POZICE

Výhody BSH hranol:

Obsluha CNC – pálící stroj

Jsou rozmrov stabilnjší, vysoce pevné, kvalitn opracované,
mají nadstandartní rozm#* %
BSH hranoly se nemusí dále ošet#$+!)$*"  "* (%
Sta)  * $    ní opatení pro ochranu deva.

Požadujeme
základní znalost práce na PC
praxe ve strojírenství výhodou

& *) :
Nabízíme
zázemí stabilní společnosti
odpovídající ohodnocení
zaměstnanecké beneﬁty

  $ *)")  evostaveb, kde jsou poteba nosné vaznice.
Dále na stavby konstrukcí, kde je kladen draz na vysokou
rozmrovou stabilitu. Na stny a stropy, stechy, pozednice,
$  $) #%-"#*" *)
na altány, pasivní domy, pergoly, pístešky.

placená inzerce

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBAGREM
Y¿NRS\SĖ¯SRMHNDNDQDOL]DF¯
WHU«QQ¯¼SUDY\SR]HPNĬ

a zvažujete jeho prodej?

placená inzerce

Díky naší široké databázi
z řad klientů ČS se záměrem
investovat vlastní ﬁnance,
případně klientů
s předschválenou hypotékou
prodáte svoji nemovitost

Pro nezávaznou konzultaci
volejte: 603 226 636

603 443 730

N A B Í Z Í M E

Vlastníte dům, byt či pozemek

VÝHODNĚ
RYCHLE
BEZPEČNĚ

Více informací
Martin Slaměna

OBJEDNÁVKY
na tel.:

608 638 193

placená inzerce

www.severske-palubky.cz, 731 307 588
zlin@puidukoda.eu, Lípa 303, 763 11 Lípa

placená inzerce

•••

nebo e-mail:

SOXPEHURWURNRYLFH#JPDLOFRP
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)
placená inzerce

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

KONCERTY
XXI. ROČNÍKU A K A D E M I E

VÁCLAVA HUDEČKA
3/8

JONAS KAUFMANN – OTHELLO

5/8

NÁVRATY VÍTĚZŮ

6/8

KRÁSNÉ STAVBY S KRÁSNOU HUDBOU 18.00 h/ Poutní chrám Nar. P. Marie ve Štípě

7/8

I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / hala Vincentka, láz. kolonáda Luhačovice

9/8

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / Lázeňské divadlo Luhačovice

10/8 III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

19.30 h / Lázeňské divadlo Luhačovice

11/8 GALAKONCERT

19.30 h/ DK Elektra kinosál
19.30 h/ kostel Svaté Rodiny Luhačovice

19.30 h/ Dům kultury Elektra Luhačovice

1 2 . 8 . 0 17
2

19.30 h/ Dům kultury Elektra Luhačovice

VÁCLAV HUDEČEK
PAVEL SVOBODA
1.
Luhačovice, 3 JIŘÍ FIŠER, JIŘÍ KABÁT
PAVLA TESAŘOVÁ, STANISLAV GALLIN
LUKÁŠ KLÁNSKÝ, LUDMILA PAVLOVÁ
SLÁVKA VERNEROVÁ PĚCHOČOVÁ
KRISTINA KŮSTKOVÁ, NIKOLA URAMOVÁ
HELENA ČERMÁKOVÁ, MAREK ZVOLÁNEK
BAROCCO SEMPRE GIOVANE

7 .–

31/7 ZAHAJOVACÍ KONCERT
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