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PODĚKOVÁNÍ

Starosta města Mgr. Lubomír Doležel přeje všem dětem školou povinným
úspěšný vstup do nového školního roku, pedagogům hodně sil a radosti z výsledků ve výchovně vzdělávacím procesu a rodičům, aby nemuseli řešit mnoho
problémů svých dětí. Současně vyslovuje poděkování všem sponzorům a příznivcům městem řízených škol a těší se se všemi na další spolupráci.
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Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje ve výši 240.000,- Kč,
která byla využita na stavební obnovu krovu kostela svatého Mikuláše ve
Fryštáku.
Poděkování vyslovujeme také za poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve
výši 200.000,- Kč z rozpočtu Zlínského
kraje z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013.
Tyto ﬁnanční prostředky byly využity na II. etapu stavební obnovy krovové
konstrukce a střešního pláště včetně
opravy klempířských prvků kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku.

POZVÁNKA – STAŘÍČKOVA POUŤ 2013
15. 9. 2013 kostel svatého Mikuláše a farní dvůr
Program:
9.00 – slavnostní mše svatá (v případě příznivého počasí
venku u kostela) hlavní celebrant – P. Petr Zelinka, SDB
– jeden z tvůrců Staříčkova muzea
10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého
11.00 – občerstvení na farním dvoře
14.00 – 18.00 odpolední program
Připraveno je vystoupení country skupiny Pěšáci, soutěže pro
děti, skákací hrad, promítání ﬁlmů, 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 Vás zvou organizátoři.

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 18/2013/VI ze dne 12. 7. 2013 (Výběr)
• RMF bere na vědomí Protokol o otevírání obálek s nabídkami uchazečů
v rámci veřejné zakázky Samosběrný
čistící vůz a čelní odmetací kartáč –
město Fryšták ze dne 10. 7. 2013.
• RMF bere na vědomí Protokol o posouzení kvaliﬁkace uchazečů v rámci
veřejné zakázky - Samosběrný čistící
vůz a čelní odmetací kartáč – město
Fryšták ze dne 10. 7. 2013.
• RMF bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise (zápis o posouzení
a hodnocení nabídek) v rámci veřejné
zakázky - Samosběrný čistící vůz a čelní
odmetací kartáč – město Fryšták ze dne
10. 07. 2013 a v souladu s ust. § 81
odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb. rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základních hodnotících kritérií
– ekonomické výhodnosti nabídky a záruční doby zametací nástavby, zadané
dle ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006
Sb., a vyhlašuje – schvaluje vítěze této
veřejné zakázky na zajištění dodavatele
Samosběrného čistícího vozu a čelního
odmetacího kartáče, a to: Firmu KOBIT,
spol. s r. o., Praha, s cenovou nabídku
ve výši 3.189.800,00Kč bez DPH, tj.
celkem 3.859.658,00Kč vč. DPH
• RMF bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise v rámci veřejné
zakázky - Samosběrný čistící vůz a čelní odmetací kartáč – město Fryšták ze
dne 10. 07. 2013 a stanovuje pořadí
na dalších místech: 2. fa MTM Tech,
s. r. o., Praha, 3. fa A-TEC servis, s. r.
o., Frýdek-Místek.
• RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou KOBIT,
spol. s r. o., Praha za účelem dodávky
„Samosběrného odmetacího vozu a čelního odmetacího kartáče“ LADOG typ.
G129 N20 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Zápis ze zasedání
Rady města Fryštáku
č. R 19/2013/VI
ze dne 29. 7. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru občanskému sdružení Pod hvězdami, Lukoveček, za účelem částečné
úhrady nákladů spojených se zabezpečením konání 10. ročníku beneﬁční
akce Pod hvězdami 2013 dne 17. 8.
2013 a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Fryšták, a občanským sdružením
Pod hvězdami, Lukoveček, za účelem
částečné úhrady nákladů (na energie,
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nájmy, pohonné hmoty, materiál, cestovné, honoráře apod.) spojených se
zabezpečením konání 10. ročníku beneﬁční akce Pod hvězdami 2013 dne 17.
8. 2013, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF s odkazem na ust. § 85 písm. b)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje
poskytnutí peněžitého daru občanskému sdružení Fryštácké mažoretky, za
účelem částečné úhrady nákladů spojených s materiálovým a organizačním
zabezpečením 1. ročníku akce O fryštácké srdce aneb Pohybem proti nudě
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru městem Fryšták,
a občanským sdružením Fryštácké mažoretky, za účelem částečné úhrady nákladů (na energie, nájmy, pohonné hmoty, materiál, cestovné, honoráře apod.)
spojených s materiálním a organizačním
zabezpečením konání 1. ročníku akce
O fryštácké srdce aneb Pohybem proti nudě a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí podnět p. Milana Jašky ve věci zavedení veřejného
kamerového systému ve vymezené
části města m. č. Vítová, nedoporučuje
zastupitelstvu schválit pořízení tohoto
systému a pověřuje starostu Mgr. Lubomíra Doležela projednáním možnosti
zvýšení kontrolních průjezdů PČR v nočních hodinách v části Vítová.
• RMF schvaluje ke dni 30. 7. 2013 zveřejnění záměru výpůjčky uhelny – části
bývalé kotelny u Základní školy Fryšták,
p. o., a to o. s. Fair play Fryšták, za
účelem zřízení skladu materiálu občanského sdružení, a to na dobu určitou
jednoho roku, a schvaluje záměr uzavřít
smlouvu o výpůjčce se žadatelem.
• RMF doporučuje ZMF schválení záměru prodeje městského pozemku
p. č. 152, zahrada, o výměře 184 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, manželům
M. a B. Urbánkovým, Fryšták, za účelem majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů mezi městem a žadateli
a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně
zajistit zpracování znaleckého posudku za účelem stanovení ceny pozemku
v místě a čase obvyklé.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele
Základní školy Fryšták, p. o., souhlasí
s platností od 1. 9. 2013 se zřízením
funkce školního psychologa (speciálního pedagoga) a ukládá Mgr. L. Sovadinovi neprodleně zajistit podmínky pro
zřízení tohoto funkčního pracoviště.
• RMF v souladu s Interní směrnicí

města Fryštáku č. 02/2012 schvaluje
komisi pro otevírání obálek na akce „Rekonstrukce chodníku, silniční obruba
podél silnice II/490, Fryšták- průjezdní
úsek, 1. etapa“, „Fryšták - Kanalizace
Vylanta“, „Vodovod Fryšták – Žabárna,
1. etapa“, a to ve složení: Ing. M. Kasala, Fryšták; Náhradník: Ing. arch. J.
Kudělka, Stavební úřad Fryšták; Ing. P.
Dohnal, Fryšták; Náhradník: Ing. J. Košák, Fryšták; Vlastislav Filák, Fryšták;
Náhradník: Ing. V. Doleželová, odbor
technického hospodářství
• RMF v souladu s Interní směrnicí
města Fryštáku č. 02/2012 schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akce „Rekonstrukce
chodníku, silniční obruba podél silnice II/490, Fryšták- průjezdní úsek, 1.
etapa“, „Fryšták - Kanalizace Vylanta“,
Vodovod Fryšták – Žabárna, 1. etapa“,
a to ve složení: Ing. M. Kasala, Fryšták;
Náhradník: Ing. arch. J. Kudělka, Zlín;
Ing. P. Dohnal, Fryšták; Náhradník: Ing.
J. Košák, Fryšták; V. Filák, Fryšták; Náhradník: L. Mikl, Fryšták - Vítová; Ing.
P. Gálík, Fryšták; Náhradník:V. Staša,
Fryšták; B. Konečný, Fryšták; Náhradník: P. Ševčík, Fryšták.
• RMF v návaznosti na přípravu uzavření
Dohody o partnerství (mezi Evropskou
unií a ČR) ve věci ﬁnancování nového
programovacího období schvaluje zpracování dokumentu „Aktualizace Strategického rozvojového plánu města
Fryštáku“ (ve stadiu podkladu pro zpracování deﬁnitního integrovaného plánu
rozvoje dle následně schválených kritérií EU) a pověřuje starostu objednáním
zpracování tohoto materiálu (předpokládaná konečna cena do 35.000 Kč vč.
DPH).
• RMF schvaluje úhradu faktury č. FAV
130002 za provedení ukázkových hodin kurzu efektivního rodičovství, a to
jakožto konečnou výši letošní podpory
této aktivity ze strany města.
• RMF schvaluje zapůjčení dřevěného
pódia a setů laviček se stoly pro pořádání 14. ročníku hudebního festivalu „Malý svět“, který se uskuteční ve
dnech 23. 8. – 24. 8. 2013 ve Fryštáku
na farním dvoře, a ukládá OTH zajištěním realizace zápůjčky.
• RMF bere na vědomí žádost Bc. I.
Staňkové, ředitelky Mateřské školy
Fryšták, p. o., o udělení souhlasu s pronájmem a výpůjčky prostor v mateřské
školy a ukládá jí předloženou žádost
doplnit.
• RMF bere na vědomí informaci starosty o jednání zástupců města ve věci
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pronájmu částí městských pozemků
p. č. 334 – zast. plocha, nádvoří, p. č.
335 – zahrada, p. č. 337 – zast. plocha,
nádvoří, a p. č. 338 – zahrada, vše k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, o celkové výměře 391 m², se žadatelem Ředitelství
silnic a dálnic ČR a odkládá rozhodnutí
do doby předložení dalších podkladů.
• RMF souhlasí s bezplatným záborem
části městského pozemku p. č. 147/14,
o výměře 56 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, ve prospěch pana J. Kunetka,
Zlín, za účelem skládkování stavebního materiálu, a to po dobu výstavby
rodinného domu, s výjimkou svozových
dnů komunálního a tříděného odpadu,
a ukládá Ing. P. Dohnalovi ve spolupráci
s OSMM stanovit podmínky záboru a vydat příslušné souhlasné stanovisko.
• RMF v návaznosti na Pravidla pro
pronajímání bytů v Domě s byty pro dů-

chodce Fryšták schvaluje přidělení bytu
č. B/432 v Domě s byty pro důchodce
Fryšták žadatelům manželům Červenkovým Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu mezi městem Fryšták,
a manželi Červenkovými v Domě s byty
pro důchodce Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vyhlášení a výsledky poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro
„Stavební úpravy MK Fryšták – Vítová“, vyhlašuje vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu – Ing. J. Matúše, Zlín
– Malenovice, s nejlepší nabídkovou cenou a schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták, a Ing. J. Matůšem,
za účelem zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy MK
Fryšták – Vítová“, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.

• RMF bere na vědomí žádost V. Holíkové, Fryšták, o majetkoprávní vypořádání
(výkup) pozemků p. č. 831/7 a 831/5,
oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, z důvodu zajištění přístupu a
příjezdu k RD z obecních pozemků, a to
s tím, že žádosti se lze zabývat, až o
převod požádají majitelé předmětných
pozemků.
• RMF doporučuje ZMF schválit poskytnutí mimořádné dotace o. s. FC Fryšták,
a to ve smyslu předložené žádosti.
• RMF schvaluje uzavření Dohody o provedení práce v rozsahu do 300 hodin
mezi městem Fryšták, a uchazečem J.
Jamným Fryšták, za účelem výkonu pomocných obslužných prací v úseku technických služeb v době od 1.8. 2013 do
31. 8. 2013, a pověřuje starostu podpisem této dohody.

Prozatím neznámý vandal se během
noci ze 13. na 14. 8. „umělecky“ vyžil
na několika objektech v obci Fryšták.
Nápisy černé barvy se objevily nejen na
fasádě tamního městského úřadu, ale
i na nedaleko zaparkovaném osobním
vozidle, na chodníku, na zdi tělocvičny
a poškozeny skončily i některé doprav-

VE FRYŠTÁKU ŘÁDIL SPREJER
ní značky. Celková škoda prozatím není
vyčíslena, avšak již nyní se dá předpokládat, že to bude částka v řádu desítek
tisíc korun. Pachatele nyní hledají policisté z obvodního oddělení ve Fryštáku
a v případě, že budou úspěšní, hrozí
sprejerovi trest odnětí svobody až na
jeden rok.
nprap. Petr Jaroš
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

Zase měl ten protivný starý dědek pravdu...
Pohled očima místopředsedy ČSSD ve Fryštáku.
Vážení spoluobčané, dlužím Vám odpovědi na tři otázky, které mi byly kladeny
po dobu dvou měsíců.
1/ Proč jsem nereagoval na článek pana Mgr. Nášela. Odpověď zní: reagoval
článek vyšel bohužel o dva měsíce později. Kdo si jej přečetl určitě pochopil proč.
2/ Proč mi na záležitosti, které, zcela jistě patří do gesce správy majetku města
odpovídá knihovník. Odpověď: udiven jsem zůstal tak, jako někteří z Vás, co jste mi
otázky tohoto charakteru kladli na tuto otázku neznám odpověď.
3/ Kdy se zahájí další rekonstrukce chodníků, které jsou ve Fryštáku již několik
let v katastrofálním stavu. Odpověď zní: nezoufejte volby se blíží, čili před volbami
to proto, aby jste si vzpomněli koho máte volit.
Já osobně vidím problém, že schází důvěra v cokoliv. Byli jsme mnohokrát oklamáni, obelháni přestáváme věřit a důvěřovat. Proto jakákoliv, byť rozumná myšlenka,nový koncept šance směřovat věci k lepšímu, by měl mít ve Fryštáku zelenou.
Současné vedení vrhá jedovaté pohledy na ty, kdo mají jiný či odlišný názor, starají
se dle mého subjektivního názoru, jen o část občanů města, zbývající část se zanedbává a tím zavlékají do města to nejzhoubnější nespokojenost.
Města, jsou přeci nejdůležitějšími místy pro náš život. Pokud se mýlím, není nic
podstatnějšího, než si to připustit. Setrvání v omylu, je horší než omyl páchat. To,
že si vedení města v některých případech přetváří zákon do svých výkladů je nám
známo. Není to dobře, přeci nejsme žádní mistři světa, ale zástupci občanů. To znamená, že je toto třeba některým vedoucím města občas připomenout. Plakat nad
tím, jak nám naši občané nerozumí a nemají nás rádi je zbytečné.
Je nutné hledat viníky. Kdo má čisté svědomí, se nebojí říci pravdu na rovinu.
Někteří zastupitelé a radní si myslí, že většina při hlasování znamená moudrost!!!
Ale já si myslím, že jen pouhou početní převahou a to je hergot málo. Za tu dobu,
co jsem zastupitelem poznávám zcela zjevně, že zastupitelé odsouhlasí takměř cokoliv. Tady bych byl ostražitý, všechno jde totiž zneužít!!! nicméně, vždy se po čase
přijde na to, že se odsouhlasila hloupost vysvětlím příště. Pokud se pozastavím nad
ﬁnancováním a rozpočtem města mám za to, že hezké města či obce nemusí být
jenom v pohádkách od Josefa Lady: pečlivým a uvážlivým nakládáním s rozpočtem,
který není zrovna malý vede cesta k úspěchu, jak v reálném životě, tak i u nás ve
Fryštáku. Je ale třeba změnit celý systém. Budeme-li chápat rozvoj města pouze,
jako její populační nebo územní růst, tak to jsme zcela vedle. Podstatu vidím, v kvalitativní rázné změně života našich občanů ve Fryštáku a pokud možno k lepšímu.
Jde přeci o neustálý proces, neustále se mění život a podmínky v našem městě
a proto je třeba lépe naslouchat občanům okamžitě reagovat a jednat.
Vlasťa Filák

Odpověď panu Filákovi
Vážení Fryštačané,
v minulém čísle našeho měsíčníku
jste si mohli přečíst článek pana zastupitele Filáka, ve kterém komentoval
otázku prodeje pozemku ve Vítové.
Zveřejnění tohoto příspěvku bohužel
provázely určité nejasnosti a pan Filák
se je rozhodl patřičně okomentovat
v tomto čísle FL (viz příspěvek Ten starý
protivný dědek měl zase pravdu). Myslím, že i já mám právo na vysvětlení,
a proto považuji za nutné zveřejnit naši
e-mailovou konverzaci, která provázela
zveřejnění tohoto příspěvku.
V době, kdy květnové číslo Fryštáckých listů už bylo v tiskárně mě telefonicky kontaktoval zastupitel a předseda
ČSSD ve Fryštáku Libor Mikl a požádal
mě, abych příspěvek pana Filáka „stáhnul“. Je to prý rozhodnutí pana Filáka,
který byl v té době na dovolené v Itálii.
O to větší bylo moje překvapení, když
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jsem o měsíc později dostal sérii následujících e-mailů.
From: Vlastislav Filák [mailto:elsozl@volny.cz] • Sent: Thursday, June 20,
2013 8:17 AM • To: p.nasel@frystak.cz
• Subject: RE: Článek
Vážený pane redaktore,
Dle informací pana L. Mikla, byl můj
článek pouze přesunut do červencového čísla Fryštáckých listů. Doufám a zároveň věřím, že cenzura ve Fryštáckých
listech neexistuje a článek v listech vyjde.
Děkuji za pochopení
Vlasťa Filák
Zastupitel města Fryšták
___
From: Pavel Nášel [mailto:p.nasel@
volny.cz] • Sent: Thursday, June 20,
2013 8:41 AM • To: ‚Vlastislav Filák‘•
Subject: Článek

Vážený pane,
Libor Mikl mi telefonicky sdělil, že
svůj článek stahujete a nechcete, aby
vyšel (takže o žádném přesunu na červenec vůbec nebyla řeč).
Mimochodem vypuštění vašeho
článku, který už byl připraven k tisku a
jeho nahrazení jiným materiálem v situaci, kdy už byl v tiskárně mi způsobilo
nemalé výrobní problémy.
V tuto chvíli už jsou další Fryštácké
listy v tiskárně (uzávěrka je vždy do 15.
v měsíci) a bohužel Vám nemohu vyhovět. Pokud budete trvat na zveřejnění
vašeho materiálu, tak nejdříve v srpnovém čísle.
Samozřejmě, že žádná cenzura
v našem periodiku neexistuje, ale o tom
už jste se snad mohl přesvědčit dávno
sám…
Přeji pěkný den.
Mgr. Pavel Nášel
___
From: Vlastislav Filák [mailto:elsozl@volny.cz] • Sent: Thursday, June 20,
2013 13:16 PM • To: p.nasel@frystak.
cz • Subject: RE: Článek
Vážený, to je snad žert. Libor mě informoval, že článek bude přesunut do
červencového čísla, proto jsem Vám toto
sdělil. Trvám, aby byl článek uveřejněn
v srpnovém čísle. Děkuji za informaci
a omlouvám se za výrobní problémy,
které Vám vznikly ne mojí zásluhou.
Přeji krásný den.
Vlasťa Filák
–––
From: Pavel Nášel [mailto:p.nasel@
volny.cz] • Sent: Thursday, June 20,
2013 13:47 PM • To: ‚Vlastislav Filák‘
• Subject: RE: Článek
Sice mi není zcela jasné, jaký mělo
smysl jeho přesunutí do červencového
čísla, když už byl připraven k otisknutí
v červnu, ale budiž…
Váš článek tedy vyjde v srpnovém
čísle Fryštáckých listů.
Přeji také pěkný den.
Mgr. Pavel Nášel
–––
From: Vlastislav Filák [mailto:elsozl@volny.cz] • Sent: Thursday, June 20,
2013 14:28 PM • To: p.nasel@frystak.
cz • Subject: RE: Článek
Pavle díky, velmi si tohoto Vašeho
přístupu vážím.
Vlasťa Filák
Podle mě je závěr jednoznačný. Buď
si to pan zastupitel Filák nepamatuje,
nebo zcela záměrně lže. Věřím, že jakékoli další komentáře jsou zbytečné.
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Ke druhé otázce pana zastupitele
Filáka by snad ani nemělo smysl se vyjadřovat.
ON totiž asi považuje „knihovníky“
(nás ostatní) za občany druhé nebo třetí
kategorie. Spíš než o mě, to tedy vypovídá něco o něm. Já jsem na svou profesi hrdý a určitě se za ni nemusím stydět
(i když jen pro pořádek moje pracovní
zařazení není knihovník, ale vedoucí
městské knihovny, redaktor FL, tiskový
mluvčí města a public relations – vztahy
s veřejností…).
Bohužel pan zastupitel Filák možná
nečetl můj příspěvek pozorně – protože
pod ním nebyl podepsán „knihovník“,
ale zastupitel.
Už více než 10 let jsem totiž voleným
zástupcem části občanů tohoto města,
kteří mi svěřili (už třikrát) svůj mandát
ve volbách a jako takový mám nejenom
právo, ale přímo povinnost vyjadřovat
se k věcem veřejným. A to jsem také
udělal.
Je bohužel smutným faktem, že
pan Filák za celou dobu svého tříletého
působení v zastupitelstvu nenašel na
práci svých kolegů (zastupitelů) vůbec
žádná pozitiva. Nechápu, kde bere tu
jistotu, že jedinou pravdu (viz většina
jeho článků zveřejněných v uplynulých
dvou letech ve Fryštáckých listech) má
pouze ON.
Zastupitel města Fryštáku
Mgr. Pavel Nášel
PS:
V této souvislosti bych rád zveřejnil
i stanovisko jednoho z Vás (jeho adresa je samozřejmě k dispozici v naší redakci), které zdaleka není ojedinělé.
Dobrý den, jsem rád, že Fryštácké
listy už mají novou zábavnou rubriku –
veselé okénko Vlasti Filáka.
Pokaždé je to první, co si musím přečíst. Nejdřív se tomu směji a až po chvíli
mi takříkajíc sklapne, když si uvědomím,
že to takoví lidé myslí vážně.
Nejde jen o politický pohled, ale i pohled občana a stavebního řemeslníka.
Nejsem sám, kdo za vámi stojí.
Držte se!

UPOZORNĚNÍ
MOBILNÍ
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
v sobotu 7. 9. 2013
(nově pouze v areálu Technických
služeb Fryšták od 8 do 13 hodin).
Přivézt můžete autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, syntetické barvy, lepidla, pryskyřice, mastné
hadry, oleje, tuky, mazadla apod.

Plnění rozpočtu Města Fryšták k datu 31. 7. 2013
PŘÍJMY
třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Název
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Rozpočet upravený (Kč)
38 022 300,00
6 255 200,00
300 000,00
6 484 000,00

Skutečnost (Kč)
24 319 375,11
3 665 444,35
0,00
1 505 134,07

Plnění (%)
64
59
0
23

51 061 500,00

29 489 953,53
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VÝDAJE Název
Rozpočet upravený (Kč)
1014
Ozdravování zvířat a plodin
90 000,00
1019
Ostatní zemědělská činnost
10 000,00
1032
Lesní hospodářství (všeob. výdaje) 85 000,00
1036
Lesní hospodářství - správa
20 000,00
2143
Cestovní ruch
32 800,00
2212
Silnice
2 920 000,00
2219
Chodníky
3 380 000,00
2221
Provoz veř. silniční dopravy
280 000,00
2223
Bezpečnost silničního provozu
0,00
2229
Ost. záležitosti v sil. dopravě
110 000,00
2310
Vodovody - pitná voda
670 000,00
2321
Kanalizace
2 500 000,00
3111
Mateřská škola
918 300,00
3113
Základní škola
3 960 000,00
3311
Divadelní činnost
97 000,00
3312
Hudební činnost
180 000,00
3313
Kino
219 000,00
3314
Knihovna
1 116 000,00
3316
Vydavatelská činnost
70 000,00
3319
Kronika
92 000,00
3322
Zachování a obn. kult. památek
577 200,00
3326
Obnova kultur. hodnot
10 000,00
3329
Ostatní záležitosti ochr. památek 32 000,00
3341
Rozhlas
98 000,00
3349
Ostatní sděl. prostředky (FL)
368 000,00
3399
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
224 000,00
3412
Sport. zařízení v maj. obce
346 000,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
70 000,00
3421
Využití volného času mládeže
560 000,00
3429
Ost. zájmová činnost a rekreace
45 000,00
3523
Odborné léčebné ústavy
0,00
3543
Pomoc zdravotně postiženým
50 000,00
3612
Bytové hospodářství
2 015 000,00
3613
Nebytové hospodářství
2 008 000,00
3631
Veřejné osvětlení
2 428 400,00
3632
Pohřebnictví
170 000,00
3633
Výstavba inženýrských sítí
700,00
3635
Územní plánování
24 200,00
3636
Územní rozvoj
28 000,00
3639
Technické služby
8 132 100,00
3722
Sběr a svoz komun. odpadu
3 485 000,00
3732
Dekontaminace půd
1 760 000,00
3745
Vzhled obcí a veř. zeleň
245 000,00
4357
Domovy pro os. se zdr. postižením 6 000,00
5279
Krizové řízení
50 000,00
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
10 000,00
5512
Požární ochrana
591 000,00
5522
Ost. činnosti v int. záchr. systému 15 000,00
6112
Zastupitelstvo
1 395 000,00
6118
Volby prezidenta republiky
161 700,00
6171
Činnost místní správy
9 741 000,00
6223
Mezinárodní spolupráce
20 800,00
6310
Výdaje z ﬁnančních operací
630 000,00
6320
Pojištění
200 000,00
6399
Platby daní a poplatků SR
1 322 000,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
32 500,00
6409
Ost. neinvestiční transfery
4 800,00
VÝDAJE CELKEM
53 606 500,00

Skutečnost (Kč)
0,00
5 000,00
0,00
6 960,00
48 610,00
212 561,33
38 945,00
263 773,00
0,00
0,00
0,00
47 023,00
555 800,00
2 310 000,00
10 900,00
118 634,00
43 254,90
550 269,59
0,00
17 315,00
577 113,00
10 000,00
1 210,00
4 011,00
208 110,80
43 834,00
48 355,00
0,00
156 653,00
38 073,00
6 000,00
0,00
1 083 936,64
732 989,30
1 623 554,54
29 232,00
144,00
24 200,00
27 468,00
2 022 472,30
1 397 486,40
0,00
15 617,00
0,00
0,00
0,00
219 560,88
3 625,00
801 544,00
88 106,60
4 511 438,19
0,00
282 697,18
220 278,00
1 321 277,00
32 454,50
4 732,00
19 765 219,15

Plnění (%)
0
50
0
35
148
7
1
94
#DIV/0!
0
0
2
61
58
11
66
20
49
0
19
100
100
4
4
57
20
14
0
28
85
#DIV/0!
0
54
37
67
17
21
100
98
25
40
0
6
0
0
0
37
24
57
54
46
0
45
110
100
100
99
37

7 937 200,00

-9 724 734,38

-123

-2 545 000,00

9 724 734,38

-382

PŘÍJMY CELKEM

třída 8

Financování

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
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V Baťově mrakodrapu se konala výstava o osudech vojáků po srpnu 1968
Na výstavě lidé mohli vidět například
kopie rozsudků, výtisky Rudého práva,
historická vyjádření nejrůznějších armádních představitelů, kopie vládních
dokumentů po příchodu sovětských
vojsk do Československa či informace o
změnách ve vojenství, které se od Pražského jara až do současnosti udály.
Vojenské sdružení rehabilitovaných sdružuje bývalé vojáky z povolání
a občanské pracovníky vojenské správy a občany České republiky, kteří byli
v letech 1948 až 1989 z politických
důvodů perzekvování a podle zákona
č. 87/91 sbírky nebo zákona č.119/90
sbírky mimosoudně či soudně rehabilitováni. Historicko-politickým významem
a programově se organizace řadí k odbojovým organizacím.
www.kr-zlinsky.cz
Ve 21. budově (sídle Zlínského kraje) byly v průběhu měsíce srpna k vidění
historické dokumenty spojené se vzpomínkou na srpnové obsazení Československa v roce 1968. Výstava, kterou
uspořádalo Vojenské sdružení rehabilitovaných, seznámila veřejnost mimo
jiné s osudy vojáků, kteří byli přes své
zásluhy totalitním režimem pronásledováni. „Ve Zlíně neexistovala žádná
posádka, lidé z tohoto regionu jsou tak
nejméně informováni a mají zkreslenou
představu o tom, co se tehdy dělalo,“
řekl Radoslav Mlčoch z Vojenského
sdružení rehabilitovaných k tomu, proč
je expozice právě ve Zlíně.
V pondělí dne 28.
Státní
září si připomeneme
nejmladší státní svátek,
Den české státnosti (připomínáme si jej od roku
2000). Ten v sobě spojuje dvě významné události raně středověkých
českých dějin a shodou
okolností jsou obě spojeny se smrtí. Právě 28.
září 935 byl bratrem Boleslavem zavražděn přemyslovský kníže Václav, český světec
a patron českého státu. Ve stejný den
roku 995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný nechal vyvraždit konkurenční rod
Slavníkovců, čímž se zasadil o zachování celistvosti a politické sjednocení
českého státu.
Svatováclavská tradice sehrála
v českých národních dějinách významnou roli. Svatováclavský kult se začal
prosazovat již od konce 10. století.
Kníže Václav začal tehdy jako světec reprezentovat a ochraňovat panovnickou
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Poděkování
Sběr šatů a…

dynastii, posléze se stal
patronem celého českého národa. Jeho portrét
s přemyslovským štítem
a praporem se stal symbolem země i lidu, jméno Václav bylo chápáno
jako synonymum pro Čechy a českou korunu.
Existence světce pocházejícího z domácího panovnického rodu
značně posilovala i mezinárodní prestiž české země. Václav se
objevil na praporcích, na mincích, korunovační klenoty získaly přídomek svatováclavské a Václav se symbolicky ocitl
i mezi Blanickými rytíři, aby s nimi vyjel
v nejhorších chvílích národa.
Václavovo jméno bylo vzýváno v dobách dobrých i zlých, pojilo generace,
konkretizovalo národ a jeho staleté
tradice. Český prvomučedník se stal
symbolem češství a hymnus, kterým
jej národ vzývá, byl chorálem válečným
i chrámovým ve všech staletích.

svátek

MÚ města Fryšták a jeho část,
vážený pan Mgr. Lubomír Doležel,
starosta města, rada a zastupitelstvo
města.
Poděkujte, prosím, svým občanům za pomoc lidem v nouzi, přírodě
i svému městu! Neplaťte dál vysoké
náklady za textil, obuv, hračky a další použitelný materiál ve směsném
odpadu! Získejte peníze a body za
třídění a pomozte lidem v nouzi i svému neziskovému sektoru!
Vážený pane starosto, dne 11.
července 2013 uskutečnila naše
svozová organizace SEHA zastoupená panem Petrem Chlumeckým prostřednictvím letákové akce ve městě
Fryštáku a jeho částech Dolní Vsi,
Horní Vsi a Vítové sběr použitého
šatstva, botů, hraček a ložního prádla pro potřebné v ČR po letošního
povodních, ale také v zemích třetího
světa. Občané Vašeho města přistoupili k této výzvě naprosto příkladně
a přesvědčili nás, že v celém Fryštáku
i jeho okolí žijí lidé, kteří chápou potřeby jiných, není jim lhostejný dopad
ukládání použitého textilu do směsného odpadu na životní prostředí
a vidí předání ještě použitelného textilu, botů a hraček i jako pomoc svému
městu při snižování nákladů na svoz
a likvidaci směsného odpadu.
Materiál z Vašeho města bude
použit pro postižené povodněmi
v zemích střední Evropy ve spolupráci
s organizacemi Člověk v tísni, Potex
Praha a dalšími partnery.
S pozdravem za AIDED-EU
Petr Chlumecký a Jana Vlková
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Poděkování
Rád bych poděkoval žákům 5. B
třídy naší školy za organizaci ﬁnanční
sbírky na pomoc našim spoluobčanům zasaženým povodněmi v červnu
2013. Hlavními organizátory dobrovolné sbírky byli žáci Jakub Sklenář
a Aneta Hamrlíková. Prostřednictvím
letáků ve třídách a na nástěnkách ve
škole oslovili spolužáky s možností
se k této sbírce připojit. Podařilo se
jim nashromáždit částku 1800 Kč,
která byla odeslána na konto sbírky
SOS povodně 2013.
Všem, kteří přispěli a podíleli
se na organizaci této sbírky, děkuji
a velmi si vážím jejich snahy a ochoty
pomoci druhým lidem, kteří se dostali
do těžké životní situace. Jsem rád, že
naše škola má takové žáky, kteří jsou
ochotni pomoci druhým lidem.
Libor Sovadina, ředitel školy

Holky v akci
Už o nás víte, že v 6. třídě jsme měly
výuku práce na pozemku. Kutily jsme na
školní zahradě. Dle návodu jsme každá
z nás na podzim zasadila svůj stromektrnku. (To bylo vloni na podzim.) Pak
jsme se dovídaly něco z teorie a na jaře
vysely doma do kelímků semena paprik, rajčat. Různě jsme je zalévaly, přesazovaly, až mohla přísada do zahrádky
či do květináčů na balkon.
Mimo tyto rostliny jsme zkoušely vypěstovat ze semínek od paní uč. Knedlové okrasné květinky a speciální indiánské dýně ve tvaru jablka či hrušky.
Pak přišly prázdniny. Jasně, že jsme se
staraly, abychom se mohly pochválit.
Nyní jsme v 7. třídě. Máme místo
prací na zahradě vaření. Tady se nám
z té vlastnoručně vypěstované zeleniny
daří zhotovit chutné a zajímavé nadívané papriky, plněná rajčata, pikantní zeleninové saláty.
Už jsme si vyzkoušely udělat palačinkly. (Víte, jaká je to věda, aby se
vám nepřipálily, neroztrhly?) Jistě jste
jedli omelety se sladkými náplněmi, ale
zkusili jste někdy přistrouhnout do těsta syrovou mrkvičku, naplnit palačinku
plátkem sýra, šunky, špenátem?
Nyní, v době sklizně ovoce se učíme péci záviny, jablka v županu, vytvořit
ovocné poháry, naučit se ovoce a zeleninu uskladňovat, konzervovat atd.
Už se těšíme, jak vás překvapíme
nějakým experimentem na farmářských
trzích.
Holky ze sedmých tříd

Jak jsme na tom ve Fryštáku?
Co myslíte, žijeme ve Fryštáku jako rodina? To znamená, že žijeme spolu, ale
vlastně jen vedle sebe. Rozhodně ne proti sobě. Dovolte přirovnání. Ruka ruku umývá. Totiž k umytí potřebujeme druhou ruku, která tu první omývá. Řeknete, vždyť na
tom není nic špatného, vždyť je to dokonce nutnost! No a tak je to i s námi. Jsme
ve stavu „mimoběžek“ přetínáme se v náhodných bodech a zase jdeme, běžíme dál
kolem sebe. A zapomínáme na mezilidské vztahy, které jsou naším osudem. Někdy
se sice snažíme porozumět druhým, ale většinou jsme lhostejní a nevšímaví k lidem
kolem nás. Mnozí se sice snaží radovat se z maličkostí, třeba i pomíjivých, protože
nic nemůžeme mít navždy. (Jednou jsem psala ve FL o tom, že i úsměv, prohozená
věta, poděkování i za maličkost, přispívá k radostnému soužití).
Tak mi řekněte, proč kolem sebe stavíme ploty? Není to náhodou právě těmi
špatnými mezilidskými vztahy? Člověk, který kolem sebe postaví plot a uzavře se
do něj, je nesvobodný, je vězeň. Chtěl se sice chránit, chtěl se cítit bezpečněji, jistěji, ale jeho pocity jsou nahlodávány obavami.
Ale kdyby zde ty ploty nebyly, otevřel by se sousedům, kamarádům. Věřte, že se
krásně žije lidem, kteří ploty nepotřebují. Budou mít i prostor pro sousedské povídání, budou mít chvilky k otázkám, k žertování, k výměně zkušeností. Lidé nebudou
odmítat účast na veřejných záležitostech, nebude je znervózňovat veřejné dění,
přestanou se uzavírat do soukromého života.
Představte si, že za součinnosti, pomoci, kontrole všech zanikne epidemie korupcí, že se lidé přestanou honit za hmotným bohatstvím, že když budou předávat
svou pochodeň další generaci, budou dávat opravdu pozor, aby jim na předávce nezhasla. A co je k tomu potřeba? Nebýt uzavřený za plotem, žít pospolný a přátelský
život se spoluobčany, sousedy.
Dokážeme to, vždyť jsme kulturní lidé, Fryštačané!
SK
PS: Dodatek ke středě 14. 8.
Asi jsem se zmýlila! Vždy jsem byla pyšná na to, jaké občany jsme ve škole vychovávali, jak si dovedou vážit práce nejen své, ale i těch ostatních, že ctí hodnoty,
že odsuzují vandalismus a podobně. Ano, asi jsem se zmýlila, protože ve středu
14. 8. jsem viděla „Práci a dílo rozežranců, opilců“ Mám pocit, že tito ničitelé hodnot
nevědí, jak těžce se vydělávají peníze, kolik stojí omítky (radnice, sokolovna), oprava dopravních značek (až na Vítovou), přelakování aut, kolik škody mohli způsobit,
kdyby začala hořet umělá plocha hřiště, na kterou „přenesli“ ze hřbitova svíčky atd.
Mám pocit, že buď sami nepracují, mají dlouhou chvíli, vymýšlejí jak na sebe
upozornit. Nebo, rodiče jim dávají tolik ﬁnancí, že si mohou dovolit opít se, cíleně
ničit co sami nezbudovali, rušit noční klid po cestě domů (v Jiráskově a na ulici
Skalkové).
A ještě jedna otázka? Rodiče, máte přehled o pohybu svého dítěte v pozdních
nočních hodinách?
SK
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVA

Zápis na šk. rok 2013/2014
Zápis dětí do hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru
proběhne ve Fryštáku ve dnech (po) 2. září – (pá) 6. září 13 – 16 hod.
Zápis bude probíhat v kabinetu ZUŠ v budově ZŠ ve Fryštáku (přístavba)
V hudebním oboru nabízíme individuální výuku na tyto nástroje:
klavír, elektronické klávesy, kytara, zobcová ﬂétna, příčná ﬂétna, hoboj, housle,
viola, kontrabas, sólový zpěv, cimbál, klarinet, trubka, tenor, baryton a tuba
Výuka ve výtvarném a literárně-dramatickém oboru probíhá kolektivní formou.
V případě zájmu o přihlášení dítěte mimo dobu zápisu nás informujte na:
Základní umělecká škola Morava, Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:
info@zusmoravazlin.cz, tel: 577 018 897
Informace k výuce a zápisu podají naši učitelé také ve dnech vyučování během
celého školního roku.
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• Desátý ročník beneﬁce slavnostně
zahájil HRADIŠŤAN v čele s primášem
Jurou Pavlicou. Nedočkaví diváci přicházeli už půl druhé hodiny předem.
• Stále nabitá energií a stále sexy
Heidi Janků rozproudila diváky a roztančila děti na pódiu na Noci Pod Hvězdami
již podruhé.
• Předali jsme již jeden dárek předem: tandemové kolo pro nevidomou
Mariku a její rodiče. Náš festival se konal mj. za podpory nadace Divoké Husy,
která nám zdvojnásobí její výtěžek. Díky
tomu i dalším partnerům dokážeme pořídit kompenzační pomůcky pro další
děti se zrakovým či sluchovým hendikepem.
• Jako noční překvapení vystoupil
kulturista Bob Divílek se svou partnerkou Erikou Krajíčkovou. Bob se do průsvitné krabice skládá bezmála 30 let.
Neuvěřitelné! Mnozí jej znají ze soutěže
Československo má talent i jiných pořadů.
• Část vystupující rockové kapely 5
SAMYC ještě v roli dobře naladěných
diváků naslouchá Pepovi Nosovi. Letos
jsme uvítali rekordní počet návštěvníků, kteří nám vytvořili nejen báječnou
atmosféru, ale také nezanedbatelnou
část vznikajícího dobročinného výtěžku.
Milí návštěvníci, děkujeme za vaši bohatou účast!
• Za hladký průběh festivalu vděčíme dlouholetému zvukaři Romanu
Halaštovi za bezvadně odvedenou prá-
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ci, obci Lukoveček a především všem
dobrovolníkům za jejich vytrvalost a píli
v přípravách festivalu, při obsluze stánků i závěrečném úklidu. Děkujeme.
Fotograﬁe s laskavým svolením autorů (p. Holain, p. Horáček, p. Nejedlý
a vlastní) sestavila Barbora Krajčová, Pod
Hvězdami, o.s. Více foto na webu www.
podhvezdami.webnode.cz
FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2013

Prázdniny na Hrádku a velký dík sponzorům
Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o.
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Tel. 577 911 209, mobil 734 685 168
koordinator@hradek-frystak.cz
www.hradek-frystak.cz

Prázdniny jsme začali velkou sportovní akcí Visegradskou speciální olympiádou
v Olomouci a Šumperku. Náš sedmičlenný tým získal bronzovou medaili v běhu na
400 m díky Jirkovi. Gratulace patří Vlastíkovi v boccia jednotlivců.
Účast sportovců na těchto mezinárodních závodech by nebyla možná bez
obětavých sponzorů, velké poděkování
si zaslouží Tomáš Červenka, manželé
Matějíčkovi a Maroňovi. Děkujeme.
Další prázdninovou akci jsme prožili
plavbou lodí na Baťově kanále. V Holešově proběhl beneﬁční koncert skupiny
Los Perdidos, který pro nás uspořádal
velkou diskotéku. Pod vedením profesionálního malíře, jsme namalovali několik obrazů, které poslouží pro charitativní aukci. Hezké počasí přálo koupání
v Lukovečku, Rusavě a Zlíně.
Ještě jedno velké poděkování patří
našim sponzorům. Díky jim jsme mohli
zakoupit polohovací rehabilitační lehát-

ko “Valy” pro naše klienty. Tímto děkujeme Obal Printu Fryšták, Besi Elektru
Fryšták, Spotřebnímu družstvu Jednota
Zlín, Dankru Zlín, Obci Kašava a Drůbežárnám Holešov.
Krásné a slunné dny
Vám Všem přejí
obyvatelé Hrádku

Klub turistů ŠLÁPOTY NA CESTÁCH
Také o prázdninách Šlápoty vyrážejí do přírody. A tak hned
první červencový svátek na Cyrila a Metoděje vyrazily Šlápoty
na Slovensko do krasových soutěsek Prosiecké a Kvačianské
doliny, které patří k nejkrásnějším přírodním útvarům Slovenska.
Prosiecká dolina je nádherné krasové údolí, které je vytvořeno ve vápencích v Chočských vrších. Je suchá, téměř bez
vody, má charakter kaňonu a je bohatá na nejrůznější skalní
útvary. A tak hned na začátku naší cesty nás čeká nejpůsobivější útvar celé doliny - Vráta - jsou to dvě vysoké skalní
stěny, stojící proti sobě. Odtud pokračujeme kolem 20 metrů
vysokých vodopádu přes soustavu pevně zabudovaných žebříku ve skalnatých roklinách až k vrcholu Prosečné. Přecházíme přes louky Svorad až
do Velké Borové. Tady
se trochu občerstvíme
a odpočineme si. Dolinou
Borovinkou se dostáváme do Kvačianské doliny
- příjemnou procházkou
v malebném horském
prostředí. Vidíme tu skalní útvar Jánošíkova hlava,
rokliny, vyhlídky na dolinu
a malebné dřevěné Mlýny - Oblazy, které jsou
jedním z nejpěknějších
zákoutí Slovenska. Najdeme tady i dvě kola pohánějící mlýnské zařízení
i se starou pilou, které
jsou zachována v původní

podobě z první poloviny 19. století. Naše cesta končí v ústí
Kvačianské doliny v Kvačanech, kde na nás čeká náš autobus, abychom se mohli po 6hodinové náročné túře unaveni,
ale spokojeni a obohaceni krásnými zážitky vrátit ve večerních
hodinách zpět domů.
Koncem července se Šlápoty vydaly spolu s fryštáckými
turisty do Slezských Beskyd do nejvýchodnější části České republiky vesničky Hrčavy. Ta leží mezi Polskem Českem
a Slovenskem. Najdete zde malebný dřevěný kostelík zasvěcený slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi, kde se
každým rokem v tuto dobu scházejí poutníci ze všech tří zemí.
Asi 2 km od Hrčavy je známé Hrčavské Trojmezí, označené
třemi žulovými monolity, které znázorňují hranice tří států.
Odtud pokračujeme přes
polskou Jaworzynku na
Dílky, přes Komorovský
grun, což je malebná krajina s roztroušenými samotami, horskými políčky a pasoucími se stády
ovcí až na chatu Gírová.
Je to nejvyšší vrchol Jablunkovské vrchoviny. Tady
se trochu občerstvujeme,
abychom mohli pokračovat dále přes Studničný až do cíle naší cesty
Mostů u Jablunkova. Tady
už na nás opět čeká autobus, a my se po pěkně
stráveném dnu v přírodě
vracíme zpět domů. -je-
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Knižní jahůdky
Je léto. Buď je deště nedostatek, nebo jej přebývá. Mezi oběma póly (a všemi možnými povinnostmi a radostmi) se nachází prostor, který můžeme věnovat
četbě. Nepochybuji o tom, že si slavný lovec Pampalini v čase mlčících kamer pro
sebe brouká: Stačí natáhnout ruku a už držím knihu!
Zkuste to taky. Na jahodišti Vaší knihovny se řádně začervenalo ;-)
my z knihovny
• BELETRIE PRO DĚTI
Gaarder Jostein – To je otázka
Tato knížka je určena
k přemýšlení. Filosoﬁcké
otázky se propojují s kresleným příběhem o přátelství, lásce a smutku a o
odvaze žít vlastní život.
Jostein Gaarder, autor románu o dějinách ﬁlosoﬁe
Soﬁin svět, v ní dokazuje, že stejně citlivě
dokáže promlouvat k dětem i k teenagerům.
Pez Alberto – Je důležité, aby děti spaly
s kočkou v posteli
Veselou
„vědeckou“
knížku vytvořili proslulí
argentinští odborníci na
děti i kočky: Alberto Pez a
Roberto Cubillas. (V Meandru od nich vyšel Tajný
život blech.) Knížka je vhodná pro dítka
s poruchami spánku. My rodiče moc dobře víme, jaké je probudit se uprostřed
noci křikem vyděšených strašpytlů, kteří
se nám derou do postele s věčnou otázkou: „Můžu si lehnout k vám? Mám hrozný strach!“ Autoři knížky nabízejí jednoduché, efektivní řešení…
Šrut Pavel – Lichožrouti navždy
Pokračování velmi úspěšných a oblíbených příběhů o konzumentech lichých
ponožek. První kniha z této řady se stala
knihou desetiletí pro děti podle ankety
sdružení Litera. V úvodu třetího, závěrečného dílu pohádkového románu o tvorech, kteří nám kradou ponožky a dělají
z páru licháče, se už dospělejší Hihlík
a jeho přátelé Ramík, Kawa a Bumka vracejí z Afriky zpět do Prahy. A v téhle džungli velkoměsta čelí naši hrdinové mnohem
většímu nebezpečí než dosud… Naštěstí
se k naší známé čtyřce přidá pražská lichožroutka Tonka, která má heslo: Dva
lichožrouti jsou více než jeden a pět jich
zmůže víc než čtyři. Pavel Šrut s Galinou
Miklínovou zase tvrdí, že bát se a přitom
se trochu smát je víc, než se jenom bát,
nebo se jen smát.
Žáček Jiří – Krysáci jsou zase spolu
Daleko na Moravě, uprostřed Valašského království, na malém smetišti
nedaleko Vizovic žijí dva
krysáci Hubert a Hodan.
Spolu se sádrovým trpaslíkem Ludvíčkem spokoje-
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ně bydlí v zásuvkách starého šicího stroje s výhledem na vysavač a všem se jim
ohromně stýská… Naštěstí na Edáčka je
vždycky spolehnutí, a tak se vrací z Prahy na vizovické smetiště, protože domov
je tam, kde jsou kamarádi. Jste zvědaví,
jaká nová dobrodružství zažila čtveřice
sympatických kamarádů s ježkem Pančoškou, žábou Dášou, netopýrem Floriánem nebo stonožkou Viktórií? Pak se
začtěte do druhého dílu knížky, ve kterém
jsou krysáci zase spolu. Abyste všechny
kamarády na vizovickém smetišti dobře
našli, můžete se řídit velkou a podrobnou
vloženou MAPOU ;-)
• BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Chagall Marc – Ma vie / Můj život
Nahlédněme do malířovy duše jeho
vlastníma očima a nechme se okouzlit…
Chagall celý svůj život vyprávěl příběhy,
příběhy svého života, příběhy zaniklého
světa, příběhy svých radostí, ale i obav
a smutku… Autobiograﬁcká kniha Můj život je psána slovy básnickými v jejich nejprostší, čisté podobě.
Nesbø Jo – Netopýr
V prvním románu ze série případů Harryho Holea
odjíždí nekonvenční kriminalista do Sydney sekundovat místní policii při
vyšetřování. Kniha získala
řadu ocenění a odstartovala dráhu Joa Nesbøho
k dnešní pozici hvězdy světové krimi.
V Austrálii je nalezena mrtvá norská dívka. Vše poukazuje na to, že byla znásilněna a zavražděna. Oddělení vražd osloského policejního ředitelství vysílá do Sydney
kriminalistu Harryho Holea, jehož úkolem
je sekundovat místní policii při vyšetřování. Zároveň si zde má Harry odpočinout
od problémů s alkoholem i psychických
potíží. Při autonehodě totiž jeho vinou
zemřel mladý kolega. Pasivně přihlížet
a jen radit však Harry neumí, a tak se ve
vyšetřování začíná navzdory nelibosti australských kolegů silně angažovat, zvláště
poté, co vyjde najevo, že nejde o jedinou
vraždu a že má policie patrně co do činění
se sériovým vrahem. Harry se postupně
dostává do prostředí pasáků, drogových
dealerů, prostitutek, transvestitů, cirkusáků i boxerů a seznamuje se se světem
a s legendami původních Austrálců a jejich prostřednictvím také s netopýrem,
symbolem smrti.

Rowlingová Joanne K. – Prázdné místo
Pagford je zdánlivě idylickým anglickým městečkem s dlážděným
náměstím a starobylým
opatstvím. Ale za touto
fasádou se skrývá město
ve válce – bohatých proti chudým, mladých proti
starým, manželek proti manželům, učitelů proti žákům. Uvolnění místa v městské radě po úmrtí jednoho z jejích členů
se stává katalyzátorem všech animozit
a vášní. Po nenadálé smrti čtyřicátníka
Barryho Fairbrothera zůstane Pagford
v šoku. Je to zdánlivě idylické anglické
městečko s dlážděným náměstím a starobylým opatstvím, ale za hezkou fasádou
zuří tichá válka. Bohatí válčí s chudými,
teenageři s rodiči, manželky s manželi,
učitelé se žáky. Pagford rozhodně není
tím, čím se zprvu zdá. Prázdné místo, které po Barrym zůstane v městské radě, se
brzy stane katalyzátorem největší války,
jakou město zažilo. Kdo bude triumfovat
ve volbách provázených vášněmi, pokrytectvím a nečekanými odhaleními? Brilantně napsaná kniha je autorčiným prvním románem pro dospělé čtenáře.
• NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
Oliver Martin – Pro kluky. Jak přežít (téměř) cokoli
Skvělá kniha pro všechny kluky, kteří mají rádi
dobrodružství.
Barevný
komiks, který čtenářům
poskytne informace a instrukce, jak si počínat v
nečekaných situacích. A
nejde jen o situace, které
se mohou běžně stát – uštknutí hadem,
bloudění v lese, útok včel, lavina nebo
lesní požár, ale i o situace, které jsou
sice méně pravděpodobné, ale je lepší
být připraven – jak přežít útok krokodýla,
problémy při seskoku s padákem, jak se
vyhnout lednímu medvědovi, ale i pobyt
ve vesmíru a invazi zombie. Tuhle knížku
budou kluci milovat!
Rüter Martina – 111 napínavých experimentů pro děti
Z této knihy se mohou malí badatelé
dozvědět mnoho informací z přírody, kuchyně a každodenního života. Patří k nim
smyslové vjemy, optické klamy, různé přírodní úkazy, fyzikální zákony a chemické
reakce. U jednotlivých experimentů je pomocí snadno rozlišitelných ikonek vyznačeno, který smysl je právě prověřován, ale
je také uveden stupeň obtížnosti a časová náročnost pokusu.
Schneiderová Eva – Kuna nese nanuk.
Zábavná cvičení z češtiny
Palindrom (výraz či věta, jež se pozpátku čtou stejně) v názvu naznačuje, jak je
vystavěna celá kniha: pomáhá mladému
čtenáři zamyslet se nad jazykem a zároFRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2013

veň se jazykem pobavit, odhalit jeho netušené možnosti – a přitom se jen tak
mimochodem zlepšit v češtinářských dovednostech... Kniha oceněná Zlatou stuhou přináší výběr z těch nejzábavnějších
a nejinspirativnějších cvičení, která během své dlouholeté učitelské praxe vytvořila a nashromáždila Eva Schneiderová,
zkušená pedagožka a úspěšná autorka
vzdělávacích titulů.
• NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Michopulu Hana – Recepty z farmářského trhu. 2. díl
V pokračování úspěšné kuchařky, tentokrát
s recepty z jarních a letních plodin, vás Hanka
Michopulu provede slunečnou sezónou tak, že
už nebudete váhat, co
uvařit a upéct z čerstvých
produktů koupených na farmářském trhu.
V knize najdete snadné tipy, jak zpracovat pro nás relativně nové druhy zeleniny
a ovoce (lilek, rukola, chřest…), a zároveň
nejlákavější úpravy tradičnějších druhů
(ředkvičky, rajčata, špenát, rebarbora, bylinky, ovoce…). Samozřejmě také nechybí
spousta praktických rad, jak poznat skutečnou kvalitu, která je klíčem k báječné
chuti a požitku z jídla.
Myers B. R. – Nejčistší rasa
V České republice vychází fundovaná publikace o Severní Koreji od
známého amerického autora a odborníka na tuto
oblast B. R. Myerse. Autor žije již několik let v jihokorejském Pusanu, kde
také přednáší na univerzitě. Znamenitě
napsaný text přináší nový pohled na režim v Severní Koreji a odhaluje skutečné
pohnutky jednání Severokorejců. Autor
jako představitel západního civilizačního
okruhu a myšlení geniálním způsobem
dešifruje způsob myšlení, příčiny jednání,
hodnotový řebříček a cíle severokorejských vládních špiček. Tento jedinečný
přístup přináší mnohá odhalení a čtenáři
tak umožnuje hlubší pochopení situace
na Korejském poloostrově. Součástí textu
je 16 stránek barevných obrázků. Kniha
obsahuje unikátní přílohu – „Soupis primárních a sekundárních knižních publikací týkajících se KLDR dostupných v českém jazyce“ od Jaroslava Olši, českého
velvyslance v Soulu.
Paenza Adrián – Matematiko, jsi to ty?
Vynikající průvodce světem matematiky. Na cestě jejím vesmírem se potkáme
s omračujícími čísly nebo s různými druhy
nekonečnosti, nahlédneme do propasti
dělení nulou a naučíme se tajemstvím
světa sázek a pravděpodobnosti. Matematika nám také pomůže vyřešit záhady
a odhadnout neuvěřitelná množství: od

počtu vlasů až k litrům krve, od pravděpodobnosti, že dvě jakékoli osoby budou
mít narozeniny ve stejný den, až po čísla
společných předků.
Pikora Vladimír, Šichtařová Markéta –
Nahá pravda
Autoři
bestselleru
Vše-chno je jinak, známí
ekonomové Šichtařová a
Pikora, ve své nové knize rozcupovávají mýty,
které se na nás valí z
médií. Nečekejte však
žádný suchý, odborný ekonomický text
pro vědátory. Kniha je psána s takovým
nadhledem, že ji zhltnete jedním dechem
a možná se u toho ještě zasmějete. Kniha je určena pro každého, kdo se zajímá
o současné dění. Po jejím přečtení těžko
zůstanete stejným člověkem, který poslouchá a čte zprávy jako dřív. Najednou
prohlédnete, jakým nánosem lží a polopravd jsme obklopeni. Autoři podrobují
zdrcující kritice naše politiky, kteří z nás
sami záměrně dělají poslušné ovce. Narazil snad kapitalismus na své mantinely?
Hrozí vlna revolucí? Je vůbec cesty ze stávající krize? Nejsou naše dluhy jen pyramidovou hrou? A hlavně: Co může každý
z nás dělat, aby v tomto bouřlivém světě
co nejlépe ochránil své peníze, nenechal
se napálit a obrat o úspory? Na všechny
tyto otázky v knize naleznete odpověď.
Pírko Dalibor – Grily, krby, udírny
Oheň v zahradě může být dobrý sluha,
ale špatný pán. Jak ho nejlépe zkrotit, aby
posloužil k přípravě dobrého jídla, čím zatopit a především jak si vybrat a postavit
vlastní gril, krb či udírnu. V knize naleznete dobré rady, technické parametry
i nákresy.
Veverka Miroslav – Evoluce svým vlastním tvůrcem
Kniha Miroslava Veverky představuje co
do šířky a hloubky zcela ojedinělou syntézu současného stavu vědeckého poznání,
a to jak v oblasti přírodovědy, tak i humanitních věd. Autorovým východiskem
je teorie evolučních vrstev, která se týká
nejen vývoje živých organismů, ale i anorganické přírody, celého časoprostorového
univerza. Každá nižší vrstva je předpokladem vrstvy vyšší. Časově i logikou svého
uspořádání na sebe navazují, zároveň je
však každá vrstva speciﬁcká, není plně
determinována tou předchozí. Proto může
autor plynule postupovat od výkladu světa elementárních částic a kvantové fyziky
až k lidské kultuře a civilizaci. Autorův přístup je ovšem ryze nespekulativní, teorie
vrstev mu slouží jako východisko a osnova
výkladu. Každá vrstva, které se postupně věnuje, je ve své evoluci a struktuře
popsána na základě nejnovějších vědeckých poznatků a teorií. Miroslav Veverka
dokáže čtivým a poutavým způsobem vyložit kvantovou mechaniku či kosmologii

stejně jako třeba termodynamiku, biochemii, genetiku a na ni navazující etologii,
antropologii či informační revoluci a sociální svět. Jeho kniha podává spolehlivý
a encyklopedický obraz současného stavu vědění prakticky ve všech odborných
disciplínách, avšak jejím hlavním cílem je
toto vědění celistvě uspořádat, vnést do
něj řád a širší smysl.
Zajcev Vasilij G. – Zápisky odstřelovače
Když Vasilij Zajcev dorazil v říjnu roku 1942 do
Stalingradu, průměrná životnost sovětského vojáka zde nepřekračovala 24
hodin. Tato statistika se
však v průběhu bitvy postupně zlepšovala, mimo
jiné i zásluhou skupinky odhodlaných
odstřelovačů – a Vasilij Zajcev se měl
stát nejlepším z nich. Zároveň také patřil
k těm šťastnějším, kteří u Stalingradu bojovali a boj přežili, a mohli tak svůj příběh
vyprávět. Zajcev poskytuje čtenáři jedinečný pohled do tváře války – tváře plné
hrůzné brutality a zoufalství vojáků obou
stran, tváře doložené děsivou statistikou
mrtvých a raněných. Jeho Zápisky jsou
považovány za nejlepší záznam o stalingradské bitvě z pera přímého účastníka
bojů a představují klasické dílo válečné
literatury.
Zdroj: hezke-knihy.cz, kosmas.cz

Zlínský kraj
vyznamená knihovníky
ZLÍN – Čtyři veřejné knihovny a čtyři
jednotlivce pracující v oblasti knihovnických a informačních služeb ocení
letos (poprvé ve své historii) Zlínský
kraj, aby podtrhl význam práce lidí tohoto oboru pro vzdělanost a kulturní
úroveň národa. Stane se tak 10. října
v 14:00 v 15. budově bývalého zlínského obuvnického továrního areálu
– respektive v nových prostorách, do
nichž v té době již bude přestěhována
Krajská knihovna F. Bartoše.
Ve Zlínském kraji funguje 400
knihoven, které jsou zřizovány krajem,
městy a obcemi. Návrh na udělování
titulu byl schválen vedením Zlínského kraje letos v květnu a záštitu nad
oceňováním příkladných knihoven
i knihovníků převzal radní pro kulturu
Ladislav Kryštof.
Jednotlivé nominované, kteří byli
navrženi zejména zřizovateli a provozovateli knihoven, posuzovala odborná komise složená ze zástupců
Zlínského kraje, Krajské knihovny
Františka Bartoše, Knihovny Kroměřížska, Knihovny Bedřicha Beneše
Buchlovana a Masarykovy veřejné
knihovny Vsetín.
www.kr-zlinsky.cz
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IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Pracujte dnes tak, abyste se zítra nemuseli červenat.
Don Bosco
Na 1. ledna měl ranní mši svatou
v 6.30 hod P. Vrtaník a v 9.15 hod P.
Dvořák. V oratoři bylo opět živo. Jakoby
uprostřed zimy se pociťovalo blížení jara,
vždyť již se slunce vrací k nám. Hoši ráno
i odpoledne s nadšením hráli na dvoře
naše hry: na četníky, vybíjenou, prapor.
I ti malí hráli pěkně, hrdi na pásky, jimiž
se označovali četníci. Odpoledne byla
v oratoři vánoční besídka, obnovení křestního slibu, vánoční zpěvy a modlitba za
nemocného. O pořádek pečovali oratoriáni Svinka a Bardoděj Ladislav. Při besídce
se oznámily závody v katechismu a cvičení dobré smrti na sobotu a neděli 2. a 3.
ledna. Po besídce byla tombola. Besídky
se zúčastnilo asi 60 hochů, z nich 40 majících oratoriánské knížky. Pěkně fungovala knihovna. Počet oratoriánských (členských) knížeček dostoupil na číslo 88.
3. ledna v neděli byla hojná účast na
besídce, při níž byly vykonány modlitby
dobré smrti. Po ní příprava v katechismu,
vysvětlování otázek ve dvou skupinách.
4. ledna odjel P. Dvořák do Moravské
Ostravy. Téhož dne se vrátil chovanec
Mlýnek z domova, kde byl asi 2 měsíce
pro nemoc růži.
10. ledna v neděli byla misijní výstava.
Odpoledne misijní akademie s divadlem
„Přísaha náčelníka Hurónů.“ Divadlo hojně navštíveno školní mládeží. V kapli byla

Kronika ústavu (11.)
školní rok 1936–37
besídka oratoriánů s účastí 90 hochů.
Zkoušeny byly otázky z katechismu a prvouky, jako příprava na závody.
14. ledna – Solutio casus (řešení případu). Rozhovor padl na zřízení oratoriánské mše. Uváženy byly různé obtíže, větší
námaha ze stran kněží, vynechání mše
svaté o 6 hod... Všichni členové kapituly
souhlasili se zavedením této mše svaté.
Byl zde též dotaz, zda má být tato mše
svatá i pro dívčí mládež. Což bylo vyřešeno záporně, protože to není v našem duchu. Hodina mše sv. stanovena na 7.45
hod. Promluvu bude mívat kněz, kterému
je svěřeno vedení oratoře. Nyní zbýval jen
souhlas pana faráře. Pan ředitel ihned
k němu zašel. Pan farář milerád souhlasil, protože v kapličce je tepleji, hoši zde
budou mít pohodlí a hlavně možnost ke
sv. zpovědi. Protože u této mši bude vždy
k dispozici nějaký kněz. Také církevní zpěv
a obřady mohou být pěkně nacvičeny.

17. ledna v neděli byla první oratoriánská mše svatá, kterou měl sám pan farář.
Na začátku bylo 40 přítomných, ale během mše přišlo ještě dalších 25 hochů.
Příčina tohoto zpoždění byla novost a potom že P. Macháň ohlásil začátek mše na
8.00 hod. Evangelium přečetl pan farář
česky a vroucími slovy promluvil k přítomným. Nabádal je k vděčnosti k synům
Dona Boska a hojné návštěvě této mše
svaté, která je jen a jen pro ně. Při mši
ministrovali velcí oratoriáni Svinka a Juránek v klerikách a rochetách. Se svíčkami
šli hoši z měšťanky z družiny Nejsvětější
svátosti oltářní. Ke stolu Páně přistoupilo
8 oratoriánů, z nichž 3 velcí (nad 14 let).
Celkem přítomno 65 hochů. Ti, kteří přišli po obětování, šli ochotně na devátou
mši svatou. Odpoledne byla v kapli příprava na závody v katechismu. Přítomno
přes 40 hochů. U oltáře se svíčkami hoši
z družiny sv. Aloise.
18. ledna se započalo se vstáváním
o 6 hodině pro nebezpečí chřipky a též se
začalo topit v ložnicích.

Salesiáni Tomšík, Polák a Marek (zleva) po propuštění z PTP na stavbě přehrady.

Září na DISu
Máme naplánováno 14 kurzů
orientačních dnů, velký seznamovací kurz pro Jihočeskou univerzitu
a duchovní cvičení pro Žáky a žákyně
Dona Boska. Kdo to jsou? Jsou to ti,
kteří u nás ještě před 50 rokem prošli fryštackou ústavní výchovou. Po
záboru museli dostudovat na jiných
školách, ale pořád byli věrni odkazu
Dona Boska. Někteří zůstali salesiány a někteří se oženili. Po revoluci
založili Sdružení žáků a žákyň Dona
Boska a jednou za rok mají u nás duchovní cvičení.
28. září Vás všechny zveme na 9.
Staříčkovu pěší pouť z Fryštáku na
sv. Hostýn a zpět. Odcházíme v 6.30
hod od kostela a v 11.30 hod je mše
svatá v bazilice. Návrat zpět okolo 17
hodiny. Celková délka je přibližně 35
km. Poutníci se k nám mohou připojit i na Rusavě na velkém parkovišti
u koupaliště. Tam býváme okolo deváté hodiny.

Ignác Stuchlý na vizitaci při stavbě –
asi v Pardubicích.

Mladí klerici při práci. Úplně vlevo sedící rodák z Fryštáku Vojtěch Frélich.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Běh přes vřesoviště za skotskou whisky
Loňské mistrovství světa v orientačním běhu přineslo historické štafetové zlato pro Českou republiku, na
které bude Tomáš Dlabaja dlouho rád
vzpomínat. Letos psal osud dějiny ale
zcela jinak. Orientační běžec z Fryštáku se dva dny před startem mistrovství zranil v prudkém seběhu a bolest
stehenního svalu mu málem zabránila
startovat. První závod s bolestivým hendikepem skončil nezdarem v kvaliﬁkaci.
Zranění se nelepšilo a vypadalo to na
smutný konec. Naštěstí práce fyzioterapeuta přivodila malý zázrak a Tomáš
si nakonec doběhl v dalším ﬁnále pro
20. místo. Další den vyběhl na první
úsek štafetového závodu s číslem 1 na
hrudi, podle loňských výsledků. Stres
z obhajoby zlaté medaile udržel na uzdě
a závod ve ﬁnském terénu plném obrovských srázů a kamenů si náležitě užil.
Bohužel chyba jindy výborného Jana
Šedivého na druhém úseku odsoudila štafetu ke konečnému 9. místu. Ke
sportu patří výhry i prohry a letos se
česká štafeta musela sklonit před lépe
připravenými soupeři.
Naštěstí mistrovství světa nebylo
konečnou zastávkou sezóny. Napínavá
závodní série pokračovala jen o kousek
dále u severního polárního kruhu. Ve
švédském Laponsku se konal největší etapový závod světa zvaný Oringen
s účastí 12 907 závodníků. Ty přilákala nejen hezká příroda, toulající se sobi
a lesy plné borůvek, ale také výzva
uběhnout 5 těžkých etap. Taková běžecká obdoba cyklistické Tour de France je
každoročním lákadlem pro závodníky

POZVÁNKA
Závod ve sjezdu
horských kol na Trnavě

z celého světa. Letos se konal již 49.
ročník. Tomáš urval v elitní kategorii konečné 11. místo a za rok by rád přijel
pokořil nejlepší desítku.
I třetí severská zastávka byla obklopena drsnou přírodní scénerií. Skotská
vysočina je dechberoucí. Nejen každý
loch (jezero), glen (údolí) či ben (hora),
ale i otevřená vřesoviště, bažinky
a ovečkami poseté louky dokreslují
krajinu jako z pohádky. U města Inverness, přes který vede Kaledonský kanál spojující Severní moře a Atlantský
oceán, se bude konat mistrovství světa
v roce 2015. To byl důvod pořádání světového žebříčku zvaného Euromeeting,
který se koná vždy v dějišti mistrovství
s dvouletým předstihem. Elitní závodníci přijíždějí obhlídnout terén a poměřit
nanečisto své síly. Otestovat se přijel
i vyhlášený tým z České televize, který bude mistrovství světa v roce 2015
vysílat ze Skotka do zbytku světa. Etapový závod Euromeeting rozhodla především závěrečná 18 kilometrů dlouhá
trať s očekávaným vítězným časem 100
minut. Tradiční britské deštivé počasí vystřídalo na den nepříjemné horké
dusno, které v měkkém podmáčeném
vřesu ubíralo běžcům síly velmi rychle.
Ale velké výsledky nebývají přeci zadarmo a bez bolesti. Podobně jako když Tomáš běžel za vítězstvím na Dolomitenmannovi, cítil i ve Skotsku, že má právě
svůj den. Cílovou čáru protnul v čase
94 minut a 3 vteřin, nejrychleji ze 130
závodníků.
Po loňském vítězství české štafety
na mistrovství světa bylo po roce opět
velmi příjemné vystoupat znovu na pódium, na ten nejvyšší stupínek. Tentokrát
to sice nebylo mistrovství světa, ale jednalo se o dlouhý a těžký mezinárodním
závod. Ačkoliv mu nebyla odměnou za
výhru tradiční skotská whisky, zanechala v něm tato země mnoho příjemných
vzpomínek.
-td-

Speedbike team Fryšták Vás srdečně zve na Emseko bikerally Trnava, pátý závod série WBS ve sjezdu
na horských kolech.
Závod se koná v sobotu 7. září
od 11.00 hodin ve SKI areálu Trnava
u Zlína.
Bikery čekají 4 měřené úseky na
dvou tratích, časy všech rychlostních
zkoušek se sčítají. Pořadatelem tohoto závodu je právě fryštacký klub,
jehož členové přípravě tratí věnovali
spoustu hodin práce. Bonusem sobotního odpoledne pak bude vložený závod O pohár starosty Fryštáku
v Dual slalomu. Divácky atraktivní, dynamická podívaná se odehraje na lyžařském svahu plném zatáček a umělých skoků. Jak už název napovídá,
jede se po dvojicích a rychlejší jezdec
vždy postupuje do další rozjížďky.
Po čtvrtém závodu seriálu WBS
je v čele absolutní klasiﬁkace jezdec
SBT Fryšták Martin Kolajík. Leaderem nejmladší kategorie Střelci do 15
let je další Fryštačan Erik Cais. V kategorii pevných rámu je průběžně na
prvním místě Michal Suchý, no a další
člen fryštácké formace Libor Baďura,
vede kategorii Masters nad 35 let.
V čele ženské kategorie je Nikola Zahnašová. Držme našim bikerům palce, aby na svém „domácím“ závodě
zajeli co nejlépe.
Zdeněk Bělák st.
foto J. Laštůvka
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Klub maminek

ZÁŘÍ

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

Milí rodiče, prarodiče, ale i ostatní příznivci našeho klubu. Těšíme se, že opět
i v novém školním roce zavítáte k Vlaštovkám a věříme, že program, který budeme v nadcházejícím období připravovat, bude pro Vás zajímavý a lákavý.
Rádi přivítáme nové maminky s dětmi. Můžete si společně pohrát v klubové
herně vybavené hračkami a zároveň se
občerstvit kávou či čajem. Ale také vy,
které by programová nabídka Vlaštovek
i v jiné dny oslovila, jste srdečně zváni.
Na přípravě nejen úterního programu se
podílejte s námi, stačí poslat vaše nápady, nabídky a inspiraci na klubový mail.
Úterní program klubu maminek
a dětí od 9:30 do 11:00 hod. na měsíc
září 2013:
Začínáme 17. 9. 2013 Setkání po
prázdninách – společně připravíme klub
na další sezónu, seznámíme se s jeho
pravidly a probereme možnosti klubových aktivit a programové náplně. Nápadům a inspiraci se meze nekladou.
24. 9. 2013 Ochutnávka letních
domácích dobrot – přijďte se pochlubit
Vašimi zavařeninami, čalamádami a jinými po domácku vyrobenými pokrmy.
Můžeme je pak vzájemně vyměnit nebo
prodat.
Pozvánky pro širokou veřejnost
a děti v měsíci září 2013:
Zvídálek kroužek pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let – pondělky, případně
čtvrtky od 10 do 11:15 hod. Kroužek se
uskuteční při min. počtu 4 dětí.
V neděli 15. 9. 2013 od 15 do 17
hod. se uskuteční již druhé setkání
s paní Lenkou Smažínkovou s názvem
Blíž k přírodě, tentokrát na téma Tělové a ušní svíce. Seminář je vhodný pro
dospělou širokou veřejnost a může
probíhat pravidelně jednou za měsíc či
dva, bude-li zájem. Na tématu každého
dalšího setkání se budou účastníci domlouvat s lektorkou předem.
V pátek 27. 9. 2013 od 17 do 18:00
hod. začne slibovaný Zdravotnický
kroužek. Toto první setkání se uskuteční pod odborným vedením zdravotní
sestřičky a v případě zájmu může také
probíhat v pravidelných intervalech. Při
některých setkáních bude k dispozici
výukový materiál a pomůcky. Kroužek
je vhodný jak pro děti i dospělé. V případě zájmu bude možné vytvořit dvě
samostatné skupinky – jednu dětskou
a druhou pro dospělé zájemce.
Chytré hraní – zářijové pondělky
16., 23. a 30. 9. od 14:30 do 16 hod.
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Klub maminek naleznete v prostorách
Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi
(odbočka vpravo před restaurací U Žáků).

Na všechny uvedené akce je třeba
děti i dospělé předem přihlásit na klubovém mailu: vlaštovky@email.cz, kde
také můžete získat bližší informace.
Sledujte letáky a naše webové stránky.
Těšíme se s Vámi na viděnou v klubu!
Vaše Vlaštovky

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
U VLAŠTOVEK

(po domluvě možnost vyzvednutí dětí
v mateřské škole) nebo od 16 do 17:30
hod. Čas upřesníme přihlášeným dle
zájmu. Vhodné pro děti od 4 let (bez
rodičů). V případě příznivého počasí se
můžeme vypravit za krásami podzimní
přírody a venkovními hrami.
Chytré hraní s piráty – úterý 17. 9.
od 13:30 do 15 hod. nebo od 16 do
17:30 hod.
Chytré hraní se Sv. Václavem – úterý 24. 9. od 13:30 do 15 hod. nebo
od 16 do 17:30 hod. Čas upřesníme
přihlášeným dle zájmu. Vhodné pro děti
z prvního stupně základní školy. Po domluvě možnost vyzvednutí dětí ve školní družině.
PŘIPRAVUJEME
MOTORÁČEK – cvičení rodičů s dětmi od 2 měsíců do 4 let pod vedením
paní PhDr. Denisy Krčmové každé středeční dopoledne. Kroužek může být zahájen při min. počtu 5 dětí ve skupince,
max. 7. Již nyní se můžete začít přihlašovat na klubový mail.
BAMBINOT – již podruhé se můžete
těšit na možnost nákupu didaktických,
motorických i zábavních hraček pro děti
různých věkových kategorií s 15% slevou při nákupu ve Fryštáku. Předpokládaný termín akce se uskuteční v klubu
koncem října nebo v listopadu a bude
upřesněn v říjnových listech.
IKEA – autobusový výlet do Brna –
v měsíci listopadu – přesný termín bude
upřesněn v říjnových listech. Již nyní se
však můžete začít předběžně přihlašovat na klubový mail. Výlet se uskuteční
při min. počtu 30 “výletníků”. A v případě zájmu bude možnost navštívit i jiné
obchodní centrum poblíž.

Od 12. – 16. 8. proběhl v prostorách
Vlaštovek a blízkém okolí projektový týden „Piráti a námořníci“. Příměstského
táboru se zúčastnily děti od 4-12 let
z Fryštáku, Zlína, Otrokovic. Po týdnu stráveným s vašimi dětmi, musím
konstatovat, že jsem byla velmi mile
překvapena samostatností dětí, jejich
sociálním cítěním, vzájemnou spoluprací a hlavně empatií, kterou projevovali
nejen ke svým mladším kamarádům, či
sourozencům. Při jakémkoliv zdánlivém
problému děti fungovaly samostatně.
Krásné povahové rysy dětí se projevovaly nejen v „kritických“ situacích např.
při bodnutí vosou (a že jich letos bylo!),
kdy starší zaujali pozici „rozumnějšího“
a ve chvíli postiženého uklidnili a ošetřili, že mi kolikrát nezbývalo, než se stát
jen „tichým užaslým“ pozorovatelem.
Rodiče, můžete být na své děti právem
hrdí!
Děti měly připraveno mnoho tvořivých aktivit (všechny se nevyužily),
vyrobily ruční papír, staré mapy, pirátské lodě… Dozvěděly se něco k historii pirátů. K dispozici měly montessori
pomůcky pro malé i velké. Zahráli jsme
mnoho her např. „Netvař se tak zašlápnutě“, „Najdi si svou botu“, „Piráte,
chyť si svého námořníka“, „Pirát a jeho
opice“ aj. Asi dlouho ještě budu mít
v hlavě melodii písničky „Vzhůru na palubu“… Zažili jsme mnoho dobrodružství s pouštěním loděk po vodě, hledáním pokladu a toulkami po okolí. Starší
se naučily používat Morseovu abecedu,
která dětem pomohla k nalezení druhé části pokladu. Při hledání pokladu
v lese, jsme mimo jiné objevili rulík zlomocný, kterého je kolem přehrady mnoho! Tímto doporučuji rodičům, aby své
děti s touto rostlinkou, s lákavými černými bobulkami, seznámili a před jejími
zrádnými účinky varovali.
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Týdenní program nám obohatilo a tábor zpříjemnilo mnoho lidí a organizací.
Tímto jim chci ještě jednou poděkovat
za čas, který strávili s námi. A dovoluji
si jmenovat: Policii ČR – Fryšták, pana
Táborského, který dětem předvedl policejní vozidlo a všechny zajímavé věci,
které jen tak neuvidí. Děkujeme i tobě,
Honzo, a tvým malým asistentům, za
připravený veselý program v knihovně.
Paní Daně Poláškové, zdravotnické záchranářce, která děti seznámila s první
pomocí. Jirkovi, za půjčení žonglo věcí.
Restauraci Lepa, za možnost chodit na
obědy, které malým strávníkům opravdu velmi chutnaly! Janě, za jednodenní
záskok v asistování. Děkujeme za půjčení klíčů od buňky na hřišti v Dolní Vsi
– kde jsme měli zázemí pro venkovní
aktivity a nemuseli jsme se s nimi denně tahat. Poděkování i Leničce Plškové
za asistování, její citlivý přístup k dětem
a tvořivého ducha! A samozřejmě vám,
rodičům a vašim dětem! Pokud jsem na
někoho zapomněla, není to úmyslem…
Vím, že jsme všichni nahraditelní,
ale bez každého z vás, by vše v tomto
týdnu nabralo jiný směr.
Mějte krásný konec léta a blížící se
podzim.
S úctou
Renata Richterová

Malé prázdninové
hrdinství
Byla slunná letní, úžasná neděle.
S kamarádkou, mým synem Adamem, Kubou a jejím 4letým synem
jsme na zahradě debatovali, užívali si
dobrůtek, děti si hrály kousek od nás,
stále pod dohledem.
Najednou křik, pláč...
Vše se seběhlo během několika
sekund... malý chlapec spadl do bazénu. Můj 9letý Adam reagoval velmi
rychle, skočil do vody, podal chlapci
ruku a vytáhl jej a zároveň navigoval
mladšího bráchu Jakuba, aby šel pro
maminku...
Všem nám zatrnulo, každý rok čteme ty nejsmutnější případy, kdy ve
vlastním bazénu utone dítě.
Proto si dovoluji (možná nekriticky) poděkovat touto cestou Adamovi
Vodákovi, který se zachoval naprosto
dospěle a profesionálně.
A třeba také tyto řádky inspirují
naše děti i nás dospělé k malým odvážným činům kdekoliv a kdykoli...
DĚKUJEME, ADÁMKU.
Michaela a Hanka

Krásná je krásná...
...nejen česká, ale i slovenská zem. To jsme konstatovali, když autobus plný
fryštackých seniorů, projížděl 13. 8. slovenskou krajinou, směr Bojnice.
Vyjížděli jsme za pošmourného rána, ale náš průvodce pan Pýcha nás ujišťoval,
že jedeme do lepšího počasí. Na Slovensku nás už z dálky vítal výhled na pohádkový zámek, z blízka přibral na hmotnosti a objemnosti, ale nic neubral ze své elegance. Dokonce i téměř dvouhodinová prohlídka zámku nám uběhla jako nic, jen těch
schodů bylo trochu moc – vystoupali jsme až do třetího patra (jsme pořád dobří
– no né?) Pak jsme obsadili všechny dostupné pohostinské místnosti blízko zámku,
poobědvali, vypili kávu nebo jiné tekutiny a zbyl čas i na zmrzlinu.
V Trenčíně, který byl naším dalším cílem, nás vítal příjemný větřík, trochu pod
mrakem, ale na prohlídku buď trenčínského hradu, nebo památek historické části
města, spojených s návštěvou cukrárny nebo jiných pohostinských zařízení, úplně
ideální. A tak si každý přišel „ na své“ - příjemně naladěni jsme se obrátili k domovu. Tečkou byla ještě malá zastávka u prodejny slovenských sýrů (Zázrivá) – něco
vítaného z výletu. Zkrátka – zájezd se vydařil.
Za Klub důchodců Fryšták
A. Bačůvková, foto M. Jedličková.

UPOZORNĚNÍ – MUDr. Mlčochová
MUDr. Mlčochová upozorňuje na změnu ordinačních hodin v dětské ordinaci
ve Fryštáku od 1. září 2013:
PO (Fryšták):

7,30–11,00 ordinace pro nemocné
12,00 - 14,00 ordinace pro pozvané pacienty, prevence, očkování

ÚT (Fryšták):

7,30–11,00 ordinace pro nemocné
12,00–14,00 poradna pro kojence

ST (Fryšták):

7,30–11,00 ordinace pro nemocné
12,00–14,00 ordinace pro pozvané pacienty, prevence, očkování

ČT (Lukov):

7,30–10,30 ordinace pro nemocné
10,30–12,00 poradna pro kojence
12,00–13,30 ordinace pro pozvané pacienty, prevence, očkování

PÁ (Fryšták):

7,30–11,00 ordinace pro nemocné
11,00–12,00 ordinace pro zvané pacienty, prevence, očkování

POZVÁNKA
Základní organizace zahradkářů Lukoveček – Fryšták Vás srdečně zve na
VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY která se uskuteční ve dnech 28. – 29. 9. 2013
v Obecním domě v Lukovečku.
Exponáty budou přebírat dne 26. a 27. 9.2013 v Lukovečku p. Láník a ve
Fryštáku p. Jaroš a p. Böhm, nebo je můžete předat pořadatelům v Obecním
domě v Lukovečku dne 27. 9. 2013 od 16 hodin. Občerstvení zajištěno.
Otevřeno v sobotu 13–18 hod. a v neděli 9–18 hod.
Srdečně zvou pořadatelé
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Š I K A N AE RV E N
„Kdo zastrašuje a šikanuje,
bojí se víc sám sebe.“

Claudius Claudianus
Jsem oběť? Jsem agresor?
Jsem přihlížející?
ŠIKANA = fyzické či psychické týrání jedince v kolektivu. Objevuje se ve
všech věkových i sociálních skupinách.
Nejčastější je šikana ve škole, v rodině,
v armádě, ve vězení, v práci, ve sportovních klubech. Všichni zúčastnění v těchto případech si odnáší celoživotní psychické následky, ovšem největší oběť.
ŠIKANA pochází z francouzského
„chicane“, které znamená zlomyslné
obtěžování, týrání, sužování. Odborníci
se shodují, že když někdo někoho jakkoliv šikanuje, jedná se o tzv.psychopatologický jev.
ŠIKANUJE většinou nevyrovnaný,
nestabilní jedinec, který si tak dokazuje
svoji nadvládu a jedinečnost.
AKTÉŘI ŠIKANY
AGRESOR = často starší, fyzicky vyspělejší jedinec a nebo skupina, která
má početní převahu. Agresor mnohdy
pochází z prostředí, kde je agrese prostředkem jednání.
OBĚŤ = jedinec, který se nějakým
způsobem (jemu vlastním) odlišuje.
Spektrum odlišnosti je velké, nejčastěji
to bývají handicapovaní fyzicky a vzhledově (bohužel se tím myslí nadváha,
obezita, brýle, barva vlasů atd..), sociálně. Lidé úzkostní, plaší, či ti, kteří se
odlišují rasově, národnostně nebo svým
vyznáním. Ale obětí se může stát i nový
člen skupiny ( žák, spolupracovník ).
PŘIHLÍŽEJÍCÍ = jedinec nebo jedinci, kteří se většinou přidají na stranu
agresora, jen proto, aby oni sami nebyli
šikanováni (ze strachu), ale rozhodně
to nejsou agresorovi opravdoví přátelé.
Bohužel se tito jedinci ze strachu přidávají k šikanování než, aby se šikanou
něco udělali ( nahlásili příslušné instituci, zastali se oběti, dali najevo agresorovi, že s ním nesouhlasí, aby cítil své
oslabení ).
Kdo je to agresor?
Jedinec, který není spokojený sám
se sebou a se svým životem, nedaří se
mu v osobním životě, často je dost zakomplexovaný, chybí mu sebevědomí,
mnohdy má on sám nějaký handicap.
Není si jistý. Dříve mohl on sám být obětí šikany.
PŘÍBĚH:
Slečna X je dívka z osmé třídy. Pocházející z úplné rodiny žijící průměrným
životem. I její pozice ve třídě byla prů-

16

měrná. Na začátku školního roku měla
rozhovor s matkou o důležitosti hodnocení osmého ročníku pro přijetí na vysněné gymnázium. X si rozhovor vzala
k srdci a začala se hned od začátku
školního roku učit a její výsledky byly
výrazně nejlepší z celé třídy. Této změny
si všimla skupinka velmi oblíbených dívek a začaly se jí posmívat a nadávat do
šprtů. Když měla službu v šatně, schválně tam zůstávaly co nejdéle, aby přišla
do vyučování pozdě. Při obědě si odsedávaly se slovy: „Se šprtkou mi fakt
nechutná.“. Lepily jí žvýkačky do penálu
a často ji schovávaly sešity. Dlouho si
tyto útoky nechtěla přiznat a přehlížela
je, po dvou měsících ale byla vyčerpaná
a její prospěch se horšil. Nikomu se nechtěla svěřit, protože nemohla pochopit,
proč jí holky najednou ubližují a styděla
se před ostatními, že si to nechá líbit
a nebrání se. Matce ale začalo být
divné, že má dcera tak najednou zase
špatný prospěch a velmi se na ni zlobila, každý den se musela učit několik
hodin a večer ji matka zkoušela, zda látku dobře zvládá. Doma vždy uměla na
výbornou, druhý den ale přinesla trojku
nebo čtyřku. Matce to začalo být divné
a snažila se z dcery dostat, co se děje,
jestli třeba nefetuje, nebo nemá kluka.
Ta se, pod silným nátlakem matky, přiznala, že se jí parta dívek ve škole směje
za dobrý prospěch. Matka se s dcerou
domluvila, že společně zajdou za třídní
učitelkou a celou situaci jí popíší. Třídní
učitelka slíbila nápravu a pozvala do třídy pracovníka primární prevence, který jí
pomohl nastalou situaci řešit.
Zdroj: www.web.libimseti.cz

Jak poznáte, že Vaše dítě někdo šikanuje?
Má velmi málo kamarádů, vyzařuje
z něj nechuť až nenávist ke škole. Celkové neprospívání. Špatné známky. Chodí

pozdě do hodin, chodí pozdě domů. Je
smutný, nemluvný. Trpí nespavostí. Před
školou má žaludeční neurózu, zvracení.
Časté zdravotní problémy. Pořád něco
ztrácí.
Jak se mají zachovat rodiče?
Projevte mu náklonost a jistotu, že
Vám se může svěřit s čímkoli. Věnujte
dítěti svoji plnou pozornost a podporu.
Zjistěte, co nejvíce informací a dle toho
posuďte závažnost situace. Minimalizujte projev emocí. Obraťte se na školu
(je dobré mít důkazy), na výchovného
poradce, na pracovníky primární prevence, psychology.
Když se dozvím, že mé dítě šikanuje, co teď?
Je velmi pravděpodobné, že tomu
nebudete chtít uvěřit a budete tento
fakt popírat. Každý rodič má tendenci
věřit pouze svému dítěti, ovšem nikdo
není neomylný, a proto je nutné si výše
uvedenou skutečnost ověřit u dítěte
rozhovorem, pozorováním jej v určitých
situacích, pozorováním, jak se k němu
chovají kamarádi. Při správném zvládání
této náročné situace, je velmi důležité
si ji řádně promyslet a probrat s ostatními členy rodiny, popřípadě se obrátit
na odborníky (školního výchovného poradce, pedagogicko-psychologickou poradnu, pracovníky primární péče atd.)
Rodič musí o tomto problému se svým
dítětem mluvit, z tohoto rozhovoru může
vzejít jeho přiznání. Nenuťte se agresora omlouvat oběti, musí se omluvit, až
to tak bude cítit on a dobrovolně.
Důvěřuj, ale prověřuj.
Nikola Dorazínová
Zdroje: BENDL, Stanislav. Prevence a
řešení šikany ve škole. Praha : ISV, 2003.
197 s. ISBN 80-86642-08-9. S. 39;
www.wikipedia.com; www.sikana.zdrave.
cz; www.zena-in.cz; www.moje-rodina.cz;
www.lekarionline.cz
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Motokáry

V měsíci ZÁŘÍ 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Ondřej Januška (26),
Vysoké Mýto
Ondřej Januška,
1. místo – Sosnová

Antonín Bačůvka
Drahomíra Bednaříková
Marie Bilíková
Věra Dlabajová
Ľudmila Domanská
Kamila Dvořáková
Rudolf Fišer
Ludmila Horáková
Eva Hudková
Libuše Janušková
Zdeňka Juráňová
Zdenka Křepelková
Marie Mazalová
Marie Pešlová
Ladislav Pospíšil
Božena Řehová
Dagmar Šenkeříková
Vladislav Ševčík

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

Zbyněk Sedlář
– okruh Trebatice
Společné foto
jezdců a mechaniků
– Bruck an deir Leitha
(A)

PODĚKOVÁNÍ
Před nedávnem jsem slavila narozeniny. Zase mě překvapily členky Komise pro občanské záležitosti
města Fryštáku. Nejenom, že přišly,
ale přinesly mi také milé přáníčko,
nádhernou kytici a balík plný dobrot.
Srdečně jsme si povykládaly a zavzpomínaly...
Bylo to milé a mám z toho velkou
radost. Jsem ráda, že se u nás ve
Fryštáku nezapomíná na seniory, kteří už se tolik neobjevují mezi ostatními a jsou většinou doma.
Děkuji paní Mgr. Sylvě Knedlové
a Zdeňce Vidlářové a také celému
zastupitelstvu. Myslím, že toto poděkování by asi udělal každý oslavenec,
kterému se dostává cti a radosti, že
se dožil určitého věku, že si nás naše
město váží a nezapomíná na nás.
Moc děkuji za všechny.
Vaše V. Kolajíková
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PÁTEČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY V ZÁŘÍ
na náměstí nabídnou:
6. září: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály,
zelenina a ovoce zahradnictví Syrovín
13. září: TRH SE NEKONÁ
Sobota 14. září – Den splněných přání
20. září: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály, zelenina a ovoce zahradnictví Syrovín

SERVIS
MOBILNÍCH TELEFONŮ
Servis všech značek
Prodej náhradních dílů
Cenově dostupné opravy MT
Profesionální konzultace
Špičkové vybavení servisu
Nově opravy tabletů
Samsung a Apple

Mobil: +420 603 233 411
Web:
www.mrs-zlin.cz
E-mail: servis@mrs-zlin.cz

4. října: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály, zelenina a ovoce zahradnictví Syrovín
V průběhu září se také můžete těšit na Davídkovo koření, čerstvý mošt, okurky, ostružiny, borůvky a další... nečekané změny mohou nastat, sortiment budeme dále postupně rozšiřovat...
placená inzerce

•
•
•
•
•
•

27. září: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály, zelenina a ovoce zahradnictví Syrovín

Opět připomínáme možnost prodeje vlastních výpěstků či dalších produktů.
Těšíme se na spokojené prodejce ze spokojených zákazníků… i spokojené
zákazníky ze spokojených prodejců.
Fair Play Fryšták

Den splněných přání
POZVÁNKA
TANEČNÍCI DOSPĚLÍ I SENIOŘI
ZAČÍNÁME OPĚT
VE ČTVRTEK 26. září 2013
v 19 hodin U ŽÁKŮ...
zve Jiří a Majka

18

…letos připadne na sobotu 14. září. Opět spojen s dopoledním farmářským
trhem, živou hudbou, občerstvením, zábavou pro děti i dospělé. Tentokrát v duchu
rytířském, slavnostním. Těšit se můžeme na šermíře, lukostřelbu, živá zvířata, moštování a kouzelnou divadelní pohádku O Zlatovlásce a třeba i další…
Budeme rádi za všechny, kteří přijdou v „rytířských“ kostýmech.
… a jaká přáníčka si letos vložíme do „demižonu přání“? A splní se nám? Bude
se dařit i nově zasazenému stromečku u školy? Najde se dost pomocníků na přípravu a úklid? My věříme, že ano…. My si to přejeme…
Fair Play Fryšták
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Fryštacký dogtrekking 2013
Devátý ročník Fryštáckého dogtrekkingu
se uskuteční ve dnech 12. 9 - 15. 9. 2013
v kempu Patriot v Držkové
a bude 6. akcí letošní sezóny
zařazenou do seriálu Mistrovství ČR.
Jedná se o extrémní turistiku se psem, při které jsou
překonávány velké vzdálenosti v předem určeném
časovém limitu.
Dogtrekking je otevřený účastníkům
všech věkových skupin.
Pro účast je nutný tým člověk + pes,
plemeno psa nerozhoduje.
Jsou zváni i turisté bez pejsků na vyzkoušení tratí.
Veškeré informace na telefonu 605 127 852
nebo na www.frystak.tombru.com
Za tým pořadatelů Vás srdečně zve
Bronislav Růčka

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

■
■
■
■
■
■

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.

placená inzerce

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

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

AUTOVRAKŮ

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00

včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

Tel. 777 550 621, 608 749 219

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

AUTOVRAKOVIŠTĚ TŘEBĚTICE
Za kompletní nebo téměř kompletní

autovrak– –VYPLATÍME
vyplatíme 1000,autovrak
1000,-Kč
Kč
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CVIČENÍ NA SOKOLOVNĚ OD 16. 9. 2013
N OVÉ KU
K URSY
RSY P
PIILATES,
LATES, CVIČEN
CVIČENÍÍ N
NA
A BALONECH, A
AEROB
EROB IC,
IC ,
CV IČE
CVI
ČE N
NÍÍ NA BO
BOSSU,
SSU, KR
KRUHOVÝ
UHOVÝ TRÉN
TRÉNINK
INK
Na sokolovně ve Fryštáku od 16. 9. 2013 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
Mgr. Monika Váňová – cvičitelka II. třídy aerobiku a pilates, zdravotní tělesná výchova
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
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• DALŠÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ:
Po 20.00–21.00 Kruhový trénink a 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, bodystyling, posilování, strečink
Čt 20.00–21.00 Cvičení na velkých míčích, posilování, strečink

