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V sobotu 10. 11. 2012 v obřadní
síni Městského úřadu ve Fryštáku se
konal slavnostní obřad u příležitosti
100. narozenin paní Anny Petříkové
z Horní Vsi.

Ve funkci matrikářky jsem více než
19 let, ale za celou tuto dobu jsem
neměla možnost poblahopřát někomu z Fryštačanů k takovému jubileu
– nikdo se tohoto výročí nedožil… Až
nyní paní Petříková!
Dovolím si všem našim občanům
stručně připomenout pár okamžiků ze
života této stoleté, skromné, pracovité a velmi vitální ženy.
Paní Anna se narodila 10. 11.
1912 v Prostřední Bečvě v okrese Vsetín manželům Juroškovým. Měla šest
bratrů a jednu sestru. Od dětství musela tvrdě pracovat. Milovala však školu a kniha byla její nejlepší kamarád.
Na začátku 2. světové války se
provdala za uměleckého řezbáře Bohumila Petříka. Nejdříve bydleli v Horní Moštěnici u Přerova, po válce se
odstěhovali do Horní Vsi u Fryštáku.
Společnými silami v lásce vychovali
tři děti – Hanku, Bohumila a Radmilu. Paní Petříková byla vždy doslova
pověstná a známá svou neskonalou
vitalitou, nekonečnou energií, kterou
naplňovala svůj život pracovní i osobní. A zřejmě i ona tvrdá práce na čerstvém vzduchu nejen při sázení stromků přispěla nemálo k odolnosti proti

100 let paní Anny Petříkové
Vážení Fryštačané,

Pf 2013

rok se opět sešel s rokem a my
znovu stojíme už téměř na jeho konci.
Dovolte mi proto, abych Vám jménem
svým i jménem celého Zastupitelstva
města Fryštáku popřál klidný Advent
a radostné prožití vánočních svátků.
V nadcházejícím roce 2013 přeji všem hlavně hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a rodinné i osobní pohody a mnoho úspěchů ve Vaší práci.

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

placená inzerce
placená inzerce

Přijďte si vybrat

svůj vánoční stromek
na Vánoční farmářské trhy
ve Fryštáku.
15. 12. 2012 Náměstí Míru – Fryšták

Kromě vánočních stromků bude v nabídce ozdobné chvojí,
jmelí a vánoční stojany na stromky.
Srdečně se na Vás těší Odborná lesní správa Slušovice
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Prodávat se bude smrk ztepilý a stříbrný, jedle kavkazská,
balzámová, obrovská, bělokorá. borovice lesní i černá.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 21/2012/VI ze dne 17. 10. 2012 (Výběr)
• RMF schvaluje uplatnění požadavku
města Fryštáku ve věci úpravy znění
darovací smlouvy mezi Zlínským krajem
a městem Fryšták ve věci převodu Domova s chráněným bydlením Fryšták,
a to tak, aby využití nemovitosti bylo
vztaženo k účelu, který je uveden v zástavní smlouvě ze dne 9. 3. 1995, uzavřené mezi městem Fryšták a Českou republikou – Okresním úřadem Zlín, tj. pro
účely bydlení důchodců, a s uvedením
počtu převáděných bytových jednotek,
a pověřuje starostu neprodleně uplatnit
tyto požadavky u vedení Zlín. kraje.
• RMF bere na vědomí udělení souhlasu
zástavního věřitele – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových –
s převodem nemovitostí z vlastnictví
Zlínského kraje do vlastnictví města
Fryštáku, kdy se převádějí id. ¾ vlastnictví k nemovitostem č. p. 381, 382, 383,
umístěných na pozemcích p. č. 19/1,
1/9 a 19/3, vše k. ú. a obec Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem tohoto dokumentu.
• RMF schvaluje uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících (viz
příloha č. 1 tohoto zápisu) mezi městem
Fryšták, a spol. Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s. , za účelem zajištění kvalitního
a plynulého provozování kanalizace Vítová z pozice vlastníků kanalizací, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje navržený program prezentace knihy „Zázračné světlo“ v pátek
26. 10. 2012.
• RMF v návaznosti na Smlouvu o výpůjčce ze dne 31. 10. 2011, uzavřenou mezi
městem Fryšták a Základní uměleckou
školou Morava, s. r. o., na výpůjčku kinosálu pro potřeby výuky literárně-dramatického oboru při ZUŠ schvaluje celko-

vou smluvní cenu za poskytnuté služby
za školní rok 2011/2012 a to z důvodu
poskytnutí 50 % slevy, kterou město
Fryšták projevuje podporu fryštáckým
dětem navštěvujícím tento literárně-dramatický obor.
• RMF v návaznosti na provedené vyúčtování služeb schvaluje ke dni 18. 10.
2012 zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části kinosálu mezi městem Fryšták, a Základní
uměleckou školou Morava, s. r. o., za
účelem úpravy čl. III odst. 2 smlouvy,
kdy se cena za poskytované služby stanovuje na smluvní výši a to pro zajištění
výuky literárně-dramatického oboru ZUŠ
Morava.
• RMF schvaluje ke dni 18. 10. 2012
zveřejnění záměru uzavření Dodatku
č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě digitální technické mapy obce uzavřené mezi městem
Fryšták, a Zlínským krajem, se sídlem
tř. T. Bati 21, Zlín, kterým se mění výše
ročního ﬁnančního příspěvku za správu
JDTM ZK z původních 10. 656,- Kč/rok
na 13. 734,- Kč/rok, a to pro období od
1. 11. 2012 do 30. 10. 2017.
• RMF v návaznosti na doporučení OLH
města Fryštáku p. J. Končáka a návrh odboru správy majetku města ve věci provedení mýtní těžby – druh stromů - olše
- na pozemku města p. č. 477/6 – lesní pozemek, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
schvaluje mýtní těžbu s následnou obnovou lesního pozemku, a pověřuje Ing. M.
Kasalu, vedoucího OSMM, a radního R.
Dupala zajištěním součinnosti při uvedených činnostech.
• RMF bere na vědomí nabídku fy ECO
trend, s. r. o. , Praha, ve věci konzultace možností získání ﬁnančních pro-

placená inzerce

všelijakým nemocem, ale i nepřízním
osudu vůbec, a dovedla ji až k takové
dlouhověkosti.
Paní Anna se celý život řídila známým: „Modli se a pracuj, tiše snášej
boly a naději netrať, ať přijde cokoliv.“
Obdivuhodné paní Petříkové s úctou a pokorou popřáli v sobotu nejen
rodinní příslušníci, známí, ale i zástupci obce – pan starosta Mgr. Lubomír Doležel, členka zastupitelstva
města Fryštáku Mgr. Sylva Knedlová,
člen zastupitelstva Mgr. Pavel Nášel,
členky Komise pro občanské záležitosti města Zdeňka Vidlařová, Dana
Konečná, Mgr. Pavlína Dračková, Alexandra Hochmajerová a samozřejmě
naši nejmenší z mateřské a základní
školy. Všichni se chtěli se stoletou
„babičkou“ vyfotografovat a zazpívat
si s ní „Živjó…!“
A vážení občané, jestli máte představu o stoleté paní, že už jen leží
a nevnímá, tak u paní Aničky Petříkové toto vůbec neplatí. Chodí či přímo
běhá bez pomoci jakýchkoliv pomůcek, vidí bez brýlí, všechno si pamatuje, optimismem přímo hýří a dovede
kohokoliv rozesmát, je stále oporou
svým nejbližším.
A závěrem ještě přání. Paní Petříkové kdysi v mládí předpověděla kartářka, že se dožije 120 let. Tak my
všichni jí přejeme, ať se tato věštba
vyplní. No a potom bude paní Petříková určitě nejstarší občankou nejen
Fryštáku, ale i celé naší České republiky!
Ještě jednou paní Petříková – hodně štěstí, spokojenosti a zdraví Vám
ze srdce přeje za celou fryštáckou
radnici i za všechny občany
Dana Konečná,
matrikářka MěÚ Fryšták

www.frystak.cz
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středků na investice do DHM, odstranění škod a ﬁnancování projektů spoluﬁnancovaných z prostředků EU a ukládá
Ing. S. Velikovskému, CSc., projednat na
ﬁnančním výboru.
• RMF bere na vědomí předloženou Výroční zprávu ZŠ Fryšták, a pověřuje Mgr.
Petra Pagáče projednáním této zprávy
v Komisi školství, mládeže a tělovýchovu
za účelem vydání stanoviska k této zprávě ze strany „Komise“.
• RMF bere na vědomí žádost fy PADOZA, s. r. o. , Praha, o prodej měst. pozemků p. č. 323/80, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 3 m², a p. č. 275/20,
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 169 m², oba k. ú. a obec Fryšták,
za účelem zřízení skladovací plochy pro
potřeby ﬁrmy a ukládá ing. M. Kasalovi
zajistit doplňující informace o celém zájmovém území.
• RMF v návaznosti na Nájemní smlouvu ze dne 20. 9. 2012, uzavřenou mezi
městem Fryšták a obč. sdružením Fair
Play Fryšták, o. s. , schvaluje uzavření
Dodatku č. 1, kterým se mění ust. čl.
č. II smlouvy o výpůjčce – Doba trvání
nájemního vztahu - z původních 13 na
12 dní (vypuštěn pátek 14. 12. 2012)
a kterým se současně mění ust. čl. č.
III smlouvy o výpůjčce – Výše nájmu a
způsob platby a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí vyhodnocení
cenových nabídek na výměnu okenních
systémů v objektu Šenku v Horní Vsi, ak-

ceptuje jako nejvhodnější nabídku spol.
OKNO, spol. s r. o. , Želechovice, a ukládá Ing. M. Kasalovi a Ing. M. Jaškovi připravit návrh příslušné smluvní dokumentace na řešení výměny oken v městském
hostinském objektu Šenk v Horní Vsi.
• RMF v rámci veřejné zakázky na
akci Oprava zídky na p. č. 569/2, k. ú.
Fryšták, ob. Fryšták, u domu čp. 386 na
ul. Souhrady vyhlašuje vítěze tohoto řízení, a to ﬁrmu Ing. Pavel Gálík, Fryšták,
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a spol. Ing. Pavel
Gálík, Fryšták, u domu čp. 386 na ul.
Souhrady, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na provedení digitálního
povodňového plánu města Fryštáku, jehož vyhotovení je podmínkou pro získání
dotace z programu OPŽP, Osa 1. 3. 1, Povodňová opatření – na obnovu varovných
a výstražných zařízení (rozhlas města),
a odkládá provedení tohoto plánu do
doby řádného vyhlášení příslušného dotačního titulu programu OPŽP.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Výboru pro rodinu č. 5VPR ze dne 4. 10.
2012 bez připomínek a ukládá Mgr. P.
Pagáčovi podněty týkající se provozního
řádu Sportovního areálu při ZŠF, případně jiné, projednat v Komisi pro školství,
mládež a tělovýchovu.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro výběr a zpracování návrhů
na obnovu památek v Městské památ-

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme všem občanům, že v závěru měsíce prosince dojde ke změnám
úřední doby na radnici ve Fryštáku a v Městské knihovně Fryšták.
Jedná se o tyto dny:
PO 17. 12. – úřední hodiny 7–17 h
ÚT 18. 12. – úřední hodiny 7–15 h
ST 19. 12. – úřední hodiny 7–17 h
ČT 20. 12. 7–12 uzavření pokladny
města (po tomto termínu až do konce
roku nelze přijímat platbu v hotovosti).
PÁ 21. 12. – ZAVŘENO
PO 24. 12. – ZAVŘENO
ÚT 25. 12. – ZAVŘENO
ST 26. 12. – ZAVŘENO
ČT 27. 12. – ZAVŘENO
PÁ 28. 12. – ZAVŘENO
PO 31. 12. – ZAVŘENO
ÚT 1. 1. 2013 – ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude
radnice ve Fryštáku opět otevřena od
středy 2. ledna 2013.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRYŠTÁK
Pátek 21. 12. – ZAVŘENO
Pondělí 24. 12. – ZAVŘENO
Úterý 25. 12. – ZAVŘENO
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Středa 26. 12. – ZAVŘENO
Čtvrtek 27. 12. – ZAVŘENO
Pátek 28. 12. – ZAVŘENO
Pondělí 31. 12. – ZAVŘENO
Úterý 1. 1. 2013 – ZAVŘENO
Středa 2. 1. 2013 – ZAVŘENO
V běžném provozním režimu bude
Městská knihovna ve Fryštáku opět od
čtvrtka 3. ledna 2013.
Děkujeme za pochopení.

kové zóně MF ze dne 11. 10. 2012 bez
připomínek a ukládá starostovi seznámit
s tímto zápisem zastupitele.
• RMF schvaluje smlouvu o umístění
a provedení stavby a schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby na IA MF
„Cyklostezka Fryšták – Lukov podél silnice II/489“ mezi Městem Fryšták, a:
a) ZDV Fryšták, b) J. Vavrušovou, Úvaly, c) J. Bardodějovou, Martinice, d) H.
Petrlou, Martinice, a to z důvodu vydání
přísl. územního a stavebního povolení
na stavbu, souhlas se vstupem a vjezdem stavebníka, popř. jím pověřených
třetích osob, na předmětný pozemek
v souvislosti s realizací stavby a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
o umístění a provedení stavby na dotčených pozemcích.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o činnosti odpovědného zástupce provozovatele veřejné kanalizace za účelem
provozování díla – Jednotná kanalizace
Fryšták – Vylanta, a to mezi městem
Fryšták, a paní Ing. Z. Kousalíkovou,
Zlín-Malenovice, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Sdružení přátel DD a Speciálních
škol, Lazy Zlín, za účelem podpory rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu
– částečné úhrady nákladů spojených
s organizací mezinárodního turnaje
v kopané, schvaluje uzavření darovací
smlouvy a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané upozorňujeme, že
kvůli vánočním svátkům dojde k posunutí termínu vydání a distribuce
Fryštáckých listů až na druhý lednový
týden roku 2013.
Pokud by došlo k problémům
v distribuci, obraťte se prosím na redakci FL:
Mgr. Pavel Nášel
mob.: 607 801 942
nebo e-mail: p.nasel@frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
konaných v prosinci 2012 ve Fryštáku.
12. 12.
15. 12

16. 12.
25. 12.
26. 12.

15. 30
17. 00
18. 00
19. 00
13. 00
15. 00
14. 00
15. 00

Adventní koncert ZUŠ Morava (kostel svatého Mikuláše)
Rozsvícení vánočního stromu (náměstí Míru)
Vánoční farmářské trhy (náměstí Míru)
Ukázky tvorby lidových výrobců (knihovna)
Soubor Pramének – pásmo „Zima“ (jídelna ZŠ)
CM Prameny – Vánoce přicházejí (jídelna ZŠ)
Fryštácký živý Betlém (náměstí Míru)
Vánoční koncert CM Prameny (kostel svatého Mikuláše)
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VOLBY –

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky,
která se koná ve dnech 11. a 12. ledna 2013; případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České
republiky v pátek 11. ledna 2013 od 14. 00 hodin do 22 hodin a v sobotu 12.
ledna 2013 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta
České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 25.
ledna 2013 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8. 00
hodin do 14. 00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve
druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý
den druhého kola volby, tj. 25. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Voliči jsou o době a místě konání
volby prezidenta České republiky v obci
informováni oznámením starosty obce
nejpozději 15 dnů přede dnem volby,
tj. 27. prosince 2012. Je-li na území
obce zřízeno více volebních okrsků,
uvede starosta obce, které části obce
náleží do jednotlivých volebních okrsků,
a oznámení zveřejní na území každého
z nich. V oznámení jsou uvedeny adresy
volebních místností.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“,
dále prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo informace o ztrátě
volitelnosti kandidáta; pokud byla doručena do 24 hodin před zahájením volby,
při zjišťování výsledků volby se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace
o tiskových chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje.
Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem
č. 275/2012 Sb. , o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky),
který musí být voličům na jejich žádost
zapůjčen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby
volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu
ze zvláštního seznamu voličů. Voličský

průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze
zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním
volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České
republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého
nebo zvláštního seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou
úředním razítkem příslušného obecního
nebo městského úřadu, úřadu městyse,
magistrátu, úřadu městského obvodu
nebo městské části, újezdního úřadu.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. U každého
kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému
hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde
o kandidáta navrženého poslanci nebo
senátory anebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem volby, tj. do 8. ledna 2013.
V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá
k dispozici všechny hlasovací lístky, je
možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků. Volič,
který hlasuje na voličský průkaz, může
obdržet hlasovací lístky na požádání ve
volební místnosti.
Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky. V případě, že se
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek kandidáta, pro
něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou
z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední
obálce několik hlasovacích lístků.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po opuštění prostoru určeného pro
vložení hlasovacího lístku do úřední
obálky vloží volič tuto úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro
zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních nebo rodinných,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo volby prezidenta České
republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení,
tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných
voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo
volby prezidenta za 14 dnů po začátku
prvního kola volby prezidenta České republiky.
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KANDIDÁTI
Do druhého kola volby postupují 2
kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole
nejvíce odevzdaných platných hlasů
oprávněných voličů.
Pokud se na prvním místě umístilo
více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných
voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa.
Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů
u kandidátů, kteří se umístili na druhém
místě, postupují do druhého kola volby
prezidenta kandidát z prvního místa
a všichni kandidáti z druhého místa.
Pokud kandidát, který postoupil do
druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný za prezidenta republiky
před druhým kolem volby prezidenta
anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby
prezidenta získal další nejvyšší počet
platných hlasů oprávněných voličů. Při
rovnosti odevzdaných platných hlasů
oprávněných voličů postupují všichni
takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho
pouze jeden kandidát.
Prezidentem republiky je zvolen ten
kandidát, který získal ve druhém kole
volby nejvyšší počet platných hlasů
oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby
ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2013
Volič, který se nebude zdržovat
v době volby prezidenta České republiky
konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013
(případné druhé kolo ve dnech 25. a 26.
ledna 2013) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky), na
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském
úřadě nebo konzulárním úřadě ČR,
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
Zákon o volbě prezidenta republiky
upravuje v § 33 způsob a podmínky, za
nichž lze již dnes požádat obecní úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu
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voliče o vydání voličského průkazu. Pro
žádost o vydání voličského průkazu není
žádný předepsaný formulář.
Žádost lze podat v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče; ověřený podpis žadatele zákon
vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn
před zneužitím tohoto institutu. Úřední
ověření podpisu voliče provádějí úřady,
kterými jsou podle zákona č. 21/2006
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon
o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
a) krajské úřady, obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, obecní úřady,
úřady městských částí nebo městských
obvodů územně členěných statutárních
měst a úřady městských částí hlavního
města Prahy, jejichž seznam stanoví
prováděcí právní předpis, újezdní úřady,
b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
notáři na základě zákona č.
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů.
Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny
úkony pro účely využití volebního práva.
Tuto skutečnost správní úřad u úkonu
vyznačí;
- v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem,
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;
Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu
úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede
dnem volby prezidenta, tj. do 4. ledna
2013.
- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání
jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve
kterém veškeré potřebné údaje uvede;
o vydání voličského průkazu lze požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 9. ledna 2013 do 16. hodin.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, předá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu na

území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle
jej voliči na jím uvedenou adresu.
Na základě ustanovení § 33 odst.
4 zákona o volbě prezidenta republiky
opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech volby prezidenta poté, co
jej okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise zapíše do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při samotném
aktu hlasování, volič, který hlasuje na
voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem; zároveň odevzdá
okrskové volební komisi nebo zvláštní
volební komisi voličský průkaz; ta jej
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové
volební komise nebo zvláštní okrskové
volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič nemá hlasovací lístky
k dispozici) a prázdnou úřední obálku.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.
Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je
z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební
komise poznámku o vydání voličského
průkazu zruší a voličský průkaz připojí
k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za stejných podmínek
jako obecní úřad, na žádost voliče, který
je u něj zapsán ve zvláštním seznamu
voličů.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé
kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro
obě kola volby (jeden pro první a druhý
pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za
stejných podmínek požádat také v době
mezi prvním a druhým kolem volby.
Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad
v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním
dnem hlasování ve druhém kole volby,
tj. do 23. ledna 2013 do 16. 00 hodin.
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KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – POPRVÉ!
Pohled očima místopředsedy MO ČSSD ve Fryštáku
Vážení spoluobčané, rozhodl jsem se, že tuto nevděčnou práci budu dělat za
Vás. Tímto, Vám chci ušetřit Váš volný čas, kterého určitě v dnešní hektické
době nemáte nazbyt. O výsledcích, Vás budu formou článků ve Fryštáckých
listech informovat.
Snažím se chodit s otevřenýma očima a vnímám věci, které se kolem nás dějí.
Není všechno zlaté co se třpytí! Dovoluji si Vás seznámit s provedenou kontrolou
dvou veřejných zakázek, které proběhly v uplynulých měsících.
Prvá – chodník Osvobození. Druhá – Úprava krytu vozovky ul. Dolnoveská.
Nechal jsem si předložit k oběma akcím patřičné doklady: Smlouvy o dílo, závěrečné faktury, soupisy provedených prací a dodávek a předávací protokoly. Zjistil
jsem následující: chodník Osvobození bylo vyfakturováno a zaplaceno bohužel
však neprovedeno!!! Založení trávníku parkového výsevu v rovině, úprava pláně
v zářezech, rozprostření ornice rovina v tloušťce 10-15 cm, plošná úprava terénu
nerovností v rovině do hloubky 20 cm, ošetření trávníku v rovině, vysetí směs
parková I. BĚŽNÁ ZÁTĚŽ PROFI!!! Vy občané, kteří se procházíte dnes a denně po
tomto chodníku jste určitě zaregistrovali tu nádheru, která nám tak hezky a bezprostředně zpříjemňuje okolí nového chodníku město stála pouhých 62. 659,- Kč.
Vozovka Dolní Ves: zadání znělo, od Svačinového mostu celoplošně odfrézovat
nekvalitní vrstvu asfaltového povrchu a položit nový koberec atd. S hrůzou jsem
zjistil, co všechno se musí pod nový a tak těžký koberec zamést? Zemní práce
hloubení rýh, pažení a rozepírání stěn rýh, odstranění pažení, svislé přemístění výkopu, uložení na skládku, podklad z kameniva drceného, doplnění vpustí,
drcený štěrk krajnice, potrubí z trub PVC systém KG třídy SN8 průměr 20 cm,
jako přípojky ke vpustím, ostatní konstrukce na potrubním vedení výšková úprava
vstupů a zvýšení poklopů do 20 cm celkem 38 ks, prefabrikované vtokové mříže
litinové s rámem+kalový koš, a to vše žárově zinkované, uliční vpusti kanalizační
betonové. Toto všechno bylo uhrazeno (nikoliv však provedeno!!!) prováděcí ﬁrmě
v částce 138. 325,- Kč.
Proto se ptám – je možné, aby se takto neustále hospodařilo s ﬁnančními
prostředkami nás daňových poplatníků, Fryštáčanů potažmo s dotacemi z EU!!
Mám za to, že i město je svým způsobem podnikatelem a mělo by si uvědomit,že
základní formou podnikání je především tvorba zisku ne ztrát!!! Je třeba hlídat
ﬁnancování každé veřejné zakázky do posledních detailů a neplatit za neprovedené či nekvalitně provedené práce ﬁrmám, které ve výběrových řízeních vědomě
podseknou, podcení cenu zakázky. Takto pracuje většina ﬁrem v této republice,
aby tuto vyhrály a následně formou kolikrát i neoprávněných, smyšlených víceprací anebo neprovedením určitých částí prací, si posléze vylepšili svoji nabídkovou
cenu. Proti tomuto nešvaru, který trvá již několik let, je třeba neustále bojovat
důslednou kontrolou ze strany každého investora!!!
Vážení spoluobčané věřte, že zajímavých témat je nepřehršle. Budu Vás postupně informovat.
Vlasťa Filák

Kontrola veřejných zakázek
– STANOVISKO TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA
Dovolte, abych reagoval na článek
místopředsedy MO ČSSD ve Fryštáku
týkající se investičních akcí Chodník ulice Osvobození a Úprava krytu vozovky
na ulici Dolnoveská.
Ad Chodník Osvobození – předání
díla proběhlo dne 15. 11. 2011, tedy
v době vegetačního klidu. Dílo bylo převzato s drobnými nedodělky – viz zápis
o předání a převzetí, kde byl dohodnut
termín dokončení terénních a sadových
úprav na jaře 2012. V květnu letošního
roku byla dodavatelská ﬁrma upozorněna dopisem ze dne 21. 5. 2012 na
skutečnost, že podél chodníku nevzešla tráva. Dodavatel následně provedl
osetí travou, což oznámil dopisem ze

dne 31. 5. 2012. Letošní suché léto se
zřejmě podepsalo na tom, že travní semeno nevzešlo. Založení trávníku vedeme jako nedodělek (dle SOD v hodnotě
18.404 Kč bez DPH), který dodavatel
nezpochybňuje a nápravu zajistí dle domluvy v roce 2013 s ohledem na vhodné klimatické podmínky. Terénní úpravy
byly provedeny a byla na ně použita tzv.
skrývka (vrchní vrstva zeminy odtěžené
při zemních pracích na této stavbě).
Nad rámec smlouvy dodavatel provedl
některé práce, které nebyly z jeho strany účtovány a to:
– prodloužení chodníku před domem
č.p. 94 ul. Osvobození o 13,5 m včetně
vjezdu k domu,

– prodloužení chodníku od mostu
k restauraci Kontinent o 12,5 m,
– zřízení bezbariérového místa pro
přecházení na stávajícím chodníku u restaurace Kontinent.
Tyto práce představují celkem částku 55.551 Kč bez DPH (tyto úpravy lze
doložit porovnáním schválené PD, která
sloužila jako podklad pro výběrové řízení, a dokumentace skutečného provedení).
Ad Oprava krytu vozovky Dolní Ves
– smlouva o dílo byla uzavřena na celou
ulici Dolnoveská, od začátku chodníku
u pomníku Padlých až po točnu autobusů. Na základě projednání ve stavební
komisi a po schválení Zastupitelstvem
města Fryštáku byly namísto I. úseku
(od pomníku padlých po most před Petrášovým v hodnotě 644.289 Kč bez
DPH) realizovány ulice Příčná a úsek
točna – Výlanta v hodnotě 645.050
Kč bez DPH. Dodavatel navrhl, že nad
rámec smlouvy provede opravu cca
50 m² nejhorších výtluků v prvním úseku a fakturaci vpustí provede dle skutečnosti. Stavební komise při pochůzce
se stavbyvedoucím však označila celkem 340 m² vozovky, které město požadovalo v prvním úseku vyspravit, což
je 290 m² vysprávek nad rámec výše
uvedené dohody. Ve skutečnosti tedy
bylo zrealizováno 372 m² vysprávek,
což představovalo částku 237.375 Kč
bez DPH. Toto dodavatel provedl namísto realizace 2 kanalizačních šachet,
které se však nemusely provádět, a to
díky vhodnému vyspádování vozovky
a krajnic ze štěrkodrti.
Jako stavební dozor si stojím za tím,
že město u obou stavebních akcí nebylo poškozeno, naopak získalo více, než
bylo deﬁnováno ve smlouvě o dílo.
Ing. Miloslav Kasala
vedoucí OSMM,
technický dozor investora

POZVÁNKA
Město Fryšták a Fryštácká farnost
Vás zvou na další ročník
TRADIČNÍHO ŽIVÉHO BETLÉMA.
Stejně jako v minulých letech se
sejdeme na Hod Boží Vánoční v úterý 25. prosince od 14 hodin na fryštáckém náměstí Míru. Společně si
zazpíváme koledy a děti opět uvidí
i některá živá zvířátka.
TAKÉ TENTOKRÁT BUDE VÝTĚŽEK
VĚNOVÁN NA DOBROČINNÉ ÚČELY.
Těší se na Vás organizátoři akce
a Mgr. Pavel Nášel
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PODĚKOVÁNÍ
Město Fryšták získalo účelovou
neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 16 tisíc korun na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů na období od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Tyto ﬁ nanční prostředky budou využity na výdaje vzniklé a uhrazení v tomto období
na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky SDH k získání odborné
způsobilosti nebo prodloužení platnosti
osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy, instrukčně metodická
zaměstnání, taktická nebo prověřovací
cvičení pořádaná HZS Zlínského kraje,
velitelské dny s veliteli jednotek SDH
obcí na stanicích ZK. Dále budou využity na uskutečněné zásahy jednotky
SDH na výzvu Krajského operačního
a informačního střediska HZS Zlínského kraje mimo její územní obvod a také
na věcné vybavení neinvestiční povahy.
Vedení města za tyto přidělené ﬁn.
prostředky Zlínskému kraji děkuje.

POZVÁNKA
na Valnou hromadu Honebního společenstva
Fryšták – Horní Ves – Vítová
Honební společenstvo Fryšták – Horní Ves – Vítová zve vlastníky honebních
zemědělských pozemků na Valnou hromadu společenstva, která se bude konat
dne 14. prosince 2012 v 17,00 hod. v kulturním zařízení ve Vítové.
Na programu Valné hromady bude:
Zpráva za uplynulé období, volba výboru honební společnosti, rozhodnutí
o způsobu využití společenstevní honitby, diskuze.
Vlastníci lesních honebních pozemků jsou zastoupeni statutárními orgány
svých singulárních společností.
Jiří Hájek

OZNÁMENÍ
Město Fryšták oznamuje změnu
provozní doby o sobotách na dvoře
TS Fryšták v zimním období od 1. 12.
2012 do 31. 3. 2013 – pouze 8–13 h.
•••
Město Fryšták oznamuje, že v sobotu dne 29. 12. 2012 bude dvůr
Technických služeb UZAVŘEN.

FRYŠTÁCKÝ KALENDÁŘ
2013
Město Fryšták opět připravilo pro
své občany „Kalendář na rok 2013“.
Kromě informací o termínech svozů
odpadů, společenských a kulturních
akcích a některých významných výročích budete moci tentokrát putovat
s fryštáckým cestovatelem Jirkou
Grygerou a jeho přítelkyní Crystal De
La Paz …až na kraj světa.
Textovou a informační část kalendáře opět připravili kronikář města
PhDr. Česlav Zapletal a Mgr. Pavel
Nášel, fotograﬁcká část je dílem Jirky
a Crystal.
Fryštácký kalendář na rok 2013
si budete moci vyzvednout (vždy 1
výtisk pro domácnost) v Městské
knihovně Fryšták (v otev. hodinách)
od 14. 12. 2012.
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Podzimní víkend na Elišce
Tak jako každý podzim, v období kolem státního svátku 28. října, prožívají
skautky a skauti několik dnů na naší
chatové základně Eliška. Letos nám přibylo dost nových děvčat a chlapců tak
naši rádcové a rádkyně pilně připravovali program už dlouho dopředu.
Ve čtvrtek v podvečer se nás sešlo
skoro 30 a i když předpověď počasí na
dny příští hrozila vším jiným jen ne sluníčkem, nálada byla dobrá. Hned první
večer byl naplněn hrami jak venku tak
v chatě a zakončení tradiční noční procházkou.
Druhý den dopoledne bylo zamračeno, ale přesto jsme si dokázali připravit
oběd sami venku na kotlíkách. Bohužel
odpoledne již začalo krápat, tak se hrály různé hry.
Zato sobota, ta se „vyvedla“. Pršelo
od rána až do večera. Tak se program
přizpůsobil. V chatě, kde se řádně topilo, se střídalo vyučování skautských
znalostí s hrami po celé dopoledne.
A odpoledne, déšť nedéšť, byla „bojovka“ v lese. Sice v pláštěnkách, ale všem
se náramně líbila. No samozřejmě, pak
muselo proběhnout velké sušení oblečení a bot, ale skauti jsou přece připraveni a máme vše náhradní. Jen ten

večerní táborák se musel zrušit, škoda,
ale zabavili jsme se hrami v chatě.
Nedělní ráno – to jsme tu ještě neměli – venku bílo, vše pocukrované sněhem jako před Vánocemi. Byla aspoň
švanda a sem tam i nějaká ta koule
přiletěla. Minitábor však končil právě
dopoledne, tak jsme pouklízeli, někteří
byli odvezeni do kostela a ostatní si rodiče odvezli domů. Usušit.
Na závěr mě napadá úprava jedné
písničky od Fešáků: „...ani sníh, ani
déšť, ani mráz na Skauty neplatí...!
Bedřich Bělák - Klaus
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2012
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Lampionový průvod
Tak jako každoročně, i letos jsme zakončili sezonu lampiónovým průvodem.
V podvečer 9. 11. se rozzářilo náměstí
ve Fryštáku velkou spoustou světýlek.
Na úvod vystoupili členové skupiny Ardor Viridis z Napajedel se svou ohňovou
show, a poté se dlouhý průvod vydal ulicemi města. Na závěr byl pro děti připraven oblíbený ohňostroj.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
místní policii, za pomoc v průběhu konání akce, panu O. Doležalovi za půjčení koní a doprovod. Také děkuji všem za
velmi bohatou účast.

zeleninu, prodáváme knížky!“ Jednoduché to neměli ani zákazníci, ti smělejší nakupovali sami, s mladšími dětmi
nakupovaly paní učitelky. Samozřejmě
nesměly zapomenout pozdravit, říci co
chtějí, poděkovat. Všichni nakupovali
až do „večera“. Hra je náramně bavila
a radost dětí byla nehraná. Děti nabyly
v této atmosféře zdravého sebevědomí,
radosti z tvoření a spolupráce.
Pokud se podaří v dětech probudit
zájem o dané téma, pak všechno tvoření a předávání poznatků dětem jde
jednodušeji. Děti si samy vše prožívají

a tím se jim to daleko dříve „dostane
pod kůži“. Hovořím o tzv. prožitkovém
učení. A pokud to situace dovolí, plánujeme činnosti tak, aby si je děti mohly
v terénu a při praktických pokusech
ověřovat.
Iveta Jasenská, učitelka MŠ

Poděkování
OS Věneček děkuje všem rodičům, prarodičům i ostatním dárcům
za hračky, které přinesli v rámci Sbírky hraček pro Mš Fryšták Hračky byly
rozděleny do jednotlivých tříd, dle věkové kategorie.
Největší radost jste udělali dětem,
a za to Vám moc děkujeme.

Přejeme všem krásné Vánoce, bohatého Ježíška a mnoho zdraví, štěstí
a rodinné pohody v novém roce 2013
za o. s. Věneček Z. V

Pojďte s námi na trh
Vzdělávací činnosti v naší mateřské
škole jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, veškeré aktivity obsahují
prvky tvořivosti. Vycházíme z tradic,
z nichž některé obnovujeme, vytváříme
si vlastní programy k daným tématům.
Pracujeme formou týdenních motivací,
které musí mít dostatek prostoru, aby
se daly rozvinout.
Podzim je dobou řady slavností,
z nichž nejznámější jsou poutě a jarmarky, posvícení či hody. Celý týden měly
děti širokou nabídku činností, která
směřovala k pátečnímu trhu. Na pouti
nesmějí chybět pouťové atrakce – děti
si postavily z polykarpovy stavebnice
a šátků kolotoč, prolézaly strachovým
pytlem, jezdily na skluzavce a „střílely na střelnici“. Vyzdobili jsme si třídu
papírovými růžemi, stříhali peníze, malovali pouť, kolotoče, stánky. Další den
si děti vyzkoušely válení těsta, vykrajování perníčků a pokládání na plech.
V kuchyni nám paní kuchařky výrobky
upekly. Vystydlé perníčky jsme později
zdobili bílky a samozřejmě i ochutnali.
Při práci si děti dávaly hádanky, zpívaly
písničky a říkaly básničky.
V pátek ráno děti společně postavily tržiště, stánky s ovocem, zeleninou,
knížkami, oblečením, plyšáky, perníčky.
Dostaly peníze, bylo zajímavé pozorovat, jak se k tomuto svému bohatství
chovají. Děti z berušek plnily úkol prodavačů: prodávaly, nabízely, volaly, lákaly zákazníky ze třídy sluníček, včeliček
a kuřátek do svého stánku. Za chvíli se
neslo třídou: „Kupte si ovoce, kupte si
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BRAMBOROVÁ TISKÁTKA

V pátek 9. listopadu 2012 se ve školní družině sešli rodiče a děti ke společnému tvoření. Jako každý podzim, tak i letos, jsme vyráběli tiskátka z brambor. S pomocí maminek a babiček děti vytvářely zajímavé tvary bramborových tiskátek, které
hned otiskovaly do předkreslených tvarů. A protože brambory patří do hrnce, tak to
byly letos hrnce a hrnečky. Děti si společné odpoledne užily a hned další týden si
své práce vystavily ve třídách.
Vychovatelky školní družiny
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FRYŠTÁCKÝ FOTBAL MÁ SVÉ ZÁSTUPCE
VE VŠECH SOUTĚŽÍCH

Fryštácký fotbal přihlásil do soutěžního ročníku 2012/2013 mužstva všech
věkových kategorií ! Ptáte se, co je na tom divného? Tak věřte, že pro spoustu daleko větších klubů je to nesplnitelný úkol. Fotbalistů ubývá a kluby v celé republice
trpí nedostatkem hráčů všech věkových skupin. Největší potíže jsou v kategorii
dorostenců a žáků.
Fryštácký fotbal je skutečně v dnešní době, kdy má mládež spoustu dalších
kroužků i v konkurenci s počítačovou zábavou, na tom dobře. Po fryštáckém trávníku
se prohání až 60 chlapců i děvčat. Velmi dobrá situace je také u dospělých hráčů.
Víte kolik klubů v kraji má A i B mužstvo a ještě dokáže pravidelně organizovat přátelské zápasy staré gardy? Ze sta klubů – deset a Fryšták je jedním z nich. O fryštácké
kopané můžete číst každý týden ve Zlínském deníku nebo reportáže ze všech zápasů
na internetových stránkách klubu. To je také skvělá vizitka.
Bohužel počet mužstev v soutěžích a každodenní starost o chod klubu přináší
také obrovské starosti. Fotbalový klub nemá dostatek trenérů, protože i zde je vidět
nezájem téměř o vše, spojený s dnešní dobou. Zájem zapojit se, starat se o růst
dětí vlastních i cizích, pomoci napsat zápis nebo být pořadatelem, nemá většina
z bývalých hráčů ani rodičů. Zhoršuje se situace ﬁnanční, protože některé ﬁrmy v této
těžké době odřekly svou sponzorskou pomoc fryštáckému oddílu. Dosluhují šatny
a sociální vybavení pro hráče i rozhodčí, vždyť se používají s menší úpravou každý
den od roku 1952. Čas je zde prostě neúprosným soupeřem.
Ale vraťme se raději k těm příjemnějším věcem. Fryšták se v posledních třech
letech vždy radoval z postupu některého svého mužstva do vyšší soutěže. Šance na
pokračování takové příjemné tradice tady po podzimních výsledcích znovu je. Jak se
tedy vedlo v první polovině soutěží jednotlivým mužstvům?
Muži – Fryšták “A“
Naše jednička je po postupu nováčkem I. A třídy. Před sezónou dle přání
byla nalosována do hradišťské skupiny,
která je pro fanoušky i hráče novou zkušeností. Úspěšný kádr opustili po vítězné
sezóně Luděk Lošťák a Petr Křenek, což
představovalo velké ofenzivní oslabení,
oba totiž dali dohromady 30 branek.
Naopak na hostování z Kroměříže přišel
Josef Valášek. Mužstvo vlétlo do soutěže jako uragán. Smetlo v premiéře na
domácí půdě Újezdec i v dalším kole silnou Mladcovou a získalo bod v přestřelce s Dolním Němčím. Ve čtvrtém kole
přišla tříbranková porážka v Nedachlebicích, která vzala mužstvu na dlouhých
pět týdnů vítr z plachet. Přesně tak dlouho totiž fryštáčtí hráči nevyhráli, naopak
prohráli třeba s trápícím se mužstvem
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Příluk. Až vodní loterie v téměř nerugelérních podmínkách domácího zápasu
s Hlukem vrátila do naší šatny tříbodovou radost. Závěrečné čtyři utkání střídalo áčko dobrý výkon doma s matným
výkonem venku, což určilo nováčkovi
soutěže po podzimní části 9. místo.
Hráči Fryštáku ve většině zápasů nezklamali, bojovali a mohou být po podzimu spokojeni. Poznali ovšem, že většina mužstev v soutěži je velmi dobře
fyzicky připravena, hraje své zápasy
naplno také za nepříznivého vývoje až
do konce. Zabrat ještě více budou muset naši hráči při venkovních výjezdech
a musí se přidat v ofenzívě k našemu
téměř jedinému podzimnímu střelci T.
Křenkovi také další spoluhráči. V jarních
odvetách je o co hrát , soutěž je hodně
vyrovnaná.

Muži – Fryšták“B“
Před sezónou jsem prorokoval, že
béčko by mohlo být štikou tohoto ročníku III. třídy. Po letech chudých přišel
opravdu konečně zlom. Mužstvo totiž
posílilo, vždyť několik hráčů ještě v minulé sezóně běhalo v krajské soutěži.
Do hry se také vrátil po zranění pro každou obranu nepříjemný kanonýr Pavel
Ševčík. Béčku vyšel soutěžní los, kdy
se zápasy obou mužstev mužů většinou
nekryly. Velkou výhodou béčka byla domácí utkání, protože z Fryštáku si nikdo
na podzim neodvezl výhru, naopak většinou pořádný brankový příděl. Znovu je
to ta správná ofenzivní radost pro naše
fanoušky. Zlepšit musí na jaře výsledky
venku, potom mohou favority postupu
do okresního přeboru zle potrápit. Po
podzimu je béčko na 4. místě.
Dorost
Po letech půstu se mužstvo přihlásilo do soutěže pod hlavičkou Fryštáku.
Vedení dorostenců převzal Stanislav
Skalička. Čekalo se , že nebude hrát
druhé housle. V prvním zápase však přišel debakl v Provodově a po výborných
výsledcích v přípravě , namlsaní hráči
Fryštáku spadli z hrušky dolů. Možná
jen dobře takové úvodní lekce, protože
další zápasy už kluci zvládli s grácií. Své
soupeře nešetřili a v následujících šesti
zápasech nastříleli čtyřicet branek.
Prezentovali se dobrým výkonem
i velmi slušným chováním. Po podzimní
části jsou na 2. místě.
Starší žáci
Mužstvo před sezónou opustilo na
vlastní žádost krajskou soutěž z důvodu nedostatku hráčů, kteří jsou potřeba
pro zvládnutí dvou zápasů v předepsaném sobotním dopoledním čase. Raději
jsme proto zvolili cestu hrát jen okresní
přebor, ale dát více příležitostí hráčům
mladších ročníků. Mužstvo vedené trenérem Jaroslavem Hrbáčkem prvních
osm kol jen vyhrávalo. V devatém zápase ovšem odehrálo nešťastné střetnutí,
kdy soupeř z Napajedel lacině skóroval,
naopak brána soupeře byla snad zakletá. V posledním podzimním zápase
s Kašavou se špatná muška opakovala,
což znamenalo druhou porážku. Nejlepším fryštáckým střelcem byl autor 21
branek Václav Staněk.
Po polovině soutěže přezimují starší
žáci na 2. místě.
Mladší žáci
Právě soutěž mladších žáků v okrese je velkou výhodou proti té krajské.
Zápasy se hrají totiž v týdnu a hráči tak
mohou nastupovat v obou věkových žákovských kategoriích. Nejsou unaveni
a mohou předvést odpovídající výkon.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2012

Do hry se navíc mohou zapojit také kluci z přípravky. Tříkolový systém i malé
vzdálenosti soupeřů dávají každému zápasu potřebný náboj derby. Na podzim
fryštácké mužstvo jen třikrát prohrálo.
Spoléhalo se zejména na střelecké umění Míši Daňka, brankářské kvality Lukáše Macka i stále lépe hrajícího Martina
Reische a Karla Gregora. Svou sílu hráči
této věkové skupiny mají a právě proto
výše jmenovaní dostali na podzim poměrně velkou časovou příležitost také
v zápasech starších žáků. Po podzimu
je mužstvo na 3. místě.
Přípravka
Pohled na hřiště při tréninku nebo
zápasech těchto mladých fotbalistů to
je balzám pro fotbalové srdce. Přes třicet dětí bojujících s obrovským zápalem
o každý míč. Ukázat svým rodičům, co
už se naučili, vidět rozjařené tváře v dresech po vstřeleném gólu nebo překonat s úsměvem bolest, když mě někdo
místo balónu kopne nechtěně do nohy,
to jsou nezapomenutelné momenty pro
tyto malé fryštácké naděje. Velkým pozitivem je okresní soutěž přípravek, která
čítá deset mužstev a tím velkou šanci
se během sezóny něco přiučit. O kolektiv těchto nejmenších třiceti fotbalistů a
jejich růst se však poctivě stará bohužel
jen jeden trenér Pavel Gálík.
Stará garda
Pro hráče nad 35 let připravuje program sám předseda oddílu Vratislav

Rudolf. Jde o nabitou sezónu, vzdyť hráči začínají program přátelských zápasů
i turnajů v parném červencovém létě.
Tradičně organizují memoriál p. Ernesta
ve Fryštáku, jezdí zviditelňovat fryštáckou kopanou na turnaj do Rakvic. Svými
většinou vítěznými zápasy ukazují hráči
staré gardy, že stále nezapomněli nic ze
svého umění.
Je toho více, co bychom mohli o podzimní části soutěží napsat. Zcela určitě
převládá spokojenost s výsledky, vždyť
čtyři naše týmy budou v jarních odvetách útočit na postup. Ani v zimě proto

PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM
KAZUISTIKA:
O Vánocích k rodině X přijeli na návštěvu přátelé s malými dětmi. Děti si hrály u stromečku ve vedlejším pokoji, když
tu najednou křik a volání o pomoc. Čtyřletý chlapeček leží
v bezvědomí pod stromečkem, dýchá. V ruce drží světýlka
ze stromečku, protože byla krásně barevné, tak zatoužil po
tom, sáhnout si na ně. Bohužel však vánoční světýlka byla
poškozená, a jak na ně malý chlapeček sáhl svou vlhkou
ručičkou, dostal zásah elektrickým proudem. Na dlani pravé ruky, ve které držel světýlka, má bílou kůži, nebolestivou
(tzn. 3. stupeň popáleniny). Jakou první pomoc, byste malému chlapci poskytli?
MOŽNOSTI:
a) Přiběhl bych k němu a začal křičet, proč se to muselo
stát zrovna mě!
b) Zavolal bych RZS.
c) Vzal bych chlapce, naložil jej do auta a odvezl k lékaři.
d) Odstranil bych zdroj el. proudu a zkontrolovala fyziologické funkce (dech, puls...)
e) Kdyby dýchal, tak bych ho nechal ležet, tak jak je.
f) V případě zachovaných fyziologických funkcí, bych jej
uložil do stabilizované polohy.
správné řešení: b; d; f.

nebudeme zahálet. Mládež se už těší
na halové turnaje, muži rozehráli tradiční zimní turnaj na naší umělce. Spát
nebude ani vedení oddílu, které se rozhodlo, že v zimní přestávce vytvoří nové
stanovy a přejmenuje fotbalový oddíl na
FC Fryšták.
Děkujeme za přízeň v podzimní části
sezóny a přejeme všem hráčům, fanouškům i sponzorům našeho oddílu krásně
prožité vánoční svátky a co nejúspěšnější rok 2013.
J. H.

PRVNÍ POMOC:
1. Nejdůležitější je odstranit zdroj elektrického proudu.
Dostat postiženého z dosahu elektrického proudu (odtažením, odvalením) nebo za pomoci izolovaného předmětu př.:
dřevěným klackem, kusem látky, vypnutí el. energie. Postiženého se nesmíte dotknout, dokud neodstraníte zdroj energie
nebo se nepřesvědčíte, že byl vypnut. Chraňte sami sebe!
2. Je-li postižený v bezvědomí, je nutná kontrola pulsu
a dýchání.
3. Není-li přítomen puls, je nutné zahájit nepřímou srdeční masáž srdce s dýcháním z úst do úst.
4. Pokud zraněný nedýchá, zahajte ihned dýchání z úst
do úst.
5. Zavolejte RLP (rychlá lékařská pomoc) na číslo 155
nebo 112.
6. Má-li postižený popáleniny, tak dle stupně popálení
poskytneme PP. (chlazení, sterilní krytí) Jsou-li popáleniny
na rukou, prohlédneme postiženému ruce a má-li prstýnky,
náramky, tak je sejmeme.
Poznámka: Je nutná důkladná kontrola již použitého nejen
vánočního osvětlení. Při koupi osvětlení je důležité na interiér používat světelné řetězy, které se používají na domácí
osvětlení a na venkovní osvětlení používat pouze osvětlení
s označením: vhodné pro exteriér.
Zdroj: www. wikipedie. com

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků, bez nutnosti použít výše uvedené informace.

Nikola Dorazínová
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

Turnaj ve stolním tenise
Již po čtvrté se setkáváme s našimi sportovními nadšenci,
kteří propadli stolnímu tenisu. Tentokrát však 27. října 2012,
neboť toto datum připadlo na sobotu.
Letošního turnaje se zúčastnilo 22 sportovců, z toho 4
ženy a 5 žáků v kategorii dorost.
Poprvé bylo tedy vytvořeno družstvo žen, poprvé bylo také
přistoupeno k výjimce a na svou žádost byl Vítek Horáček ze
skupiny dorostu zařazen do skupiny mužů. A že jim to Vítek natřel! Výsledek v mužské kategorii naprosto předčil očekávání.
Někteří byli zklamaní už při základních vyřazovacích kolech,
jiní přes veškerou snahu a množství prolitého potu obstáli
alespoň s nemalým bodovým ziskem v semiﬁnále. Samotný
ﬁnálový zápas byl neskutečně napínavý a téměř vyrovnaný.
Souhra štěstí a velkého sportovního úsilí přinesla vítězství
Vítkovi Horáčkovi, 2. místo získal Stanislav Výskala a 3. místo obsadil Oldřich Krajča.
V kategorii žen se na 1. místě umístila Bára Krajčová, 2. místo získala
Mary Kolářová a jako třetí se umístila
paní Alena Adoltová.
Z řad dorostu zvítězil Radim Daněk,
druhý se umístil Michal Vráblík a jako
třetí se probojoval Lukáš Srovnal.
Všem vítězům patří velká gratulace.
Inu pravidelný trénink přináší výsledky. Proto sportujte, posílí to nejen Vaše
sebevědomí…. !
S. V.

AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ
S kulturou se nerodíme, té se musíme učit, pěstovat ji. A hudba má tu
výhodu, že nepotřebuje tlumočníky. Ať
už je z Uherského Hradiště nebo z Afriky. A tak dne 13. 11. 2012 hasičská
zbrojnice, mimo velkého hasičského
auta, hostila i 8 členů Klubu důchodců
z Příluku, s jejich uměleckým vedoucím
Radkem Štětkářem. Všichni usedli ke
svým africkým bubnům (djembo) a začali pěkně svižně „po africku“. Krátce
na to pokračovali africko-česky. Zpívání
bylo české a tak jsme nakonec zpívali
všichni, bylo to strhující. Následné sólové zpívání paní Bařinkové ( předsedkyně příluckých seniorek) nemělo chybu.
Když si zkusili i fryštačtí senioři zabubnovat a „zachrastit“ chrastítky – byli
jsme najednou všichni kamarádi. Pak
jsme se přesunuli do „naší klubovny“
a při čaji a kafíčku začala družná zábava. Pan Radek Štětkář nám zodpověděl
všechny naše zvědavé dotazy. Povídalo
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by se ještě i déle, ale přílucké seniorky
se musely rozloučit. Pospíchaly na autobus do Zlína. Všichni jsme se shodli,
že to byl krásný, družný a podnětný večer a tak jsme rádi, že jsme byli pozváni
do Příluku na návštěvu. Závěrem chci

poděkovat panu Richtrovi, který nám
umožnil toto bubnování – nahoře v klubovně by to nebylo možné, je tam málo
místa. Ochotně nám přenášel židle, převážel výtahem a hlavně - byli jsme i dole
v teple! Tisíceré díky od nás všech!
Anna Bačůvková
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Bohu se nelíbí věci dělané násilím.
Don Bosco

21. prosince si připomeneme 50 let
od smrti Mons. ThDr. Augustina Štancla.
Byl spolu s P. Karlem Klementem
jedním z prvních neúnavných dobrodinců a šiřitelů informací o salesiánech
v Československu. Narodil se v Mostě
nad Murou v dolním Rakousku 5. 10.
1871, kde se jeho otec, rodák z Vysokého Mýta v Čechách, oženil. Augustinova
matka však zemřela velmi záhy, když
mu bylo šest let. Po její smrti se dostal
do Čech, kde žil u svých příbuzných.
Do obecné školy a na nižší gymnázium
chodil Augustin v Čáslavi, vyšší gymnázium navštěvoval ve Vysokém Mýtě
a poté studoval bohosloví v Olomouci.
Po kněžském svěcení v r. 1894 byl různě v olomoucké diecézi (např. v Kroměříži, Prostějově, Ostravě), krátce také
vyučoval bohoslovce na olomoucké
teologické fakultě. V roce 1900 založil
v Olomouci spolu s dalšími kněžími školský spolek Matice cyrilometodějská,
který se věnoval všestranné propagaci
a podpoře výchovy a vzdělávání mládeže v katolickém duchu. Štancl se v tomto spolku aktivně angažoval až do jeho
nucené likvidace v roce 1950. Psal do
mnoha časopisů, sám vydával Rodinu
a školu, snažil se o založení českého
ústavu pro výchovu katolických učitelů.
Od roku 1922 vyučoval náboženství na
gymnáziu v Hranicích na Moravě.
Se salesiány se seznámil poprvé
v Přerově na nádraží, kde potkal polské
salesiány. Navštívil je v Osvětimi a byl
tak nadšen jejich apoštolátem mezi
mládeží, že začal o salesiánech psát do
časopisů a snažil se o jejich příchod do
našich zemí.
V roce 1924 opustili Slováci dům
v Peroze Argentině na severu Itálie
a dům se uvolnil pro české chlapce.
V noviciátě byli čtyři a v domě dva. Těm
Štancl píše: „Neztrácejte čas a pilně se
učte!“ Bylo důležité najít personál. V nejhorším případě mohl vypomoct nějaký
český kněz penzista. „Je potřeba velké
opatrnosti“, psal dále, „aby to byli vskutku kněží zbožní, horliví a nezištní. “
Když začalo české salesiánské dílo
v Perose, hledá a posílá tam z Moravy
chlapce, kteří by se chtěli stát salesiány. Obstarává peníze (za rok musel
sehnat s P. Klementem 98. 000 Kčs),
píše, dělá přednášky o salesiánech.

Mons. ThDr.
Augustin ŠTANCL
10. července 1925 přijíždí do Perosy, ale jeho hlavním cílem je Řím, kde
chtěl navštívit papeže a požádat ho
o ﬁnanční pomoc. Byl toho mínění, že
v minulosti byl český národ odstrkován
a že nyní je potřeba všechno napravit.
V Římě ale nepořídil.
23. září 1925 vypravil do Perosy skupinu 15 chlapců. Už tehdy viděl jediné
východisko z nouze o peníze v rychlém
přesídlení do vlasti a to na Moravu.
Píše: „Promluvte s p. arcibiskupem, aby
vám dal nějaké místo v arcidiecézi. Velmi pěkná by byla bývalá kolej piaristů
v Lipníku, ale to je hudba budoucnosti,
kterou já už poslouchat nebudu. “
Začátkem roku 1926 se sbíhaly nabídky na koupi domů v Ostravě, Přerově,
v Českých Budějovicích a ve Fryštáku.
Naděje, že to snad bude Fryšták, dala
křídla jeho fantazii: „Tak rád bych byl,
kdyby se Fryšták vzal, a víte proč? Hned
bych začal pracovat s Ukrajinci, aby
nám dali na vychování chlapce. Naši by
se pěkně naučili malorusky, zvláště kdyby nám byli přiděleni slovinští salesiáni!
Peníze bychom dostali od nich a praktické řešení unionistické otázky by u nás
začalo. Za 10 let bychom měli pěkný
řádek našich lidí znajících několik slovanských jazyků. Navázaly by se srdečné styky a možná že by byli i ukrajinští

klerici a koadjutoři! Pěkná budoucnost
a kdo se jí dožije? Vy mladí!“
Během podzimu 1926 napsal spis
Dílo salesiánské – kus sociální práce
katolické církve, který vydal v tiskárně
Snaha v Hranicích. Celý výnos věnoval
na podporu salesiánského díla. Knížka
měla 141 stran s devíti obrázky. Píše
v ní: „Bůh vždy v těžkých dobách lidstva
vzbudí velké osoby, které nesou lék.
Snad nikdy na sebe bohatství nestrhlo
tak vládu, jako dnes a kdysi v pohanství.
Všichni se shodují, že křesťanství je zbytečné, že do dnešní doby se už nehodí,
poněvadž tlumí rozlet duší, lépe řečeno
touhu vyžíti se.“
Po příchodu salesiánů v r. 1927 do
Fryštáku tam Štancl často jezdí, pomáhá ﬁnančně i svým vlivem na biskupství
v Olomouci. Píše do časopisů s ještě větší chutí. Uvedení salesiánů na Moravu
považoval za své vítězství. Jako odměna
za tuto nezištnou a obětavou práci byla
Štanclovi koncem roku 1927 papežem
udělena čestná hodnost papežský komoří s právem užívat titul monsignore.
V roce 1935 slavila kongregace 100 let
od obláčky (první oblečení kleriky) Dona
Boska. Bylo rozhodnuto, aby se toho
roku konala na několika místech obláčka noviců k povzbuzení povolání. Ve
Fryštáku provedl obřad Mons. Štancl.
Oblékl devět kleriků a dva koadjutory.
Po odchodu do penze se Štancl
v roce 1933 přestěhoval z Hranic do
Olomouce, kde bydlel nedaleko kostela v Hejčíně a nadále aktivně pracoval
v Matici cyrilometodějské. V roce 1958
odešel do kněžského domova v Senohrabech u Prahy, kde prožil konec svého
života. Ač byl Štancl velkým podporovatelem salesiánů, během svého života
k nim nevstoupil. Až krátce před smrtí
podle pamětníků složil časné sliby, čímž
se mu dostalo i duchovní odměny za
jeho mnohaletou práci pro salesiánské
dílo. Zemřel 21. prosince 1962 ve věku
91 let a byl pohřben ve Fryštáku ve společném hrobě s P. I. Stuchlým.

UPOZORNĚNÍ
Dům Ignáce Stuchlého se uzavře
ve čtvrtek 20. prosince v 18 hodin
a znovu otevře 2. ledna 2013 ráno.
Přejeme všem milostiplné Vánoce
a děkujeme za projevenou podporu.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Přivítali jsme knihy z dílny našich autorů
(Nově ilustrované a rozšířené vydání pověstí z Fryštácka a Pozdní vzpomínky)

Ouverturou nastávajícího přílivu
adventního a svátečního kulturního
a společenského dění stala se letos
prezentace dalších publikací z Fryštácké brázdy: pověstí a historických
příběhů ZÁZRAČNÉ SVĚTLO (autor
Česlav Zapletal jr., ilustrace Martin
Ševčík) a lyrické vyznání Radka Hornoveského (ing. Radoslava Mlčocha)
POZDNÍ VZPOMÍNKY.
V úvodu prvního setkání v obřadní
síni radnice (26. října), jehož se vedle
části zastupitelů, duchovního správce
farnosti P. Miroslava Dibelky a početné kulturní veřejnosti zúčastnila i řada
vzácných hostů (za Krajskou knihovnu
F. Bartoše ve Zlíně krajská metodička
paní Mgr. Zuzana Svobodová, kronikář
města Zlína prof. Mgr. Bohumil Galásek, spisovatel a vydavatel časopisu
Podřevnicko ing. Jan Zetěk s chotí,
nakladatel Petr Březík, malíř a sochař
Stanislav Novotný-Kinský s chotí a další
osobnosti), připomněl starosta Mgr. Lubomír Doležel jubileum obnovení Fryštáku (1842 – po ničivé živelní pohromě
a požáru města z roku 1841) a zdůraznil potřebu popularizace tradic i současnosti Fryštácka v podobě slovesné,
rozhlasové i televizní.
Důstojnou a srdečnou atmosféru
setkání zvýraznilo podmanivé hudební
vystoupení tvůrčího tandemu paní učitelky a primášky Vlasty Kunstové (viola)
a Richarda Hovadíka (kytara) a hudební
skupiny Lukrecie z Fryštáku. Poté dal
nahlédnout do svého badatelského
a uměleckého světa autor knihy Zázračné světlo a dalších připravovaných tex-
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tů Slávek Zapletal mladší. Přivítal také
paní Jitku Romanovou z Lukova, graﬁčku a manželku předčasně zesnulého
prvního ilustrátora knihy Fryštácká brázda vypráví – nezapomenutelného umělce a dobrého člověka Aleše Romana.

Současně poděkoval všem, kdo se na
vydání Zázračného světla podíleli. Díky
citlivému přednesu pánů ing. Františka
Odstrčila a Mgr. Pavla Nášela jsme se
zaposlouchali do jedné z nejkrásnějších pověstí, nazvané Kovář ze Súhrad.
S laskavými vstupy starosty, autora
knihy i obou interpretů vzácně souzněl
i poeticky laděný pohled na nově vydané dílo v podání prof. Mgr. Bohumila Galáska, znalce a jemného ctitele umění
a všeho krásného kolem nás.
Dojem ze srdečného setkání umocnilo vystoupení mladé Haevy Metal Steel skupiny Lukrecie z Fryštáku, která
nám zpřístupnila nejen skladby inspirované příběhy Slávka Zapletala a Rudolfa Matouše, ale také novinky z vlastní
nové tvorby (najdete je také na skupinou nahraném CD Už je tomu vskutku
dávno). V závěru večera proběhl symbolický křest díla Zázračné světlo. Kniha otevírá další možnosti pochopení
tohoto úžasného kraje pod Lukovem
a Velou, jenž nemálo, jak ve svém vystoupení připomněl kronikář PhDr.
Česlav Zapletal, ovlivnil i ranou tvorbu
největšího rakouského dramatika 19.

Zázračné světlo
Dostala se mi do rukou kniha Zázračné světlo. Veřejnosti byla představena
v předvečer 94. výročí vzniku ČSR. Autor knihy Slávek Zapletal jr., výtvarník Martin
Ševčík. Tedy dva mladí umělci, Fryštačané.
Jsem už také jakýsi pamětník, a protože jsem slyšela některé z knižních pasáží vyprávět nejen pana řídícího Rudolfa Matouše, ale i spisovatelova otce PhDr.
Česlava Zapletala, obdivovala jsem autora, jak dovedně zpracoval tato témata.
Asociovala mne též myšlenka na nepřehlédnutelný rukopis otce, na znalost historie. Jsou patrné z každého řádku. Zainteresování autora do vyprávění, ich forma,
er forma jsou velmi vztažné, přímo autentické. Vše jako by se odehrávalo před očima pisatele. To nepřeberné množství neotřelých a překrásných přirovnání, epitet,
personiﬁkace, zvláštního slovosledu, položení přídavného jména za nosné jméno
podstatné. To vše působí na mysl čtenáře.
Přiznám se, že by bylo lepší číst každý den jednu kapitolku. Retrospektivně
ji znovu prožít. Však další příběhy vás tak silně zaujmou, chytnou za osrdí, napnou, že neodoláte a musíte ve čtení pokračovat, prožívat radost z dalších slovních
spojení, občas setřít slzu při citově vyhrocených pasážích. Kdo bedlivě a pozorně
čte, kdo citlivě vnímá, neujde mu, kolik lásky, moudrosti, pranostik, úcty k ženě,
matce, stařence je skryto mezi řádky, kolik vzácného poučení pro život, pro dnešní
generaci!
I graﬁka – perokresby Martina Ševčíka umocňují napínavé události. Všimnete si
na první pohled lehkých, řekla bych přímo dotykových čar až po umělecky propracovaný drobný, ale důležitý detail. Každé položení pera zde má své opodstatnění.
Každá linka zdůrazňuje celek, prostotu i charakter postav, opravdovost i životnost
zvířat, malebnost krajiny. Zmocňuje se vás estetický prožitek z knihy jako celku.
I po přečtení se znovu vracíte ke kresbě a oceňujete výtvarnou zručnost, um autorův. Mnozí občané ani nevědí, kolik vynikajících, mnohdy nenápadných, umělců
máme ve Fryštáku – např. spisovatelů, výtvarníků, hudebníků, sportovců atd…)
Za nevšední zážitek, za psaný i výtvarný projev, za výchovu mravní, vlasteneckou, za obohacení slovesnosti Fryštácké brázdy ze srdce děkuje autorům
Sylva Knedlová

FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2012

století Franze Grillparzera (1791-1872),
který působil jako vychovatel u hrabat Seilernů-Aspang na zámku Lešná
a prožil tu sám osudové drama i znovuzrození.
(O listopadové prezentaci další knihy podáme informaci v příštím čísle
Fryštáckých listů).
Knihu pověstí Slávka Zapletala
Zázračné světlo, v níž vedle příběhů
z Fryštácké brázdy najdeme i nové pověsti z hradu Lukova, obcí podhradí
i obcí blízkého Holešovska (nově ilustrovanou panem Martinem Ševčíkem), si jako milý dárek pod vánoční
stromeček můžete zakoupit v Městské knihovně ve Fryštáku nebo v rámci
Fryštáckých trhů.
-FL-

Co se děje na Hrádku…
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

Protože nám podzim namaloval Fryšták v překrásných barvách, i klienti našeho domova jsou tvůrčí a nic je nezpomalilo...
Určitě i letos přiloží ruce k dílu při realizaci vánočního setkání hrádkovských s veřejností, které je pro Hrádek již každoroční
tradicí. Letos Vás opět srdečně zveme na tuto akci, která je
letos v podobném čase jako loni, v době adventní. Dali jsme dohromady program, ve kterém si určitě každý najde to, proč přijít
mezi nás, a popřát si navzájem hezké Vánoce. Zároveň bychom
rádi oplatili široké veřejnosti díky za celoroční podporu, za to
jak nám fandíte, a proto Vás rádi zveme k našemu stánku na
Vánočním jarmarku v sobotu 15. 12., můžete „ochutnat“ nejen
prezentaci našich výrobků, ale také vánoční perníčky a něco
teplého pro zahřátí. Těšíme se na vaše zastavení.
Stejně jako po celý rok, i v čase podzimním, se zúčastňujeme kulturních a společenských akcí a snažíme se neustále o to,
aby naši klienti drželi krok se společností a prezentovali sebe,
svoji jedinečnost i náš domov. Dne 26. 10. jsme se na půdě
UTB zúčastnili prezentace pro studenty. S UTB máme zavedenou již nějakou spolupráci, ať již o praxích v našem zařízení,
v zapojení se do nejrůznějších projektů, a také v poptávce
dobrovolnických aktivit.
28. 10. navštívili naši klienti Popelku na ledě na zimním
stadioně ve Zlíně. Byla to úžasná show, zase něco jiného, než
co navštěvujeme přes rok. A nemůžeme ani nezmínit pozvání
na muzikál Johanka z Arku, které bylo opět výsledkem naší
hezké spolupráce s majitelem zámku Nový Světlov ing. Novotným. Akce na Světlově se staly pro naše klienty oblíbeným
a atraktivním návštěvním místem.
Stejně jako my navštěvujeme místa, kam jsme srdečně
zváni, chtěli bychom touto cestou poděkovat těm, co nás zvou.
I tento rok budou patřit naše díky nejen sponzorům, ale
i těm co na nás nezapomínají s milým pozváním – jako slečna
Nikola Dorazínová. I letos se naši klienti chystají na Vánoční
akademii. Ještě jednou, děkujeme a těšíme se.
SŠ
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Klub maminek

– PROSINEC

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

Kreativní odpoledne pro tvořivé duše
v Klubu maminek Fryšták
• pátek 7. 12. od 16 hod
PLETENÍ Z PEDIGU s lektorkou Magdou Plškovou, materiál zajištěn, kurzovné 50,Kč + spotřebovaný materiál
• pátek 14. 12. od 16,30 hod
VÝROBA BIŽUTERIE s lektorkou Dášou Bradávkovou, materiál zajištěn, kurzovné
100,- Kč + spotřebovaný materiál
Srdečně Vás zveme na minikurzy, kde si vyrobíte vlastnoručně dárek pro své blízké.

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

PROGRAM KM
Pravidelné úterky od 9:30 – 11 hodin
4. 12. Mikulášské hraní, tvoření a povídání.
11. 12. Suché plstění se Světlou Studenskou – na „opravdovém“ kolovrátku si můžete vyzkoušet plstění ovečky
nebo ozdoby na vánoční stromeček.
(www. moravskekarpaty. cz)
18. 12. Vánoční rozjímání u stolu plného Vašich dobrot.

Foto z tvoření - malování na dřevo, kde jsme si vytvořili hru pro nejmenší děti „Krmení zvířátek“ a pro starší děti hru „Solitér“.

Další pozvánky KM:
Mikuláš k Vlaštovkám v pondělí 3.
prosince od 16 – 18 hod. sice ještě nedorazí, ale děti ve věku od 5-11 let se o
něm mohou dozvědět hodně zajímavých
věcí a tvořit a tvořit co toho stihnou!
Je třeba děti předem přihlásit na:
mi.nu@centrum.cz.
Cena: 80 Kč
V úterý 4. prosince od 15 – 18 hod.
se uskuteční setkání s ﬁrmou Bambinot
a budete mít možnost zakoupit kvalitní,
kreativní a didaktické, převážně dřevěné hračky pro děti různého věku (www.
bambinot. cz). Jste srdečně zváni!
Lucie, ta která noci upije… Adventní čas tenkrát a dnes.
Na setkání se ve středu 13. prosince od 10 – 12 hod. těší Jirka Sadila.
Pro koho? Pro všechny příznivce
poklidného rozjímání a moudrého povídání.
Cena: 50 Kč
Více informací ke všem pořádaným
akcím v prosinci se dozvíte na našich
www. stránkách nebo na letácích.
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Jsou skutečné hodnoty jen podpultovým zbožím?
POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ FARMÁŘSKÝ TRH VE FRYŠTÁKU 15. 12. 2012
Čas plyne jako voda a organizátoři farmářských trhů ve Fryštáku pro vás už teď
připravují další příjemné sobotní dopoledne. Tentokrát se zaměříme na vytvoření
upřímné a pokojné předvánoční atmosféry. Na pomoc nám přijede několik folklórních souborů, lokálních kapel a lidových řemeslníků. Součástí programu bude
snad i krátké závěrečné divadelní vystoupení.
Jak napovídá podtitulek, rádi bychom se tentokrát věnovali tématu hledání skutečných hodnot, a to ve všech podobách, které náš trh přináší. Od zdravé výživy,
přes setkávání lidí a živou komunikaci na veřejném prostranství až po zdravý životní
postoj versus konzumní styl a předvánoční šílenství. Rádi bychom se soustředili
také na hodnotu samotných potravin, což ocení především ti, kteří budou na trhu
nakupovat suroviny pro pečení a vaření vánočních pokrmů.
I letos přistupujeme k variantě, která počítá se stánky s farmářským zbožím.
Ty budou umístěny přímo na náměstí. Ostatní dárkové zboží budete moci nakoupit
v ulici Komenského mezi školou a penzionem. Myslíme si, že je to rozumný kompromis mezi zvykem z minulosti a vizí budoucnosti. Je příjemné si uvědomit, že
budoucí podobu trhů ve Fryštáku ovlivňují samotní návštěvníci svými nákupními
rozhodnutími – tedy vy.
To vše se uskuteční v přítomnosti živých hospodářských zvířat, skvělého občerstvení a bohatého doprovodného programu, který bude zaměřen opět především
pro děti. Tímto trhem se uzavírá letošní čtveřice velkých farmářských trhů ve Fryštáku, kterou bychom rádi zopakovali i v příštím roce.
Těší se na Vás organizátoři Fair Play Fryšták o. s.
Jiří Sadila, Tomáš Černý
FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2012
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Vánoční

❄

PRODEJ RYB
čtvrtek 22. 12. 7 – 18 h
pátek 23. 12. 8 – 18 h (doprodej)

❄

❄
Fryšták, Horní Ves, u Lupačů č.p. 323
Prodejní místo:

(Objednávky na tel. 731 991 226)
NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ VE FRYŠTÁKU A OKOLÍ, AKTIVNÍ FORMOU.
Od PO-NE, ráno, odpoledne, večer i v noci, dle dohody.
Mám ukončené vysokoškolské pedagogické vzdělání. Tel. 608 204 873

V měsíci PROSINCI 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Františka Doležalová
Věra Dřevojánková
Štěpánka Halúzková
Jaromír Cholasta
Jiří Kamenář
Zdeněk Polcer
Štěpánka Rajndlová
Marcela Slaměnová
Viktoria Vaňharová
Dagmar Zbranková
Michal Zytka

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří společně s námi doprovodili na poslední cestě našeho drahého
pana Václava Paštěku. Děkujeme také
za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Paštěkova

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219
Za kompletní autovrak

vyplatíme 500 Kč
AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE
placená inzerce
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VÁNOČNÍ KONCERTY ZUŠ MORAVA
2. 12. v 15:30 hod., Kostel sv. Mikuláše, Fryšták,
ADVENTNÍ KONCERT
9. 12. v 17:00 hod. Poutní chrám nar. P. Marie, Štípa
ADVENTNÍ KONCERT
16. 12. v 17:00 hod., Městské divadlo Zlín
VÁNOČNÍ KONCERT „MUZIKOU BEZ HRANIC“
Účinkují: ZUŠ MORAVA, ZUŠ BOJNICE (SK),
ZUŠ RAJEC(SK), SDOM ZLÍN
Cena vstupenky 150 Kč

POZVÁNKA

ZUŠ Morava, Kotěrova 4395, tel. 577 018 897
e-mail: info@zusmoravazlin. cz, www.zusmoravazlin.cz

Folklorní sdružení Prameny Fryšták – paní učitelka Vlasta Kunstová ve spolupráci se ZŠ Fryšták Vás srdečně zvou
na předvánoční vystoupení dětského pěveckého folklorního
souboru Pramének, které se uskuteční v sobotu 15. prosince od 13 hodin v jídelně základní školy.
Děti předvedou pásmo s názvem „ZIMA“ – vánoční písně
a koledy za doprovodu cimbálové muziky Prameny.
Akce se uskuteční v rámci fryštáckých vánočních trhů.

POZVÁNKA
FS Prameny – pí uč. Vl. Kunstová ve spolupráci s městem
Fryšták Vás srdečně zvou na pořad VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ neděle 16. 12. 2012 od 15 hodin, jídelna ZŠ Fryšták
Učinkují soubory: Cimbálová muzika Prameny, Pramének
a Pramen se svými sólisty. Průvodní slovo: ing. Jan Černek.
V programu spojeném s výstavou obrazů pana Ladislava
Šestáka zazní vánoční písně a koledy.
Záštitu nad koncertem převzalo město Fryšták.

POZVÁNKA
placená inzerce

FS Prameny ve spolupráci s městem Fryšták a fryštáckou
farností Vás srdečně zvou na XXXIV. tradiční Vánoční koncert paní učitelky Vlasty Kunstové ve středu 26. prosince
2011 od 15 hodin ve fryštáckém kostele svatého Mikuláše.
Účinkují: CM Prameny, Pramének, Pramen.
Recitace: Markéta Matulová a ing. František Odstrčil.
Průvodní slovo: Ing. Jan Černek
Koncert se koná pod záštitou starosty města Fryštáku
Mgr. Lubomíra Doležela.
Těšíme se na vaši účast a věříme, že doteky vánočních
písní a koled vám zpříjemní tento sváteční čas.

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ

Pan Jaška (Sláva) Vám ryby odborně zabije, vykuchá, stáhne a vyfiletuje.
Letošní nabídka kapr, amur, pstruh
Možnost objednání – štika a candát – nutno nahlásit do 15. 12. 2012
Telefonické objednávky 602 779 406 – p. Jaška

Při odběru ryb nad 5 kg, panák a čaj na zahřátí!!!!!

18

placená inzerce

20. – 23. 12. 2012
v areálu firmy PADOZA s.r.o.
(bývalé zahradnictví ZDV Fryšták)

FRYŠTÁCKÉ LISTY 12/2012

placená inzerce

10 % sleva na dárkové šeky

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.

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

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

Eva Kamenářová, Ke Skalce 256, Fryšták
Více informací na:

www.evenails.cz

placená inzerce

ZÚROČÍME VÁŠ VKLAD

11 % p.a.

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

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

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

tel. 577 434 429 nebo 602 258 416

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

INFORMACE:
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