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Zuzana (Jurčíková) Nohová
Již v útlém věku projevovala zájem
o výtvarný obor. Po ukončení základní
školy, chtěla dále rozvíjet talent a studovat uměleckou školu. V roce 2006
– 2010 absolvovala Střední školu řezbářkou v Tovačově. Během studia se zúčastnila mezinárodního sympozia „Zlatý
řez“, kde zastupovala Českou republiku.
Této zkušenosti si velice cení, neboť pro
ni bylo přínosné pozorovat různé techniky kolegů ze Švédska, Německa, Anglie
atd. V současné době se věnuje rodině,
ale pevně věří, že se řezbářskému řemeslu bude opět plně věnovat.

Samotná socha Andrýska je zhotovena z kvalitního lipového dřeva.
Tento druh dřeviny je měkký, dobře
opracovatelný a má krásnou texturu.
Práce začala nejprve opracováním
surového dřeva. Lípa se podélně
rozřezala na čtyři díly a tyto díly putovaly do sušičky. Díky prosušení se
minimalizovalo základní pnutí dřeva.
Poté následovalo ohoblování a lepení bloku. Po vytvrzení lepidla se blok
hrubě opracoval motorovou pilou.
Od hlavy se postupně nasekaly základní hloubky velkými dláty. Pomocí
menších dlát a rydel se socha pomalu zakulacovala. V této fázi bylo potřeba Andrýska začistit a přetmelit
drobné trhlinky, které vznikají ve dřevě zcela přirozeně.
Socha je v několika vrstvách napuštěna dánským olejem v barvě
Antique brown a Teak. Dánský olej
je vysoce kvalitní směs olejů, která

V průběhu podzimních farmářských trhů byla ve Fryštáku slavnostně odhalena dřevěná socha
„patrona města a jarmarků“ Andrýska, kterou vytvořila mladá řezbářka Zuzana Nohová.
zaručuje ochranu materiálu a také
vyzdvihuje přirozenou texturu dřeva.
V posledních vrstvách se olej rozlešťoval kartáčem pro efekt lesku. Zhotovení Andrýska od připravení materiálu po povrchovou úpravu zabralo
autorce zhruba měsíc.
-zn-
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VOLBY – ŘÍJEN 2014
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech: v pátek 10. října 2014
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
VOLIČ
Právo volit do zastupitelstva obce,
města nebo hlavního města Prahy má
občan obce za předpokladu, že jde
o státního občana České republiky,
který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den
voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,
je v den voleb v této obci, městě nebo
v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného
státu, který v den voleb, a konají-li se
volby ve dvou dnech, druhý den voleb,
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci, městě nebo hlavním
městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky
všech volebních stran označené nápisem „vzor“, případná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
prohlášení zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží);
dále případná informace o tiskových
chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek
rovněž vybavena zákonem č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být
voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
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.
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
je občan oprávněn hlasovat na území
ČR, potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Voliče, který není zapsán ve výpisu
ze seznamu voličů a který prokáže své
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právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu
ze stálého seznamu voličů dodatečně
a umožní mu hlasování. Toto není možné u občanů dalších států Evropské
unie, kteří nejsou zapsáni do dodatku
voličského seznamu (do tohoto není
dodatečný zápis možný). Institut voličských průkazů u tohoto typu voleb
není zřízen.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po záznamu ve výpisu ze seznamu
voličů obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou, neprůhlednou úřední
obálku, která je opatřena úředním razítkem Městského úřadu Fryšták, případně hlasovací lístky. Poté vstoupí volič
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků si volič upraví hlasovací
lístek dle těchto variant:
Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tímto rozhodnutím volič dává hlas kandidátům
jím takto zvolené volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva.
Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Pokud by byl zaškrtáním tento stanovený počet překročen, byl by takový
hlas neplatný. Do Zastupitelstva města
Fryštáku se volí 17 zastupitelů.
Také lze oba výše uvedené způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty z jiných volební stran.
V tomto případě je hlas dán jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Je třeba mít
na zřeteli, že hlasovací lístek je neplatný, pokud by volič označil křížkem více
jak jednu volební stranu, případně opět
označil více kandidátů než je volený počet členů zastupitelstva.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,

hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
stejných hlasovacích lístků. Neplatný je
ovšem i hlas, kdy volič na hlasovacím
lístku neoznačí ani jednu volební stranu, a ani jednoho kandidáta nebo nepoužil k vyjádření svého hlasu křížku ale
jiný znak. Dále jsou neplatné hlasy, když
volič označí křížkem na hlasovacím lístku více než jednu volební stranu, označí
křížkem na hlasovacím lístku více kandidátů, než kolik se volí do daného zastupitelstva. Úřední obálky jsou barvy
šedé (pro volby do Senátu PČR budou
žluté).
Po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacími lístky
do zastupitelstva obce před okrskovou
volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Rovněž při volbách do zastupitelstev
obcí umožňuje občanovi zákon hlasovat
prostřednictvím přenosné hlasovací
schránky. Volič tedy může ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. To však pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební místnost zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze stálého voličského seznamu Při tomto aktu členové
okrskové volební komise musí postupovat tak, aby byla zachována tajnost
hlasování. Občany současně prosíme,
aby institut přenosné volební schránky
nezneužívali.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2014

VOLBY – ŘÍJEN 2014
Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014.
V případě, že v prvním kole nebude zvolen žádný kandidát, proběhne kolo druhé,
a to ve dnech 17. a 18. října 2014. Náš volební obvod má číslo 78.
Volič do Senátu PČR má možnost
v příslušné volební místnosti odevzdat
svůj hlasovací lístek v pátek 10. 10.
2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu  11. 10. 2014 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně
18 let. Volit ale nemůže ten, kdo je
zbaven způsobilosti k právním úkonům
nebo má zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku
spadajícím do volebního obvodu, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. To znamená, že voličský průkaz
občanům majícím trvalý pobyt v našem
volebním obvodě může být vydán jen
pro volby v jiných volebních místnostech v teritoriu našeho volebního obvodu, který má č. 78. Nachází-li se volič
ve dnech z jakéhokoliv důvodu na území
jiného volebního obvodu, jedná se o faktickou překážku volebního práva. Volič,
který nebydlí na území České republiky
a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito
úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního
obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde
zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích
lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,
a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu,
kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam
vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu (do 8.10.2014 do 16.00
hodin, v případě realizace 2. kola voleb
pak do 15.10.2014, opět do 16.00

hodin). Při osobní návštěvě je třeba
nezapomenout vzít si sebou platný
občanský průkaz. O voličský průkaz je
možno požádat i v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče nebo v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky pro volby do Senátu
PČR jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky dostanou občané
do poštovních schránek nejpozději tři
dny před volbami. 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.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se v žádném případě 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. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vhodit do volební
schránky.
DRUHÉ KOLO VOLEB
Pokud žádný z kandidátů nezíská
ve volebním obvodu, kde kandiduje,
v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 10. a 11. 10.2014, nadpoloviční většinu všech odevzdaných
hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den
po ukončení hlasování v prvním kole,
tzn. že volby proběhnou ve dnech 17.
10. a 18. 10. 2014, ve stejném čase
jako při konání prvního kola voleb, tj.
v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva
kandidáti, kteří se v prvním kole umístili
na prvých dvou místech.
Jestliže se před druhým kolem voleb
ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen
nebo zemře, postupuje do druhého kola
voleb kandidát, který se v prvním kole
voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb
již voliči nebudou dodány předem, ale
volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ VE FRYŠTÁKU:
Číslo

Název

Adresa volebního okrsku

1
Fryšták
		

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 209
tel. +420 601 574 748

2
Dolní Ves
		

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 210
tel. +420 601 574 749

3
Horní Ves
		

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 220
tel. +420 601 574 755

4
Vítová
		

Víceúčelový objekt, Vítová č.p. 100
tel. +420 601 574 759

5
Žabárna
		

Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7, dv. č. 225
tel. +420 601 574 764

Další informace najdete na webu Min. vnitra ČR - www.mvcr.cz.

Ivana Plšková
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S L O V O S TA R O S T Y

Volební období končí aneb Malé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi léty
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi na sklonku stávajícího
volebního období předložit vám malou
inventuru toho, co naše samospráva alespoň z pohledu toho nejdůležitějšího
– řešila.
Jednou z významných priorit bylo
dosažení dalších energetických úspor,
respektive výdajů na nakládání s energiemi. Musím zdůraznit, že v této oblasti vytyčeného cíle dosaženo bylo, a to
zejména díky:
- realizaci centralizovaného nákupu
plynu a elektrické energie na burze,
a to dokonce na základě společného
postupu s více subjekty s přímým vztahem k městu, např. se školkou, školou,
sokolovnou či oddílem kopané, kdy se
díky znásobenému objemu nakupovaných médií zvyšovala i úspora;
- realizací energeticky úsporných
opatření, zejména pak zateplením veřejných budov (školka, zdravotní středisko), kde byl ekonomický efekt ještě
umocněn i finanční podporou z evropských fondů;
- realizací projektu revitalizace veřejného osvětlení (taktéž za přispění státního rozpočtu).
Samostatnou kapitolu pak představuje kompletní rekonstrukce objektu
mateřské školy z důvodu odstranění
azbestové zátěže. Tato investice neznamenala jen zásadní zásah do celkového
plánu financování a realizace investic
města příslušného roku, ale i nutnost
zcela zásadního koncepčního rozhodnutí, jak se změní priority města do dalších let.
Jako výrazný počin v oblasti zázemí
pro místní hasiče a systém krizového
řízení města vůbec vnímáme výstavbu
polyfunkčního domu s hasičskou zbrojnicí, který taktéž podpořila Evropská
unie.
Za významný předpoklad budoucího
dlouhodobějšího rozvoje města lze považovat i nově schválený územní plán,
který umožňuje zdárnou realizaci investičních záměrů jak občanů, tak i podnikatelské veřejnosti.
Město však pamatovalo i na další,
dnes velmi přísně sledovanou a kontrolovanou oblast, kterou je organizace
již zmiňovaného krizového řízení města
a jeho přípravy na ochranu obyvatelstva
před mimořádnými událostmi (povodeň,
záplava, vichřice apod.) – proto vznikl
komplexní materiál Plán odezvy orgánů
města Fryšták na vznik mimořádné události, který řeší – v návaznosti na jed-
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notlivé subjekty systému - jak prevenci
rizik mimořádných událostí, tak i postup
likvidace jejich případných důsledků.
V rámci zlepšování péče o životní
prostředí město pořídilo tzv. zametací
vůz, který nepochybně přispěje k pravidelné údržbě místních komunikací
a chodníků ke spokojenosti nás všech.
Jsem potěšen, že i na tuto ne zrovna
malou investici město dokázalo získat
významnou podporu z evropských fondů.
Výrazně naše zastupitelstvo akcentovalo i podporu činnosti neziskového
sektoru: na tzv. grantovou podporu
neziskového sektoru a volnočasových
aktivit město přispělo více než třemi miliony korun, na rozvoj kulturního
a společensko-veřejného života uvolnilo
bez mála dva miliony korun a příspěvky
na sociální a zdravotní účely činily necelých sto padesát tisíc korun.
Je nutno připomenout, že – jak již
bylo několikrát zmíněno – město bylo
úspěšné v čerpání dotačních prostředků:
- rekonstrukce-zateplení MŠF
dotace SFŽP + Fond soudržnosti

1.500.983,10 Kč
- výstavba vodovodu Vítová

dotace ZK 915.000 Kč
- výstavba kanalizace Vítová

dotace ZK 1.980.000 Kč
(není zde uvedená dotace z prostředků
MZe ČR, poskytnutá již v r. 2009)
- polyfunkční objekt s hasič. Zbrojnicí

dotace ROP SM 8.437.725,76 Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení

dotace MPO 700.000 Kč
- samosběrný čistící vůz

dotace SFŽP + Fond soudržnosti

3.572.100 Kč
- rekultivace skládky TKO Žabárna

dotace SFŽP + Fond soudržnosti

43.564.904,10 Kč
- zdravotní středisko – zateplení …
dotace Fond soudržnosti 1.740.132 Kč
- činnost a věcné vybavení JSDH

dotace ZK a ČR 150.000 Kč
Je možno dodat, že investiční akce,
jejich realizace i financování, probíhalo v souladu s rozpočtovým výhledem
města i Strategickým rozvojovým plánem města na období 2008 – 2013,
jehož aktualizace pro programové období na léta 2014 až 2020 je rovněž
připraveno.
Ještě je nutno dodat, co je již předpřipraveno či o čem se pro nadcházející
období jedná (jen výběr): je zpracována

dokumentace pro územní rozhodnutí
pro cyklostezku Fryšták – Lukov, Dolní Ves (Žabárna) – Racková (kde bude
vhodné řešit jako cyklotrasu vzhledem
k obslužnosti zemědělských pozemků), prověřuje se možnost poskytnutí
dotace na rekonstrukci objektu čp. 16
na ul. P. I. Stuchlého (u kostela) coby
multifunkčního objektu – rozšíření zázemí knihovny včetně informačního centra
a zázemí pro muzeum, je zpracován 1.
stupeň dokumentace pro multifunkční
objekt jakožto rekonstrukce objektu bývalé školní kotelny, který řeší mimo jiné
i bezbariérový přístup do školy i propojení objektu školy a sokolovny, je zpracována investiční studie úprav kinosálu za účelem zřízení nejen divadelního
sálu, byla podána žádost o poskytnutí
dotace na zateplení domu s byty pro
důchodce, ale prověřují se i např. –
s odkazem na příslušnou technickou
dokumentaci – podmínky případného
vyčištění nádrže v Horní Vsi…
Je nutno také připomenout, že
město ukázalo i duchovní bohatost
Fryštácké brázdy – kromě několika „dílčích“ publikačních a propagačních počinů musíme vyzvednout i vydání publikace Zázračné světlo, které navazuje
na předchozí titul Fryštácká brázda vypráví (autorsky fryštačtí rodáci - text Č.
Zapletal ml., kresby M. Ševčík).
Nabízí se zmínit, že si naše město dobrovolně – v rámci preventivního
prověření stavu hospodaření – nechalo zpracovat i tzv. ratting, tedy zprávu
o úrovni hospodaření města (o jeho
finančním zdraví), který vyhotovila specializovaná odborná firma Crif – Czech
Credit Bureau Praha, a to na základě
oficiálních – závazných podkladů a ekonomických ukazatelů, převzatých z nezávislých zdrojů ministerstva financí.
Závěrečné hodnocení zní, cituji: „Posuzovaná obec (posuzované město)
je v rámci srovnatelných subjektů průměrná. Většina ekonomických ukazatelů prokazuje dobrou finanční stabilitu.
Okolní prostředí a ekonomické podmínku regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.“ (konec citace).
Já jen dodám, že zpráva mimo jiné
jako pozitiva hospodaření města vnímá
např. i zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu, zvýšení celkového hospodářského výsledku na obyvatele či kompletní
infrastrukturu a vybavenost města.
Mgr. Lubomír Doležel
Starosta města
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2014
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Vážení občané
Opět přicházejí komunální volby do obecních zastupitelstev. Je na vás, koho budete volit a co byste chtěli ve svém
městě změnit.
Proto v souvislosti s komunálními volbami do obecního
zastupitelstva města Fryšták se rozhodla základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy ve Fryštáku kandidovat z následujícím programem:

• Řešit problémy občanů města Fryšták k jejich spokojenosti.
• Na úseku zajištění bezpečnosti spolupracovat s Policií České republiky při ochraně veřejného
pořádku, majetku a zdraví občanů.
• Na úseku protipovodňové ochrany důsledně uplatňovat vyčištění Fryštáckého potoka
od Horní Vsi až po Dolní Ves tak, aby bylo zabráněno nedozírným škodám v případě přívalových dešťů.
• Dle možnosti zapojit do veřejně prospěšných prací nezaměstnané občany (úklid chodníků
v letním a zimním období, při opravě chodníku apod.).
• Neustálou pozornost věnovat společenskému, kulturnímu a sportovnímu vyžití mládeže a občanů.
• Zveřejňovat formou Fryštáckých listů a elektronické pošty transparentnost veřejných zakázek
v rámci výběrového řízení.
• V rámci zvyšování úrovně životního prostředí věnovat pozornost výsadbě zeleně, opravám
chodníků a komunikací.
• Zpracovat a do života uvést etický kodex v chování zaměstnanců Městského úřadu Fryšták
při jednání s občany (seznámit s ním občany ve Fryštáckých listech).
• Prosadit dostupnost veřejné dopravy zejména v sobotu a v neděli a to formou městské hromadné dopravy směr trasy Zlín - ZOO Lešná – Fryšták a naopak a to i v době prázdnin (tak
jak tomu je v obci Zlín – Velíková).
To je jenom z mála výčtu co hodlá ZO Komunistické strany Čech a Moravy ve Fryštáku, pokud
bude zástupce zvolený do městského zastupitelstva, prosazovat. Jistě je ještě mnoho věcí, které
bude nutné prosadit a které nejdou všechny vyjmenovat. Také vše bude záležet na finančních
prostředcích, které bude mít Městský úřad k dispozici.

PROTO DEJTE SVŮJ HLAS V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
KOMUNISTICKÉ STRANĚ ČECH A MORAVY.
ZO KSČM Fryšták:
Petr Bezděčík, Jarmila Horká, Anděla Chudárková.
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VYBÍRÁME Z NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU...
ŠKOLSTVÍ – příspěvek na prvňáčka, modernizace školských zařízení, podpora vzdělávání
pedagogů, prevence sociálně patologických jevů...
RODINA – zřízení dětského centra s celodenním režimem, podpora klubu maminek, podpora
volnočasových aktivit dětí a mládeže...
PÉČE O SENIORY – vydání vyhlášky zákazu podomního a pochůzkového prodeje, zřízení
právní poradny při městském úřadě jako místa „první právní pomoci“ občanovi, sociální fond pro
eliminaci tíživé sociální situace, univerzita 3. věku jako celoroční zájmové vzdělávání seniorů...
ZASTUPITELSTVO – morální kodex zastupitele, veřejná jednání poradních orgánů, pořizování
zvukových záznamů z jednání, nový rozvojový plán města, plán obnovy majetku...
FUNGOVÁNÍ ÚŘADU A CHOD MĚSTA – efektivní výkon státní správy a samosprávy, vzdělávání úředníků, bezbariérová radnice, info-bod na náměstí, regulace parkování na náměstí,
získávání dotačních prostředků...
INVESTICE – oprava komunikací a chodníků, dokončení vodovodní sítě, rekonstrukce hřbitova, odstranění staré hasičské zbrojnice, vyčištění nádrže v Horní Vsi, cyklotrasy, revize mostů,
mobilní povodňové bariéry...

VO

SPOLEČNĚ S VÁMI TO ZVLÁDNEME.

HÁJÍME
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Vážení spoluobčané,
přichází podzim a čtyři roky mandátu, který jste nám svěřili, se naplnil a přichází čas bilancování.
Co se nám podařilo splnit, co se nepodařilo prosadit do investičních akcí města a zrealizovat. Myslím si, že minulé období bylo úspěšné, co se týká investic a oprav. Využilo se hodně dotačních titulů
k získávání peněz na spolufinancování investičních akcí, oprav a koupě úklidové techniky.
Opravil se chodník na ul. Komenského a ul. Holešovská, v projektu již máme ulici Zlínská. Dále
to byla generální oprava Mateřské školy, včetně rozšíření školy o dvě třídy v Základní škole. Spousta
práce byla v souvislosti s převzetím Penzionu zpět na město Fryšták z majetku Zlínského kraje.
Zateplení zdravotního střediska, které v současné době probíhá. Tak bych mohl vypočítávat spoustu dalších akcí, ale to vše, Vy občané města, jistě sledujete.
Nepodařilo se nám například revitalizovat náměstí, které by si opravu zasloužilo. Bohužel i dotaci
jsme museli vrátit. Prioritou byla generální oprava Mateřské školy pro naše děti. Také projekt bydlení
pro mladé rodiny a seniory bohužel nenašel podporu k možné realizaci. Ne vždy totiž dojde k názorové
shodě v myšlení některých zastupitelů.
V příštím volebním období se chceme spolupodílet na rozvoji města Fryšták, ať již se jedná o akce
společenské, kulturní či sportovní. Zasadíme se a budeme podporovat tyto akce:
- oprava chodníků na hřbitově vč. rozšíření kolumbária; oprava zdi od sokolovny;
- oprava chodníku na ulici Zlínská; výstavba chodníku na ulici Štípská; u Hřiště vč. nového parkoviště;
- výstavba multifunkčního objektu z kotelny; projekt bydlení pro mladé rodiny a seniory;
- vybudování cyklostezky do Zlína a Lukova; spojit Rackovou se Žabárnou;
- citlivě revitalizovat náměstí ke spokojenosti všech občanů.
Rozhodli jsme se, že nebudeme dělat žádnou placenou volební reklamu, kde všichni slibují. Tyto
peníze rádi dáme na smysluplnější akce našich dětí např. Mažoretky nebo na náš Hrádek.
Chtěl bych Vás požádat, abyste zvážili, komu dáte svůj hlas, kdo pracuje a myslí to s Vámi upřímně
nebo ten, kdo se jen hezky usmívá, kritizuje, hledá chyby a práci jen předstírá. Vámi svěřený mandát
by měl dostat ten, kdo pracuje pro Vás, občany města Fryštáku. Děkujeme za Vaše hlasy a podporu.
Přeji hodně zdraví a šťastnou volbu.


Radek Dupal
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Chci pomoci tomuto regionu, být advokátem Zlínska v Praze,
říká kandidát na senátora ALEŠ DUFEK

Co považujete za největší problém našeho regionu a jaké navrhujete řešení?
Největším problémem naší oblasti je odliv schopných mladých lidí
mimo region, např. do Prahy. A ať byly okolnosti vzniku průmyslové zóny
Holešov jakékoli, a já jsem u toho nebyl, potřebujeme ji naplnit a získat
pro region nová pracovní místa.
Jak byste z pozice senátora chtěl pomoci tento problém řešit?
Jednoduše, neustálou aktivitou v Praze, v Parlamentu či na ministerstvech. Podporou malých a středních firem z regionu, kteří dávají práci
místním lidem. Je nutné se snažit přilákat další investory do našeho
kraje.
Vyjmenujte nám tři důvody, proč by Vás lidé měli volit?
Protože jsem srostlý s tímto regionem, protože jsem zodpovědný a nedokážu si představit, že bych v Senátu jen proseděl šest let a něco pro
region neudělal. A protože rozumím právu nejenom teoreticky, ale i prakticky.

Od roku 1997 po absolvování Právnické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně pracuje Aleš Dufek v advokacii, od roku 2001
jako samostatný advokát. Od roku 2010 je i náměstkem primátora Statutárního města Zlína.
Aleš Dufek je ženatý, s manželkou Dagmar má tři syny, volný
čas věnuje své rodině, baví ho cestování a sport.
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Věnujete se charitě, jaké a proč?
Už na vysoké škole jsem většinu času věnoval práci s dětmi ve skautingu. Po vystudování školy jsem pracoval deset let pro občanské sdružení
Matice svatohostýnská. Jako advokát se snažím pomáhat i klientům, co
jsou třeba bez peněz, snažím se vnímat jejich sociální situaci. Myslím si,
že bohatý člověk, který se nedělí o svůj nadbytek s potřebnými, koná zlo.
Máte nějaké své životní motto, kterým se snažíte řídit?
Žij tak, aby ses nemusel za to stydět.

Mgr. Aleš Dufek
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Vážení občané Lukovečka,
v říjnu letošního roku nás čekají
volby do obecního zastupitelstva, kde
budete volit nové zastupitele obce.
Čtyři roky uplynulého volebního období zanedlouho končí, a proto je třeba
se ohlédnout a zhodnotit, co se nám
v obci podařilo zbudovat a vyřešit.
V prvním roce volebního období
na jaře r. 2011 byla realizována výměna
nového technického vybavení a elektrického pohonu zvonu – včetně ošetření
a renovace ve věži kaple Panny Marie
pomocnice křesťanů nákladem 58 tis.
Kč firmou Boroko pana Rostislava Bouchala. Areál víceúčelového hřiště byl
osazen novým osvětlením hřiště, v zázemí byla instalována krbová udírna
a byla provedena celková rekonstrukce
sociálního zařízení.
Firmou CZO Morava byly provedeny
stavební práce prodloužení vodovodního řadu na ul. Přílepská k RD, kde dosud nebyla voda přivedena. V r. 2011
byl také zpracován nový územní plán
obce Lukoveček, na jehož realizaci se
podílel Zlínský kraj dotací ve výši 201
tis. Kč.
V r. 2012 zastupitelstvo obce investovalo do rekonstrukce provozní budovy
obecního úřadu, kdy byla provedena
kompletní výměna oken a vchodových
dveří a následně zateplení celé budovy. Vzhledem ke dlouhodobým potížím
s pitnou vodou obec realizovala dva
průzkumné vrty HL1 a HL2 prováděcí
firmou Vodní zdroje Holešov v lokalitě
severní části luk a nad lomem. Projekt
byl financován ve výši 90 % nákladů
ze ZFŽP a fondů EU celkovou částkou
710 tis. Kč. Také areál hřiště a VÚVN
byla osazena novými nerezovými prvky
madel, novou skluzavkou a šatnami
na převlečení.

Z

LUKOVEČ K A

V r. 2013 se podařily získat dotace
ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na rekonstrukci podkroví obecního domu v rámci Programu
rozvoje venkova – ochrana a rozvoj kulturního dědictví na projekt „Muzeum
lidových řemesel a místní lidové kultury v Lukovečku“. Akce byla spolufinancována částečně z fondu EU a národních zdrojů v celkové částce 1,479 mil.
Kč. Samotné muzeum bylo otevřeno
koncem dubna 2014 s velmi kladným
ohlasem. Kromě rekonstrukce podkroví
bylo v celé budově OD instalováno plynové vytápění a v návaznosti na hospodářské budovy byla přistavena kůlna
na dřevo a nové sociální zařízení WC.
Podařilo se nám rovněž zachovat provozování místní prodejny potravin firmou
ENAPO a tím zajistit základní služby
ke spokojenosti všech občanů. Částku
56 tis. Kč investovala obec do nákupu
klimatizační jednotky pro obchod. Pro
JSDH Lukoveček byla pořízena cisternová automobilová stříkačka zn.Diamler
Benz , na jejíž nákup přispěl Zlínský kraj
dotací ve výši 350 tis. Kč. V návaznosti
na nákup hasičského auta byla realizována přístavba u budovy OÚ pro parkování cisterny. Ve sportovním areálu
byla provedena celková renovace všech
hracích prvků pro děti. Také pro turisty
a poutníky bylo u Lomu umístěno odpočinkové posezení.
V letošním roce bylo vybaveno a otevřeno již zmiňované Muzeum lidových
řemesel. Velké poděkování patří občanům Lukovečka i Fryštáku, kteří zapůjčili exponáty, jež sklízí velký úspěch.
Podařilo se nám také získat bezplatným
převodem VW Transportér pro potřeby
členů SDH Lukoveček. V průběhu celého čtyřletého období byla prováděna
celá řada drobných stavebních prací

jako opravy schodiště budovy obecního
úřadu a obchodu, opravy VÚVN, místních komunikací, bylo vybudována parkovací plocha u OÚ aj. .
Letos byl realizován průzkumný vrt
HL3 na loukách a současně obec požádala o nové čerpací zkoušky na vrtu
HL1. Pokud vše dopadne dobře a bude
ve vrtu přijatelné množství vody, čeká
nás napojení a posílení zdroje pitné
vody ve vodojemu. Nové zastupitelstvo
čeká také především rekonstrukce
chodníků a výstavba nových chodníků
na ul. Přílepská a Masarykova, jejichž
projektová příprava včetně povolení trvala téměř tři roky, a řada dalších projektů jako je odkanalizování obce.
Obec každoročně podporuje kulturní a společenský život v obci formou finančních příspěvků a sama řadu z nich
pořádá např. košt slivovice, turnaj
ve stolním tenise, vítání prázdnin – Dětský den, drakiáda… aj.
Chtěl bych tímto poděkovat celému
zastupitelstvu za vykonanou práci, rovněž děkuji členům výborů a komisí, pracovníkům obecního úřadu a všem, kteří
obci pomáhali a pomáhají při zajištění
řádného chodu obce. Společnými silami se nám podařilo udělat kus práce
pro dobro a zvelebení naší krásné obce.
Přeji všem občanům obce Lukoveček hlavně pevné zdraví, hodně úspěchů a osobní spokojenosti. Do voleb,
které proběhnou 10. a 11. října 2014
přeji šťastnou ruku pro výběr těch
správných občanů, kteří budou obec řídit v dalším volebním období.
Ing. Ludvík Nejedlý
starosta obce
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Čisté svědomí, to je opravdový pokoj v duši
pro službu Pánu.
Don Bosco
Představujeme
NOVÉHO SALESIÁNA
Když jsem na konci srpna přišel
do Fryštáku, pomyslel jsem si: „Chybí
pouze jeden měsíc, a bude to přesně
87 roků od chvíle, kdy na toto místo
přišel Ignác Stuchlý.“ V domě, který
nese jméno tohoto prvního českého
salesiána, jsem našel svůj nynější domov, přestože trvalé bydliště mám stále
v Brně – Žabovřeskách.
Jmenuji se Josef Klinkovský, mým
prvním domovem a místem mého
dětství byl Zlín (tehdy jak známo Gottwaldov), kde jsem se narodil před 50
lety jako druhý z pěti sourozenců. Oba
moji rodiče již zemřeli, jsou pochováni
ve Štípě a jsem jim za mnoho vděčný.
Především za to, že mě přivedli ke křtu
a k převzetí odpovědnosti za křesťanskou víru, ale i za to, že mne nepřestali
podporovat v důležitých životních volbách a rozhodnutích.
Dnes je běžné, že ten, kdo vstupuje k salesiánům, nejprve přijímá řeholní závazek a potom následují svěcení.

U mne platilo toto schéma pouze částečně. Po dostudování na teologické
fakultě v Litoměřicích a po pádu komunistické totality jsem v roce 1990 přijal
jáhenské a kněžské svěcení v Olomouci
a teprve po dalších čtyřech letech jsem
zde ve Fryštáku složil trvalé řeholní
sliby.

Moje životní dráha salesiána a kněze byla od počátku doprovázena hledáním, jak přijaté závazky naplnit a v rytmu každodenního života neztratit ideál
ztělesněný naším zakladatelem Donem
Boskem. Všude, kde jsem byl a působil, jsem se učil ze svých chyb i dobrých zkušeností. Nejprve v diecézních
farnostech (Hranice, Šumperk a okolí)
a pak v nových salesiánských dílech
(Ostrava a Brno).
Rád bych přispěl také ke společnému dílu, které se dobře rozvíjí v Domě
Ignáce Stuchlého. Čeká mě zde postupné zapracování do problematiky
víkendovek a prázdninových akcí, jejich
vedení a příprava ve spolupráci s celou
salesiánskou komunitou, s animátory a dalšími spolupracovníky. Shodou
okolností můj příchod sem do Fryštáku
se téměř kryje se začátkem jubilejního
roku Dona Boska. To neberu jako náhodu, ale vidím to jako znamení naděje.
Jsem moc rád, že mohu tuto naději,
poskládanou z úlomků minulosti, přítomnosti i budoucnosti, sdílet spolu
s vámi.

NABÍZÍM

Klub maminek   Ř Í J E N
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
PROGRAM
Pravidelné dopolední úterky pro děti
s doprovodem od 9:30 –11 hod.:
7. 10. Herna pro děti – přijďte si
s dětmi pohrát do klubové herny a nad
šálkem kávy či čaje si vzájemně popovídat.
14. 10. Herna pro děti a tvoření
s podzimní tématikou, paleta podzimu
přineste si podzimní dary planety Země
a společně z nich vytvoříme něco pro
radost sobě i dětem.
21. 10. Ochutnávka lahodné dýňové
polévky – misku a lžíci s sebou!
28. 10. Státní svátek – herna se
nekoná.
V říjnu začnou opět kroužky Zvídálek a Chytré hraní.
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PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY

ve Fryštáku a okolí pro seniory,
nemocné, osoby s jakýmkoliv
postižením nebo se nacházející
ve špatné sociální situaci.

placená inzerce

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz

NABÍZÍM

ÚKLID DOMÁCNOSTI
praní, vaření, doprovod k lékaři,
na úřad, hlídání dětí i asistenci
volnočasových aktivit.

Absolvovala jsem kurs pracovnice
v sociálních službách dle zákona
č. 108/2006 Sb. a jsem
držitelkou 2 certifikátů.
NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME:
9. 11. Úvod do zážitkové pedagogiky s Petrem Kubalou
18. 11. Den s Bambinotem – prodej
hraček za zvýhodněnou cenu – od 1.
října lze objednávat pod heslem – Frystak2014 – na www.bambinot.cz.

Jezdím autem a službu nabízím

24 HODIN DENNĚ!
Kontakt:
Anna KOFLEROVÁ
Osvobození 275, 763 16 Fryšták
Tel. 734 326 403
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Vyjádření...

OLDSKAUTI OPĚT NA CESTÁCH

Při loňském úspěšném pátrání
po stopách Járy Cimrmana jsme narazili
i na zbytky hraničního opevnění z období
před druhou světvou válkou. Hned tady
vznikla myšlenka podívat se na pevnostní téma z naší historie poněkud podrobněji. Proto jsme letošní podzimní akci
nazvali Cesta po pevnostech českých.
V sobotu 13. září jsme brzy ráno vyrazili směr Východní Čechy. Aby ale nebyla naše cesta zaměřena jen na pátrání
po betonových objektech, zastavili jsme
se po cestě v Kuksu a prohlédli si barokní sochy Matyáše B. Brauna. O těchto
skvostech barokního sochařství vystavených na tomto místě před právě opravovaným hospitátem málokdo ví a určitě
stojí za prohlídku.
Pak už naše cesta mířila přes Trutnov k pevnostní tvrzi Stachelberg. Tento nedokončený pevnostní systém byl
budován v letech 1936–1938, měl se
skládat z dvanácti velkých objektů navzájem propojených podzemními chodbami o délce téměř 3,5 km. Zde jsme
vstoupili do podzemí do hloubky přes
50 m a na prohlídkové trase jsme byli
seznámeni se způsobem budování tvrze, jejím začleněním do obranného systému při plánované obraně republiky
i její historií po válce, až do období, kdy
parta nadšenců se pustila do zpřístupnění tohoto velkolepého díla. Po návratu
na povrch jsme pak prošli část naučné
stezky Opevněné Trutnovsko a prohlédli
si nadzemní části dalších dělostřeleckých srubů. Po této únavné části jsme
se přesunuli k nocování v kempu u Červeného Kostelce a zakončili den tradičně po skautsku – s kytarou a písničkami
u ohně.
V neděli ráno jsme se zamířili do Josefova u Jaroměře. Zde se nachází jedna
z největších pevností na našem území.
Byla vybudována na rozkaz císaře Josefa II. v letech 1780-1787 jako součást
obrany Rakouska-Uherska proti prus-

kým vojskům. Tento obrovký komplex
valů, opevněných bastionů a budov je
celý vystaven z cihel, kterých se během
let výstavby spotřebovalo na 280 milionů. Pod pevností se nachází množství
chodem v délce téměř 45 km. Naštěstí
naše prohlídka těchto kasemat měle jen
asi kilometr. Nicméně procházet úzkými
chodbami pouze s kahanem se svíčkou
bylo téměř dobrodružstvím, sice doplněné poutavým vyprávěním průvodce,
ale místy se šlo v i úplné tmě. To prý
abychom si vyzkoušeli, jak se tu vojáci
museli pohybovat v době nebezpečí.
Na závěr našeho cestování jsme se
opět obohatili kulturně a to návštěvou
zámecké zahrady v Novém Městě nad
Metuji, kterou pro vlastníky zámku vybudoval architekt Dušan Jurkovič. Moc
pěkné dílo.
Bylo pozdní nedělní odpoledne a nás
čekala ještě dlouhá cesta domů. Takže
jsme vyrazili a cestou i zhodnotili celou
akci.
Vše se podařilo, jak jsme měli naplánováno a všichni jsme se obohatili a poučili o kus naší české historie. Shodli
jsme se na tom, že v naší zemi je mnoho
a mnoho krásných míst, která nejsou
třeba moc známá, ale přesto zajímavá
a stojí za to si je prohlédnout.

Vážení zastupitelé města Fryštáku, jako předseda Zemědělského
družstva vlastníků si tímto dovoluji
reagovat na předvolební prohlášení
ČSSD zveřejněné ve Fryštáckých listech 5/2014 na straně 10, v části,
která se dotýká vztahu města a ZDV
Fryšták s tím, že vztahy jsou v současné době na bodu mrazu.
Chci uvést, že v jednáních se zástupci města, zejména pak se starostou města Mgr. Lubomírem Doleželem, obě strany vždy jednaly korektně
a věcně. Z pozice své funkce jsem
hájil a prosazoval zájem ZDV Fryšták.
Je přirozené, že ne vždy jsme v jednáních se starostou města nalezli potřebnou míru shody či kompromisu,
který by vedl ke shodě a oboustranně
akceptovatelnému řešení. Přestože
některá jednání možná byla vypjatá,
nikdy nepřerostla z mé strany, a jsem
přesvědčen, že ani ze strany starosty města, do osobní roviny, která by
nám znemožnila opětovně se setkávat a konstruktivně jednat o dalších
záležitostech a spolupráci.
Závěrem chci uvést, že výše uvedené sdělení z Fryštáckých listů lze
jistě považovat za součást předvolební kampaně a takto je třeba ho
hodnotit a vnímat. Pevně věřím, že
vzájemné vztahy ZDV Fryšták a města Fryštáku budou i do budoucna
založeny na oboustranném dialogu
a věcném přístupu k řešení problémů, jak tomu bylo doposud, ať již na
židli předsedy ZDV Fryšták či starosty
města bude sedět kdokoliv.
Ing. Milan Zavrtálek
předseda družstva

Bedřich Bělák - Klaus

PODĚKOVÁNÍ
Tyto velké prázdniny jsme začali Skautským táborem v Kašavě. Celý tábor
jsme prožili ve hře na zlatokopy. Zažili jsme spoustu zábavy a legrace, dělali jsme
ohně, hráli různé hry, učili jsme se, co by každý skaut měl vědět, dokonce jsme si
i sami uvařili guláš i rybu, která se všem povedla. Nejvíc se nám ale líbilo rýžování
zlata z tamního potoka a kontroly pořádku. Celý tábor zakončila dražba, ze které
jsme si přivezli spoustu užitečných věcí Přesto, že jsme tam strávili 12 dní a nebylo zrovna vlídné počasí, myslím, že jsme tam zažili krásné chvíle.
Za tyto krásné zážitky na které vzpomínáme ještě dnes, bychom chtěli poděkovat Adamu a Bedřichu Bělákovi, Janu Gorigovi, Peťovi Bačůvkovi, Vaškovi Košákovi, Vaškovi Kadlčkovi, paní kuchařce a všem ostatním, kteří tábor zajišťovali.
Petr, Kája, a Tonda Macháčkovi
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BYLA „KDYSI“ VÁLKA…
(Svědectví soudobých kronik)

V závěru letošních podzimních trhů
(jako i v průběhu uplynulých let) předávali jsme při tradičním sázení nového
stromku – tentokrát vrby, abychom jí prý
mohli sdělovat své stesky a tajemství –
do zakopávané nádoby svá přání. Letos
– v roce 100. výročí zahájení první světové války (1914-1918) jsem tu napsal,
že bych „přál světu mír...“. Války v různých částech světa bují dál! A jsou tací,
kteří se nemohou dočkat té třetí světové. Války byly a jsou dodnes zdrojem
největších zisků. Vyřeší prý přelidnění,
nezaměstnanost i četné společenské
a ekonomické neduhy... Proto tolik násilí, brutality a pokleslé zábavy v televizi,
na internetu a falešných řečí o „evropských hodnotách či lidských právech“.
Dokumenty o 1. světové válce nebo romány A. Zweiga, H. Barbusse či Šrámkův Žasnoucí voják ukazují její pravou
tvář. Války a nenávist lze snadno uměle
vyvolat, záminka k hysterii a běsnění se
vždycky najde. Stačí i dnes zapnout obrazovku , otevřít noviny a jiné „masážní
prostředky“ a pokud nejste při smyslech a partajní panč vám zamlžil mozek,
lítáte v tom jako hadr...
Co se dělo ve Fryštáku onoho roku
1914, kdy zinscenované srbské dobrodružství přesně podle mezinárodně léta
připraveného scénáře přerostlo v legalizované násilí bez hranic?
Dejme slovo kronikáři fryštácké školy měšťanské, jehož záznamy suplují
pamětní knihu starobylého městečka
v kraji mezi Lukovem,Velou, Ondřejovskem a Zadním vrchem.
(Text ponecháváme v původním znění, bez úprav)
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„... z toho následovalo 28. července
vypovězení války říše naší Srbsku a v několika dnech octla se říše naše ve spojenectví s Německem ve válečném stavu i s Ruskem, Francií, Anglií, konečně
s Japonskem a Černou Horou. Od 25.
července mobilizováno jednotlivě, dne
1. srpna vyhlášena mobilizace všeobecná až do ročníku 38 let, v druhé polovici srpna pak ostatní ročníky povolány
do 42 let.
Nelze dost podrobně vylíčiti rozruch
všeobecný. Dne 2. srpna – bylo to právě
v neděli za pěkného počasí - shromažďovali se mobilizovaní, ponejvíce otcové
rodin, s ranečky a jinak upravenými zavazadly na náměstí, oddali se do připravených povozů žebřinových za tklivého,
dojemného loučení od svých drahých
i spoluobčanů. „Na shledanou!“ voláno
k odjíždějícím, slzám neubránili se ani
nejotrlejší, ale vědomí povinnosti občanské bylo zřejmo všude a svědomitě
i dochvilně mobilizační výzvě vyhověno
v celém širém kraji, takže v místě shromažďovacím v Kroměříži celý týden bylo
tolik nastupujících vojínů, že spali mnoho
dní na náměstí, v sadech i za městem.
Fryštákem projížděly povozy z Valašska,
také ty srdečně pozdravovány. Zpěvu
bylo málo slyšeti, za to vážnost úctyhodná jevila se všude ve významných těch
dnech. Ze sboru učitelského dne 2. srpna nastoupili uč. Jan Dočkal, jako poručík dělostřelecký, Frant. Herman, odb.
učitel, jako pěšák 3. pluku, Frant. Černošek, jako domobranec téhož pluku...
Také školník Frant. Šenkmajer ve zmíněný den nastoupil jako domobranec
a nevrátil se, až onemocněl na pochodu
k Lublínu koncem září, zotavil se v Praze
a na měsíc pak dostal dovolenou.

V továrně místní z počátku přestalo
se pracovati, brzo však obdržel továrník
p. Rudolf Jadrníček objednávku vojenskou: stanových kolíků, nosítek pro horské dělostřelectvo, nosítek pro raněné.
Je pracováno pravidelně dále, což přispělo ke zmírnění nedostaku mezi dělnictvem, z něhož valná část také povolána do pole válečného...
Z Fryštáku nastoupilo asi 70 mužů,
podobně z Dolní a Horní Vsi i Vítové.
Práce polní zbylými silami rychle
ukončovány, později i práce podzimní..
Ode dne vypovězení války jevil se
všudy ruch a pochopitelný zájem o válečné věci. Novin kupovalo se mnohem víc,
zde zvláště Lidové noviny. Na náměstí
kupily se v první dny shluky studentů
i ostatních občanů živě rokujíce. Pošta
s netrpělivostí očekávána a sotva noviny vybaleny – šly před poštou na dračku
a pak z ruky do ruky. Z nařízení úředního
uzavřen vjezd po silnici u Hrubé hospody
za účelem zamezení projíždění výzvědných automobilů z ciziny, každý příchozí
byl nucen se legitimovati. Proto stálá
stráž u přepážky silnice (zpočáku postavily se napříč dva selské vozy – korby
(pak u stromu uvázána kláda, položena
přes silnici, druhý konec položen na kolečka, aby pohodlně dle potřeby silnice
mohla býti uvolněna). Pod lipou u hospody byl postaven stůl a lavice pro ozbrojenou stráž, kterou ve dne konal zpravidla obecní strážník, v noci pořadem dva
občané. Zajímavé vznikly pověsti, i v novinách šířené, o mnoha francouzských
automobilech, jež prý milionový poklad
ve zlatě vezou do Ruska, pak o zvědech
různě přestrojených...

Koncem srpna došly hlavně zprávy
o bitvě u Kvasnika a Zamošče v Rusku
a zmínky o prvních raněných i mrtvých
z našeho obvodu. Sbíráme na Červený
kříž, pro rodiny mobilizovaných, potraviny
pro vojsko projíždějící Holešovem. Městečko i kraj náš vzdálen ruchu válečného po celou dobu - (do 4. 10., kdy zápis
tento počat byl o světových těch událostech) – u přirovnání s místy při dráze byl
mnohem klidnější než blízký Holešov,
Kroměříž, kam zranění dováženi a kudy
vojenské transporty se dály...“
(Pokračování příště) 

- Čz-
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SENIOŘI

Čong Čchol (1536–1593)

Sousedé moji ve vsi, v kraji rodném,
čiňte si jenom dobro navzájem.
Jsme přece lidé. Jak mrak nad krajem
naše zla táhnou, když se nedohodnem.
Jsme potom jako buvoli a koně…
Copak se klobouk z žíní šije pro ně?
*

Seminář BABIČKA A DĚDEČEK VYPRÁVÍ...
...se uskutečnil sice bez dědečků,
zato v přátelské, vstřícné atmosféře. Sešly jsme se 4. 9. ve fryštacké
knihovně ze širšího okolí. Vždyť jedna
účastnice přijela z Kroměříže, některé
z Otrokovic nebo ze Zlína. Samozřejmě
i z Fryštáku, i když nás místních mohlo
být víc. Naše mladá, sympatická lektorka slečna Knedlová začala, jak jinak,
pohádkou. Zaujala nás nejen svým obsahem, ale hlavně také formou. Nejprve
navodila zvláštní atmosféru zazvoněním
na zvoneček, rozžatou malou lampičkou
(ruční výroba), figurkami také doma vyrobenými, flétničkou a malou harfičkou
(tu jsem ještě nikdy neviděla ani neslyšela). No a potom už se rozvíjela spíše
debata než přednáška i když jsme se
dověděly spoustu nového: např. důležitost živého slova, živé přírody, vliv barev
a hluku na malou dětskou duši, hračky
nejlíp z přírodních materiálů, nezahlcovat množstvím hraček, výběr pohádek
(raději klasické kde vynikne krása češtiny), popis přírody, naděje na dobrý konec. Dále co je Waldorfská pedagogika,
co jsou voskové bločky, jak rozvíjet fantazii. Důležité je bavit se zároveň s dítětem, prožívat jeho zaujetí, společně
zažít radost. Není to vždy jednoduché.
K tomu jsme dostali doporučení na inspirující literaturu – Včelka Sluněnka,
Myši patří do nebe, Jak pře/žít s médii
atd... Stále k novým námětům byl ohlas
od nás posluchaček a ani jsme nechtěli
věřit, že už je čas se rozloučit. Aspoň
potleskem jsme vyjádřili díky naší milé
lektorce slečně Knedlové. Byl to dobře
prožitý čas. Vždyť to co vložíme do malých dětských duší a srdíček, to s nimi
jde celým životem.
A. Bačůvková

Vyhlídal, O., ed. Chryzantémy ze země
zelených hor: starokorejská lyrika. Vyd.
1. Praha: Československý spisovatel.
1976. 159 s.

Šlápoty na Trojáku
Koncem prázdnin se naše parta "Šlápoty" vydala do Hostýnských vrchů.
Autobusem jsme se dopravili na Troják. A nedaleko Trojáku, necelé 2 km stojí
na kopci s poetickým názvem Maruška meteorologická stanice, kterou nedávno doplnila dřevěná novostavba 16 metrů vysoké vyhlídkové věže.
Je to dvoupatrová dřevěná rozhledna z ručně tesaných trámů se dřeva s místních lesů, kterou postavili obyvatelé obce Hoštálková na Vsetínsku za pomoci
místních tesařů. Byla otevřena teprve koncem srpna a to nás lákalo být mezi
prvními návštěvníky. Z rozhledny jsou překrásné výhledy na všechny světové strany. Je vidět například Radhošť i Lysá Hora v Beskydech, v pozadí Martinské Hole
a Nízké Tatry a nebo také Kelčský Javorník. Nebude sloužit jen jako rozhledna, ale
také jako meteorologické zařízení hydrometerologického ústavu. Cílem rozhledny
je také zvýšit atraktivitu turisty vyhledávané Hostýnské magistrály, která vede
po celé délce hlavního hřebene mezi Hostýnem a Trojákem, a také přinést mládeži prostředek k poznání přírody a meteorologie. Rozhledna je dostupná po pěkné
asfaltové cestičce.
Odtud jsme se vrátili zpět na Troják a pokračovali po modré turistické značce
ke „Třem kamenům“ až na Rusavu, kde jsme poobědvali. Počasí nám přálo, celý
den svítilo sluníčko a po obědě jsme se vydali zpět do Fryštáku. Měli jsme v nohách přes 20 km, a tak každý z nás se již těšil na odpočinek domů.
-mj-
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(15th Fryštácký) Malý svět velkých hvězd

V měsíci ŘÍJNU 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Milada Běláková
Drahomír Dlabaja
Alena Dofková
Eva Dohnálková
Dagmar Doležalová
Blažena Frolková
Josef Chlud
Vlastimil Chudárek
Eva Kalábová
Emil Kršák
Oldřich Marholt
Josef Minařík
Jiřina Neischlová
Ludmila Ondrášová
Anna Staňková
Jaroslav Ševčík
Rudolfina Zavrtálková

Blahopřejeme!

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

Je to téměř k nevíře, ale letošní závěr srpna byl skutečným důvodem k oslavě – hudební festival Fryštácký Malý svět se v tomto roce dočkal již 15. výročí.
Od prvních ročníků, malých a komorních, se festival přehoupl do respektované
a oblíbené přehlídky alternativních kapel zahrnujících celou českou hudební scénu. K narozeninám proto Malému světu nadělili organizátoři nejhvězdnější program kapel v celé festivalové historii, pozvání přijali muzikanti ověnčení mnohými
cenami a kritikou cenění.
V páteční večer přilákala nejvíce posluchačů respektovaná avantgardní punkrocková kapela Už jsme doma, ceněná doma i v zahraničí (krátce po vystoupení
na Fryštáckém Malém světě odehrála turné i v Japonsku). Jejich energické vystoupení bylo jednoznačně vrcholem večera. Páteční program doplnila další hvězdná
jména – oblíbené Květy (oceněné cenou Anděl za alternativní hudbu v letech 2006
a 2009), taneční Vložte kočku (držitelé Anděla v kategorii elektronická hudba v roce
2013) a kritiky ceněná skupina Hm…, která zhudebňuje texty českých básníků. Radost návštěvníkům udělala i místní oblíbená seskupení Hudba Fryšták, akustický
Nadměrný náklad nebo zlínská legenda Tokyo.
Sobotní program pak farní dvůr zaplnil návštěvníky úplně. Divadelní představení
Včelí paprsky přilákalo rodiny s dětmi, které doplnili fanoušci rockové hudby napajedelsko-fryštáckých Silt. Odpoledne zjemnily svým vystoupením výborné muzikantky Lucie Redlová a Beata Bocek a do tance zahráli funkoví Kula Pikle. Velkým
překvapením (i pro samotné účinkující) bylo vystoupení Jitky Šuranské (houslistka
zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů a držitelka Anděla 2013 v kategorii world
music) s Ženským sborem Kudlovice, které se svým ryzím slováckým folklórem
sklidily ve fryštácké stodole velký potlesk. V podvečer účastníky rozehřála skvělá brněnsko-zlínsko-fryštácká kapela Listolet, na jejíž koncert se mnozí nesmírně těšili,
vrcholem programu pak byl koncert skupiny Traband, jež ve Fryštáku hraje obzvláště ráda a často. Anděly ověnčený Traband (ceny z let 2004, 2007 a 2010) vystoupil
se skvělým koncertem, na který se bude ještě dlouho vzpomínat.
15th Fryštáckému malému světu přišlo letos popřát rekordní množství návštěvníků, kteří si skvěle užili oba dva festivalové dny. Mezi festivalovými účastníky bylo
také velké množství rodin s dětmi, které s nadšením využívali tradičně skvěle zorganizovaného dětského koutku a přilehlého hřiště.
Za spokojeností a výborným průběhem celého festivalu stáli mimo organizátory
ze sdružení Z kola ven také město Fryšták, fryštácká farnost a Klub maminek, jimž
patří opravdu velký dík a uznání za podporu této akce.
David Kozubík a Z kola ven, z.s.

Přednáška – voda

Milí přátelé knih i milí přátelé stromů,

V pondělí 8. září zavítal do Fryštáku
se svým seminářem nazvaným „Prodej
vody na Zlínsku zpět do rukou měst
a obcí!“, ekonom ing. Radek Novotný,
který patří k dlouholetým bojovníkům
za narovnání cen ve vodárenství. Ve své
obsáhlé přednášce odpovídal na dotazy občanů a závěrem předložil návrh
řešení, jak nevýhodný „tunel“ zlínského
Vaku ukončit.

zplna nitra Vás zveme na VELKÝ KNIŽNÍ LETMARK, který se v Městské knihovně Fryšták uděje během půjčovní doby ve dnech 15. září až 15. října 2014.
V průběhu této akce budete mít možnost nejen zachránit mnoho knih a časopisů
před vyhozením do sběru, ale zároveň také svým dobrovolným příspěvkem pomůžete, aby se Vaše knihovna stala patronem třešňového stromku, který počátkem listopadu vysadí sdružení Arnika v obnovované aleji mezi Štípou a Velíkovou (v rámci
projektu „Lopatka pro alej“).
Abychom se stali patrony stromku, musíme dát dohromady nemalých 3.700 Kč.
Věříme, že se to podaří a knihy se s Vaší pomocí promění ve strom.
Děkujeme za přízeň a těšíme se!
my z fryštácké knihovny

Pozvánka

Pozvánka

O.S. Věneček při MŠ Fryšták zve všechny na

VÝSTAVA BÁBOVEK A PEČIVA

PODZIMNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
který se uskuteční v pátek 31. října v 17.00 hod
Sraz na náměstí ve Fryštáku.

1. a 2. listopadu 2014 ve školní jídelně.

Výrobky můžete nosit v pátek 31. 10. 15–18 hod.
do jídelny (i s recepty).

Výstava bude otevřená
v sobotu 1. 11. 8-17 h a v neděli 2. 11. 8-17 h

Na programu bude vystoupení ŽongloDISku, ohnivá show
a nebude chybět závěrečný ohňostroj.
V případě špatného počasí bude zvolen náhradní termín.

Kdo bude chtít, vyzvedne si svůj výrobek v neděli v 17 hod.
Ostatní exponáty rozdáme v pondělí dětem.

NA BOHATOU ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

NA HOJNOU ÚČAST SE TĚŠÍ – SK
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placená inzerce

RYTMUS ZLÍN TANČÍ I NA NAŠÍ ŠKOLE

nejlepší zumbistky roku 2014

MVDr. Martin ŠANDO

E
NÁM 14
Z AČÍ
20
JN A
8 . ŘÍ

Náměstí Míru 45,
76316 Fryšták
tel. 605251863
Ordinační doba:
Po 15.00 – 17.00
Út 17.30 – 19.30
St 15.00 – 17.00

Čt 17.30 – 19.30
Pá 15.00 – 17.00
So 9.00 – 11.00

ZUMBA A DANCE FIT MIX pro dospělé
HODINA PLNÁ TANCE 17.45 – 18.45 h

placená inzerce

FRYŠTÁCKÝ DIVADELNÍ SOUBOR
uvádí

5. října 2014 v 16 hodin
v jídelně ZŠ Fryšták

placená inzerce

kompletní preventivní a léčebná péče
pro malá zvířata

Informace a rezervace:
www.rytmuszlin.cz, rytmuszlin@rytmuszlin.cz, FCB: rytmuszlin
tel. č. +420 777 082 878 • Kateřina Benischko Martincová

ODVOZ A EKOLOGICKÁ

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

placená inzerce

VETERINÁRNÍ AMBULANCE

HIP HOP, STREET DANCE A ZUMBA pro děti
KAŽDOU STŘEDU 16.45 – 17.45 h / začátečníci

Vystavení dokladu
ekolikvidace autovraku

NA MÍSTĚ

Hrají: Jana Komínová, Lenka Jasenská, Bohuslav Komín,
Josef Jasenský, Kamila Krajčová, Karolína Komínová,
Michal Krajča, Šimon Čepický, Michaela Sovadinová,
Amálka Komínová, Libor Sovadina, Lenka Gyuricseková,
Markéta Čepická, Lucie Trojanová, Jaroslav Čepický,
Eliška Krajčová, Petra Pavlíková, Karolína Sovadinová,
Leoš Pavlík, Kristýna Pavlíková, Alois Langer Lucie Čepická
a Helena Sadilová.
Režie: Michaela Sovadinová a Dianka Pavlíková.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

1000,- Kč

Autovrakoviště Třebětice
Tel. 777 550 621, 608 749 219
19

1. šikmé střechy
2. do sádrokartonových příček,
trámových stropů a podlah
3. nepochůzí půda zateplená shora
4. zavěšené podhledy
5. dvouplášťové ploché střechy

Poradím Vám
s každou
střechou,
fasádou
a izolací

Nakupte u Colemanu
a zapojte se
do dřevo,
Potřebujete
přikrýt
soutěže Smršť výher.
Jenkurník
Coleman
zakrýt
nebo kůlnu?
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
je trapézový plech.
ažNejjednodušší
20.000 Kč. Jen vřešení
Colemanu
vyhrává každý zákazník.

cena běžná: 239 Kč/m2

Za své nákupy získáváte body
pro držitele
věrnostních
karet:
- COLY
a za ty můžete
u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

„Je to jednoduché,
přijedu k Vám,
zaměřím objekt,
navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu
a když se Vám to bude
líbit, rád vše dodám.“

149 Kč/m

2

(vč. DPH)

Věrnostní
ZIMA SEprogram
BLÍŽÍ COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
Připravte
na ni svou
1) Nákup za velkoobchodní ceny
střechu
2)
Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
SNÍH
STŘECHÁCH
3)
150 NA
výherců
získá: první 3 zboží zdarma až za
NEMUSÍ
BÝTdále
STRAŠÁKEM
20.000 Kč,
skútry, tablety, chytré telefony
a další ceny.
V nabídce protisněhové zábrany

www.colemanie.cz
pro všechny typy krytin

Váš poradce: Radek Navrátil,
mobil: 725 675 601

STŘECHA LAST MINUTE
Zelená
úsporám
na před
klíč.
Potřebujete
zakrýt
zimou dřevo?
Od vyřízení dotace

OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN,
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
ředitel obchodního centra Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725
www.coleman.cz

Výrobky těchto
partnerů u nás
nakoupíte výhodněji

placená inzerce

ROCKMIN PLUS Univerzální nehořlavá izolace s
vynikajícími parametry za cenu od 46 Kč/m2
Izoalce kterou zateplíte téměř vše!!!

Zakrývací plachty,
trapézové plechy,
až
po realizaci.
bitumenová
krytina
Onduline za výhodné ceny

prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
■
■
■
■
■

placená inzerce

■

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

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

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

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

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
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