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Foto: Pavel Nášel

Město Fryšták a Fryštácká Javořina
Vás srdečně zvou na XV.

Valašské
setkání

FRYŠTÁK 2017
www.frystackajavorina.com

v pátek 17. března od 19.00 hod.
Kulturní dům ZDV Fryšták.
Účinkují:

Fryštácká Javořina
Kumpánovi muzikanti
Križovianka (SK)
Jižani z Českých Budějovic
Pořadem provází
Ivana SLABÁKOVÁ a Karel HEGNER.
Po skončení programu taneční zábava.
Vstupné 200 Kč.
Předprodej vstupenek MěÚ Fryšták
a Magistrát města Zlína od 27. 2. 2017.

1$'$.&Ë3ě(9=$/,=Èâ7,78
+(-70$1=/Ë16.e+2.5$-(-,ěËý81(.
$67$5267$)5<â7È.80*5/8%20Ë5'2/(ä(/

ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 25/2016/VII ze dne 13. 12. 2016 (Výběr)
• RMF schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro období
roku 2017.
• RMF schvaluje směrnici města Fryštáku č. 1/2016 - Poskytování cestovních
náhrad zaměstnancům MF pro r. 2017.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, TS T1 Obec, obnova“,
umístěné na části městských pozemků
p. č. 446/1 – ost. plocha, man. komunikace, p. č. 474/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, p. č. 490 – ost. plocha,
ost. Komunikace, a p. č. 516/1 – ost.
plocha, ost. komunikace, vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 8.500,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.
• RMF bere na vědomí oznámení fy INSET, s. r. o., se sídlem Lucemburská
1170/7, 130 00 Praha 3, o realizaci
geotechnického průzkumu na trase projektované stavby „D49 4902.1 Fryšták
– Lípa, 1. etapa, provedení podrobného GTP dle požadavku TP 76“ a v rámci
přípravy této stavby souhlasí se vstupem na městské pozemky p. č. 821/47
– orná půda, p. č. 820 – ost. plocha,
silnice, p. č. 821/45 – orná půda, p.
č. 827/11 – trv. travní porost, a p. č.
822/3 – vodní plocha, vše k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, s podmínkou, že zahájení prací na předmětném průzkumu
bude městu Fryšták oznámeno písemně předem.
• RMF bere na vědomí žádost M. Kocháňové, Fryšták, ve věci pronájmu
hostinského pokoje č. B/336 v Domě
s byty pro důchodce Fryšták z důvodu
nedokončené rekonstrukce rodinného
domu, čp. 124, a schvaluje pro období
od 01. 1. 2017 do 31. 3. 2017 umístění v hostinském pokoji.
• RMF bere na vědomí žádost P. Metely, Vítová, ve věci prodloužení dodací
lhůty k předložení požadovaných dokladů (vyjádření Policie ČR – Dopravního
inspektorátu Zlín) potřebných k udělení
výjimky pro stavební akci s názvem „Garáž u RD p. Petra Metely, k. ú. Vítová, č.
p. 29“ a schvaluje prodloužení lhůty pro
předložení požadovaných materiálů do
28. 2. 2017.
• RMF bere na vědomí odborné posouzení hodnoty movitého majetku ve
smyslu žádosti A. Mezírky a schvaluje

odprodej drobného hmotného investičního majetku – 6 ks skříňka malá dveřová v celkové pořizovací ceně 18.036,Kč, za cenu stanovenou kvaliﬁkovaným
odhadem ve výši 1.806,- Kč žadateli A.
Mezírkovi, Zlín a schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej drobného tohoto
hmotného investičního majetku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost V. Vitovské, Fryšták, ve věci pronájmu hostinského pokoje č. B/336 v Domě s byty
pro důchodce Fryšták pro A. Staňka,
Fryšták, z důvodu připravované rekonstrukce RD, čp. 175, v období od března roku 2017 do doby dokončení rekonstrukce, a odkládá své rozhodnutí na
zasedání rady v únoru 2017.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání uzavřenou mezi městem Fryšták, a T. Svačinovou, Fryšták
– Dolní Ves, k prostorám ve II. NP Zdravotního střediska ve Fryštáku, místnost
č. 212, o celkové rozloze 19.05 m², kterým se mění čl. VI – Doba nájmu, odst.
1, který nově zní - 1. Smluvní strany
sjednávají tuto smlouvu na dobu určitou
1 roku do 31. 12. 2017, a to s účinností
od 1. 1. 2017, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 6/2016
ze dne 6. 12. 2016 bez připomínek.
• RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. D/412 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce E. Zadákové,
Potěhy, okr. Kutná Hora a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. D/412
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
mezi městem Fryšták, a E. Zadákovou,
na dobu určitou do 31. 12. 2017, v ceně
nájmu 70,- Kč/m², a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost K. Žitníka, Zlín– Štípa ve věci vydání souhlasu
s výsadbou okrasných keřů a květin na
pronajatých poz. p. č. 421 – zahrada a p.
č. 422 – ost. plocha, oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták a odkládá své rozhodnutí
do doby předložení druhu rostlin a keřů,
jejich počet a zakreslení umístění rostlin v mapě ze strany žadatele.
• RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták, p.
o., k uzavření smlouvy o pronájmu prostor (cena nájmu 100,-Kč/hod bez DPH
– osvobozeno dle ust. § 61 písm. d) zákona č. 234/2004 Sb., o DPH) s Mgr.
B. Komínem na pronájem tělocvičny a
šatny za účelem pořádání intuitivních

her pro děti a dospělé a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky
Autobusové zastávky křižovatka II/489
a ulice Vitovská ze dne 26. 10. 2015
mezi MF a společností MONSTAVBY MORAVA, s.r.o., Havířov, kterým se mění
cena z 1.516.991,04 na 1.396.286,Kč bez DPH z důvodu méně prací a pověřuje starostu podpisem dodatku.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, pořízený ve
smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2016,
na akci „Úpravy pro městskou knihovnu“, ruší tuto zakázku a ukládá Ing. P.
Dohnalovi vyhlásit novou veřejnou zakázku.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, pořízený ve
smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2016,
na akci „Zdravotní středisko Fryšták –
stavební úpravy ordinací lékařů“, ruší
tuto zakázku a ukládá Ing. P. Dohnalovi
vyhlásit novou veřejnou zakázku.
• RMF schvaluje valorizaci ceny reklamy
v periodiku Fryštácké listy dle předloženého návrhu (zpracovaného ekonomem
Ing. Michalem Jaškem) k datu 1. 1.
2017, čímž se cena se navyšuje o inﬂaci v průběhu uplynulých 5 let.
• RMF pověřuje Mgr. P. Nášela zveřejněním nového ceníku v nejbližším čísle
magazínu FL a také na webových stránkách města Fryštáku.
• RMF neakceptuje návrh podmínek
v rámci návrhu smlouvy o právu provést
stavbu, předložený paní Pavlíkovou na
akci „Dokumentace pro SP – rekonstrukce kina Fryšták“, a pověřuje Ing.
Dohnala zajistit úpravu projektové dokumentace pro stavební povolení zpracovanou ﬁrmou S-projekt plus, a.s., jinou
formou zateplení bez nutnosti vstupu
na sousední pozemek (pizzeria Fík).
• RMF jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázek malého rozsahu v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH
pro realizaci zakázky malého rozsahu
na akci „Nákup univerzální komunální
techniky“ ve složení: Ing. P. Dohnal/
Mgr. L. Doležel, M. Dubovský/P. Kolajík, R. Vyskup/ R. Vyskup ml., M. Teplý/
Mgr. P. Nášel, Ing. T. Černý/Mgr. L. Sovadina.
• RMF ruší fotosoutěž z akce Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu ve
Fryštáku 2016 z důvodu nízkého počtu
obdržených fotograﬁí.
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STATISTIKA ROKU 2016
– matrika, evidence obyvatel, KPOZ
Sňatky ve Fryštáku uzavřené
sňatky v Lukovečku uzavřené
z toho církevní
z toho s cizincem
z toho mimo stanov. dobu
z toho mimo stanov. místo

30
2
11
1
2
7

Fryšt. obč. uzavřelo sňatek
30
/od 22. 5. 2014 již nevíme o sňatcích
uzavřených mimo Fryšták/
Rozvodů fryšt. občanů
8
/také nemáme přesné informace/
Zápisů rozvodů do matriky
7
Úmrtí – na území Fryštáku
9
– Lukovečka
2
Fryšt. obč. zemřelo
34
Dětí narozeno
46
Přihlášeno osob do Fryštáku
76
Odhlášeno osob z Fryštáku
0
Potvrzení vydaná matrikou
4
Hlášení doruč. adresy
1
Potvrzení o změně stavu
55
Potvrzení o změně TP i v obci
82
Rozhodnutí o zruš. TP/20 osob/
12
Usnesení o ust. opatrovníka ve SŘ
2
Vrácení příjmení po rozvodu
0
Rozhodnutí o změně příjmení
1
Duplikátů matričních dokladů
9
Určení otcovství
17
Vysvědčení o práv. způsob.
0
Zápis do zvláštní matriky
4
Prohlášení o volbě druhého jména
0

Osvědčení pro církev
11
Ověřovacích položek
563
Rozhodnutí – zvl.příj.důch.
4
KPOZ – vítání – obřady /33 dětí/
8
Jubilantů /z toho 61 návštěv/
252
Zlaté svatby /1 obřad, 1 návštěva/
2
Diamantové svatby /návštěvy/
2
Obřad dárcům krve
0
Smuteční rozloučení za MF
12
CZECH POINT
výpisy – celkem
160
z toho:
Rejstřík trestů
32
Rejstřík trestů práv. osob
2
Výpis bodů řidičů
6
Obchodní rejstřík
7
Katastr nemovit.
81
Živnost. registr
1
Žádost o zruš. dat.schr.+ nové údaje 3
Autor. konverze
26
ISZR
2
přes CZECH Point zápisů
171
z toho:
Hlášení dor. adresy
1
Zápis úmrtí
11
Zápis manž.
32
Změny trv.pobytu
126
Změna příjm.
1
Dana Konečná

INFORMACE
z evidence obyvatel
města Fryštáku
Ke dni 1. 1. 2017 byl stav občanů ČR města Fryštáku 3.721 osob.
Podle místních částí:
Fryšták
1.495
Dolní Ves
528
Horní Ves
1.428
Vítová
270
Celkem 3.721 občanů ČR.
Počet občanů ČR podle stavu:
svobodní
ženatý či vdaná
vdovec či vdova
rozvedení
partnerství

1.458
1.690
262
309
2

Z celkového počtu 3.721 občanů
ČR je 1.900 žen a 1.821 mužů.
Dle informací MVČR ve Fryštáku
žije 25 cizinců, z toho je 17 mužů
a 8 žen. 16 cizinců je hlášeno na cizinecké policii k trvalému pobytu a 9
cizinců k přechodnému pobytu.
Bližší informace např. o stavu nemáme – cizinci jsou hlášeni na cizinecké policii.
Dana Konečná
Evidence obyvatel MěÚ Fryšták

matrika a evidence obyvatel MěÚ Fryšták

VÝSLEDKY
Tříkrálové sbírky ve Fryštáku 2017
Číslo pokladničky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Jako každoročně – i letos - proběhla ve Fryštácké farnosti – tedy i v Lukovečku
– Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita.
Dne 20. 12. 2016 bylo na Městském úřadě ve Fryštáku zapečetěno 22 pokladniček. Skupinky koledníků chodily po Fryštáku a Lukovečku do 8. 1. 2017. V úterý
10. 1. 2017 bylo na radnici ve Fryštáku rozpečetěno celkem 22 kusů pokladniček,
z nichž jedna nebyla použita.
Celkem 21 skupin koledníků vykoledovalo částku 111.002,- Kč. (viz tabulka)
Výtěžek sbírky bude použit pro sociálně potřebné.
Zhruba polovina částky se vrací zpět do Fryštáku a bude použita pro potřebné
občany. Děkujeme všem, kteří přispěli, i těm kteří sbírku prováděli a organizovali
a samozřejmě všem vedoucím a dětem - koledníkům.
Za Městský úřad Fryšták

Dana Konečná

Všem vedoucím skupinek i koledníkům upřímné Pán Bůh zaplať a díky za velké
nasazení v tak mrazivém počasí. Letošní sbírka sice vynesla o 2.000 Kč méně než
loni, ale všichni víme, že při této sbírce nejde jen o peníze, ale také o setkání a sblížení mezi lidmi.
Jana Jasenská

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Fuksa Lubomír
Zbranková Emilie
Konečná Vlasta
Odstrčil František
Odstrčil David
Poláková Markéta
Václavková Kateřina
Jasenská Jana
Petřík Jindřich
Halaštová Eliška
Hrnčířová Růžena
Slováková Libuše
Chludová Lucie
Skalička Stanislav
Bačůvka Petr
Krčma Jan
Nášelová Jana
Němec Martin
Neobsazena
Světlíková Věra
Skaličková Anna
Pšeja Roman

CELKEM

4

1775 Kč
8393 Kč
4140 Kč
9581 Kč
4523 Kč
3974 Kč
4807 Kč
7774 Kč
3065 Kč
3356 Kč
3740 Kč
6955 Kč
3370 Kč
6985 Kč
3374 Kč
4540 Kč
5753 Kč
6590 Kč
5997 Kč
5660 Kč
6650 Kč
111.002 Kč

FL 2/2017

HRUBÁ HOSPODA
Město Fryšták o uvažuje koupi Hrubé hospody, památkově chráněného historického objektu v centru města, s níž je spojená nejstarší historie Fryštáku.
Nemovitost je ale v neutěšeném technickém stavu. Lze tedy předpokládat,
1/ že následný investiční rozvoj Hrubé hospody se bude odvíjet pod silným
tlakem památkářů,
2/ požadavky památkářů stavbu podstatně prodraží,
3/ památkáři budou omezovat architekta, dispoziční řešení,
4/náklady se mohou vyšplhat do řádu desítek milionů korun,
5/ investiční akce alokuje značný podíl disponibilní kapacity zaměstnanců odboru správy majetku městského úřadu.
Ke kupním transakcím nemovitého majetku města je dle Zákona o obcích
(§ 85 písm. a) aktivně legitimován orgán zastupitelstva. Několik zastupitelů se
k věci staví zamítavě, zdrželi se hlasování. Rozhodná většina zastupitelů se k věci
zamítavě nestaví. V prosinci 2016 započalo vyjednávání podmínek kupní smlouvy
Hrubé hospody, která se může stát majetkem města.
V diskuzi o prioritách strategického plánu, která byly organizována úřadem
starosty města v roce 2016 (ke které jsem byl osobně přizván), jsem nepostřehl
zájem občanů vlastnit Hrubou hospodu. Autentická fotograﬁe z diskuze zobrazuje
výsledek hlasování. Zelenými nálepkami označovali pozvaní účastníci diskuze své
priority. Například, největší podporu získaly cyklostezky - 14 bodů.
Cituji zvací dopis, kterým jsem byl
jako člen diskuzního fóra, a též jako
hlasující, přizván úřadem starosty města: „…jménem pana starosty si Vás
tímto dovoluji oslovit ve věci spolupráce na tvorbě STRATEGICKÉHO PLÁNU
Města Fryštáku (2015 - 2020). Byl jste
vybrán jako vhodný člen pracovního
týmu, který by mohl svými zkušenostmi
a nápady významně ovlivnit ﬁnální podobu Strategického plánu a tím i vývoj
města Fryštáku…“
Na setkání zazněly podněty občanů
volající po rozvoji cyklistické dopravní infrastruktury (14 bodů), sportovního komplexu na fotbalovém hřišti
(6 bodů), podnikatelské infastruktury
(6 bodů), rozvoje rekreační zóny „Žaby“
(4 body) , řešení parkování v centru, rekonstrukce kinosálu, viz. tabulka.
Tyto priority se s investicí Hrubé
hospody neprolínají. Tím mám na mysli, že investičním rozvojem Hrubé hospody se nedocílí žádoucího rozvoje cyklistické infrastruktury, nevyřeší se žádoucí
výstavba sportovního centra, nevyřeší se rozvoj podnikatelské infrastruktury, ani
parkování v centru, ani rozvoj dalších shora zmiňovaných žádoucích priorit.
Záměr koupě a následného investičního rozvoje Hrubé hospody:
1/ představuje potenciální významný dlouhodobý výdaj města,
2/ nevzešel ze „spodu“ - z veřejného projednání priorit strategického plánu,
3/ s výjimkou volebního programu TOP 09 (obecná zmínka), není předmětem
volebního programu žádné fryštácké politické strany (vycházím z Fryštáckých listů
č. 10 rok 2014).
Prosím Zastupitelstvo města Fryštáku, aby nás, kteří jsme byli v roce 2016 pozváni k diskuzi o strategickém plánu města, se svým záměrem více obeznámilo.
Postačí uvést ve FL ﬁnanční plán očekávaných budoucích příjmů a výdajů investice Hrubé hospody, obyčejnou tabulku promyšlených čísel. Slova jsou nutná jen
tehdy, pokud objasní výpočet doby návratnosti investice - kdy současná hodnota budoucích peněžních příjmů vyrovná počáteční kapitálové výdaje. Podstatnou
otázkou je, zda se Hrubá hospoda „vyplatí. “ A zda „neohrozí realizaci dalších,
občany podporovaných priorit.“
Mgr. Roman Lauterkranc
10. 1. 2017

PODĚKOVÁNÍ
Náš tatínek pan Alois Nohal odešel
dne 2. ledna ve věku nedožitých 91 let.
Jeho přáním bylo nedělat z jeho odchodu velkou záležitost a nepřál si pohřeb.
My respektujeme jeho přání a jeho
popel bude rozprášen na místě, které si
sám vybral.
Jeho vlastními slovy “přišel jsem
na tento svět s holým zadkem, a tak
také odejdu“.
Náš tatínek Louis nebo pan Nohal,
jak ho mnozí znali, byl pro nás vzácný
člověk.
Cítíme se poctěni, že to byl právě
on, kdo byl naším skvělým otcem. Byl
velmi štědrou osobou po celý svůj život
v Austrálii, hrál významnou roli v místní
komunitě, kde žil a měl vliv i na ostatní.
Náš život jako dětí nebyl vždy jednoduchý, protože v počátcích nebyl dostatek
práce. Přesto vždy našel způsob, jak
nás zajistit vším pro nás potřebným,
i když on sám strádal a to jenom proto,
abychom my dostali do života co možná
nejvíce.
Můžu upřímně říci, že tato jeho vlastnost se přenesla i na mě a také já se
snažím dělat vše nejlépe, jak jen dovedu, tak jak mě to naučil tatínek. Doufám, že teď odpočívá na nějakém pěkném místě, kde si má s kým povykládat
a stále nám pomáhat a odpovídat
na moje příští otázky. Často přemýšlím,
co by asi udělal tatínek.
Jeho poslední měsíce byly pro něj
velmi obtížné. V této době mu byla nablízku naše sestřenka Šárka, která o něj
pečovala a připravila mu pěkné Vánoce.
Děkujeme Ti, Šárko, za všechnu péči,
kterou jsi našemu tatínkovi věnovala,
a kterou jsme mu my po dlouhou dobu
nemohli dát.
Když jsem naposledy s tatínkem
mluvil, vytušil jsem, že není v pohodě,
ale tatínek hned odvětil, že je 100 %
O. K. a ať se o něj nestrachuji.
Za sebe Steven, mého bratra Johna,
manželky Joy a kluků děkujeme všem
lidem v Česku, kteří umožnili našemu
tatínkovi, že tam mohl prožít nádherný
život. Bylo příliš mnoho lidí, než aby se
dali vyjmenovat a stejně tak mnoho lidí,
které ani neznáme. Všem vyjadřujeme
vděčnost za pomoc, kterou poskytli našemu tatínkovi.
Děkuji tatínkovi za to, jaký mimořádný člověk to byl, a za všechno co pro
nás udělal. Jednou – v budoucnu – se
znovu sejdeme a zatím Ahoj.
S láskou
Steven, John, snacha Joy,
kluci Kiseok a Kiyoon.
Bůh Ti žehnej.
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
Improvizované ukrytí – kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí?
Zazní-li varovný signál „Všeobecná
výstraha“, je třeba se okamžitě ukrýt
před hrozícím nebezpečím.
KDE JE TŘEBA SE UKRÝT
Uslyšíte-li varovný signál „Všeobecná výstraha“, okamžitě hledejte nejbližší
možný úkryt.
PŘÍPAD 1 – VZDUCH
Např. únik nebezpečných látek, živelní pohroma (mimo Případ 2)
Jediný vhodný úkryt před většinou možných druhů nebezpečí, která přicházejí VZDUCHEM je pevná (zděná, panelová)
budova s uzavíratelnými okny a dveřmi. Jako úkryt rozhodně
nemůže sloužit automobil nebo jiný dopravní prostředek. Můžete jej však použít k rychlému přesunu k úkrytu. Při výběru
budovy dejte přednost takové, která má více než jedno podlaží a více než jednu místnost. Zvláště při úniku nebezpečných
látek je důležité ukrýt se v nadzemním podlaží, protože některé chemické látky jsou těžší než vzduch. Pokud je patrné, ze
které strany vane vítr, ukryjte se v místnosti na závětrné straně, kde nebudou okna přímo vystavena vlivu proudění vzduchu s nebezpečnou látkou. Nebezpečím mohou být i samotné
povětrnostní jevy - např. blesky, náhlý přívalový déšť, kroupy,
tornádo apod. V těchto případech může být nebezpečné ukrytí v budově těsně pod střechou (zejména v místnostech se
střešními okny). Ukryjte se v nižších patrech budovy a držte
se ve větší vzdálenosti od oken.
PŘÍPAD 2 – VODA
Např. povodeň, sesuv, kaverna
Zcela odlišné ukrytí je třeba vyhledat, když nebezpečí přináší VODA. Nejčastějším nebezpečím u nás je povodeň, kdy
je nutné vyhledat úkryt na vyvýšeném místě v okolí (zvláště
v případě přívalové vlny mimo budovy!). Přirozená povodeň
nemusí znamenat nebezpečí pro masivní a kvalitně stavěné
budovy, přesto doporučujeme vyhledat úkryt tam, kde ze zkušenosti víte, že voda nemůže dosáhnout. Pozor na osamělé vyvýšeniny v rovinatém terénu - voda Vám může odříznout
cestu a uvěznit Vás. Mějte na paměti, že pokud jsou povodně
doprovázeny déletrvajícím deštěm, může dojít na nestabilních svazích k sesuvu, proto se vyhněte úkrytu pod prudkými
svahy, i když jsou mimo zaplavená území. V případě zvláštní
povodně (přívalová vlna v důsledku poškození hráze vodního
díla) je nutné okamžitě vyhledat co nejvyšší místo v terénu
a co nejrychleji se tam přemístit. V tomto případě je Váš život
ohrožen nejvíce a jde o minuty. Přívalová vlna ničí vše, podobně jako vlna tsunami na pobřeží moře.

nem. Před skokem ale zvažte své schopnosti a důkladně prozkoumejte terén
pod Vámi. Venku se okamžitě vzdalte
od hořící budovy, může dojít k jejímu sesuvu nebo pádům částí budovy. Jste-li
ohroženi požárem ve volné krajině, vždy
se snažte uniknout ve směru kolmém
na směr větru tak, aby Vás kromě plamenů neohrozily zplodiny hoření. Jste-li
daleko od obydlených míst, ukryjte se
u nejbližšího vodního toku nebo alespoň
v otevřené krajině, kde máte přehled
o šíření požáru. V kritické situaci se pokuste i např. přeplavat
vodní tok nebo rybník.
JAK JE TŘEBA SE UKRÝT
Odolný úkryt je důležitý zejména v Případě 1, kterému se
dále budeme podrobněji věnovat. Především při hrozbě úniku
nebezpečných látek je třeba vybraný úkryt upravit tak, aby
nedošlo k průniku ohrožující látky dovnitř. V místnosti, kde
se ukrýváte, je třeba uzavřít okna a dveře, vypnout větrací
přístroje, utěsnit všechny otvory, zejména vývody větrání a klimatizace, dále utěsnit rámy oken a dveří. Předtím však (máte-li dostatek času) zkontrolujte uzavření všech dalších oken
a dveří v budově, aby nevznikal průvan a komínovým efektem
nedošlo k rozšíření nebezpečné látky po budově. Nezapomeňte na utěsnění klíčové dírky a zejména otvoru pod dveřmi
do místnosti. K utěsnění použijte lepící pásky, namočené kusy
látky (deky, prostěradla) a v krajním případě i vlastní oblečení.
Zvláštním případem je únik radioaktivních látek, kdy je
nutné vyhledat místnost nejlépe v suterénu, bez oken, která
má co nejsilnější stěny. Aby nedošlo k průniku radiace, mimo
výše uvedené utěsnění, by všechna okna a dveře měly být
překryty naskládanými cihlami, pytli s pískem, deskami, plechem nebo jinými neprostupnými materiály. Nesmí však být
znemožněno se dostat bezpečně z úkrytu ven.

PŘÍPAD 3 – OHEŇ
Např. požár v budově, lesní požár
V případě nebezpečí, které Vám hrozí od OHNĚ, je důležité se vzdálit kamkoli, kde budete z dosahu jak ohně samotného, tak i žáru a zplodin hoření. Pokud jste v budově,
pokuste se dostat ven přes prostory, které nejsou požárem
zasaženy. Máte-li odříznutou cestu ven, zůstaňte v bezpečné místnosti a zamezte přístupu vzduchu k ohni, případně
ustupujte do vyšších podlaží nebo na střechu. Pouze ve zcela
nevyhnutelném případě, kdy Vás oheň bezprostředně ohrožuje v nižším nadzemním podlaží, se pokuste dostat ven ok-
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Z VAŠICH DOPISŮ
Fryšták, 18. 1. 2017
Vážený pane starosto,
v loňském roce byla opraven povrch silnice v ulici Komenského.
Tímto chceme Vám i Zastupitelstvu města Fryštáku poděkovat za provedenou opravu, která odstranila nerovnosti, a tím snížila obtěžování hlukem obyvatel
přilehlé zástavby a celkově zlepšila naše životní prostředí.
S přáním hodně zdraví a úspěchů v roce 2017
Obyvatelé ulice Komenského

Novoročný vinš
REAKCE
na reakci pana Němce
na

„Okénko zastupitele“
Děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji za parádní článek alias odpověď
zastupiteli p. Filákovi.
Prosím, pište častěji.
Msss Iva Lauterkrancová

(z Muráně)

Chcem mať jednu škrabačku,
v kabátiku, vo vačku.
Vliezť každému do duše,
nech ma každý spomína.
Zoškriabať tam hnevy, zlosť
veď tých sadzí máme dosť.
Zohnať vojny, pohromu
šťastie priniesť vo Fryštáku
do každého domu.
Jozef Kubaško

Milí pejskaři,
přeji Vám vše dobré do nového
roku. Napadl nám k radosti všech
sníh, ale o to dost víc je všude vidět,
jak málo se věnujete úklidu po svých
mazlíčcích. Možná je to tím, že opravdu pěší hlídku policie tu člověk nepotká tak, aby mohla kontrolovat, jestli
hromádky posbíráte nebo ne, ale
mělo Vám být přeci už jen z jakési
sousedské cti sebrat pozůstatky vaší
procházky. Ve větších městech jsou
pokuty při venčení a nedodržení úklidu na denním pořádku.
Dalším nemilým zjištěním pro mě
je, že nikomu nevadí volně pobíhající pes po ulici. Tedy už jen fakt, že
jeho pes běhá někde sám po silnici,
poli a po volně přístupných zahradách
sousedů, vypovídá o chovatelské
zdatnosti a lásce ke zvířeti. Nejedná
se o náhodné zaběhnutí… páníček
v nedohlednu, nejspíš doma a pejsek
se volně venčí po zahradách sousedů, kálí jim pod okna, do zahrádek,
trhá odpadkové pytle připravené přede dveřmi na odnesení do popelnice
a močí na dětská pískoviště. Když potkáte pejska omylem s majitelem, tak
i přes upozornění se žádná náprava
nekoná. Vodítko a ani sáček nevidíte
(bohužel ani známku na obojku).
Bylo by možná dobré si uvědomit, že pokud si pořídím psa, tak
jsem za něj automaticky zodpovědný.
Ovšem co to pomůže mě, jako matce
dítka, které chodí samo domů ze školy a už dvakrát ho pes po ulici prohnal
až domů. A ano, byl to váš domácí
mazlíček, který by dle slov majitele nikomu nic neudělal. Nikdy totiž nevíte,
co vašeho domácího mazlíčka může
po toulkách venku potkat a potká-li po nějakém konﬂiktu na ulici dítě,
může to mít velmi nemilé následky.
Jde o bezpečnost i vašich dětí, které takto mohou jednou potkat cizího
psa.
To, že kolem domu nebudu moct
chodit bosky, oželím, ale berte prosím ohledy na děti, které se tu pohybují a chtějí chodit bezpečně do školy
a ze školy.
Kateřina Kupčíková,
Ke Skalce, Horní Ves
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Pomoc z Kvapilky v Ghaně
Před Vánocemi jsme dostali pozvání
na sousedské setkání u Pavla Ponížila
v dvojgaráži, které se uskutečnilo v pátek 30. prosince 2016 navečer. Tomáš
Prusenovský nás velmi osobitě, na základě vlastních zkušeností, seznámil
s průběhem jeho dobrovolnické mise
do severní Ghany, která proběhla v období října a zčásti v listopadu 2016.
Na misi se vydal s kolegou, kamarádem MUDr. Jiřím Blažkem z pardubické nemocnice, a to do města Tamale,
které je správním střediskem oblasti
Severní region a leží asi 600 km severně od hlavního města Accry. Spádová
oblast představuje dva až tři milióny pacientů. Tomášův kamarád již měl zkušenosti z míse do Keni a stáže v Indii. Pro
Tomáše to byla první pracovní zkušenost v zemích třetího světa. Již dlouho
se chtěl zúčastnit nějaké humanitární
dobrovolnické pomoci, ale až v loňském
roce se to podařilo také díky rodině
a celému kolektivu na oční klinice Gemini, kde si museli rozdělit jeho práci
během celého pobytu v Ghaně. Hlavním
důvodem účasti na misi byl velký nedostatek lékařů v těchto oblastech a obrovské množství pacientů, kteří zde pomoc potřebují. Získání obrovských jak
profesních, tak i životních zkušeností je
téměř pravidlem při těchto aktivitách.
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Před odletem si museli doplnit
všechna potřebná očkování do těchto
oblastí. Téměř rok dávali dohromady
zdravotnický materiál: nitrooční čočky,
léky, kapky, některé operační nástroje,
které vezli do Ghany. Nakonec toho bylo
přes 90 kg.
V Tamale je centrem zdravotní péče
Tamale Teaching Hospital, jejíž centrální budova je moderní, ale oční klinika se
nacházela ve zcela jiných podmínkách.
Jednalo se spíše o malé prostory, které hygienicky neodpovídaly ani zdaleka
evropským poměrům, někdy nefungovala klimatizace /teplota dosahovala
na operačním sále až 35 stupňů/, operační nástroje byly značně zničené, přes
mikroskop nebylo téměř vidět, rychlost
a odbornost zdravotního personálu
byla v porovnání s naším personálem
opravdu na nesrovnatelně nízké úrovni.
V těchto podmínkách nebylo opravdu
lehké někdy operovat. Přesto během
jejich mise provedli téměř 100 operací, především šedého zákalu, který se
operuje v rozvojových zemích speciální
chirurgickou metodou bez použití ultrazvuku pro své nízké náklady. Šedý zákal je hlavní příčinou slepoty v zemích
třetího světa. Dále provedli okolo 500
ambulantních vyšetření, kdy se v ambulanci setkávali s nezvykle rozsáhlým

spektrem diagnóz od různých vředovitých onemocnění rohovky, velkým
počtem pacientů po traumatech, až
po děti s rozsáhlými nádory v pokročilém stadiu. Vzhledem k jinému anatomickému složení černošského oka je
obecně v Africe velký výskyt zeleného
zákalu, kdy při neléčení od počínajících
příznaků vede onemocnění glaukomem
k nevratné slepotě. Překvapením pro ně
bylo, že Ghana je celosvětově ve statistikách výskytu glaukomu na druhém
místě. Proto také museli často, téměř
každodenně, pacientům říkat smutné
zprávy o konečných stadiích slepoty.
Do Ghany přijeli za Dr. Judith Simon,
Američankou maďarského původu, která je zde jediným očním chirurgem. Má
svoji neziskovou organizaci a již několik
let vede v Tamale místní oční oddělení. Jen pro porovnání - ona je jediným
očním chirurgem pro spádovou oblast
asi 3 mil. lidí a v naší republice je asi
150 očních chirurgů. Již několik lékařů
jí zde bylo pomáhat, ale oni byli prvními
očními chirurgy.
Úroveň zdravotnictví v Ghaně obecně je výrazně lepší na jihu a kolem hlavního města, ale na severu země je velký
nedostatek lékařů. Například v celé univerzitní nemocnici nebyl jediný neurolog
ani rentgenolog. Navíc velké množství

FL 2/2017

pacientů přichází s nemocemi ve velmi
pokročilých stadiích, jelikož při potížích
nejdříve navštíví dle tradic místního šamana a až když jeho léčba nezabírá,
přichází do nemocnice často ve velmi
špatném stavu.
Problémů je v Africe a obecně v rozvojových zemích velmi mnoho a může
se zdát, že jejich mise byla jen malým
střípkem z rozbitého džbánu, ale je
velmi smutné, pokud v dnešní době
musí lidé na tomto světě trpět a nemít
možnost kvalitní zdravotní péče. Při
jejich pobytu také učili některé mediky a jednu lékařku. Přesvědčili se, že
největší pomocí pro Afriku je určitě učit
a vzdělávat místní studenty a předávat
zkušenosti lékařům ze zemí třetího světa. V takovém případě určitě i tyto malé
střípky smysl mají.
V příštím roce by rádi do Tamale vyslali další čtyři naše mladé lékaře. Určitou podporu také pro ně přislíbila naše
velvyslankyně v Ghaně JUDr. Margita
Fuchsová, která i jim byla velmi nápomocna, a snad je to počátek smysluplné pomoci.
V závěru svého vystoupení, které bylo doprovázeno projekcí spousty fotograﬁí a videem, zdůraznil, že je
i spousta věcí, které bychom si mohli
i my přinést z těchto zemí, například vel-

ká soudržnost rodiny a obrovská úcta
ke starým lidem. Překvapením pro ně
bylo úplně bezproblémové fungování
křesťanské komunity, která převažuje
na jihu, tak muslimské, která je více
na severu. Existují vedle sebe, vzájemně se respektují a tolerují.
Všichni přítomní, a bylo nás hodně
od těch nejmladších až po sedmdesátníky, si při prezentaci uvědomili, jak vynikající máme zdravotní péči.

Samozřejmě, že vystoupení z lékařského prostředí bylo doplněno fotograﬁemi i slovem o životním stylu obyvatel
Ghany ve městě i na venkově.
Poděkování za prezentaci patří nejen Tomáši Prusenovskému, ale také
Pavlovi Ponížilovi za poskytnutí vhodných prostor.
Alena Dofková

.RX]ORVWDUæFKʂDVˊ
Už se vám stalo, že děláte pořádek, vezmete do rukou
věc, která je dobrá tak k vyhození? Začnete uvažovat, že
(možná, snad) ji ještě někdy použijete? Najednou je vám ji
líto (z nostalgických, historických, rodinných důvodů) vyhodit?
No a to je právě ten okamžik, kdy chci tyto věci probudit k životu. Mám totiž dojem, že právě ony, jako by chtěly
vyprávět svůj příběh. Proto předejte část kouzla „starých
krámů“ (říká se tomu Vintage) veřejnosti. Udělejme si výstavku, procházku mezi těmito artefakty do starých časů.
Co všechno byste mohli na výstavku přinést? Tak třeba
starosvětské doplňky, stará síta, staré šicí i jiné strojky,
které jste přeměnili na stolečky, květinové výzdoby „trakaře, i staré kolo, které dnes slouží jako květinový stojan, staré vědro, staré mísy na polévku, látky, kameňáky, plechové
malované hrnky, pečící formy, konvice na mléko atd. Prostě
a krásně, co vyhledáte na půdě, na blešáku, v bazaru apod.
To vše najde uplatnění. Pro někoho veteš nemá žádnou
hodnotu, mnohým jsou však víc než drahé desingové připomínky starých časů. A tak je zkusme probudit k životu,
ke vzpomínkám. Velice však prosím, abychom nedopadli
jako při výstavě Pečivo a módní doplňky. Kdyby na výstavě
nebylo množství doplňků, pečivo bylo jen od šesti občanů.
Bylo to smutné. Dokonce mi bylo z obchodu od Štěpánů
nabídnuto pár rohlíků, aby se vůbec na stolcích něco upečeného objevilo.

Pokud, vážení občané, budete mít zájem o výstavu
s kouzlem starých časů, pokud máte nějaké artefakty
a chcete je zapůjčit, přijďte za mnou do školy a oznamte
mi vaši účast nejpozději do 15. března, protože výstava
by se měla uskutečnit ve dnech 24., 25. a 26. března
ve školní jídelně. Budu se těšit.
SK
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ZPRÁV Y Z LU KOVEČ K A

ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD
ze Svatého Hostýna
I letos jsme se na druhý svátek vánoční vydali na Svatý Hostýn. V ranních hodinách vyvezl mikrobus pana
Boučka celkem 39 lukovečských
poutníků se třemi psy na Hostýnek.
Většina z nás zamířila přímo do vánočně vyzdobené baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která leží ve výšce
718 m. n. m., a je tak nejvýše položenou sakrální stavbou na Moravě s trvalou duchovní správou. Interiér baziliky upoutá snad každého poutníka
svou prosvětleností a jemnou krásou.
Děti byly nadšeny betlémem a požadovaly po rodičích mince, aby je mohly vhodit černouškovi nebo andělíčkovi, kteří se jim za dar uctivě poklonili.
Po doplnění sil domácí slivovicí,
protože řadě z nás se zamotala hlava z nadmořské výšky, jsme se vydali
na pochod směrem domů. Zanedlouho jsme dorazili na Skalné, kde jsme
potkali rusavské desátnictvo Valašského portášského sboru na své
pochůzce, což zpestřilo cestu nejen
dětem.
Po několika krátkých občerstvovacích zastaveních jsme přišli na Rusavu, kde nás čekal zasloužený oběd,
a poté jsme už zamířili k domovu.
I když byla cesta místy zledovatělá, místy blátivá, zvládli jsme to skvěle a už se těšíme na příští rok.
KV
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Pátý kopečkovský Country bál v Lukovečku
Když
nám
zima svou vládou zavelí zalézt
do tepla, neschováváme se jen
ke krbu ve svých
domovech.
Ač
se již den kousek po kousku
prodlužuje, ještě
stále jeho délka
neodpovídá našim představám,
a tak si lidé zpříjemňují
čekání
na jaro večerním a nočním plesáním.
V Lukovečku k tomu měli příležitost
hned 14. ledna nového roku. Kopečkovští nadšenci dali již popáté své hlavy
a síly dohromady, aby v Obecním domě
uspořádali Country bál tradičně se skupinou Návrat a bohatou tombolou.
Jejich volba byla velmi šťastná.
Obecní dům svou kapacitou téměř nestačil. Přidávaly se stoly, odkud to jen
šlo. Chybějící židle nevadily, taneční
parket byl neustále plný. Nikdo z přítomných přece nepřišel jen sedět, ale
ponořit se do víru tance. Lukoveček se
stal pro tento večer hostitelským mís-

tem pro spoustu návštěvníků z širokého okolí i vzdálenějších míst. Znovu se
potvrdila pravda, že místní lidé dovedou
pořádně vzít za práci, aby předávali
druhým radost. Důkazem toho byla spokojenost všech přítomných a přátelská
atmosféra. Nikomu se nechtělo z tak
vydařené akce odejít. Domů se lidé
trousili až za ranního kuropění s úsměvy a písničkou na rtech. To je tou nejlepší vizitkou pro pořadatele, ale zároveň
také velkou výzvou. Jak se příští rok
po tak úspěšném ročníku do Obecního
domu vejdeme?
ik
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Jediná minuta času je převzácný poklad, který má takovou
cenu jako samotný Bůh.
Don Bosco
25. května vykonali chovanci společně pouť na Sv. Hostýn. Hudebníci nástroje nesli, ale nehráli. Vrátili se dosti brzo
za všeobecného uspokojení.
26. května se konala veřejně slavnost Božího Těla. Počasí nádherné a proto se zúčastnilo mnoho lidí. Naše hudba
hrála a pak děkan vedl průvod a asistovali mu P. Černík a P. Kostka. Ve zpívání
evangelií se střídali.
27. května odjíždí pan inspektor
a s ním jede i pan ředitel do Olomouce
pozvat na příští neděli nějakého kazatele.
28. května nastaly hochům těžké dny
zkoušek. Dnes je sekunda na písemkách.
29. května má písemné zkoušky
v Kroměříži tercie. Vede je pan rádce, jelikož pan ředitel je na rekolekci ve Zlíně.
30. května písemky kvartánů a kvintánů.
1. června nastala horečná příprava
na zítřejší vnější svátek Panny Marie
Pomocnice. Hoši se připravují na duši
sv. zpovědí i na těle koupáním. Odpoledne byla přenesena socha Panny Marie
do farního chrámu, před níž měl kázání
Msgre. Augustin Štancl z Olomouce.
Udělil nám i slavné požehnání.
2. června vnější svátek Panny Marie
Pomocnice. Hned ráno budíček. Všechny mše sv. ve farním chrámu i společná.
Mnoho lidí přistoupilo ke sv. přijímání.
Kázání měl o ½ 8 Msgre. A. Štancl i společnou mši sv.. O 10 hod promluvil P. Stanislav O.F. z Kroměříže a nato celebroval za asistence P. Černíka a P. Kostky.
Oběd byl též slavný. Pozváno několik hostů. Odpoledne kázal opět P. Stanislav.
Po požehnání je nesena socha v krásném průvodu na salesiánské dvořiště.

Kronika ústavu (47.)
školní rok 1939–1940
Lidí bylo tolik jak snad ještě nikdy. Dík
dobré přípravě a pěknému počasí. Akademie na dvoře nebyla dlouhá, ale pěkná k uspokojení všech. Pěkně promluvili na začátku P. Stanislav O.F: na téma
Panna Maria a sv. Jan Bosko a na konci
Msgre. Štancl o salesiánských spolupracovnících. Pan ředitel u této příležitosti
rozdal všem družičkám po medaili. Někteří projevili nespokojenost v tom, že se
při mši sv. zpívalo latinsky. Chtěli si totiž
všichni od srdce zazpívat.
4. června se celý ústav zvěčnil na fotce. Pak zvlášť kvintáni s panem ředite-

Dovolená ÓLINKLUZIF
DVD z nejnovějších hroznolhotských etýd je na baru. Divadelní kus
byl sehrán ve Fryštáku loni v dubnu.
K dispozici je také předchozí kus Zabijačka.
V nakladatelství Vyšehrad vyšla
kniha rozhovorů s P. Janem Rybářem. Pětaosmdesátiletý jezuita patří
k posledním svědkům dramatických
událostí 20. století. Pamatuje hrůzy II. světové války, divoké odsuny,
nástup komunistické totality, vězení
a permanentní dohled StB. Na otázku
„Čím to, že někdo věří a někdo ne?“
odpovídá: „Těžká odpověď. Jsou lidé,
jimž je víra vzdálena, podobně jako
jiní nepotřebují poslouchat Mozarta
nebo číst Shakespeara. Ale stejně je
pro mne zarážející, nakolik jsou naše
dějiny protkány protivenstvím, útoky
proti víře a věřícím.“

lem, rádcem a se svým asistentem. Také
celá dechová hudba a kapelníkem a orchestr.
5. června všichni, kdo jsou zapsaní
v Holešově, dělají dnes zkoušky. Vrátili
se večer radostně. Dobře to dopadlo.
6. června se dodělávají u nás doma
zkoušky ze zeměpisu, rýsování a kreslení. Proto také přijeli 3 páni profesoři.
Po dokončeném zkoušení jim kapela zahrála a oni spokojeni odešli.
7. června dělají kroměřížští zkoušky
z rýsování. Přijel pan profesor Sedláček.
8. června přijel P. Špaňhel, profesor
z Kroměříže, vyzkoušet z kreslení. Z kvintánů budoucí novici byli na prohlídce
u fryštáckého lékaře MUDr. Hubáčka.
Všichni byli uznáni zdravými.
9. června poslední neděle, kdy jsme
ještě všichni pohromadě. Zítra odjedou
domů ti, kdo mají po zkouškách. Celý den
je jakýsi slavnostní. Při zpívané mši sv.
pěkně káže pan prefekt, který také večer
připravil v divadle společnou slavnostní
večeři. Po ní vlivem pana katechety byla
uspořádána akademie na rozloučenou.
10. června hoši se rozjíždějí do svých
domovů.

Na fotograﬁích můžete vidět vystoupení kroužku break dance, scénku Anděl Páně 3 a spokojené hosty na plese.
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Rodičovský ples
Díky obětavosti a práci rodičů žáků
ZŠ Fryšták se i letos podařilo uskutečnit tradiční rodičovský ples, který se
konal v sobotu 7. ledna. Začátek plesu
byl naplněn bohatým kulturním programem, ve kterém vystupovali žáci školy
a předvedli své dovednosti získané v zájmových kroužcích. Bylo možné shlédnout vystoupení aerobiku, orientálních
tanců, breakdance a fryštáckých mažoretek. O hudební produkci se postarala
skupina Focus Rock.

FLORBALISTKY PŘIVEZLY STŘÍBRO A BRONZ
Florbalová sezóna základních škol každoročně začíná okresním přeborem, který
řadu let pořádá ZŠ Mánesova v Otrokovicích. Letos se turnaje v každé kategorii
zúčastnilo 6 škol. Naši školu reprezentovala dvě družstva – tým mladších žákyň
(děvčata z 6. a 7. tříd), tým starších žákyň (děvčata z 8. a 9. tříd).
Mladší děvčata, která poprvé prožívala atmosféru velkého turnaje, odehrála
všechna utkání s velkou bojovností a překvapivě obsadila třetí příčku.
U starších děvčat to od úvodu vypadalo, že nemají konkurenci a bez problémů
postoupila do ﬁnále. Rozhodující utkání sehrála s domácími ﬂorbalistkami, které
byly střelecky úspěšnější, a tak naše hráčky skončily na vynikajícím 2. místě.
Všem děvčatům děkujeme za skvělé výkony a vzornou reprezentaci naší školy.
Na okresním přeboru nás reprezentovaly:
Mladší žačky: Fuksová Martina, Jašková Michaela, Macková Anna, Málková Adéla, Mišurcová Nikola Daniela, Nohová Michaela, Petříková Nela, Poláková Ester, Pospíchalová Klára, Remešová Monika, Světlíková Ludmila, Ševčíková Anna, Špaňhelová Simona, Zatloukalová Nikola.
Starší žačky: Červenková Ema, Divilová Sabina, Komínová Karolína, Krajčová
Aneta, Kučerová Marie, Macháčková Jana, Matelová Lenka, Osohová Barbora, Ponížilová Magdaléna, Skaličková Zuzana, Šimková Linda, Šupčíková Natálie, Vodehnalová Karla, Zelinková Klára.
MŠ

Rád bych touto cestou poděkoval
všem rodičům, kteří se jakkoli podíleli na přípravě plesu a jeho organizaci.
Příprava plesu, jeho realizace a úklid
po plese je obrovské množství práce.
Také děkuji všem sponzorům, kteří tento ples podpořili. Velký dík patří výboru SRPŠ v čele s předsedkyní Ing. Michaelou Venenou. Výtěžek této akce je
prostřednictvím SRPŠ určen na podporu školních aktivit žáků, jako je třeba
úhrada jízdného na kulturní a společenské akce, odměny při soutěžích, nákup
školního vybavení a podobně.
Závěrem chci také poděkovat ZDV
Fryšták za poskytnutí sálu a perfektní
přípravu sálu na ples.
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy

Neformální setkání ve
školní jídelně
V polovině ledna se ve školní jídelně uskutečnilo neformální setkání rodičů školních dětí naší základní školy
se zřizovatelem školy městem Fryšták
a vedením školy. Oceňujeme vstřícnost
a možnost diskutovat o věcech, které
se naší školy týkají. Přišlo na 40 rodičů a probrala se různá témata. Další
setkání se plánuje na jaře. Věříme, že
účast bude opět hojná, a že vzájemná
spolupráce mezi rodiči a školou bude
prospěšná především našim dětem.
Rodiče školních dětí
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NOC VE ŠKOLE
Dne 21. prosince 2016 jsme se s naší
třídou 8. B a třídní učitelkou Miluší Šafářovou domluvili, že si zkrášlíme vánoční
časy kolektivní akcí, nocí ve škole.

už neučili, rozdali jsme si dárečky a popřáli krásné Vánoce.
Tato akce se nám velmi líbila a moc
jsme si ji užily. Velké poděkování patří
naší paní učitelce a panu řediteli za to,
že nám umožnili prožít tak krásný poslední den ve škole.
Děkujeme.
L. Matelová, Z. Skaličková
a celá třída 8. B
Všichni natěšení a plní očekávání
jsme se sešli v 17:30 ve školní tělocvičně. Po příchodu paní učitelky jsme si
ve cvičných kuchyňkách samostatně ve
skupinách uvařili skvělou večeři. Následovaly vánoční tradice jako například
pouštění lodiček nebo lití olova. Poté
nás čekaly hry, které zabraly asi nejvíce
času, a bylo při nich velmi veselo.
Uklidnili jsme se teprve tehdy, když
jsme měli ulehnout do spacáků a za
pohádky na dobrou noc, jsme pomalu
všichni usínali s krásnými vzpomínkami
na uplynulý den.
V 6:15 nás čekal budíček a musím
uznat, že jsme se do „růžova“ všichni nevyspali, jelikož nás v noci hlasité
praskání topení nenechalo usnout. Po
náročném vstávání jsme si šli sníst snídani a vypít čaj. Po zbytek dne jsme se

Pohlazení
Aby mezi rodiči, dětmi zůstal pěkný vztah, je nutné „baterie“ dobíjet. Jak? Pohlazením.
Je to sice symbolický termín, ale praktický. „Pohlazení“
mohu vyjádřit různě. Někdy opravdovým dotykem, úsměvem,
pěkným pozdravením, pochvalou, slovním uznáním, obdivem.
Jinak. „pohlazení“ je největší a nejlepší mezilidský vztah.Je
nejdůležitější mincí dobré komunikace.. Slovo „děkuji“ je další důležitou, ale občas zapomenutou ,formou pohlazení.. Již
mnohokrát jsem psala, že by toto slůvko nemělo zanikat z
naší slovní zásoby.
Jistě víte ze zkušeností, že každý dospělák, každý žák,
dítě očekává povšimnutí, uznání za něco, co s radostí pro
druhé udělal. Prosté poděkování může
naši touhu po „pohlazení“ uspokojit.
Hladíme i úsměvem. Víme, že to není
jen společenská forma. Je-li naše děkuji vysloveno takovou intonací, že z
ní lze pochopit upřímnost, a je-li náš
úsměv srdečný, je takové „pohlazení“
pěkný náboj mezilidských vztahů.

„Pohlazení“ patří k základním potřebám človíčka již od
počátku života. Udělá-li dítě něco správně, očekává odměnu.
Těší se na pohlazení. Skutečné i slovní pohlazení provázené něžnou intonací, milým pohledem , vyvolává u dětí pocit
štěstí, chuť udělat rodičům radost. Takové drobné pozitivní
komunikace posilují vztah mezi dítětem a rodiči. Dítě si tento
citový vztah nese do dospělosti.
Citová výchova má pro utváření mezilidských vztahů nesmírně důležitý a velký význam. Když není dítě dost „hlazeno“ , je nešťastné, trpí pocitem křivdy (ale stejně nespokojený a nešťastný může být i dospělák.)
A je přitom to tak jednoduché. Věnujete hezký pohled,
hezký výraz obličeje, slůvko „děkuji“,
projevujete uznání za dobrou práci. Nic
nás to nestojí.
Dobré slovo by nemělo zůstat nevysloveno.
Hezké vztahy doma, ve škole, v zaměstnání znamenají pro každého jistotu, že může „pohlazení“ očekávat.
SK
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Na YouTube také
AUDIOKNIHY ČTENÁŘŮ FRYŠTÁCKÉ KNIHOVNY
Audioknihy si u čtenářů Městské knihovny Fryšták rychle získaly sympatickou oblibu. Prvních 9 CD mluveného slova jsme zaevidovali v polovině prosince roku 2015 a během
necelého týdne jich hned 8 našlo své posluchače.
Potěšilo nás, jak se přátelé slova tištěného otevřeli slovu vyřčenému, a proto nás napadlo
umožnit jeho fanouškům, aby se stali
aktéry toho, co mají rádi. Tak vznikl
projekt Nahrávám audioknihu, který
jsme zahájili 23. 3. 2016, kdy na nahrávání s připravenou povídkou (náležící mezi volná díla) dorazili první
odvážlivci. V průběhu následujících
měsíců pak přibyli další. Zvukového
zpracování se zhostil vedoucí knihovny Pavel Nášel, který kompletní mp3
stopy dodal 19. 10., pak zbývalo
jen oslovit ilustrátory každé z povídek. Poslední ilustraci jsme získali
15. 12., a stačilo tedy jen vše vložit
na čerstvě založený YouTube kanál
knihovny (což byl od počátku zamýšlený cíl). Vše se povedlo dotáhnout
19. 12. 2016, a mohli jsme tak rozeslat PF i s vánočním dárkem – odkazem na zmiňovaná setkání s povídkami.

Je pro nás mocnou skutečností, že všichni zúčastnění první série takto vzniklých audioknih (majitelé hlasů, jejichž ústy
povídky promlouvají, a také ilustrátoři) jsou čtenáři fryštácké
knihovny. Děkujeme jim za to a vám, kdo výsledek jejich péče
a radosti objevíte nebo jste jej již objevili, přejeme z poslechu
potěchu.
Které povídky si prozatím můžete
poslechnout a jejich ilustrace prohlédnout?
Jaroslav Hašek – Hřích faráře Ondřeje (čte: Radek Hefka, ilustrace: Sabina Kolářová),
Karel Čapek – Pád rodu Votických
(čte: František Odstrčil, ilustrace: Jonáš Truhlář),
Karel Čapek – Věštkyně (čte: Iva
Lauterkrancová, ilustrace: JK),
Karel Poláček – Filatelista (čte:
Pavel Nášel, ilustrace Lenka Truhlářová).
Adresa YouTube kanálu Městské
knihovny Fryšták: https://www.youtube.com/channel/UCrkFP3FshSWoOuj_f79RdDg
my z knihovny

Richard H O V A D Í K

Zbojnické intermezzo
(Cyklus Zbojnické balady)
Vatra sálá – jasně hoří
žhavé mušky poletují
zbojníci v javorovém lese
divé zvíře opékají
V magickém kruhu sedí
oheň nocí plápolá
vůně jako hejno hadů
se plíží dokola
Píseň provoněná kouřem
lesem prochází
působí jak měsíc
když z mraků vychází
Oheň je umělec
ohnivé obrazy vystavuje
s podmanivým hlasem
čarovné balady vypravuje
Dnes má hostinu
plamenné jazyky dobrotu lízají
a mastné krůpěje vesele
na uhlících zpívají
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Jedna hostina končí
zbojnická začíná
ostrý nůž jak břitva
pečeni s chutí utíná
Lesní vzduch ovívá
šum stromů vítá – zdraví
osmahlé tváře horalů
plamen do červena barví
Pečeně umastila dlaně
k jídlu úsměv patří
my tady na horách
všecí zme bratři
Malá dřevěná bečka
v jeskyni tmavé čeká
po takové hostině je
dobré utopit šneka
Vypráví – gde je hodně
truhlici uchopíme
dáme ji skrýše
nebo dukáty rozdělíme

Chudým pasákům
občas i zlatku dáme
na slova díků
nečekáme
Žasnou
jak omámení
mít slunce na dlani
je uvádí do vytržení
Mezi dvěma ohni
se potom blaze sní
z obou stran hřejí
přátelé dobří – skuteční
Také na salaši –
v chatrči nebo v jeskyni
zbojník přebývá
i les vždy svého přítele
v zeleném hávu ukrývá…
Od té doby
se ozvěna někdy vrací
přináší dávné příběhy
a zase
zvolna
se ztrácí…
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Pečujete o osobu blízkou?
Zapojte se do kurzů společnosti Aktivní rozvoj o. p. s.
PAPUČE S SEBOU
Kurzy probíhají jednou za měsíc.

květen 2017 – duben 2018
Přihlášky a více informací:
Helena Zrníková, tel.: 734 658 697, helena.zrnikova@aktivnirozvoj.cz
Aktivní rozvoj o.p.s., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín
Vzdělávací kurzy našeho projektu PAPUČE S SEBOU jsou určeny pro neformální pečující, kteří pečují nejen o své rodiče, ale i o své děti. Kurzy se realizují jednou
za měsíc, dopoledne od 9.00–14.00 ve školícím středisku PROFIMA EFFECTIVE,
s.r.o. Lektory jsou specialisté ve svých oborech (psycholog, specialista na výživu,
fyzioterapeut, právník apod.)
Projekt je rozdělen do těchto bloků:

Sebemotivace - kurz vedený psychologem (Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná)

1/ Rozšíření znalostí a dovedností
pečovatelů v oblasti péče a podpora jejich odbornosti

Prevence syndromu vyhoření - jak
poznat příznaky syndromu vyhoření, jak
se jim bránit, co pro sebe v této oblasti
dělat (Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná)

Základy péče-využívání poloh. pomůcek, šetrná manipulace-fyzioterapeut, doporučí snadné úchopy, pomůcky
k polohování, jak šetrně oblékat, provádět osobní hygienu, apod. (fyzioterapeutka Mgr. Radana Kroutilová Nováková)
Výživa-výživový poradce, doporučí
optimální složení stravy, využití výživových doplňků a osobní doporučení z praxe (specialista na výživu Mgr. Monika
Chmelíková)
Speciální komunikace-základy komunikace s osobami se speciﬁckými
diagnózami - autistické děti, stařecká
demence, Alzheimerova choroba, apod.
(Mgr. Radana Kroutilová Nováková)
Aktivizační
techniky-aktivizování
osob a snažit se udržovat jejich schopnosti sebeobsluhy, aktivní vyplnění volného času (Mgr. R. Kroutilová Nováková)
Vyprovázení, paliativní péče-jak zvládat v rodině těžké období terminálních
fází života (Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná)
Legislativa, právní rámec, možnosti
profesionální pomoci-základní informace z práva a legislativy, informace o možnostech profesionální pomoci v oblasti
soc. služeb (Mgr. Tomáš Pavlíček)
Prevence a zvládání traumatu u dětí
- psycholog seznámí rodiče s možnými riziky poškození zdraví, jako je riziko emocionální, sociální a duchovní, deprivace,
frustrace, stres, morfologické a funkční
změny mozku, vývojové trauma apod.
(Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná)
2/ Práce na rozvoji osobnosti pečovatelů

IT - základy práce na PC - má zajistit oživení základních dovedností práce
na PC a eliminovat bariéry při vstupu
na pracovní trh (Mgr. Lubor Mára)
Komunikace - asertivní jednání,
umění komunikace, sebeprezentace
(Mgr. Jana Márová)
Finanční poradenství - základy ﬁnančního poradenství, eliminace ekonomických problémů v závislosti na snížení
příjmu domácnosti (Mgr. Eva Hrubošová)

KURZY ZDARMA
-

základy péče
výživa
speciální komunikace
aktivizační techniky
paliativní péče, vyprovázení
legislativa a právní rámec
sebemotivace
prevence syndromu vyhoření
prevence a zvládání tramatu u dětí
IT základy práce na PC
komunikace
ﬁnanční poradenství
bilanční diagnostika

dosavadního vzdělání, osobních a pracovních zkušeností a představ o dalším
profesním růstu, ovlivňovaném reálnými možnostmi na trhu práce. Jedná se
o dlouhodobý poradenský proces, kterému předchází komplexní zhodnocení
schopností a možností člověka vzhledem k jeho perspektivnímu uplatnění
v životě.
4/ Dvoudenní výjezdní
a WS po absolvování kurzů

setkání

Umožní setkání více účastníků projektu, výměnu zkušeností mezi jedn.
účastníky. Zároveň v rámci tohoto výjezdu proběhnou organizované aktivity:
Ergoterapie - léčba prací, seznámení s teorií, možnosti využití pro pečující
i pečované.

3/ Odborné konzultace formou
koučování a odborné poradenství formou bilanční diagnostiky

Workshop - využití ergoterapie v praxi, výroba papučí

Každý z CS má možnost po dobu zapojení do projektu využít 5 hodin konzultace s odborným poradcem.

Sebeprosazení - účastník se seznámí se základními pojmy - zdravé sebeprosazení, asertivita, sebepojetí,- aplikace formou různých cvičení

1. a 5. hodina konzultace bude zaměřena na vstupní a výstupní pohovor
s každým z účastníků.
Koučování - 3 hodiny mohou uplatnit účastníci kdykoliv po dobu zapojení do projektu (tzn. v průběhu jednoho
roku, kdy se budou účastnit kurzů). Pohovory budou zaměřeny na osobnostní
rozvoj účastníků, kde budou jednotliví
účastníci řešit své individuální problémy
(nemusí se týkat přímo pečování, koučování je o řešení jakéhokoli problému,
který účastník kurzu momentálně řeší)
(Mgr. Jiřina Králová)
Bilanční diagnostika - poradenská
činnost vedoucí k další orientaci klienta pro jeho profesní orientaci, vyplývající z hodnocení (bilancování) jeho

Muzikoterapie - tato ukázka jedné
z forem terapií - možnost si reálně vyzkoušet muzikoterapii v praxi - aplikace
vhodná jak pro pečující, tak o pečované
Individuální konzultace - účastníci setkání mohou na místě konzultovat
s přednášejícími nebo s odborným poradcem, který bude přítomen po celou
dobu výjezdu
Závěrečná evaluační zpráva účastníků - na tomto výjezdu účastníci vyplní
závěrečnou evaluační zprávu a závěrečný výstupní dotazník
Vzdělávací
kurzy,
poradenství,
koučování a pobyt na výjezdní setkání
jsou zcela zdarma. Na výjezdních setkání si účastníci hradí pouze stravu.
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Sobotní pohodové vstávání po deváté hodině ranní? To rozhodně nehrozí.
Místo toho nástup s východem slunce
v plné polní a pořádnou dávkou odhodlání. Seznamte se s místním military-airsoftovým týmem neboli CTR. Co že
to je CTR? Czech Troops Reenactment
je skupina čtrnácti mladých lidí zabývajících se napodobováním Armády
České republiky, a to se vším všudy.
Mnoho lidí se již setkalo s pojmem
airsoft. Věrné repliky zbraní střílející
plastové kuličky na vzdálenosti pár desítek metrů. Zní to jako celkem neškodná a zábavná aktivita pro děti, pravdou
ale je, že airsoftová zbraň ve špatných
rukou může způsobit vážná zranění.
Proto náš tým dodržuje přísná pravidla
bezpečnosti týkající se, jak používání
zbraní na předem vyhrazených místech,
tak i používání ochranných pomůcek
pro nás samotné. Je důležité zdůraznit, že náš tým se nezabývá obyčejným
airsoftem, ale napodobování armády
neboli military-airsoft či reenacting. To
znamená litry potu, nekonečné pochody
s velkou zátěží a hlavně hodiny a hodiny nacvičování. Někdo by si řekl, co se
dá trénovat na střílení jiných ozbrojených bláznů. Jde však o komplikované
strategie a postupy, které si každý člen
týmu musí uvědomit ve zlomku vteřiny.
Největší nátlak je směřován na velitele
družstva. Jakožto velitel je zodpovědný
za všechna rozhodnutí jak dobrá, tak
špatná. Každý člen družstva má svou
pozici od pátrače přes kulometčíka až
po doktora či spojaře.

Dobrovolná vojna?

Proč to děláme?
Proč někdo chodí hrát fotbal nebo
plave? Jednoduše je to druh sportu,
který nás baví. Má svá pravidla a stejně
jako u jiných týmových sportů je nejpodstatnější soudržnost kolektivu a týmová
práce. Díky společnému prožití všech
útrap během výcviku jsou mezi sebou
členové CTR více přátelé než spoluhráči.

Co všechno s sebou nosíme?
Balistická ochrana každého člena
se skládá z helmy a neprůstřelné vesty.
Na vestě má každý vlastní lékárničku,
včetně výbavy pro kompletní ošetření,
zásobníky, nůž a hromadu dalších věcí
podle pozice. Mezi další položky patří
batoh s věcmi na přežití 2-3 dnů. Do výzbroje týmu patří tolik známý vz.58, ale
také nový CZ805 BREN nebo kulomety
M249 a M60A3. Samozřejmostí jsou
chrániče kolen, ochrana zraku a kvalitní
kanady pro dlouhé pochody. Komunikace probíhá v utajení pomocí vysílaček
nebo neverbální cestou. V boji, kdy není
čas komunikovat rádiově, se rozkazy
předávají křikem. Ve ﬁnále nosíme kolem 25 kg zátěže. S takovou váhou se
už 15 km nezdá jako pohodová procházka po lese.

Takže pokud v místních
lesích potkáte skupinu
po zuby ozbrojených
vojáků, můžete si být jisti,
že jsme to my.
Dále nás můžete kontaktovat přes
facebookový proﬁl „Czech Troops Reenactment“ nebo na mail CzechTroopsReenactment@gmail.com. Budeme se
na vás těšit v dalším článku.
Matouš Truhlář

16

FL 2/2017

SENIOŘI

Šlápoty
Na konci prosince Šlápoty neporušují tradici a tak na Štěpána vyrážejí
opět do Býčích skal na opékání špekáčků mezi své kamarády turisty z blízkého okolí. Neuběhl ani týden, je Silvestr,
krásný slunečný ale mrazivý den a už vyrážíme zase do terénu. Naším cílem je
už tradičně Rusava. Dorážíme na chatu
Grůn, abychom poobědvali, ale je zde
narváno, tak zkoušíme štěstí u Bílého
koně, kde se nám daří urvat pár místeček. Po obědě a odpočinku nám nezbývá než se zvednout a vydat se na zpáteční cestu. Zdraví, šťastní a spokojení
se dostáváme v podvečerních hodinách
domů. Šlápoty přejí všem kamarádům
a turistům v roce 2017 hodně zdraví
a spoustu kilometrů.
M. J.

Předvánoční akce
Začátkem prosince se členové našeho klubu sešli na odpoledním posezení
se známou kapelou Návraty z Tlumačova, která mezi nás zavítala tentokrát
s vánočním programem.
Bylo to pěkné předvánoční odpoledne.
M. J.

Posezení
Na konci roku se členové klubu
důchodců opět setkávají na tradičním
silvestrovském posezení, kde nesmí
chybět hudba. Ve středu 28. prosince odpoledne se začínáme scházet
v našem Penzionu, kde nás vítá svými
melodiemi pan Cholasta, aby nás pěkně naladil. Na stolech plápolají svíčky
a je připraveno občerstvení - minerálky,

Občanské sdružení ROZRUCH pořádá

dne 25. 2. 2017

již VIII. ročník

VODĚNÍ MEDVĚDA VE FRYŠTÁKU

PROGRAM:
Sraz v 9 hodin v Dolní Vsi ul. Dolnoveská u domu č.p. 108 (p . Jiří Štefka)
ZAHÁJENÍ v 9.15
PŘEDÁNÍ NADVLÁDY nad městem v 10.30 - 11.00 h na náměstí Míru
UKONČENÍ kolem 15 hodin v Horní Vsi na točně
(spojení ulic Hornoveská, Formanská a Korábová)
TRASA PRŮVODU: ul. Dolnoveská – ul. Dr. Absolona - ul. 6. května – náměstí
Míru – ul. Komenského – ul. Drahová – ul. Hornoveská.

bílé a červené víno, brambůrky, tyčinky
a cukroví z vlastních zásob. I tentokrát
se podává večeře - řízek s bramborovým salátem. A potom se hrálo, zpívalo
a tančilo, čas rychle plynul a bylo potřeba v naší zábavě trochu zpestření a tak
přistupujeme k losování naší bohaté
tomboly. Bylo jí tolik, že téměř každý vyhrál alespoň jednu cenu. Byly to dárky
od našich sponzorů, kteří nás každým
rokem obdarují a samozřejmě i od města Fryštáku.
Chceme proto touto cestou všem
sponzorům poděkovat, protože bez jejich pomoci by žádná tombola nebyla.
A pak se opět hrálo, zpívalo a tančilo
a celý večer jsme se dobře bavili a jen
neradi jsme odcházeli domů. Přejeme
všem šťastný a veselý rok 2017.
Za výbor Klubu důchodců
M. J.

KLUB MAMINEK
Vlaštovky
Rády bychom za
rodinný klub Vlaštovky Fryšták
popřály nejen rodičům, kteří do klubu
pravidelně docházejí, ale také všem
našim příznivcům šťastný nový rok
2017, aby byl plný radosti a zdraví,
došlo ke splnění všech přání a očekávání a hodně sil k dotažení správných
věcí až do jejich konce.
Děkujeme maminkám s dětmi, že
jsou stále našimi věrnými příznivci
i potom, co děti klubíkovému hraní
odrostou. Zároveň v nás sílí jistota,
že nové děti s rodiči k nám vítají v pravidelných intervalech, díky doporučením “maminka mamince”, což je pro
nás největším oceněním.
Děkujeme městu Fryšták za podporu v loňském i předchozích letech
a všem spolupracovníkům za jejich
obětavost a laskavost, se kterou
s námi spolupracují. Bez vzájemné
podpory by to prostě nešlo!
M. Nutilová a R. Šafková
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci ÚNORU 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Innocenc Kolář
František Koutný
Marie Kršáková
Jarmila Miklová
Ludmila Pazderová
Jiřina Plšková
Marie Slováková
Anna Šimková
Jiří Švajda
Karel Velikovský
Vladislava Veselá
Stanislava Vyskupová
Pavel Zálešák
Jan Zelinka
Karol Žužič
ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření manželství – slaví
VÁCLAV a ZDENKA MLČÁKOVI
z Fryštáku.

Blahopřejeme!

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali za uspořádání krásného obřadu,
který se konal na fryštácké radnici 3.
12. 2016 u příležitosti oslavy naší zlaté
svatby.
Poděkování patří především matrikářce města paní Daně Konečné, která
celý obřad připravila, panu starostovi
Mgr. Lubomíru Doleželovi za vřelá slova
při slavnostním obřadu, paní učitelce
Mgr. Pavlíně Dračkové, která s dětmi ze
základní školy připravila pěkné kulturní
vystoupení, naší vnučce Radušce Bezděkové za recitaci a hudební doprovod
a také muzikantům z VDO Zlín.
Milada a Ladislav Hrubí

Vážení zákazníci,
s ohledem na svůj důchodový věk,
nebudu již akceptovat nařízení
o používání EET

a ke dni 28. 2. 2017
ukončím po 25 letech svou
činnost v Prodejně krmiv
a výroby klíčů
- Penzion Fryšták.
Rád bych tímto poděkoval
všem věrným zákazníkům
za přízeň, kterou prodejně
po uplynulé čtvrtstoletí věnovali.

OTAKAR HORA

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

Prodejna krmiv – Penzion Fryšták

HLEDÁM KE KOUPI BYT,
3+1 příp. 2+1, Fryšták.

KOUPÍM DŮM ve Fryštáku.
Tel.: 731 362 416

Tel.: 604 126 290

CENÍK INZERCE ve FL 2017

placená inzerce

Služba

18

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Inzerce ČB – A4
Inzerce ČB – A5
Inzerce ČB – A6
Inzerce ČB – A7

1 074
537
269
132

1 300
650
325
160

Inzerce barva – A4
Inzerce barva – A5
Inzerce barva – A6

1 653
826
413

2 000
1 000
500

Programy DISu, pozvánky na kulturní a sportovní akce ve
Fryštáku pořádané neziskovými organizacemi – do formátu A5 –
ZDARMA, formát A4 dle ceníku inzerce.
Názory, dojmy a zprávy z uskutečněných akcí – max. jedna
strana A4 i s fotem – ZDARMA.
Poděkování za účast při posledním rozloučení – ZDARMA.

FL 2/2017
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placená inzerce

placená inzerce

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

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

6%25'2%5292/1&++$6,Ëĭ)5<ğ7.
5RRQCDÈMÖYUDM@SQ@CHÈM¨

+$6,Ë6.
PLES

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

JSDQ¸RDJNM

Nabízíme také památečníí sklo!

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

K tanci a poslechu hraje skupina Kosovci.
9HĢNHUªSURWLSRĿ¢UQ®WXKªLWHNXWªSURVWĚHGN\
MVRXSĚLSUDYHQ\
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placená inzerce

e-mail
web

placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.

v sobotu dne 18. února 2017 od 20 hodin
URKDJTKSTQM¨GNCNLT9#5%QXĜSJ
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