Fryštácké l sty

Dne 6. května si připomínáme

72. výročí osvobození
našeho města.
Foto Pavel Nášel
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AEROBIK MV TEAM UTB

1. FISAFOVÝ
ZÁVOD SEZONY
2017

MV TEAM UTB
V III. VT se poprvé představila naše děvčata Emma Michlovská
a Ema Gábová. Emičky se sestavou
vybojovaly 1. místo. V kategorii 8–10
ženy si pak Emma Michlovská odváží
skvělé 2. místo.
V I. VT bojovalo i trio Karolína
Knedlová, Soﬁe Šimková, Veronika
Nováková, které získalo 1. místo.
Kája také cvíčí ve ﬁtnessu Minnie,
kde 8členný tým vybojoval 3. místo.
Z prvních závodů odvážíme za
náš klub MV Team Univerzity Tomáše
Bati šest zlatých, pět stříbrných a pět
bronzových.
mv

Všem děvčatům gratulujeme a držíme
palce v dalších závodech!
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RMF
č. R 04/2017/VII z 15. 3. 2017
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, Okresní výbor
ve Zlíně, na částečné krytí nákladů
na ﬁnancování vzpomínkových setkání
a činnosti sekretariátu a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem
Fryšták, a Českým svazem bojovníků
za svobodu, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Spolku přátel hradu Lukova, za účelem dokončení
prací východní hradby dolního hradu
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Fryšták, a Spolkem přátel hradu Lukova,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
RMF jménem města Fryštáku schvaluje převzetí záštity nad akcí „Dětský
jarní bazárek ve Fryštáku“, kterou organizačně zaštiťuje občanské sdružení
VĚNĚČEK při Mateřské škole Fryšták,
a souhlasí s poskytnutím částky ve výši
5.000 Kč na organizaci této akce konané dne 20. – 23. 3. 2017 (úhrada nákladů na nájem).
RMF s odkazem na elektronicky doručenou zprávu (e-mail ze dne 15. 3.
2017) bere na vědomí požadavek P. Kozojeda ve věci jeho žádosti o pronájem
prostor sloužících k podnikání v Domě
s byty pro důchodce Fryšták a ukládá
Ing. P. Dohnalovi prověřit případný rozsah úprav včetně vyjádření předpokládaných nákladů a současně mu ukládá
prověřit alternativy využití těchto prostor pro město Fryšták.
RMF bere na vědomí doporučení
Stavební komise při RMF ve věci žádosti Salesiánské provincie Praha, o směnu pozemku ve vlastnictví žadatele
p. č. 1371/1 - lesní pozemek, o výměře
3585 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za pozemek ve vlastnictví města p. č.
595/1 – zahrada, o výměře 308 m², k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, a ukládá ESO
zajištění ceny v místě a čase obvyklé
u předmětných pozemků.
RMF schvaluje žadateli L. Gerychové, Fryšták, úlevu na nájemném ve výši
trojnásobku měsíčního nájemného pro
měsíce duben, květen a červen roku
2017, s povinností úhrady nákladů
za služby, a pověřuje Ing. Michala Jaška, vedoucího ESO, zajištěním úkonů
k provedení úlevy na nájemném.
RMF bere na vědomí žádost A. Mezírky, Zlín, ve věci snížení ceny za od-

prodej drobného hmotného investičního
majetku – 6 ks skříňka malá dveřová,
za navrženou cenu 130,- Kč/1ks nábytku, tj. celkem 780,- Kč, neschvaluje snížení ceny za odprodej výše uvedeného
nábytku a v návaznosti na výše uvedené ruší své usnesení č. U R 25/2016/
VII/08 ze dne 13. 12. 2016.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030035829/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Fryšták, p. Dlabaja,
kabel. přípojka NN“, umístěná na části
měst. pozemku p. č. 83 – ost. plocha,
ost. komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 4.700 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sociálním službám pro osoby
se zdravotním postižením, p. o., pro
rok 2017 ve výši 12.000 Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Fryšták,
a Sociálními službami pro osoby se
zdravotním postižením, p. o., za účelem
pokrytí částečných nákladů na provoz
s podmínkou publikace článku o svých
službách do Fryštáckých listů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Středisku rané péče SPRP,
pobočka Olomouc, pro rok 2017 ve výši
3.000 Kč a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru mezi městem Fryšták, a Střediskem rané péče
SPRP, pobočka Olomouc, za účelem
pokrytí částečných nákladů na provoz
s podmínkou publikace článku o svých
službách do Fryštáckých listů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Centru pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o. p. s., pro rok 2017
ve výši 10.000 Kč a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
mezi městem Fryšták, a Centrem pro
zdravotně postižené Zlínského kraje, o.
p. s., za účelem pokrytí částečných nákladů na provoz s podmínkou publikace
článku o svých službách do Fryštáckých
listů, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sociálním službám města
Kroměříže, p. o., pro rok 2017 ve výši
2.000,- Kč a schvaluje uzavření smlou-

vy o poskytnutí peněžitého daru mezi
městem Fryšták, a Sociálními službami města Kroměříže, p. o., za účelem
pokrytí částečných nákladů na provoz
s podmínkou publikace článku o svých
službách do Fryštáckých listů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RMF bere na vědomí výzvu Dětského centra Zlín, p. o., ve věci sdělení
potřebnosti využití nově připravovaných služeb Krizové pomoci a pověřuje
místostarostu Mgr. L. Sovadinu jednat
ve věci zjištění potencionálního zájmu
o tuto službu (zjištění informací).
ÚKOL: Ukládá pí G. Najmanové zadat dva znalecké posudky (u obou křížů
na Lukovském, i na „Dobšáku“ směrem na Zlín) pro zjištění hodnoty majetku a zaměření skutečné polohy křížku
na „Dobšáku“ směrem na Zlín.
RMF souhlasí s organizací pietního
aktu při příležitosti 72. výročí osvobození města Fryštáku a souhlasí v rámci tohoto aktu s průjezdem vojenské kolony
(ukázka historické techniky, slavnostní
nástup na náměstí k osvobození obce,
výstava historické techniky a zbraní, předvedení koní apod.) a souhlasí
s úhradou nákladů na materiálně technické zabezpečení akce včetně občerstvení účinkujících (do 12 tis. Kč).
RMF schvaluje znění zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku ,,Fryšták
– Regenerace hřbitova Fryšták“.
RMF jmenuje členy/náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zajištění dodavatele zakázky
,,Fryšták – Regenerace hřbitova Fryšták“ ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. M.
Kasala, Ing. J. Košák / Mgr. L. Sovadina, Ing. P. Gálík / Ing. arch. J. Kudělka,
Ing. K. Zlámalík / Mgr. P. Pagáč, Ing. R.
Ševčík / P. Ševčík.
RMF jmenuje členy komise pro otevírání obálek ve věci zajištění dodavatele
zakázky ,,Fryšták – Regenerace hřbitova Fryšták“ ve složení: Mgr. L. Sovadina, Ing. P. Dohnal, Ing. M. Kasala.
RMF bere na vědomí Zprávu o stížnostech a peticích za rok 2016 dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
v platném znění.
RMF bere na vědomí Výroční zprávu
Městského úřadu ve Fryštáku za rok
2016 dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění.
RMF nereﬂektuje na nabídku p. Tibora Skalky na zapojení MF do projektu
vydání knihy „Zlínsko z nebe“.

2|3

ZPRÁV Y Z RADN IC E

RMF doporučuje ZMF schválit rekonstrukci objektu sociálního zařízení Šenk
- Horní Ves č. p. 391, nacházející na pozemcích p. č. 957/2 a 957/4 a 957/5,
k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a to v rozsahu:
– doplnění stávajících rozvodů vzduchu rekuperační jednotkou
– vyspravení stávajících vnějších
i vnitřních prasklin objektu, s podmínkou sledování prasklin po období nejméně 2 let
– provedení rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení objektu (nefunkční odpady, vytvoření předstěny před
obv. stěnou pro zesílení konstrukce)
RMF ve věci žádosti S. Doležala,
Fryšták, ve věci odkupu pozemku p. č.
396, k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, ukládá G. Najmanové projednat se žadatelem možnost prodeje pozemků p. č. 395/2 a části 396, oba k.ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
RMF s odkazem na doporučení Stavební komise při RMF doporučuje ZMF
schválit ve věci dispozičního řešení
lokalit BI 23 a BI 24 realizaci varianty
A1, zpracované Ing. arch. J. Kunetkem
v rámci předložené architektonické
zastavovací studie – ul. Parková (únor
2017).
– RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit vyjádření stavebního úřadu.
– RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi oslovit majitele pozemků v lokalitě BI 24
ve věci možného odkupu předmětných
pozemků dotčených možnou výstavbou
RD.

RMF ve věci řešení zádveří Mateřské
školy ve Fryštáku schvaluje zpracování
variantního architektonického řešení
zádveří minimálně od tří architektů,
přičemž předmětem studie je řešení
prostoru od vstupní branky po fasádu
a vlastní vstup do objektu.
RMF ve věci projektové dokumentace na bytový dům zpracovanou ﬁrmou
FORMICA, s.r.o., Zlín, ze září 2016 ukládá zajistit:
– stanovisko Ing. arch. Bergmana
z pohledu urbanistického a s ohledem
na porovnání s původně předloženou
dokumentací.
– stanovisko právníka z pohledu
platného územního plánu města a aktuální obecně platné legislativy.
RMF souhlasí s opravou povrchu
místní kom. na ul. I. Stuchlého v úseku
od objektu fary po její vyústění na komunikaci II/490 a ukládá Ing. P. Dohnalovi projednat záměr s dotčenými orgány, variantu v provedení komunikace
i chodníku v jednotném proﬁlu.
RMF bere na vědomí zápis z jednání IT komise ze dne 6. 3. 2017, odmítá
předložený výstup z této komise a vyslovuje nespokojenost s činností komise.
RMF ukládá Bc. I. Plškové zpracovat
návrh zadávací dokumentace na pořízení oﬁciálních webových stránek města
Fryštáku (podoba, funkcionality, interaktivita).
RMF bere na vědomí informace starosty a místostarosty o jednání s občany v rámci akce Setkání se seniory ze
dne 13. 3. 2017 a ukládá:

- kanceláři starosty zpracovat výzvu
vedení Domu Ignáce Stuchlého ve věci
zajištění nočního klidu v celém areálu
tohoto zařízení včetně výzvy, aby klienti
nepřelézali plot a neoprávněně nevstupovali na sousední nemovitosti,
- Ing. P. Dohnalovi zajistit cenovou
nabídku ve věci opravy dlážděného povrchu v lokalitě Potoky u sousoší,
- Ing. P. Dohnalovi prověřit možnost
ořezu tújí vedle hřbitova,
- Ing. P. Dohnalovi zajistit instalaci
vyšších židlí (křesel) do čekáren obvodních lékařů,
- Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit
podklady pro majetkoprávní vypořádání
pozemků v rámci realizace autobusových zálivů a zastávek na Vítové (hlavní
silnice do Lukova) – paní Michálková,
- Ing. P. Dohnalovi zajistit stanovisko dotčených orgánů k možnosti zřízení
jednosměrného provozu na ul. Osvobození I – V.
RMF doporučuje ZMF navýšení částky místního poplatku za užívání veřejného prostranství z 20 Kč na 50 Kč/m²/
den a schválit novou příslušnou obecně
závaznou vyhlášku.
RMF jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu, pro realizaci zakázky malého
rozsahu na akci „Úklid v prostorách
města Fryštáku“ ve složení: Ing. P. Dohnal/Mgr. L. Doležel, Bc. V. Kalafutová/G. Najmanová, Mgr. P. Nášel/Ing. M.
Kasala, Mgr. L. Sovadina/Ing. P. Gálík,
L. Eliášová, DiS./Ing. M. Mynaříková.

STEJNÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY
Na třetím ZMF byl zastupiteli schválen vnitřní předpis „Zásady zpracování
a vydávání městského periodika Fryštácké listy“, který stanovuje všem bez rozdílu jasná pravidla, kompetence a odpovědnost pro vydavatele, redaktora, tiskovou
komisi a přispěvovatele do FL. Věřím, že v brzké době se Fryštačané budou moci
s tímto dokumentem seznámit v celém rozsahu na městském webu.
Tisková komise se bude moci vyjadřovat například ke graﬁcké podobě FL, navrhovat témata ke zpracování či nově kontrolovat dodržování pravidel zmíněného
předpisu. Zásady dále jasně vymezují odpovědnost a kompetence redaktora, popisují, jak má probíhat příjem a zveřejňování příspěvků a jak postupovat v případě
nezveřejnění příspěvku.
Zásady dle mého názoru přispějí k zpřehlednění a zklidnění vydávání FL. Byly
vypracovány členy tiskové komise pod vedením jejího předsedy Pavla Nášela
a schváleny téměř všemi zastupiteli. Přispíváte-li do FL, určitě doporučuji na tyto
zásady mrknout.
U Z 03/2017/VII/15 • ZMF schvaluje vnitřní předpis města Fryštáku „Zásady
zpracování a vydávání městského periodika Fryštácké listy“, který po vypracování
a schválení tiskovou komisí předložil předseda Mgr. P. Nášel.
Pro: 13 Proti: 1 (Mgr. L. Doležel) Zdržel se: 1 (Mgr. L. Sovadina)
(Text je převzatý z Facebookového proﬁlu Tomáš Černý - zastupitel z Fryštáku)

TJ FRYŠTÁK, oddíl volejbalu,
Vás srdečně zve na
12. ročník turnaje OSVOBOZENÍ
ve volejbale smíšených družstev
O pohár starosty města Fryštáku.
Sobota 13. 5. 2017 od 9 hodin
ve Fryštáku u sokolovny
na hřištích sportovního areálu.
Prezence mezi 8-8.30 hodin,
losování v 8.45 hodin.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

V průběhu října 2016 jsem vyvolal
pracovní jednání Zastupitelstva města
Fryštáku ohledně cyklostezek. Tomuto
jednání předcházela z mé strany důkladná příprava podkladů, a mapových
vizualizací. Pomocí promítací techniky
jsem modeloval situace v mapových
podkladech (80 slajdů). I díky tomu zastupitelé dospěli k závěru, že nová krátká cyklostezka, pomocí které se cyklisti
v budoucnu vyhnou jízdě po dálničním
přivaděči, opravdu nemůže vyústit
na fryštácké benzince, protože představuje pro cyklisty velké dopravní riziko.

SEDM MÝTŮ O CYKLOSTEZCE DO ZLÍNA
po roce a sedmi měsících
Zastupitelům jsem odůvodnil své
názory, reagoval na všechny dotazy. Věnoval jsem se tématu Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje, tedy dokumentu, který speciﬁkuje parametry, jejichž
naplnění je podmínkou schválení projektu D 49 v procesu stavebně územního řízení.
Znění usnesení Zastupitelstva města Fryštáku (dále ZMF), které bylo zveřejněno ve Fryštáckých listech v prosinci 2016:
U Z 08/2016/VII/11b)
ZMF souhlasí s dokumentací pro
územní rozhodnutí na akci „Dálnice
D49, stavba 4902.1 Fryšták – Lípa, 1.
etapa, vypracovanou v srpnu 2016 projekční a inženýrskou kanceláří VIAPONT,
s.r.o., Brno, zpracovanou pro investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to
za splnění těchto předpokladů:
- souhlasí s převodem stávající silnice II/490 v úseku od odpojení z přeložené II/490 u Fryštáku po napojení
do okružní křižovatky Kostelec (včetně
mostu nad D49 a úseku zachované vozovky stávající II/490 v blízkosti ČSPH
Fryšták) do majetku města Fryštáku,
a to v dopravním režimu veřejně přístupné účelové komunikace
- požaduje dopracování návrhu bezpečného vyústění severní části cyklistické stezky, tj. vyústění mimo frekventovaný provoz přeložky silnice II/490
a navazující komunikace na Zlínské ul.
Ve Fryštáku do přilehlého sportovního
komplexu (fotbalové- ho hřiště Fryšták),
či na jinou, pro provoz chodců bezpečnou zónu), jde o prodloužení cyklotrasy
Zlín – Fryšták na stávající komunikaci
v úseku od ČSPH Fryšták k sportovně
– relaxační- mu areálu FC Fryšták, z.s.
- požaduje spuštění provozu v úseku
dálnice D49, stavba 4902.1 Fryšták –

Lípa, 1. etapa, současně s uvedením
do provozu D4901, úsek Hulín – Fryšták“
Usnesení jsem považoval za úspěch
roku 2016. Z čiré zvědavosti, v březnu
roku 2017, jsem napsal článek určený
Ing. Dohnalovi, s dotazem, jak se věci
vyvíjejí. V pondělí 3. 4. jsem si přečetl odpověď a měl jsem z ní radost až
do pátku 7. 4. (plné čtyři dny). Ten den
jsem totiž navštívil zlínskou pobočku
ŘSD. Tam jsem si prohlédl aktuální
verzi mapových podkladů, se kterými
ŘSD vstupuje do územního řízení. Zarazilo mě, že cyklostezka ústí do stejného
místa, jako v říjnu 2016. Zeptal jsem
se, proč nebylo vyhověno připomínce
fryštáckého zastupitelstva. Dostal jsem
odpověď, že o žádném takovém požadavku neví.
Pokud má ŘSD dopracovat POŽADAVEK bezpečného vyústění severní části cyklistické stezky, MUSÍ SE
TENTO POŽADAVEK ŘSD OZNÁMIT
A KOMPETENTNĚ PROJEDNAT.
Bohužel celá záležitost podléhá termínu. ŘSD vstupuje do územního řízení.
Čas, kdy se mohl Fryšták jednoduše
domluvit, vypršel. Jak jsem zjistil, pro
ŘSD by nebyl problém požadavek ZMF
technicky vyřešit. Stačilo správně argumentovat Zásadami územního rozvoje
Zlínského kraje.
Jak je možné, že ŘSD o ničem neví?
Jak je možné, že nebyly projednány
s ŘSD věci v úplném smyslu usnesení
Zastupitelstva města Fryštáku?
Možná někomu připadne, že píšu
o bezvýznamném detailu. Nikoliv. Upozorňuji na dopravní ohrožení cyklistů.
Exit D 49 Fryšták (i ten provizorní) se
stane hlavním přivaděčem přespolních
návštěvníků ZOO Lešná. Doprava kolem
fryštáckého fotbalového hřiště zhoust-

Komentář k obrázku:
Fryštáckou cyklostezku,
o aktuální délce 160 m,
zobrazuje zvyrazněná plocha.
Zdroj Informace:
ŘSD Zlín ze dne 7. 4. 2017
ne. Projedou tudy i stovky aut denně.
Vzroste riziko střetu cyklisty či chodce
s vozidly. Fronta aut na Lešnou bude
pokračovat po Štípské silnici, III/4915,
přes zbrusu nový most pro silniční vozidla. Zdá se mi nepravděpodobné, že
cestu III/4915, s novým silničním mostem, a částečně novým tělesem silnice
pro silniční vozidla, Fryšták povolí pouze
pro cyklisty a chodce. Tomu neodpovídá
mapová situace. Je třeba začít řešit nezávislou cyklostezku v této lokalitě. Pro
ŘSD to není technicky neřešitelné. Někdo musí jen požadovat naplnění Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje. Kdo
to bude iniciovat? Před rokem a sedmi
měsíci jsem navrhl řešení. Marně. Nabídl jsem vedení radnice svoji bezúplatnou pomoc. Marně. Prezentoval jsem
názory před zastupiteli a docílil jsem
schválení veřejně prospěšného usnesení. Marně. Před tím jsem x let mluvil o rozvoji cyklostezek ve stranickém
výboru a na schůzích. Získal podporu
a doporučení. Marně.
Projektová činnost D 49 běží, čas
určený k podnětům je omezený. Tyto
limity nikdo ve Fryštáku nekontroluje,
nevnímá. Má ještě smysl něco dělat?
Neexistuje nějaká efektivnější cesta
k výsledku, než psát do Fryštáckých listů tyto zbytečné, možná už pro někoho
směšné články? Mohly by problém vyřešit i ty politické strany, které využívají
příslib rozvoje cyklistické infrastruktury
jako bod svých volebních programů?
Zájem občanů o řešení této problematiky je intenzivní.
Mgr. Roman Lauterkranc
10. 4. 2017
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ZPRÁV Y Z RADN IC E

KONTROLA TOKŮ VE FRYŠTÁKU
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že se blíží
splatnost místního poplatku za komunální odpad na rok 2017. Tento
poplatek je splatný k 30. dubnu t. r.
Připomínáme, že nebudou-li poplatky
zaplaceny včas nebo ve správné výši,
vyměří poplatníkovi Městský úřad
Fryšták poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků
může Městský úřad ve Fryštáku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení
je příslušenstvím poplatku. Poté je
pohledávka předána exekutorskému
úřadu.
Úhradu poplatku lze provést
hotově v pokladně města v PO
a ST v době 7.00–11.30 a 12.00–
17.00 hod. nebo bezhotovostním
převodem s příslušným variabilním
symbolem uvedeným na zaslané
složence na účet KB Zlín 1079557760227/0100.
Toto upozornění se týká také majitelů psů, kteří dosud neuhradili svůj
poplatek za psa, a který byl již splatný
k 28. únoru 2017. V současné době
evidujeme stále ještě asi 20 neuhrazených poplatků za psa. Ve vlastním
zájmu si proto prověřte své záznamy
o uhrazení vašich poplatků.
Dotazy na uhrazené či neuhrazené
platby za poplatky směřujte, prosím,
na e-mail i.plskova@frystak.cz.
Iva Plšková, MěÚ Fryšták
ODEČTY VODOMĚRŮ
Informujeme občany, že až do 17.
května bude pracovník společnosti
Moravská vodárenská provádět ve
Fryštáku odečty domovních vodoměrů. Žádáme proto odběratele, kteří
nebudou v době odečtu přítomni,
aby zanechali zapsaný konečný stav
vodoměru na viditelném místě. Rovněž upozorňujeme, že pracovníci Moravské vodárenské nevybírají žádné
platby v hotovosti a totožnost je možno ověřit si vyžádáním jejich služebního průkazu. Děkujeme za pochopení.

Město Fryšták v souladu s ustanovením § 72 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (povinnost obcí), provedlo v měsíci březnu 2017
za účasti zástupců správců toků ve městě Fryšták kontrolní prohlídku vodních toků.
Během prohlídky bylo zjištěno, že
koryto vodního toku Hornoveský potok
je značně zaneseno travními porosty
a rákosím, boční části koryta jsou porušeny a měly by být nahrazeny novými
kamennými prvky. Důležitým prvkem
pro obnovu koryta toku Hornoveského
potoka je vyřešení vlastnictví pozemků
nacházejících se pod korytem. Lesy ČR,
s. p., sdělily, že po dokončení majetkoprávních vztahů (i s městem Fryšták)
zahájí přípravu obnovy koryta a jeho
částí a po skončení projektování a výběrového řízení (což představuje časový
horizont 1 a ½ roku) zahájí postupnou
obnovu celého toku v místě pod přehradou v Horní Vsi až po vodárenský objekt
v Dolní Vsi u přehrady, a celkové předpokládané náklady přesáhnou částku
8 mil Kč. V případě, kdy by v některých
místech toku (především v Dolní Vsi)
došlo k havarijní situaci na toku, bude
samozřejmě správce okamžitě reagovat
na potřebu oprav.
Prohlídkou toků bylo dále zjištěno,
že v lokalitě Fryšták, kde se nachází
bezejmenný pravostranný přítok Hornoveského potoka (Trůdné) s levostran-

Ad: 7 mýtů...
Přeji Vám dobrý den. Je mi celkem
jedno, ale i mým kamarádům cyklistům
a to nejen Fryštačanům, ale třeba i borcům z Lukova, Zlína, Holešova zda bude
či nebude Fryšták napojen na síť cyklotras, cyklostezek. Jestliže tyhle komunikace přilákají do Fryštáku více turistů,
rodin s dětmi, starší generace se nebude provozu na cestách bát, tak to asi
bude fajn, bude to něco stát, tak hlavně využít ty dotace, jak upozorňuje pan
Lauterkranc. Ten se asi stal mluvčím
těch sportovně založených Fryštačanů.
Bohužel nejsme napojeni na cyklostezky, tak sedíme doma a čekáme, až nám
někdo za nemalý peníz zpevní či vyasfaltuje kus cesty za humnama, mezi
Vylantama a Žabárnou, do Zlína budeme jezdit přes Lešnou ....Pane Lauterkranc, přes dvacet let jezdím na kole,
ať do práce, za sportem, s děckama
na výlety, v zimě, v létě prostě pořád
a nikdy jsem neřešil, kama a jak. Kdo
chce jezdit ten jezdí a neřeší jestli jede
okrskama, lesem, polem, nebo po cyklotrase....
Martin Švajda

ným přítokem Doleček (v místě ulice
Kvapilova) není ze strany vlastníků pozemků dodržován zákon č. 254/2001
Sb., o vodách, v platném znění. Zákon
o vodách č. 254/2001 Sb. v ustanovení § 50 - Povinnosti vlastníků pozemků,
na nichž se nacházejí koryta vodních
toků, písmeno b) ukládá, že vlastníci
pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni udržovat
břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku
vody, odstraňovat překážky a cizorodé
předměty ve vodním toku, s výjimkou
nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů,
zvláštní odbornou způsobilost nebo
použití speciální techniky. V této části
koryta se nacházejí náletové dřeviny,
které brání bezproblémovému průtoku
vody v korytě.
Dovolujeme si na závěr požádat občany (především v místní části Lukovské), kteří mají své nemovitosti v blízkosti koryt přírodních či regulovaných
toků, aby neumisťovali na vodní toky
„překážky“ v podobě dřevěných lávek,
přepadů a jiných zařízení (oplocení
apod.) a neznemožňovali tím plynulý
odtok vody nejen při povodních, a také
nevysazovali v blízkosti koryta stromy.
Pokud z důvodů vstupu na nemovitost nebo obhospodařování polností
přistoupíte k umístění lávky přes koryto
toku, zajistěte její uchycení tak, aby při
zvýšení hladiny vody v toku nedošlo k jejímu odtržení a odplavení. Uvolněná lávka či jiné zařízení může způsobit ucpání
problematických částí toků a následné
vylití nashromážděné vody z koryta.
Situace s povodněmi je v posledních 10 letech velice intenzivní a je třeba přistupovat k zachovávání koryt toků
s odpovědností sobě vlastní.
G. Najmanová
referentka správy majetku

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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S O C I Á LN Í S LU ŽBY – I N F O R M AC E

CZP – CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.
Sociální služby Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje o. p. s., které
mohou lidé využít
Z hlediska dopravní dostupnosti jsou z Fryštáku samozřejmě nejblíže sociální
služby ve Zlíně, nic ovšem nebrání využít kteroukoli z registrovaných sociálních služeb naší organizace:
• Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením ve Zlíně,
Kroměříži, Uherském Hradišti či ve Vsetíně
• Sociálně aktivizační služby pro lidi s postižením sluchu ve Zlíně
• Tlumočnická služba (tlumočení do znakového jazyka)
• Prostřednictvím pracovišť organizace lze rovněž řešit euroklíč.
Na odborné sociální poradny se lidé obracejí s širokou škálou problémů, které
jsou se zdravotním postižením spojeny. Například situace, když se někdo ocitne
v roli člověka se zdravotním postižením (čerstvá zkušenost) a nemá zcela konkrétní
představu co vše a kde musí či může zajistit.
Speciﬁcká odborná poradna ve Zlíně (na ul. Školní) je více zaměřena na podporu
lidí se ztrátou sluchu. To znamená, že podporu k řešení svých problémů zde najde
také člověk, který se dorozumívá znakovým jazykem a dále zde funguje technická
podpora pro lidi, kteří užívají kompenzační pomůcky související se ztrátou sluchu
(především naslouchadla apod.)
Otázku problematiky inkluze lidí komunikujících vlastním jazykem (znakový jazyk)
do společnosti řeší další sociální služby organizace, kterými jsou jak tlumočnická
služba, tak sociálně aktivizační služba.
Speciﬁcká problematika lidí s výraznější ztrátou sluchu vystoupí, uvědomíme-li
si, že jako jednotlivci prakticky nemají příležitost k rozhovoru o běžných životních
situacích / problémech kdekoli v obecné společnosti. To je mimo jiné příčinou velmi
silné sociální vazby na komunitu podobných lidí, respektive opakovaných vazeb na
lidi ovládající jejich způsob komunikace.
Kromě osobního jednání lze řadu věcí řešit např. e-mailovou komunikací či telefonicky.

KONTAKTY:
Odborné sociální poradenství pro
osoby se zdravotním postižením
• Oskol 3192, 767 01 Kroměříž
tel.: 777 005 912
• Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
tel.: 777 005 948
• Palackého nám. 293,
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 777 005 912
• Gahurova 5265, 760 01 Zlín
Školní 492, 760 01 Zlín
tel.: 777 005 421, 575 570 600
777 005 302, 577 012 483
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením - Sociálně aktivizační
služby pro lidi s postižením sluchu
- Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o. p. s.
• Burešov 4886, 760 01 Zlín
tel.: 577 012 483
Tlumočnické služby - Centrum
pro zdravotně postižené Zlínského
kraje, o. p. s.
• Školní 492, 760 01 Zlín
tel.: 577 012 483, 777 005 971
608 883 233
Podrobnější informace naleznete na
www.czp-zk.cz

TERÉNNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA ZLÍN pro rodiny s dětmi
Vážený pane starosto,
nabízíme bezplatnou pomoc pro občany Vaší obce, která spadá do naší působnosti. Níže je uveden výčet oblastí,
v nichž jsme schopni pomoc poskytovat. Cílovou skupinou mohou být sociálně slabé rodiny, matky samoživitelky,
těhotné ženy nebo osoby pečující o dítě
do 18 let. V příloze naleznete příběh
maminky, která využila našich služeb,
pro zvýšení informovanosti o nabízené
službě Vás laskavě žádáme o jeho zveřejnění ve Vašich obecních listech.
Naše služba nazývaná Terénní asistenční služba, je zavedená již osmý rok
ve Zlíně a obcích spadajících do ORP
Zlín. Jsme registrovanou službou pod
hlavičkou organizace Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi o.p.s.
Pracovníci Terénní asistenční služby navštěvují rodiny přímo v jejich domácnostech, pomáhají jim při řešení
složitých životních situací, které nejsou
schopni zvládnout vlastními silami. Cílem je vytvoření bezpečného prostředí

pro děti, aby vyrůstaly ve zdravé a spokojené rodině.
Pomoc spočívá ve vzájemné spolupráci, společném hledání řešení, praktickém vedení, nebo doprovodu při každodenních činnostech. V roce 2016
Terénní asistenční služba ve Zlíně a
okolních obcích pomohla 122 rodinám.
Terénní asistenční služba pomáhá
v těchto oblastech:
sestavení rodinného rozpočtu a pomoc
s hospodařením s penězi
pomoc s hledáním bydlení či zaměstnání
poradenství v oblasti výchovy dětí
pomoc při jednání se školou a učiteli
pomoc s přípravou na vyučování
nácvik výchovného vedení dětí
hledání kroužků pro děti a akcí, které
jsou cenově dostupné nebo zdarma
pomoc a podpora vztahů v rodině
doprovody k lékařům či k jiným odborníkům
pomoc s řešením dluhů

pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech, doprovod k soudu
pomoc při komunikaci a jednání např. s
energetickými závody, mobilními operátory, dopravním podnikem…
pomoc při sepisování soudních návrhů,
žádostí a jiných písemností
předání dalších potřebných kontaktů
pomoc v dalších oblastech dle potřeb
konkrétní rodiny
Pro více informací navštivte naše webové stránky nebo facebook:
http://www.azylovydum.cz/asistencni_
sluzba/tas_zlin
www.facebook.com/azylovydum
Děkuji za ochotu s pozdravem
Mgr. Odeta SAMOHÝLOVÁ
vedoucí Terénní asistenční služby Zlín
nám. T.G. Masaryka 588, 760 01 Zlín
tel: 734 366 223
e-mail:
odeta.samohylova@azylovydum.cz

„Je to za mnou a já jsem ráda, bez
pomoci bych to ale nezvládla,“ sděluje
maminka Marie (34 let), když vzpomíná
na období před 2 lety v rozhovoru s vedoucí Terénní asistenční služby ve Zlíně.
Na otázku co bylo tak těžké, se žena
rozhovořila o situaci před dvěma lety:
„Zůstala jsem sama s téměř čtyřletou
dcerou. Přítel s námi bydlel, ale hodně
hrál automaty a všechny peníze prohrával. Neměli jsme na jídlo, dlužili jsme na
bydlení, dluhy jsme měli skoro všude.
Situace byla zoufalá, já jsem to taky těžce nesla…,“ odmlčela se paní Marie. Po
krátkém nadechnutí pokračovala o tom,
jak se snažila situaci řešit: „Vyhledala

jsem pomoc u rodiny, azyl mi ale poskytli jen na chvíli, s dluhy nechtěli mít nic
společného a bylo nás tam moc. Když
jsem se zmínila známé, jak to u nás vypadá, řekla mi o pomoci terénní sociální
pracovnice a tak jsem se na ně obrátila.“ Dále jsme hovořily o tom, v čem spočívala pomoc Terénní asistenční služby:
„Paní mi pomohla najít bydlení pro mě
a dceru a vyřídit dávky, na které jsem
měla nárok, potom jsem díky její pomoci
našla místo v mateřské škole pro dceru.
Také mi pomáhala najít práci. Dlouho trvalo, než jsem si našla práci jen na ranní
směnu, abych mohla dceru vyzvedávat
ze školky. Taky jsme řešily výživné od

otce na dceru. Teď mě čeká soud ohledně mých dluhů, které mám z minulosti.“
Na otázku, jak nyní hodnotí spolupráci
s Terénní asistenční službou, odpovídá:
„Měla jsem někoho, kdo se mnou šel v
mých problémech, neodsuzoval mě a byl
ochotný a schopný mi pomoci.“
Terénní asistenční služba (TAS) je
bezplatně poskytována rodinám s dětmi
do 18 let ve Zlíně a přilehlých obcích.
Spolupracuje s magistrátem města Zlína.
V případě potřeby kontaktujte Mgr.
Odetu Samohýlovou v pracovních dnech
mezi 7-19 hod. na tel.: 734 366 223
nebo na e-mail: Odeta.samohylova@azylovydum.cz.

Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž
tel.: 573 500 762
e-mail: kluckova@sskm.cz
www.sskm.cz
Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují
podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj
jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému
setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory
a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.
Poskytování sociálních služeb vychází z principů sociální politiky naší země. Jeden z nich deﬁnuje princip subsidiarity, který v případě vzniku nepříznivé sociální
situace hovoří o třech postupech pro její řešení:
• člověk si má nejdříve pomoci s řešením nepříznivé sociální situace sám,
• pokud toho není z vážných důvodů schopen, má mu situaci pomoci řešit rodina,
• a pokud není jiná možnost, přichází na pomoc stát, potažmo v případě sociálních služeb je to podpora, pomoc ze strany sociálních služeb.
Sociální služby jsou poskytovány na základě vzájemné smlouvy uzavřené mezi
nimi a klientem sociální služby. Samotnému uzavření smlouvy předchází požadavek
ze strany budoucího klienta, tedy žadatele o sociální službu.
Podmínkou pro možné přijetí do služeb poskytovanými Sociálními službami města Kroměříže je podání žádosti ze strany žadatele, její vyplnění a doručení do sociální služby. Jako vhodné se jeví seznámení se s nabízenými službami, jelikož
služby jsou určeny konkrétní cílové skupině osob. Doporučujeme proto seznámení
se s nabízenými sociálními službami na webových stránkách služeb: www.sskm.cz
nebo si zajít do konkrétní vybrané sociální služby a nechat si poradit od sociálních
pracovníků, kteří všem ochotně poskytnou základní sociální poradenství.
Sociální služby města Kroměříže poskytují několik druhů sociálních služeb:
• ambulantní služby – denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
• terénní služby – podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením
• pobytové služby
• pro seniory – domovy pro seniory
• pro osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí – domovy se
zvláštním režimem
• pro osoby se zdravotním postižením – domov pro osoby se zdravotním
postižením, odlehčovací služby
Cílem Sociálních služeb města Kroměříže je poskytovat komplexní systém služeb, který vychází z potřeb občanů. Je tedy více než pravděpodobné, že tento komplex se vyvíjí a mění dle aktuální potřeby osob nacházejících se v nepříznivé sociální
situaci, kterou jim pomůže vyřešit zajištění sociálních služeb.

Poděkování
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, jak nám říkáte Vy,
široká veřejnost - Hrádek, by rád touto cestou srdečně poděkoval městu
Fryšták, zastupitelstvu, radě a panu
starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi
za ﬁnanční příspěvek. Finanční příspěvek je využit na základní činnosti
dle § 48 odst. 2 zákona č. 108/2006
o socialních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Současně považuji za důležité říci
DĚKUJEME všem občanům města,
vážíme si toho, že nás berete takové,
jací jsme, že víte, že lidé s mentálním
postižením jsou také Vašimi spoluobčany. Vážíme si Vaší podpory, protože i Vy, občané města Fryštáku, aniž
byste si toho byli vědomi, se podílíte
velkou měrou na kvalitním a plnohodnotném způsobu života našich uživatelů, a to tím, že je přijímáte mezi
sebe a podporujete. V neposlední
řadě bych poděkovala zaměstnancům, kteří o naše uživatele pečují
s láskou, i když ne vždy je to snadné.
A jedno latinské přísloví říká:

Zdraví je dobro, o němž nevíme,
dokud ho neztratíme.
Adéla Machalová
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ZPRÁV Y Z RADN IC E

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE

JAK SE PŘIPRAVIT NA POVODNĚ?
Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací
u nás.
Co je povodeň?
Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již
zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit
škody anebo voda nemůže dočasně přirozeným způsobem
odtékat z určitého území nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku
srážkových vod.
Dělení povodní
Rozlišujeme 2 typy povodní:
přirozená povodeň: způsobená přírodními jevy (tání, dešťové srážky, chod ledů),
zvláštní povodeň: způsobená civilizačními vlivy (porucha
vodního díla, která může vést až k havárii - např. protržení
hráze).
Závažnější je povodeň zvláštní, která může nastat znenadání a její dopady by byly katastrofální. Vznik zvláštní povodně
je však méně pravděpodobnější než vznik přirozené povodně.
Jaké rozlišujeme stupně povodňové aktivity (SPA)
1. SPA = BDĚLOST
nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí,
za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená
předpovědní povodňovou službou,
při 1. SPA ještě nedochází k vybředení toku a jeho rozlivům, a tedy ani k hmotným škodám na majetku.
2. SPA = POHOTOVOST
vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, když nebezpečí
povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, kdy však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto,
při 2. SPA již dochází k prvním rozlivům, které však nepáchají větší škody na majetku,
dochází většinou k zaplavování příbřežních luk a porostů,
aktivují se povodňové orgány a další složky povodňové
služby.
3. SPA = OHROŽENÍ
vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při
bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území,
při 3. SPA dochází k zaplavování měst a obcí, a proto se
provádějí zabezpečovací či záchranné práce.
Aktuální informace o průtoku a odpovídajících stupních
povodňové aktivity na jižní Moravě získáte na webové stránce
Povodí Moravy, s.p. http://www.pmo.cz
Jak se na povodně připravit
Bydlíte-li v záplavové oblasti, připravte se na povodeň předem (jak dlouhodobá opatření, tak okamžité kroky k řešení při
již hrozícím zaplavení obydlí).
a) dlouhodobá příprava:
pro stavbu obydlí si vytipujte místo, které nebude zaplaveno. Jste-li odhodláni stavět v místě, kde hrozí povodeň (pasivní

zóna, v aktivní zóně je to zakázáno), počítejte s dodatečnými
náklady na protipovodňové úpravy obydlí (a také s možnými
problémy s neochotou pojišťoven při pojištění domu)
zjistěte si na Vašem obecním (městském) úřadě, do jaké
výšky může být zaplaveno Vaše obydlí při přirozené povodni
a za jak dlouho do Vaší obce dorazí průlomová vlna při zvláštní povodni (pokud v místě Vašeho bydliště hrozí),
pokud již Váš dům stojí, zvažte možné dodatečné stavební
úpravy, které ochrání Váš majetek (např. izolace, zpětné klapky v potrubí ...) - tyto informace naleznete u specializovaných
ﬁrem (např. každoročně na veletrhu Envibrno - Watenvi).
b) krátkodobá příprava (těsně před opuštěním obydlí):
pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho
včas odvezte na bezpečné místo,
odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle
s pískem ...),
uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie,
uhaste otevřený oheň v topidlech,
připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte,
přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody
nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů (při evakuaci),
při odchodu z domu zabezpečte vchod a okna.
Jak se chovat při opuštění domácnosti, jak sbalit evakuační zavazadlo a kde se ukrýt při povodni naleznete v kapitolách
Jak správně postupovat při opuštění domácnosti /objektu při
evakuaci, Co má obsahovat evakuační zavazadlo a Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí.
Na co byste se měli zaměřit po povodni
Zkontrolujte své obydlí, zejména:
statickou narušenost,
obyvatelnost bytu/domu,
rozvody energií (plyn, elektřina),
stav studny,
stav kanalizace a rozvodů vody,
pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze
sklepů domů (poměr tlaků - nebezpečí zborcení).
Podle pokynů hygienika:
zlikvidujte potraviny zasažené vodou,
zlikvidujte polní plodiny zasažené vodou,
zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno
povodní (vždy používejte ochranné prostředky!),
nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako
pitnou neschválil.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě
potřeby si u obecního (městského) úřadu vyžádejte:
ﬁnanční pomoc,
pitnou vodu, potraviny, sezónní oblečení, hygienické potřeby,
potřebné nářadí (pro likvidaci povodňových škod),
další potřebné prostředky (dezinfekční, ochranné atd.).
Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny
odborníků a zabezpečte:
vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,
chemické ošetření vody ve studni,
laboratorní prověření kvality vody,
povolení hygienika o používání obnoveného zdroje pitné
vody.
Kontaktujte Vaši pojišťovnu ohledně náhrady škody:
ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotograﬁe, znalecký posudek, účty, svědectví),
při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
po uzavření šetření bude následovat odškodnění (náhrada
škody).
Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků
povodní:
informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací lze
obdržet od obecního (městského) úřadu,

jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů,
dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území
zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené
zranění,
odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů
zvládnout svépomocí; nepodceňujte nebezpečí dlouhodobé
práce v extrémních podmínkách,
odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, ﬁnanční a psychologickou podporu; vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou
nezbytná a je vhodné ji co nejvíce využívat.

Probodl devatenáct pneumatik a odvezl se cizím vozem
Policisté z Fryštáku sdělili postupně ve zkráceném přípravném řízení
podezření z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a poškození cizí
věci pětadvacetiletému muži z Fryštáku. V případě odsouzení hrozí dosud
netrestanému mladému muži trest
odnětí svobody až na dva roky. Není
však jediný, kdo po prověření případů
skončí potrestaný.
Začátkem března přijali policisté
od šesti obyvatel Fryštáku oznámení
o poškození pneumatik u jejich vozidel. Jeden z nich policistům sdělil, že
z okna zahlédl muže, který mu pneumatiky probodává a po jejich zničení
odchází. Policisté se za pravděpodobným viníkem vydali a dostihli ho krátce po činu. Muž měl u sebe nůž a byl
zjevně pod vlivem návykových látek,
nepamatoval si, co se událo. Dechová zkouška ukázala 0,8 promile alkoholu a test na přítomnost omamných
a psychotropních látek byl pozitivní.
Policisté muže odvezli do policejní cely
a po čase mu sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci, při němž způsobil šesti majitelům vozidel škodu
ve výši bezmála pětadvacet tisíc korun.

Pár dní po propuštění z policejní
cely se stejný muž vracel večer ze zaměstnání, a protože byl velmi znavený
dlouhou chůzí, zkusil, zda půjdou otevřít dveře u náhodně vybraného zaparkovaného vozidla. Nejen, že byly dveře
otevřené, ale v zapalování se nacházel
i klíč od vozidla. Unavený muž s radostí
usedl do vozidla, odvezl se s ním poblíž svého bydliště, vozidlo zaparkoval
na poli, ovšem bez registračních značek, které odmontoval. Následující den
našel vozidlo na poli náhodný kolemjdoucí a nález oznámil policistům. Ti už
věděli, že vozidlo večer předtím zmizelo
a tušili, kdo ho odvezl. Následně se jejich podezření potvrdilo, muž se k činu
přiznal.
Kromě sdělení podezření z přečinu
neoprávněné užívání cizí věci postoupili policisté na příslušný odbor Magistrátu města Zlína jeho přestupek, který
spočíval v řízení motorového vozidla
bez řidičského oprávnění. Aby toho nebylo málo, kriminalisté ho prověřují pro
podezření ze spáchání trestného činu
nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy.

Kuriozitou je, že čtyřiadvacetiletý
muž z Fryštáku, který oznámil zmizení
svého vozu, se tím také dostal do problému. Policisté mu sdělili podezření
ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
s dvouletou trestní sazbou. Řídil totiž
vozidlo v době, kdy měl soudem stanovený zákaz řízení motorových vozidel až
do prosince roku 2018.
nprap. Monika Kozumplíková
6. dubna 2017

Jedná se o případ, který jsme řešili
na Obvodním oddělení policie ve Fryštáku v měsíci březnu 2017. Případ již
popsala a uveřejnila na internetu nprap.
Kozumplíková z tiskového oddělení.
npor. Ing. Josef Duda
vedoucí oddělení
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Velikonoční jarmark
Rádi bychom poděkovali novým
organizátorům fryštáckého jarmarku,
paní Zdeňce Vidlařové a panu Františkovi Odstrčilovi, že se podařilo
na jedničku navázat na zajeté fryštácké trhy opět pod hlavičkou města Fryšták. Přes nepřízeň počasí,
nespolehlivost některých prodejců,
kteří se nedostavili, možná i komplikacím s EET… Poschovávaní pod přístřešky a deštníky jsme si zanotovali
s našimi přáteli z Pramenů, pod taktovkou stále svěží paní uč. Kunstové
a p. Hovadíka plného elánu. Vystupující děti i dospělí mrzli, ale statečně
dozpívali celé vystoupení. A pak mezi
kapkami deště předvedla své umění
děvčata z mažoretek Nikolky Dorazínové a aerobiku paní učitelky Láníčkové. Za houževnatost jim patří náš
obdiv a těšíme se na další příjemné
soboty strávené na našem náměstí.
Hrstka nejotužilejších si vychutnala
krásné tóny cimbálu a zpěvu umělkyně paní Lapčíkové a jejího syna
a kapela Jazbook rozproudila na závěr zamrzlou krev v žilách účastníků.
Snad se na nás počasí příště usměje a i stánkaři najdou opět cestu
na naše malé náměstíčko.
Pavel Kozojed

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

INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)
Pro děti, které do 31. srpna 2017
dosáhnou věku pěti let, je od 1. září
2017 předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky
(ČR), kteří pobývají na území ČR déle
než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu
Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle
než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat
v ČR trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy
nedochází, musí ho zákonný zástupce
přihlásit ve spádové nebo jím vybrané
mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání
péče o povinné předškolní vzdělávání je
považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se
nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Postup přijímání k předškolnímu
vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne,
v jaké mateřské škole požádá o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě
přijato ve spádové mateřské škole.
Školský obvod pro spádovou mateřskou
školu určuje zřizovatel školy – obec –
v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání
se koná v období od 2. května do 16.
května 2017.

ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Povinné předškolní vzdělávání má
formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
- v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
- po dobu 4 souvislých hodin denně,
- začátek povinné doby ředitel školy
stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede
ve školním řádu.

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu
s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových
stránkách zřizovatele školy apod.).
3. Zákonný zástupce podá žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Náležitosti žádosti jsou: jméno
a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž
je žádost určena (konkrétní mateřská
škola). Dále uvede zákonný zástupce:
jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než
jeho zákonný zástupce, musí doložit
své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí,
pro které je vzdělávání povinné, že se
dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním.
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy

Mateřská škola Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/2018
ředitelka Mateřské školy Fryšták vyhlašuje
na základě zákona 561 /2004 Sb. § 34 odst. 2,
přijímání Žádostí k předškolnímu vzdělávání

na úterý 9. května 2017
od 13. 00 do 16. 00 hod.
Upozornění: Pro provedení Žádosti k předškolnímu vzdělávání je třeba si
přinést rodný list dítěte.
Bc. Ilona Staňková, ředitelka Mateřské školy Fryšták

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
individuální vzdělávání dítěte –
oznámí zákonný zástupce písemně
v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat
po převážnou část, nebo celý školní
rok), uskutečňuje se následně bez
docházky dítěte do mateřské školy;
informace poskytne ředitel konkrétní
školy. Povinností zákonného zástupce
je zajistit účast dítěte u ověření úrovně
osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání v mateřské škole (nejedná
se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.
Dítě může být vzděláváno doma
rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská
škola.
- vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti
s uděleným odkladem školní docházky)
a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální - informace podá ředitel
konkrétní základní školy nebo základní
školy speciální; zákonný zástupce musí
přijetí oznámit ve spádové mateřské
škole;
- vzdělávání v zahraniční škole
na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní
docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
6. Povinné předškolní vzdělávání
trvá případně i ve školním roce, pro
který byl dítěti povolen odklad povinné
školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Kontaktní adresa pro dotazy:
ms@msmt.cz
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Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z

Deváťáci v Osvětimi
7. dubna jsme se zúčastnili exkurze do vyhlazovacího tábora
v Osvětimi. Základní informace jsme získali už v hodinách dějepisu,
takže jsme měli určitou představu, co nás čeká, ale teprve osobní zkušenost nám pomůže se na vlastní oči přesvědčit, jak velké a strašné
toto místo za války bylo.
Vyjeli jsme již v 5.30 ve velmi hojném počtu. Společně s námi cestovalo i několik žáků ze školy ve Zborovicích. Téměř třiapůlhodinová
cesta, kterou jsme si krátili povídáním nebo poslechem hudby, rychle
a bez problémů uběhla.
Na místě samém nás přivítala zamračená obloha s deštěm. Toto
počasí ještě víc umocňovalo pochmurnou atmosféru. Autobus zastavili na rozlehlém parkovišti a naše skupina se vydala na prohlídku
první části tábora – Osvětimi I., muzea holocaustu. Před vchodem postávaly skupinky dalších výprav. Zaslechli jsme i angličtinu, italštinu,
či ruštinu. Před samotným vstupem nám byly ještě rozdány přijímače
se sluchátky, díky kterým jsme dokonale slyšeli naši česky hovořící
průvodkyni. Atmosféra byla ponurá a po vstupu do samotného objektu
nás naplno zasáhla a pohltila. Prošli jsme branou se známým nápisem Abeit macht frei a slečna Mája nám začala všechno dopodrobna popisovat. Postupně jsme navštívili několik cihelných budov – tzv.
bloků, ve kterých jsou umístěny věci, které po vězních zbyly a které
Němci nestačili zlikvidovat. Za skleněnými vitrínami jsou k vidění lidské vlasy, brýle, protézy, boty, krémy, kartáče, hrnce, kufry a mnoho dalšího. Zvlášť silně na nás zapůsobily botičky a oblečení malých
dětí. Dozvěděli jsme se, jak nelidsky bylo s vězni zacházeno, jak tvrdě
museli pracovat, a přitom jejich strava byla absolutně nedostatečná.
V jednom bloku nás zaujala chodba, ve které visely fotograﬁe vězňů.
Pod fotkou bylo uvedeno jméno a příjmení, datum narození a údaj,
kdy se do Osvětimi tento člověk dostal a kdy zemřel. Průměrná doba
přežití tak činila pouhých několik týdnů popřípadě měsíců.
Na závěr prohlídky muzea jsme vstoupili do jediné zachované plynové komory. Všech se zmocnil stísněný pocit, když jsme si uvědomili,
že se nacházíme na místě, kde Němci otrávili jedovatým cyklonem B
tisíce lidí a jejich těla pak pálili v pecích krematoria, když jim ještě
předtím vytrhali z úst zlaté zuby.
Když jsme vyšli z muzea, byli jsme všichni zamlklí a smutní a přemýšleli, co nás ještě čeká v druhé části – v Birkenau, která se nachází
asi 3 km od původního osvětimského tábora. Už z oken autobusu
jsme viděli obrovskou plochu, kterou tento tábor zabíral. Kráčeli jsme
podél kolejí, které vedly až dovnitř tábora. Tudy za války vjížděly transporty s rasově nepohodlnými lidmi / hlavně Židy / z celé Evropy. Jeden původní vagón je zde zachován jako připomínka těch strašných
časů. Nedokázali jsme pochopit, jak se do něčeho tak malého mohlo
vměstnat až 80 lidí, kteří museli celou cestu stát. Nebylo divu, že už
během transportu zemřeli hlavně starší lidé a děti. Bylo nad jejich
síly transport přežít. Po několika stovkách metrů jsme se ocitli před
velkou hromadou suti. Byly to zbytky plynových komor a krematorií,
které nacisté vyhodili do povětří ve snaze zahladit stopy svých zločinů. Následně jsme se vypravili na prohlídku jedné z budov. Viděli
jsme palandy, na kterých lidé spávali, ale hlavně umírali - chladem,
udušením, průjmem, nemocemi nebo nejčastěji slabostí.
Na závěr celé prohlídky nám
paní průvodkyně řekla několik
vět k zamyšlení. Myslíme si, že
návštěva osvětimského tábora
donutila každého z nás přemýšlet o spoustě věcí i dlouho po
příjezdu domů a vážit si toho,
co dnes považujeme za samozřejmé.
žáci 9. ročníků

Příběh, z něhož mrazí...
Několik žáků z devátých tříd mělo výjimečnou
příležitost zúčastnit se besedy, která se uskutečnila
v prostorách Střední průmyslové školy polytechnické
ve Zlíně. Spolu se studenty zejména vyšších ročníků
jsme si ve zcela zaplněné učebně vyslechli útržky
vzpomínek dnes šestaosmdesátileté Věry Sosnarové – ženy, která přežila více než 18 let děsivých
útrap v pekelném řetězci pracovních táborů Stalinova Sovětského svazu. Jak během besedy několikrát
zmínila, je dnes již posledním žijícím člověkem v naší
republice, který na vlastní kůži prožil nelidské zacházení v sovětském gulagu.
S koncem války pro většinu Čechoslováků útrapy
skončily, pro Věru Sosnarovou naopak začaly ještě
horší. Její matka totiž byla Ruska, která ve dvacátých letech uprchla do Československa. A Stalin
nic neodpouštěl. Takže v květnu 1945 si pro ni přišla sovětská tajná služba NKVD do Brna, kde žila
s dcerami – čtrnáctiletou Věrou a devítiletou Naďou
– a odvlekla je odtud. To ještě netušily, že je čekají
roky bolesti, ponižování, znásilňování... „Hitlera jsem
na vlastní oči viděla, Stalina na vlastní kůži zažila,“
shrnula Věra Sosnarová. Cesta z Brna do pracovního tábora trvala skoro čtyři měsíce. Přes Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko a Bělorusko se dostaly
do Ruska a na Sibiř. V gulagu žily za hrozných podmínek. Přitom zastávaly těžkou práci v lese. Matka
se po třech měsících zbláznila, dozorčí ji zastřelili
a dcery ji mohly pochovat až na jaře. Viděly upalování
lidí zaživa, sbíraly mrtvoly těch, které dozorci trávili
jedem, přežily epidemii tyfu... „Nemohly jsme utéct,
nebylo kam, kolem byli vlci, medvědi a močály,“ popisovala paní Věra. Tak plynuly roky. Posléze se dostaly do sléváren, pak do kolchozu, kde už bylo líp.
Ale Věra se sestrou chtěly domů. Až nakonec díky
družbě kolchozu s jedním JZD se mohly vrátit. Psal
se rok 1965, když přijely na jižní Moravu. Podepsaly,
že budou v JZD jako levná pracovní síla deset let.
Zároveň se musely písemně zavázat pod hrozbou deportace zpět, že o všem, co zažily, budou mlčet. Své
hrůzné vzpomínky celý život držela hluboko v sobě,
i před svojí rodinou, a teprve před několika lety je
poodkryla a pustila ven.
A dnes? Úřady její pobyt v gulagu zpochybnily,
neboť o něm nemá žádný papír s razítkem ani živé
svědky. Takže se nedočkala žádného ﬁnančního odškodnění. Sestra Naďa již zemřela, ale paní Sosnarová i přes pokročilý věk nadále jezdí vyprávět svůj
životní příběh studentům a všem lidem, kteří chtějí
naslouchat. Obdivovali jsme, že si přes vše, co prožila, dokázala uchovat víru, která se jí stala hlavním
hnacím motorem. Zájemci o její příběh si mohou přečíst knihu Krvavé jahody, kde své vzpomínky vylíčila. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní učitelce
Knedlové, která besedu zprostředkovala.
žáci 9. tříd

Zápis do 1. tříd
pro školní rok 2017/2018
Dne 4. dubna 2017 se uskutečnil
zápis dětí do 1. třídy pro školní rok
2017/2018 v budově přístavby Základní školy ve Fryštáku.
Budoucí prvňáčky přivítaly v prostorách školy žákyně 9. tříd, které pomáhaly rodičům a paním učitelkám z prvního
stupně s organizací zápisu. Nastávající
prvňáčci absolvovali rozhovor s paní učitelkou, při kterém prokázali, že už mají
všechny předpoklady stát se úspěšnými žáky školy v příštím školním roce. Při
odchodu dostal každý žáček na památku drobnou odměnu, dáreček, pamětní
list a omalovánku.
Všechny děti byly moc šikovné
a zvládly tento důležitý životní krok
na jedničku. Za to patří poděkování paním učitelkám z Mateřské školy
ve Fryštáku, které je na zápis do 1. třídy svědomitě připravily a při zápisu je
svou přítomností podpořily. Celkem se
dostavilo k zápisu 55 dětí, z toho 46
z Fryštáku, 5 dětí z Lukovečka.
Na budoucí prvňáčky se moc těšíme
a chceme jim popřát hodně úspěchů při
zdolávání školních povinností.
Mgr. Libor Sovadina
ředitel ZŠ Fryšták

Recitační soutěž žáků druhého stupně
V úterý 7. března se sešli žáci se zájmem o poezii na své každoroční recitační
soutěži. Zúčastnilo se jí celkem dvacet dva recitátorů z celého druhého stupně naší
základní školy.
Žáci v mladší kategorii měli početní převahu, tudíž i konkurence zde byla větší.
Porota složená z vyučujících českého jazyka a zástupce žáků to neměla snadné, ale
nakonec stanovila následující pořadí:
1. kategorie: 1. místo – Simona Špaňhelová 6. A, 2. místo – Nikola Zatloukalová
7. třída, 3. místo – David Hanačík 6. A
2. kategorie: 1. místo – Karla Vodehnalová 8. B, 2. místo – Jana Macháčková 9.
A, 3. místo – Zuzana Skaličková 8. B
Žáci, kteří se umístili na prvním a druhém místě školního kola, postoupili do
okrskového kola, které se uskutečnilo v úterý 14. března v ZŠ Kašava. Zde nás naši
žáci velmi pěkně reprezentovali. Dosáhli následujících úspěchů: Nikola Zatloukalová
- 2. místo, Simona Špaňhelová - 3. místo, Karla Vodehnalová – 3. místo
Nikola Zatloukalová reprezentovala naši školu v okresním kole, které proběhlo
20. března 2017 v Napajedlích.

A byl zápis….

Výtvarná soutěž
Na začátku dubna proběhla v naší
škole již tradiční výtvarná soutěž žáků
prvního stupně. Tentokrát žáci pracovali
na téma DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK. Své
nápady zpracovali prostorově. Vznikla
díla velmi pěkná a nápaditá, a proto to
porota při vyhodnocování měla velmi
těžké.
Na prvních místech za jednotlivé
ročníky se umístily práce, které vytvořily tyto děti: Magdaléna Hurtová, Tomáš
Kostřica, Adéla Kamenářová, Marie
Miklová, Ondřej Maňas, Šimon Čepický,
Marek Klapil, Tadeáš Čuřík, David Sklenařík, Tereza Pazderová
Práce dětí jsou vystaveny v krčku základní školy.

Mnoho řádků bylo již popsáno tím, že děti už od malička potřebují zvládnout
řadu věcí potřebných pro tento svět. Co nejvíce se naučit, získat dovednosti, umět
zvládnout překážky, umět komunikovat s okolím, zvládat řešení úkolů apod. My pak
máme za úkol je provázet a být takovým „andělem strážným“, pomoci, jak postupovat, aby příští situaci zvládlo samo, radovat se, pokud se vše podaří, uklidňovat,
vyptávat se, utěšovat, chválit, povzbuzovat.
Nejdřív však musíme rozumět sobě, abychom mohli nabídnout pomoc. A kdo
by měl být největším učitelem, podporou a průvodcem? Především rodina, která by
měla být tou nejdůležitější jistotou v životě dítěte, mládeže.
A protože priority má každý v životě jiné, měli bychom svým dětem poskytnout tu
nejlepší radu. Předpokládám, že své děti znáte a chcete jim poskytnout to nejlepší.
Přemýšlejte tedy nad výběrem aktivit, co dítěti přinesou,co dítěti bude vyhovovat.
Totiž, zvykli jsme si přenášet zodpovědnost (někdy i výchovu) na učitele, trenéra.
Zapomínáme však, že největší investice vložená do dětí je čas, který s dítětem tráví
rodiče. Někdy mám takový dojem, že se rodič zbavuje starostí i radostí v době, kdy
ho dítě nejvíc potřebuje. Tím, že dítě každodenně posílá do nějakých kroužků, aby
měl osobní klid.
Pravdou však je, že je nutné vytvořit už v nejmladším věku dítěte vztah k pohybovým aktivitám. Zde je nutné ovlivnit zájem dítěte. Naučí se zde ovládat, soustřeďovat
se na plnění úkolů, odpovědnosti za své chování, ověření si toho, co si myslí o své
činnosti žák, co jiní.
Zamyslete se, zda náhodou nepatříte mezi ty, kteří dítě přetěžují různými denními
aktivitami, zda si s dítětem máte čas povyprávět, věnovat se mu (když už ho máte).
SK

14|15

ZPRÁV Y Z OB CE LU KOVE Č E K

KOŠT
I když slunečné jarní počasí přálo
spíše zahradním pracem kolem domů,
přesto se sešlo v sobotu 1. dubna
do Obecního domu 15 degustátorů, aby
vyhodnotili nejlepší slivovici a ovocnou
pálenku roku 2016, a to z celkového
počtu 26 vzorků slivovice a 9 vzorků
ovocné pálenky. Po aprílovém zavtipkování, že někdo odstranil označení vzorků a připomenutí pravidel hodnocení,
kterého se ujal JUDr. Milan Franc, byl
košt zahájen.
Průběh degustace byl napínavý
do poslední chvíle, protože chuť a vůně
Závěrem bych ráda poděkovala organizátorům, všem koštujícím za objektivní hodnocení a popřála bohatou
úrodu trnek.
KV

Co dalšího
se připravuje?

vzorků byla letos velmi vyrovnaná.
V sále se tak hojně diskutovalo a komentovalo.
Nervozitu degustátorů se podařilo
nepatrně snížit až zábavnými soutěžemi.
A jak koštování dopadlo?
V kategorii slivovice se stal vítězem
Petr Dubický, druhé místo obsadil Jan

Svoboda a o třetí místo se rozdělili Jaroslav Chudárek a Václav Kruml.
V kategorii ovocných pálenek obsadil první místo pan Ladislav Plhák, druhé místo získal pan Jaroslav Chudárek
a třetí místo pan Jaroslav Mikulka.
I bílá hůl za nejhůře pitelnou slivovici
si pro následující sezónu našla svého
majitele.

4. května v odpoledních hodinách
se můžeme opět těšit na Burzu rostlin. Všichni zahradníci nezapomeňte
na tento termín a přijďte si vyměnit
své sazenice a přebytky ze zahrádky.
Muzeum v Lukovečku zve všechny
děti 20. května na již 2. ročník Komu
straší ve věži se spaním v obecním
domě. Čeká je opět dobrodružný výlet do historie z obce s doprovodem
bájných postav, tentokrát obohacen
o další zajímavosti, ale to už nebudu
prozrazovat.
27. května pořádají dobrovolní hasiči Kácení máje, určitě bude o zábavu a bohaté občerstvení postaráno.
Stačí jen přijít a strávit společně veselé odpoledne a večer.
ik

Největší „trebuchet“
na Moravě?

O tom, že většina mužů a chlapů zůstává celý život malými kluky s nožíky,
kamínky a dalšími poklady po kapsách
určitě všichni víte. Když se pár takových
dospělých kluků někde sejde, nezůstane to vždy jen u „hospodských řečí“, ale
začnou se plnit klukovské sny.
V Lukovečku si jeden velký sen splnili. Pět dnů od rána do večera broušení, řezání a tlučení prokládali lámáním
si hlavy. Po těch pěti dnech se výsledek
dostavil k nadšení všech, stála tu zřejmě největší replika středověkého praku
na Moravě. Model konstrukce sestrojil
Pavel Zuber z Plzně, který je nadšeným
propagátorem historie vůbec a má již
v této oblasti bohaté zkušenosti. Pomáhal také po celou dobu u stavby trebuchetu, který bude sloužit pro zážitky
dětem na různých akcích pořádaných
obcí. Ty historické se chystají v nejbližší době. Největší obětavec pak je Petr
Chovanec, kterému patří za jeho nasazení dík. Nejen kluci, ale všechny děti
tuto práci jistě ocení, až budou dobývat
hradby středověkého hradu a možná
tím vysvobodí princeznu.

S MUZEEM DO MUZEA
Muzeum Lukoveček přichystalo dětem nevšední zážitek. Víte, jak děti rády
cestují vlakem a když je to ve větší skupině, už je o zábavu postaráno. Děti z Lukovečka si do toho vlaku ještě s sebou vzaly kbelíky, rýžáky a hadry. Čtenáři se to
může zdát trochu přitažené za vlasy, ale pro nás to byla nezbytná výbava. Vydali
jsme se umývat letadla do Leteckého muzea v Kunovicích. Už cestou si děvčata
složila písničku a nacvičila kyblíkový taneček, kterým hned u vstupu do muzea
vzbudila nemalou pozornost. Když zaznělo, „vyberte si, které letadlo chcete“, vyhrálo jedno z největších. Elán a nasazení Vám určitě nemusím popisovat, ale
jakou dobu to asi dětem vydrží? Myslím, že by všechny mámy koukaly, jak dlouho
děti dokázaly leštit všechny páky, páčky a budíky v pilotní kabině, drhnout křídla
a procházet se po nich jako pan Tau. Kam malé ruce nedosáhly, tam se použilo
koště a připravená hasičská stříkačka. Přes velký počet letadel se po chvilce se
zdálo, že jich v Kunovicích mají málo, to počáteční nadšení totiž našim dětem neuvěřitelně vydrželo celou dobu a letounů zvládly víc. Po dlouhé zimě zaprášená letadla se v slunečném dni leskla a zářila na dálku. Odměnou dětem byla prohlídka
vládního letounu z Nagana, čestná vstupenka do muzea a ten nejlepší pocit dobře
odvedené práce. Já děkuji jménem dětí panu Hrabcovi, řediteli leteckého muzea
za pozvání a bezchybně zorganizovanou akci. Příští rok jsme s kbelíky u Vás zas.
Ik
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Náš život je v rukou našeho dobrého Otce. On ví, dokdy by měl být uchován.
Don Bosco

Kronika ústavu (50.)
školní rok 1939-40
1. srpna se vrátil z domova P. Škurka, načež P. Med odjel do Ostravy kázat
duchovní cvičení.
2. srpna se klerici vydali podruhé
na sv. Hostýn a pěkně se jim to vydařilo. Vrátil se P. Kostka, také primicianti P. Vandík a P. Míša. Ústav opustil
msgre. Štancl.
5. srpna přišlo 30 nových železných
postelí.
7. srpna odjíždí do Ostravy na duchovní cvičení prefekt P. Škurka a klerici, kteří budou dělat sliby.
8. srpna odvezl P. Kostka pana
Smětáka, klerika z Ostravy, do kroměřížské nemocnice, jelikož má plicní tuberkulózu. Čistí se ústav. Pracující klerici dostávají na přilepšenou o desáté
svačinu.
10. srpna přišly matrace pro nové
postele. Pod vedením P. Kostky se dávají do pořádku ložnice. Byl povolán stolař, který vzal do opravy všechna okna
opravy potřebující.
11. srpna šel pan ředitel s asistentem Šánkem vypomáhat do Žeranovic.
Byly tam hody!
12. srpna se nečekaně ohlásil první chovanec Jiří Škoda, tercián. Přijel
s maminkou.
14. srpna pan Tinka ustanoven asistentem ve Fryštáku. Klerici končí práce.
Hoši se sjíždí z domova. Je jich v ústavu
již 10.
15. srpna až byl svátek Panny Marie zrušen, měli jsme sváteční program.
Dvě mše svaté a klerici měli půldenní
vycházku.

16. srpna se klerici připravují k zítřejšímu odjezdu. Z Ostravy se vrátili
exercitanti a několik nových asistentů
- Bartek, Kudela a Doležal.
17. srpna odjeli klerici do Ostravy.
Dnes byl stanoven termín, kdy měli
přijet všichni hoši, ale asi 15 jich ještě
chybí.
18. srpna dnes jsme měli jít do Štípy procesím na pouť, ale prší, proto je
nedělní program. Oratoř má světelné
obrazy, kterých se zúčastnili všichni
chovanci. Jinak ve studovnách probíhají
hry.
19. srpna začalo vyučování pro tři
vyšší třídy. Ovšem jen dopoledne. Odpoledne byla vycházka - během ní někteří ochotníci čistí ložnici sv. Aloise.
20. srpna přišli řemeslníci opravovat vodovod a zasklívat okna.
21. srpna první schůzka fryštáckého personálu, který je již snad deﬁnitivní pro školní rok 1940 - 41:
P. Václav Mrtvý - ředitel
P. Jakub Navrátil - prefekt

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Jako každý rok, i letos, DIS nabízí letní příměstské tábory pro děti
a mládež, které jsou zaměřené na
tanec, sport a techniku. Na všechny
účastníky tábora se bude těšit zkušený táborový vedoucí Eduárd Kotikov.
Přihlášky budou k dispozici na webových stránkách www.frystak.sdb.cz,
nebo na recepci DISu.
Více informací na facebook.cz/
disklub, nebo na emailu eduard.kotikov@seznam.cz.
P. František Kostka - katecheta
P. Emil Škurka - školní rádce
P. Alois Veselý - zpovědník a ředitel
oratoře, částečně též katecheta na fryštáckých školách
P. František Černík - katecheta
na fryštáckých školách
Antonín Blaha, František Bartek,
Antonín Doležal, Jan Jeřábek, Tomáš

Kudela, Eduard Langer, Václav Škorpík
a Karel Tinka - asistenti
koadjutoři František Malota šatnář,
Alfréd Astr vrátný a Jan Adam kuchař
jako hosté: P. Josef Vandík - který
má býti později katechetou v Praze,
P. Alois Zmrzlík - který pojede na studia
do Itálie a Antonín Směták, který má
zde zdravotní dovolenou
31. srpna přijeli sekundáni a noví
primáni.
Fotograﬁe jsou z letošních Velikonoc.

Kouzelná výstava…

Vážení spoluobčané, je nutné se
„trochu“ ohlédnout za výstavou „Kouzlo starých časů“, která se uskutečnila
v nedávných dnech ve Fryštáku. Výstava byla uvedena v avízovaném letáku,
aby byly doneseny předměty, které byly
používány dříve v rodině k denním potřebám (obživě) nebo sloužily ke „sváteční“ pohodě, k odpočinku, relaxaci či
vzdělávání.
Určitě bylo velkým překvapením,
jaké množství vystavených věcí (historických nejen svou historickou hodnotou, ale především osobní vzpomínkovou hodnotou dané rodiny) se nachází
v našich domácnostech ve Fryštáku
a nejbližším okolí. Mnozí návštěvníci
si rádi zavzpomínali, které věci použí-

vali jejich rodiče a prarodiče (ale také
i oni v ranném dětství) k dennímu životu
- jako byly všechny vystavované hospodářské předměty a nářadí, kuchyňské
spotřebiče a „pomocníci“, formy, nádobí, dokumenty, knihy, obrazy, výšivky, sportovní nářadí, prostě všechny
připomínky „starých časů“. Každý vystavovaný „kousek“ – předmět, objekt
i možná „artefakt“ – v každém vyvolal
především osobní vzpomínku dané rodiny, či příběh spojený s určitou osobou nebo spojenou s určitou činností
jak v pozitivním, tak i někdy negativním
smyslu (jako vystavované lyže a první
sjezdy na školním lyžařském výcviku
na horách Javorníků a ne pouze sjezd
na „Brázdových lukách“).

Poučná i výchovná charakteristika
výstavy se vryla do paměti všech návštěvníků. Jen musí být každému smutno nad skutečností, že Fryšták nemá
žádné prostory (muzeum) ke stálé expozici právě těchto předmětů a všech
důležitých písemností, které potvrzují
historický význam města Fryšták a které ovlivňovaly život Fryštačanů a okolních míst po mnoho generací. Současně tyto artefakty vždy vyprávěly svoje
příběhy jak v minulosti, tak i v nedávné
době a je nutné konstatovat, že těchto
předmětů je mezi občany Fryštáku dosti, což ukázala uvedená výstava. Mnozí
občané by rádi darovali tyto předměty
muzeu a určitě „těžce“ nahlížejí na věci
(pro ně cenné), které jsou pouze „tak
dobré k vyhození“…..
Především je nutné poděkovat
za obětavost paní učitelce Sylvě Knedlové, která byla „duší“ této výstavy
a současně i průvodkyní po celou dobu
expozice. Je také nutné ocenit spolupráci žáků ZŠ Fryšták jako průvodců
výše uvedené výstavy a současně i jejich rodičům, že dětem umožnili přímý
kontakt s předměty, které ovlivňovaly
nejen je, jejich rodiče a prarodiče. Je
velmi důležité, že děti se seznámily
také s vývojovým trendem dnes běžně
používaných a úplně jinak desingnově
vyhlížejících věcí.
Snaha ukázat dalším generacím
„kouzlo starých časů“ byla zcela naplněna.
M. Šímová

Senioři – Klásek
Což takhle dát si masáž.... Dříve
to byl luxus jen pro „smetánku“, ale
při dnešním způsobu života je masáž potřeba jako udržovací a posilující prvek, stejně jako různá tělesná
cvičení. Právě o tomto nám v Klásku
30. března přednášela paní Markéta
Čepická, odborně vyškolená masérka. A nezůstalo jen při slovech. Prakticky nám ukázala, jak si vzájemně
můžeme pomoci při bolestech krční
páteře. Nebyl z našeho Klásku jediný,
kterého by to nezajímalo. Stejně jako
informace, že existuje velké množství
masáží zaměřených přímo na určité
potíže, které jde mírnit i léčit. Už jenom touto přednáškou s praktickou
ukázkou „první pomoci“, nás doslova
nabíjela pozitivní energií. Nejen za
tuto přednášku, ale i za její vlídnost
a vstřícnost ji moc a moc děkujeme.
A. Bačůvková

Přístav bezpečnosti
Maminka, babička... Není nutné, aby byly mladé, krásné. Je však nutné, aby byly srdcem rodiny. Aby je rodina
nenechala stát stranou, opodál, mimo pozornost.
Protože… maminka, babička jsou přístav bezpečnosti,
studnicí soucitu a pochopení. K nim se lze utéci v době,
kdy je nám těžko.
SK
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ZUŠ Open ve Fryštáku
Celonárodního happeningu základních uměleckých škol, který pořádá Nadační
fond operní pěvkyně Magdaleny Kožené, se zúčastní také pobočka ZUŠ Morava ve
Fryštáku. Cílem tohoto projektu je zviditelnit práci a aktivity ZUŠ prostřednictvím
celorepublikové mediální kampaně a posílit jejich respekt.
V úterý 30. května 2017 se představí základní umělecké školy, v rámci jednoho
společného dne, svůj program.
Ve Fryštáku uspořádá ZUŠ Morava výstavu prací žáků Výtvarného oboru, který
vede Lenka Truhlářová. Výstava bude slavnostně zahájena vernisáží 22. 5. 2017
v 16:00 hodin v krčku ZŠ Fryšták s krátkým vystoupením žáků hudebního oboru.
Výstava bude probíhat do 29. 6. 2017.
Na pobočce ZUŠ Morava 30. 5. 2017 proběhne koncert žáků od 16:30 hodin
a také výstava výtvarných prací v prostorách budovy.
Neváhejte tedy a přijďte podpořit mladé umělce, jenž budou součástí této výjimečné události.
Martina Nosková
vedoucí pobočky Fryšták

Richard H O V A D Í K

Čardáš
Spatříš – li
jak žár se pohybuje
to kovář čardáš
na kovadlině kuje
Pod žhavými údery
blesky šlehají
divoké koně
nad hlavou cválají
Ten rytmus
do duše proniká
tanečník mezi plameny
jak výkřik vyniká
Paličky cimbálu
na vše dopadají
tu hudbu jiskřivou
vášní proplétají
Oči září jak uhlíky
v žáru zrozené
čardáš vždy klid
rytmem rozetne
Struny rozevláté
hudbu nalévají
víří pro ty
kteří ji přivítají
Kdo k tomu
místu přichází
spatří sílu
jak z tance vychází
Je to brána vždy
radost otevírá
jak oheň
když záři prostírá
Čardáš má řád –
rytmus i jiskru křemene –
také v poháru
plameny hoří
zlatě nebo červeně
Obojí má tajemství
která působí –
podobnou sílu
má i obraz
který mistr vysloví
Diamantová hudba vždy
neviditelně připlouvá
působivým dotekem
sevře a promlouvá
Zakončím tětivou žíní
která tóny střílí –
ty čardášem prochází –
podobně jak záře slunce
když k žíznivým
přichází ….

POZVÁNKA
Národní památkový ústav
Státní zámek Vizovice
pořádá
Milé maminky a babičky, srdečně Vás zveme na oslavu SVÁTKU MATEK.
Tentokrát je pro Vás připraven pořad složený ze známých muzikálových a operetních melodií nazvaný číše plná operety v podání sólistů Slezského divadla v Opavě.
Akce se uskuteční ve středu 10. května 2017 od 17 hodin ve fryštáckém kinosále.
Těšíme se, že přijdete oslavit tento krásný svátek společně s námi.
MO KDU - ČSL Fryšták

NOC
KOSTELŮ

VE FRYŠTÁKU

KOSTEL
SV. MIKULÁŠE

9. 6. 2017
Noc má magickou silu. S potemnělou oblohou pomalu odchází
ruch, shon i starosti všedního dne.
Nastává čas zklidnění. Vše ozařuje
jen světlo pouličních lamp, měsíce
a hvězd.
Svým kouzlem a tajemností nabízí
noc prostor pro myšlenky, pro ztišení,
pro otevření duše. Stejně jako prostor
křesťanského chrámu. S nápadem
spojit oba tyto prostory v jeden celek
a otevřít tak brány kostelů uprostřed
noci široké veřejnosti, přišli v roce
2005 ve Vídni, kde také pod názvem
„Lange Nacht der Kirchen“ proběhla
první Noc kostelů. Hned v roce následujícím se jako řeka rozlila tato akce

po celé Evropě. V jednom termínu se
otevírají brány jak největších chrámů,
tak i těch nejmenších venkovských kostelíků, či kaplí. Autorkou již charakteristického vizuálního stylu je rakouská
graﬁčka Vera Rieder. Mottem večera je
každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním
roce je to verš 10,17 z knihy Moudrosti:
„Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila
hvězdami.“
V roce 2009 zaujal tento nápad
i pořadatele v České republice. Zájem
veřejnosti předčil hned napoprvé očekávání. A tak se Noc kostelů postupně
rozběhla do dalších a dalších farnosti.
V roce 2012 se součástí společenství
Noci kostelů stal i kostel sv. Mikuláše
ve Fryštáku.
Noc kostelů má být možností nezávazného přiblíženi a setkání s křesťanstvím, prostorem pro netradiční
setkávaní a rozjímaní lidí, nocí plnou
lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Noc kostelů je určena
pro nejširší veřejnost, kdy se kostely
prezentuji jako významná a nedílná
součást společenského života všech
obyvatel daného regionu. Ve zvláštní
atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří,
se spojují tradiční hodnoty křesťanství
prostřednictvím mluveného slova, hudby, umění, zážitku.

výstavu obrazů

Ladislava ŠESTÁKA
Ve dnech od 8. 4. do 31. 5. 2017
Výstava je přístupná
v návštěvní době zámku.
VSTUP JE VOLNÝ

V pátek 9. 6. 2017, tak bude kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku bude už
po šesté opět při tom. Pro všechny návštěvníky bude připraven tento večerní čas bohatý kulturní program, ve kterém se představí talentované děti
z Fryštáku, které se učí hudbě a zpěvu
na ZUŠ Morava, Komorní orchestr Holešov, kapela B.P.T. Zlín a cimbalistka
Zuzana lapčíková spolu s pěveckým
sborem Cantica Laetitia pod vedením
Josefa Surovíka.
S jednotlivými body programu a časovým harmonogramem celého večera Vás seznámíme v červnovém vydání
Fryštáckých listů. Informace o programu Noci kostelů v jednotlivých městech a obcích můžete, už teď najít
na adrese www.nockostelu.cz.
Proto vás, kteří přemýšlíte, zda se
letos vydat na Noc kostelů, zveme co
nejsrdečněji, abyste našli čas a chuť
zakusit něco z mohutnosti, kterou
víra křesťanů nese. Buďte vítáni, ať
vstoupíte do kteréhokoli chrámu, kaple či modlitebny. A pokud to jen trochu půjde, zkuste si chvilku sednout
a jen tiše naslouchat, zkuste pootevřít
tajemnou bránu chrámu – nechť magická noc ve svitu hvězd vydá opět svá
tajemství a vnímat to, co bylo v minulosti inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
FOFR
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Firma VIPAX a.s. – výroba požárních uzávěrů - hledá pro nově otevřenou
provozovnu v průmyslové zóně Lukov pracovníky na pozici

V měsíci KVĚTNU 2017 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Antonín Bačůvka
Milada Bačůvková
Bedřich Bělák
Antonín Buchta
Ladislav Dolanský
Jaroslava Doleželová
Vlastislav Filák
Josef Halenčák
Ivánka Havlíková
Vladimír Chudárek
Ludvík Januška
Libuše Jurčíková
Pavel Juruška
Anna Končáková
Miroslava Končáková
Inocenc Konečný
Josef Macek
Jindřiška Metelová
Zdenka Mlčáková
Hana Pagáčová
Marie Papežíková
Antonín Pavelka
Vítězslava Švajdová
Stanislav Velikovský
Anna Zytková

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

Nabízíme

- minimálně střední odborné vzdělání
- orientace ve výkresové dokumentaci,
- samostatnost,
- pečlivost,
- aktivní přístup,
- trestní bezúhonnost

- práci v progresivní ﬁrmě
- příjemné pracovní prostředí
- odpovídající ﬁnanční ohodnocení
- příspěvek na sociální program
- (strava, pojištění, kultura)
- možnost dalšího vzdělávání

Náplň práce
- svařování dle výkresové dokumentace,
- kompletace výrobků,
- broušení svárů
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na sevelova@vipax.cz

KOUPÍM ORNOU PŮDU PŘI ULICI KE SKALCE
případně Spojovací či Komenského.
CENA DLE DOHODY. Prosím, nabídněte. Tel.: 775 659 481
Firma VIPAX a.s. – výroba požárních uzávěrů - hledá pro nově otevřenou
provozovnu v průmyslové zóně Lukov pracovníky na pozici

DĚLNÍK DO VÝROBY
Požadavky

Nabízíme

- samostatnost,
- manuální zručnost,
- fyzická zdatnost,
- odpovědnost za odvedenou práci,
- orientace ve výkresové dokumentaci
- trestní bezúhonnost

- práci v progresivní ﬁrmě
- odpovídající ﬁnanční ohodnocení
- příspěvek na sociální program
- (strava, pojištění, kultura)
- příjemné pracovní prostředí
- možnost dalšího vzdělávání

Náplň práce
- zpracování a manipulace s materiálem,
- kompletace výrobků,
- kontrola výrobků
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

placená inzerce

NAŠI JUBILANTI

Požadavky

placená inzerce

SVÁŘEČ

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na sevelova@vipax.cz

PODĚKOVÁNÍ
Je milé, když si na vás někdo vzpomene, máte-li nějaký den D.
Při zlaté svatbě, kterou jsme před nedávnem vzpomínali, nezapomněly na nás členky Komise pro občanské záležitosti (paní
Zdeňka Vidlařová a Mgr. Sylva Knedlová).
Za přání, kytičku, dárkový balíček a za besedu s děvčaty děkují
Sovadinovi.

Dne 14. 3. 1972 zemřela paní Zdenka
PETŘÍKOVÁ z Fryštáku – Horní Vsi.
V těchto dnech si připomínáme už 45.
výročí jejího odchodu.
Se všemi, kteří ji měli rádi s láskou
vzpomíná bratr Jaroslav.

placená inzerce

Vzpomínka
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placená inzerce

Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248

Suzuki Ignis 1.2 DUALJET: emise CO2JNPNRPELQRYDQ£VSRWěHEDONP)RWRJUD˸HMHSRX]HLOXVWUDWLYQ¯

roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
placená inzerce

pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

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

Mějte své blízké
stále u srdce.
info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
Fryšták u Zlína, Holešovská 380

placená inzerce

e-mail
web

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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