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Fryštácký kraj
Je to kus krásné, zvrásněné země.
Všude čisto. Vzduch křišťálový.
Vše je před tebou prostřeno
jako na svátečním stole.
Jistě.
Stvořitel, když hledal místečko,
kde by si odpočinul,
když tvořil Zem,
rozhodl se pro Fryštácko.
Tady ho nic netlačilo.

Žádné hory, žádné propasti.
Hlavu si zamuchlal do těch
kudrnatých lesíků.
Nechal se konejšit potůčky,
které voní rákosím,
– a to si stále něco šeptá –
pak topoly, vrbičkami.
A protože ten boží odpočinek
byl požehnaný, zůstalo požehnání
v tomto fryštáckém kraji.
SK

Foto: P. Nášel
S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané!
V tomto čísle našeho periodika bych
chtěl komentovat jednání zastupitelstva,
kdy se zabývá podněty, které většinou
předkládáte prostřednictvím svých zvolených zástupců. Jde o záležitosti dotýkající se každodenního běžného života jak
města jako celku, tak i kohokoliv z nás
individuálně.
Jednou z věcí, na kterou poukazujete,
je využívání, respektive zneužívání kontejneru umístěného u místní márnice, určeného ke sběru „hřbitovního“ odpadu.
Často dochází k tomu, že v tomto kontejneru najdete komunální odpad zcela
jiného charakteru, než který sem patří.
Tento nešvar je – dle mého soudu – zbytečnou černou kaňkou na jinak, myslím
si, dobře fungujícím systému třídění odpadů vznikajících na území města.

Obdobné je to pak i v případě nakládání s bioodpadem obecně, zejména pak
hlavně s pokosenou trávou – zde je určitě mnohem vhodnější využít k uložení
trávy velkoobjemový kontejner na hospodářském dvoře než vyhazovat tuto hmotu
na např. zemědělsky obhospodařovanou
půdu, odkládat ji na břehy místních vodotečí, či dokonce po završení působení
slunečního záření ji pálit s efektem tak
příznačného, byť voňavého dýmu. Jsem
přesvědčen, že i v tomto případě dokážeme nalézt správnou míru ohleduplnosti.
A s blížícím se létem přímo souvisí
i tradiční sezónní aktivita – pravidelná
údržba trávníků motorovými sekačkami.
I při akceptaci toho, že pro mnohé z nás
jde většinou o bohulibou „zájmovou“ rekreační činnost, je potřeba si uvědomit,
že přece jenom zvuk sekačky, bohužel
Dokončení na str. 5
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 06/2012/VI ze dne 16. dubna 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 16. 4. 2012 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí Zprávu č. 310/
2011/KŘ ze dne 9. 3. 2012 o přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok
2011 bez připomínek.
• ZMF schvaluje ke dni 17. 4. 2012 zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města
Fryštáku za rok 2011 včetně Opatření
č. 1/2012 k nápravě chyby uvedené ve
Zprávě č. 310/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryštáku
za r. 2011.
• ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace neziskovým organizacím na
částečnou úhradu nákladů spojených
s činností v r. 2012 (organizace, výše
a účel).
• ZMF schvaluje uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace neziskovým organizacím na částečnou úhradu
nákladů spojených s činností v roce
2012 mezi městem Fryšták, a organizacemi uvedenými v příl. č. 02 tohoto
zápisu a pověřuje starostu podpisem
těchto smluv.
• ZMF schvaluje z důvodu neefektivnosti dalšího vymáhání pohledávky vzdání
se práva a prominutí pohledávek za J.
Mačajem, nar. 1969, bývalým nájemníkem bytu číslo 1 v objektu na ul. P. I.
Stuchlého č. p. 16, Fryšták.
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16. 4.
2012 (evidenční číslo VZ 2012044P)
bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby „Dekontaminace/sanace objektu Mateřské
školy Fryšták, p. o.,“ bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16. 4.
2012 (evidenční číslo VZ 2012044P)
schvaluje v rámci výběrového řízení na
zajištění dodavatele stavby „Dekontaminace/sanace objektu Mateřské školy
Fryšták, p. o.“ vyloučení z další účasti
v zadávacím řízení uchazeče: fu EKOLSAN.CZ, s. r. o., Brno (nabídka neobsahovala návrh smlouvy o dílo tak, jak
bylo požadováno v zadávací dokumentaci, a nebyla tedy úplná, uchazeč nesplnil zadávací podmínku stanovenou
zadavatelem) a fu ALFABLON, s. r. o.,
Říčany – Radošovice, (uchazeč na výzvu zadavatele k doplnění kvaliﬁkačních
předpokladů požadované dokumenty
v termínu pro podání nedoručil).
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16. 4.
2012 (evidenční číslo VZ 2012044P)
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a na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ust. § 81 odst. 1
zák. č. 137/2006Sb. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základních hodnotících kritérií – ekonomické výhodnosti nabídky a doby realizace akce, zadané dle ust. § 18 odst. 5
zák. č. 137/2006Sb., a vyhlašuje vítěze
výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby „Dekontaminace/sanace
objektu Mateřské školy Fryšták, p. o.“,
a to ﬁrmu Ekostar, spol. s r. o., Praha a
schvaluje umístění ﬁrem v tomto pořadí: 2. místo: fa TREPART, s. r. o., Praha;
3. místo: fa SITA CZ, a. s., Praha.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Ekostar, spol. s r. o., Praha, za účelem
realizace stavby „Dekontaminace/sanace objektu Mateřské školy Fryšták,
p. o.“, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 3.
2012 bere na vědomí výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavebních prací stavby
„ZTV pod MŠ Fryšták – III. etapa“ bez
připomínek.
• ZMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 3.
2012 a na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ust. § 81 odst. 1
zák. č. 137/2006Sb. rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základních hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky, zadané dle
ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006Sb.,
a vyhlašuje vítěze výběrového řízení na
zajištění dodavatele stavby „ZTV pod
MŠ Fryšták – III. etapa“, a to ﬁrmu JIP
IDUSTRIES, s. r. o., Praha a schvaluje
umístění ﬁrem na dalších místech v tomto pořadí: 2. místo Kartusek Ekostav, s.
r. o., Staré Město; 3. místo DIPS ZLÍN,
spol. s r. o., Zlín; 4. místo Trvalé stavby, s. r. o., Dřevařská, Fryšták; 5. místo Správa a údržba silnic, s. r. o., Zlín;
6. místo NOVAAGROTIS, s. r. o., ZlínKostelec; 7. místo TAAS ZLÍN, s. r. o.,
Lužkovice.
• ZMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
k této smlouvě, uzavřené mezi městem
Fryšták a ﬁrmou EUROVIA CS, a. s.,
Praha, kterým se mění ustanovení čl.
č. IV. Doba a místo plnění včetně zpřesnění rozsahu předmětu díla – doplnění
o úsek ul. Přehradní a úsek „od točny
po mostek pod Vylanty“ (na základě odsouhlasení „stavební komise“).
• ZMF ukládá starostovi za účelem přípravy realizace stavby „ZTV pod MŠ

Fryšták – III. etapa“ připravit podklady
pro uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták, a fou JIP IDUSTRIES, s. r.
o., Praha, a současně připravit podklady pro uzavření smluvní dokumentace
mezi městem Fryšták a majiteli (popř.
investory) dotčených pozemků ve věci
společného ﬁnancování infrastruktury
v této lokalitě, což je podmínka pro uzavření příslušné smlouvy o dílo.
• ZMF schvaluje výkup pozemku p. č.
937/3, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 190 m², ve vlastnictví M.
Metelové (id. ½), Fryšták, E. Kalábové (id. ¼), Fryšták, J. Kotasové (id.
1/8), Fryšták a E. Frölichové (id. 1/8),
Fryšták, a to za účelem přípravy akce
Rekonstrukce silnice II/490 – průtah
Fryštákem, za cenu stanovenou znaleckým posudkem a schvaluje uzavření
kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF bere na vědomí sdělení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, ve věci žádosti
fy GERES Group, s. r. o., Fryšták - Vysvětlení právních vztahů k pozemku
p. č. 8/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, dle kterého má předmětný pozemek správně ve vlastnictví
město Fryšták a doporučuje radě města řešit žádost formou pronájmu části
poz. p. č. 28 a 8/2, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták.
• ZMF nereﬂektuje na žádost Ing. K.
Krajči, Brno, o prodej pozemku p. č.
316/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za účelem užívání pozemku dle
platného ÚP MF, a neschvaluje prodej
tohoto pozemku.
• ZMF zveřejňuje ke dni 16. 4. 2012
záměr směny (v poměru 1:1) poz. p. č.
445/3, o výměře 415 m², a části poz. p.
č. 443/51, o výměře 225 m², oba k. ú.
Vítová, obec Fryšták, oba ve vlastnictví
Z. Zouhara, Vítová, za část pozemku p.
č. 443/25, o výměře 307 m², a část pozemku p. č. 443/30, o výměře 333 m²,
oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, oba ve
vlastnictví města Fryštáku, a to za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů
pod komunikací, a ukládá Ing. Kasalovi
zajistit GP na oddělení pozemků.
• ZMF zveřejňuje ke dni 16. 4. 2012
zveřejnění návrhu uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou JMP Net, s. r. o., Brno, manžely
P. a V. Hlavicovými, Fryšták, ke stavbě
plynárenského zařízení „Přípojka plynu
RD č. p. 437, Fryšták“, umístěného na
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pozemku p. č. 777/1, v k. ú. Fryšták, za
cenu věcného břemene podle platných
právních předpisů.
• ZMF zveřejňuje ke dni 16. 4. 2012
zveřejnění návrhu uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení „SB-2511-035 Fryšták, pí Slováčková, úprava venk. ved.NN“, umístěného na pozemku p. č. 205/4 v k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za
cenu věcného břemene podle platných
právních předpisů.
• ZMF zveřejňuje ke dni 16. 4. 2012
zveřejnění návrhu uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení „SB-4509-302 Fryšták, EVONINVEST s. r. o., rozš. sítě NN“, umístěného na pozemku p. č. 904 v k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za
cenu věcného břemene podle platných
právních předpisů.

• ZMF schvaluje ke dni 17. 4. 2012 zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
697/17 – trvalý travní porost, o výměře
102 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadatelům manželům P. a D. Šenkeříkovým, Fryšták, za cenu ne nižší, než je
cena stan. znaleckým posudkem, a uzavřít se žadatelem přísl. kupní smlouvu.
• ZMF konstatuje ověření o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
návrh Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Fryšták, místní část Vítová
(aktualizace zastavěného území) není
v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu.
• ZMF konstatuje ověření o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že návrh Změny č. 7 územního plánu
sídelního útvaru Fryšták, místní část
Vítová (Lokalita Pod Vodojemem) není
v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vy-

danou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu.
• ZMF bere na vědomí stav přípravy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II/489
a MK v obci Fryšták – Vítová a pověřuje
Ing. M. Kasalu, vedoucího OSMM, zapůjčením zařízení na měření rychlosti
a počtu vozidel na dobu 1týdne od společnosti GEMOS CZ, spol. s r. o., Čelákovice, k provedení vyhodnocení statistiky měření.
• ZMF souhlasí se změnou termínu převodu Domova s chráněným bydlením, p.
o., z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví MF, a to nově k datu 1. 1. 2013,
a ukládá starostovi neprodleně o tomto
návrhu informovat vedení ZK.
• ZMF souhlasí s podáním žádosti
o ﬁnanční výpomoc Zlínského kraje ve
věci realizace projektu dekontaminace
sanace objektu Mateřské školy Fryšták,
p. o., ve znění předloženém starostou.
• Nebyl schválen další příspěvek kromě
akceptace (uvedené v rozpočtu) podpory návštěvy družební obce Muráně.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 08/2012/VI ze dne 23. dubna 2012 (Výběr)
• RMF bere na vědomí nabídku A. Uhlíře, Fryšták, ve věci zřízení služby bezdrátového internetu pro potřeby JSDH
MF a ukládá Ing. S. Velikovskému,
CSc., prověřit možnosti zřízení služby
bezdrátového internetu pro Polyfunkční objekt s hasičskou zbrojnicí Fryšták
v rámci stávajícího systému komplexního poskytování telekomunikačních
služeb.
• RMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Klubu důchodců Fryšták,
o. s., za účelem částečné úhrady nákladů spojených se zabezpečením činnosti
v roce 2012 (nájemné, dopravné, účast
projektu KLAS apod.) a doporučuje ZMF
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Fryšták, a o. s. Klub důchodců Fryšták,
a to za účelem částečné úhrady nákladů spojených se zabezpečením činnosti
v roce 2012.
• RMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace o. s. Tai-či, Fryšták, za účelem
částečné úhrady nákladů spojených se
zabezpečením činnosti v roce 2012 (nájemné, dopravné, energie apod.) a doporučuje ZMF schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční doatce
mezi městem Fryšták, a o. s. Tai – či,
Fryšták, za účelem částečné úhrady nákladů spojených se zabezpečením činnosti v roce 2012 (nájemné, dopravné,
energie apod.).

• RMF bere na vědomí souhlasné závazné stanovisko KU ZK, odboru životního prostředí a zemědělství, odd.
ochrany přírody a krajiny, ve věci schválení Lesního hospodářského plánu pro
lesní hospodářský celek Lesní družstvo
singularistů velkousedlých Dolní Ves, a
to pro období od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2021 bez připomínek.
• RMF souhlasí s udělením licence na
provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní – linka 820224 Luhačovice – Zlín – Kroměříž – Brno – Praha,
a to z důvodu, že tato linka zajišťuje
dopravní obslužnost i občanům města
Fryštáku.
• RMF bere na vědomí stížnost paní
M. Vitovské ve věci užívání sportoviště
a souhlasí s předloženým zněním odpovědi na tu stížnost – viz příloha č. 1
zápisu.
• RMF souhlasí s umístěním stavebního materiálu ze stavby gabionové stěny žadatelky pí H. Pitrman-Švrčkové,
Fryšták, na městském pozemku p. č.
356/1, o výměře 36 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, a to po dobu cca měsíce
května 2012, a ukládá Ing. M. Kasalovi
vydat příslušné stanovisko (souhlas).
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru výkupu pozemku p. č.
374/2, o výměře 14 m², a pozemku p.
č. 375/3, o výměře 19 m², oba k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, od soukromých

vlastníků za účelem majetkoprávního
narovnání vlastnických vztahů.
• RMF bere na vědomí udělení souhlasu Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje – Krajského ředitelství
Zlín se zrušením místního ovládání (ručně ovládaného tlačítka) rotační sirény,
umístěné na budově Městského úřadu
Fryšták, s tím, že siréna zůstává činná
jako dálkově ovládaný koncový prvek
varování v rámci jednotného systému
varování a vyrozumívání kraje a ukládá
L. Richterovi, veliteli JSDH MF, zajistit
zapracování dané změny do aktualizované dokumentace požární ochrany.
• RMF zveřejňuje ke dni 24. 4. 2012
záměr výpůjčky objektu tzv. staré hasičské zbrojnice na ul. Osvobození panu
Stanislavu Novotnému – Kinskému za
účelem zřízení veřejného výtvarného
ateliéru, a to na dobu neurčitou, a uzavřít se žadatelem příslušnou smlouvu
o výpůjčce.
• RMF bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Fryšták, p. o., Bc. I. Staňkové
o plánovaném uzavření provozu v době
letních prázdnin 2012 a souhlasí s uzavřením provozu MŠ Fryšták, p. o., v termínu od 16. 7. do 19. 8. 2012.
• RMF bere na vědomí návrh na uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrospotřebičů, a to mezi městem
Fryšták a spol. ELEKTROWIN, a. s., Praha a ukládá Ing. V. Doleželové zajistit
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poptávkové řízení za účelem prověření
výhodnosti této nabídky.
• RMF bere na vědomí návrh na uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru
odpadních osvětlovacích zařízení, a to
mezi městem Fryšták a spol. EKOLAMP,
s. r. o., Praha a ukládá Ing. V. Doleželové zajistit poptávkové řízení za účelem
prověření výhodnosti této nabídky.
• RMF schvaluje ke dni 24. 4. 2012
zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č. 474/5, o výměře
12,5 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
pro zřízení stání pro osobní vozidlo, a to
I. Matelové, Fryšták, na dobu neurčitou
s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, a uzavřít se žadatelem
příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF doporučuje ZMF schválení záměru prodeje části městského pozemku
p. č. 2/3, k.ú. Fryšták, obec Fryšták,
o celkové výměře 4,26 m², manželům
M. a L.Zelinkovým, Fryšták.
• RMF s odkazem na kladné stanovisko
Krajské hygienické stanice se sídlem ve
Zlíně k návrhu technologického řešení
provozu kuchyně v objektu Mateřské
školy Fryšták, p. o., zpracováno dle projektu Ing. Karla Miči souhlasí s tímto
návrhem jakožto podkladem pro zpracování příslušné projektové dokumentace akce stavebně technických úprav
objektu Mateřské školy Fryšták.
• RMF schvaluje výpůjčku prostor Polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí
Fryšták Prvnímu fryštackému spolku

KONTAKT
NA POLICII
VE FRYŠTÁKU
Policie
České republiky
Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení
Souhrady 368
763 16 FRYŠTÁK
Telefonní kontakt
Sekretariát: +420 974 666 781
V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI
VOLEJTE LINKU 158
Veřejný e-mail
zloopfryst@mvcr.cz
Datová schránka: w6thp3w
Úřední hodiny
PO – 7.00 – 15.00
ÚT – 7.00 – 15.00
ST – 7.00 – 15.00
ČT – 7.00 – 15.00
PÁ – 7.00 – 15.00
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motoristickému za účelem uspořádání výstavy historických motocyklů ve
dnech 5. a 6. 7. 2012, schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce tohoto objektu
mezi městem Fryšták, a Mgr. L. Sovadinou, jakožto zástupcem Prvního fryštáckého spolku motoristického, a to za
účelem uspořádání výstavy historických
motocyklů v termínu 5. a 6. 7. 2012,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o výpůjčce.
• RMF schvaluje konání akce „Výstava historických motocyklů Fryšták “ ve
dnech 5. a 6. 7. 2012 pod záštitou města Fryštáku ve spolupráci s Prvním fryštáckým spolkem motoristickým, zast.
Mgr. L. Sovadinou, a schvaluje vyčlenění ﬁnancí za účelem částečné úhrady
výdajů spojených s organizací této akce
(energie, stravování hostů, propagační
materiály, kancelářské potřeby apod.)
• RMF uděluje Mgr. L. Sovadinovi, řediteli školy, souhlas s uzavřením dodatku č. 01 ke smlouvě o podnájmu mezi
Základní školou Fryšták, p. o., a Mateřskou školou Fryšták, p. o., za účelem
podnájmu prostor: místnost č. 001,
002 o celkové rozloze 108,9 m², přilehlé chodby se šatnou pro děti o výměře 23,17 m², WC a umývárny o výměře
14,63 m², kabinetu a šatny pro učitelky
o výměře 14,70 m², a úklidové komory o
výměře 10,63 m², dále třída ŠD II 57,8
m², chodba u ŠD 5,1 m², učebna 4. B
77 m², 4. A 76 m², 3. B 67,6 m², cvičná
kuchyň 84,7 m², WC 33,1 m², chodba
ZPRÁVY

Z

u WC 15,4 m², chodba (šatna) 87 m²,
a to od 1. 3. 2012 na dobu neurčitou.
• RMF bere na vědomí informaci o akceptování žádosti ze SFŽP ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí
na projekt Samosběrný čisticí vůz –
město Fryšták bez připomínek.
• RMF souhlasí s účastí města Fryštáku v projektu partnerství ESF CR, organizovaného o. s. Nenuda Zlín, a to
v rámci výzvy 76 – Rovné příležitosti
žen a mužů na trhu práce a slaďování
pracovního a rodinného života (akcentace genderového zaměření).
• RMF v rámci zakázky malého rozsahu na zajištění dodavatele služby
„Akreditovaná inspekce účinnosti sanace azbestu …“ v objektu MŠ Fryšták,
p. o., jmenuje komisi pro hodnocení
a posouzení nabídek V. Filák, Fryšták;
(náhradník L. Mikl, Vítová); Ing. F. Kočenda, Fryšták; (Ing. J. Košák, Fryšták);
R. Dupal, Fryšták; (náhradník R. Vyskup,
Fryšták); P. Ševčík, Fryšták; (náhradník
MUDr. A. Prusenovská, Fryšták); Ing. M.
Kasala, vedoucí OSMM, Městský úřad
Fryšták; (náhradník Ing. V. Doleželová,
OSMM, Městský úřad Fryšták.)
• RMF schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na zajištění – zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební
úpravy MŠ Fryšták“, a to ﬁrmu BOOZ
Zlín, s. r. o.

RADNICE

Dovětek k přezkoumání hospodaření
města Fryštáku za rok 2011
Každá obec je v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, povinna požádat o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní
rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání hospodaření auditorovi nebo
auditorské společnosti. Vzhledem k tomu, že kvalitativně by měly být úrovně provedeného přezkoumání na identické úrovni, preferuje každoročně město Fryšták
z důvodu bezplatnosti provedeného přezkumu hospodaření Krajským úřadem Zlínského kraje. Náklady za služby auditorů jsou totiž, jak ještě zdůrazňuje již zmíněný
§ 42 odst. 4 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, uhradí obec ze svých rozpočtových prostředků.
S ohledem na počet obyvatel města Fryštákupřesahující zákonnou hranici 800
obyvatel pro jednorázové přezkoumání (§ 4 odst. 5 z.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření města za rok 2011 provedeno ve
dvou etapách, a to ve dnech 10. 10. 2011-14. 10. 2011 a 5.3.2012-9.3.2011. Výsledek kontroly je zdokumentován ve Zprávě č. 310/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryštáku za rok 2011, o rozsahu 27 stran (formátu A4).
Závěr uvedený ve Zprávě o přezkoumání hospodaření v návaznosti na § 10 odst. 3
z.č. 420/2004 Sb., mj. konstatuje, že při přezkoumání hospodaření města Fryštáku
za rok 2011 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písm. c). Současně však bylo v závěru zprávy uvedeno, že nebyla
zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., tj. rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2012

Vraťme se ale k výhradě přezkoumávajícího orgánu. Co tedy znamená zmíněná
fráze „…byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v písm. c)“ ? Pro třetí osobu může
být takovýto závěrem minimálně důvodem k zamyšlení se nad tímto výrokem, ne-li
vyřknutím o nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky. Abychom osvětlili
vytčené „chyby a nedostatky“, uvedu přímo jejich konkrétní stav. Především je nutné zdůraznit, že i když se v závěru Zprávy hovoří o chybách a nedostatcích, jedná se
o doslovný opis zákona, a ve skutečnosti byla zjištěna jedna jediná chyba, kterou
je porušení § 4 odst. 8 z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, v podobě
přijetí platby o 8,- Kč nižší, než kolik udával účetní předpis (pohledávka). Bezpochyby se tak jedná o chybu města, ne však úmyslnou, a rozhodně ne takovou, aby
u nezasvěcených osob vyvolávala jakékoliv dohady. Dovolím si tedy říci, že v relaci
s velkým množstvím kontrolovaných dokumentů se tak jedná o chybu nicotnou.
Samozřejmě mojí snahou chybu bagatelizovat nebo podceňovat její význam. Jedná
se o fakt, který je nezvratitelný. Za účelem odstranění chyby bylo přijato Opatření
ZMF č. 1/2012 k nápravě chyby uvedené ve Zprávě č. 310/2011/KŘ o výsledku
přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok 2011.
Zprávou hospodaření, jakožto nedílnou součástí Závěrečného účtu města
Fryštáku za rok 2011, se zabývalo ZMF na svém posledním zasedání dne 14. 5.
2012, kde byl schválen závěrečný účet s výhradami, a to právě kvůli výše zmíněné
vytčené chybě.
Zpracovali: Ing. M. Jašek, Ing. S. Velikovský, CSc.

DIVADLO
nabídka předplatného
Vážení příznivci divadla, Městské
divadlo Zlín od 2. 5. 2012 zahájilo předplatitelskou sezónu 2012/
2013. V této sezóně pro Vás chystáme, kromě činoherních představení,
i jeden muzikál.
Katalog předplatného 2012/2013
najdete v Městské knihovně a na MÚ
Fryšták, umístěn je také na stránkách
www.divadlozlin.cz.
Rezervace je možné učinit přes
web., e-mailem prodej@divadlozlin.
cz nebo na tel. 577 636 207, linka
419, 220.

S L O V O S TA R O S T Y
dokončení ze str. 1

ozývající se nejen o nedělním odpoledni,
ale třeba nezřídka i o pozdním večeru,
vždy velmi nemile znepříjemní chvíle určené spíše k relaxaci. Uvědomuji si, že
během pracovního týdne čeká na každého z nás opravdu mnoho povinností, ale
snad právě proto bychom pak měli být
navzájem k sobě tolerantní v zasloužených chvílích volna – tlumočím zde tedy
výzvu většiny zastupitelů k nám všem,
abychom o nedělích, svátcích či v době
pokročilejších večerů všechny sekačky,
křovinořezy, pily (cirkulárky nevyjímaje)
a jiné domácí – bohužel však hlučné –
pomocníky nechali odpočívat. Jistě to
nemálo prospěje posilování dobrých sousedských vztahů!
A ještě něco, co nás trápí: volně pobíhající, potulující se psi. Opět – jako kdyby
v souvislosti s probuzenou přírodou – narůstá počet bezprizorních nezajištěných
psů okupujících volné veřejné prostranství, ale bohužel i – jak jsem byl již několikrát upozorněn místními myslivci –
i psů v lese, kde ohrožují zvěř. Apelujeme
tedy na všechny majitele čtyřnohých miláčků, aby o své mazlíčky pečovali řádně
a nenechali je bez dozoru. Mimochodem
– nebudeme potom muset tolikrát žádat
o spolupráci Městskou policii Zlín kvůli
odchytu a ušetřené peníze za pobyt psů
v útulku pak budeme moci účelně nasměřovat jinam.
Dovolím si tedy spolu s kolegy zastupiteli všechny vyzvat, abychom to, co
můžeme změnit, skutečně změnili; nestojí nás to ani tolik sil, a přitom nám to
zpříjemní či ulehčí běžný život.
Ale kromě jakéhosi všeobecného kritičtějšího „pohledu do sebe“ bych vám

rád sdělil snad i pro vás opravdu pozitivní zprávu. Jistě jste už dříve v našem
zpravodaji zaznamenali, že město muselo řešit těžké břímě v podobě složitého
smluvního vztahu se státem, který byl
spojen se zástavním právem (z naší strany jištěný případným odvodem do státního rozpočtu ve výši cca 65 mil korun),
a to v souvislosti s výstavbou, respektive ﬁnancováním výstavby tzv. penzionu
pro mobilní důchodce, dnešního domova
s chráněným bydlením (v první polovině
90. let město převedlo tento objekt jinému subjektu bez souhlasu státu, třebaže
sjednané podmínky při poskytnutí dotace, [tj. zachování účelu – poskytování sociální služby a doba jejího poskytování]
jsou dodrženy, byť jiným provozovatelem,
vlastníkem). Doplňuji jen, že se město od
samého počátku řešení této nepříjemné
záležitosti ke všemu postavilo čelem, zahájilo jednání se všemi kompetentními
orgány a sjednalo právní pomoc renomované advokátní kanceláře Mgr. Jany
Zwyrtek-Hamplové, díky níž jsme obhájili
„naše“ řešení problému. Z tohoto mís-

ta Mgr. Janě Zwyrtek-Hamplové děkuji
za profesionálně odvedenou práci. Nyní
vám již tedy mohu, vážení spoluobčané,
sdělit, že po závěrečných jednáních na
vrcholných úrovních státních institucí
(Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových ČR a Ministerstvo ﬁnancí
ČR) byl náš případ uzavřen s výsledkem,
kdy stát akceptoval právní stanovisko
města na danou záležitost, a to zejména
ve smyslu, že – cituji z rozhodnutí sdělení
MF ČR „…ze strany města nelze uvedený
případ řešit v institutu porušení rozpočtové kázně, existují důvodné pochybnosti
o platnosti smlouvy o zřízení zástavního
práva a navíc obsah smlouvy o poskytnutí dotace je ve vztahu k obsahu smlouvy
o zřízení zástavního práva zavádějící…“.
Znamená to tedy, že město Fryšták
s deﬁnitivní platností není v této kauze
devadesátých let vázáno jakoukoliv sankcí. Je to pro nás dobrá zpráva, zvláště
pak v této ekonomicky těžké době, přičemž vnímám toto rozhodnutí jako další
předpoklad vedoucí k výraznému posílení ﬁnanční stability města do budoucna.
Vážení spoluobčané,
s povzbuzující informací v závěru tohoto článku přeji i vám všem nejen taktéž hodně pozitivních zpráv, ale i příjemně strávený měsíc červen, který pomalu,
ale jistě předjímá tolik očekávaný prosluněný čas prázdnin a dovolených…

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Cestovní pasy pro děti – změny v pořizování cestovních dokladů v roce 2012
Jaká je zásadní změna v letošním
roce při vyřizování cestovních dokladů
pro nezletilé děti ?
Pokud měli doposud rodiče zapsány
ve svém cestovním pase nezletilé dítě
do 15 let, všechny tyto záznamy pozbývají platnosti v letošním roce dnem
26.června.
Po uplynutí tohoto data mohou děti
překračovat státní hranice jen s vlastním cestovním dokladem.
Kam se mají rodiče dětí o vydání
cestovního pasu obrátit?
Žádost o vydání cestovního pasu
je možno podat jen u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, v jehož
obvodu je občan přihlášen k trvalému
pobytu.
Jaký typ cestovního pasu lze pro
dítě vydat?
Zákon umožňuje žadatelům vyřídit
více typů cestovních pasů. Záleží na
věku dítěte, konkrétní potřebě a lhůtě,
kdy má k vycestování dojít. Doporučuji
neodkládat podání žádosti o cestovní
pas na poslední chvíli. Lhůta pro vyřízení klasického cestovního pasu s biometrickými prvky činí do 30 dnů (pas
se tiskne v ústřední tiskárně v Praze,
kam je žádost zaslána) nebo lze vyřidit
i CP typu Blesk, v kratším termínu do
15 dnů, ovšem s klasickým podáním
žádosti, 2 ks foto, s platností jen na
1/2 roku, za vyšší poplatek.
Zákon tedy rozlišuje různé typy
cestovních dokladů pro děti podle
věku dítěte?
Zákon rozlišuje vydávání cestovních
pasů pro děti do 15 let věku, pro děti
od 15 do 18 let věku a pro dospělé žadatele:
Pro občana do 15 let ve lhůtě do
30 dnů, lze vydat CP s biometrickými
prvky s dobou platnosti 5 let, hradí se
správní poplatek 100 Kč. Žádost vyplňují příslušní pracovníci elektronicky,
dále pořídí digitálně fotograﬁi a u dětí
od věku 12 let se snímají otisky prstů.
K vyřízení je nutná přítomnost zákonného zástupce i dítěte.
Potřebnými doklady jsou: občanský
průkaz zákonného zástupce, rodný list
dítěte (originál nebo úředně ověřená
kopie).
Pro občana do 15 let věku lze vyřídit i tzv. Blesk tj. zrychlený ve lhůtě do
15 dnů. Tento pas je vydán na dobu
platnosti 1/2 roku, správní poplatek
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je 1.000 Kč, k vyřízení je rovněž nutná
osobní účast zákonného zástupce.
Zde se vypisuje klasický formulář
žádosti, předkládá se občanský průkaz
zákonnému zástupce, 2 ks fotograﬁe
o rozměru 35 x 45 mm, rodný list dítěte
(originál nebo úředně ověřená kopie).
Pro občany od 15 do 18 let věku je
vydán CP s biometrickými prvky s platností 10 let , poplatek činí 600 Kč, lhůta pro vyřízení činí do 30 dnů, předkládá
se občanský průkaz, rodný list, je nutná
osobní přítomnost zákonného zástupce
a předložení jeho OP).
Pro občany od 15 do 18 let věku je
možno vydat i tzv. Blesk, tj. zrychlený ve
lhůtě do 15 dnů, s dobou platnosti 1/2
roku, za správní poplatek 1.500 Kč.
Doklady se předkládají tak jako
u žadatele do 15 let věku, je také vyžadována osobní účast zákonného zástupce a předložení jeho OP.
Pro dospělé žadatele je možno vydat
CP s biometrickými prvky s dobou platnosti 10 let ve lhůtě do 30 dnů, správní poplatek činí 600 Kč, u typu Blesk
s dobou platnosti 1/2 roku a správní
poplatek činí 1.500 Kč.
Jak probíhá vyřízení žádosti o cestovní pas?
Vzhledem k tomu, že technické
podmínky jsou u obecních úřadů s rozšířenou působností v podstatě stejné,
probíhá vyřizování žádosti o vydání cestovního pasu následovně:
– v čekárně před vstupem k odbavovacím přepážkám si občan zvolí na
dotykové obrazovce službu, kterou potřebuje (např. vyřízení dokladu do 30
dnů, nebo vyřízení dokladu typu Blesk).
Odbavovací zařízení mu vydá lístek
s pořadovým číslem. K vyřízení potřebných záležitostí je občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním
displeji na číslo přepážky,kde bude jeho
žádost vyřízena.
Doporučujeme využít možnost internetového objednání a přístup k informacím o cestovních dokladech připravených k vyzvednutí, které lze najít na
oﬁciálních webových stránkách města
Zlína – www.zlin.eu/kategorie Občan.
U přepážky pracoviště bude s občanem zpracována žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji (podoba, otisk prstu, podpis), nebo podá
vyplněnou žádost o vydání typu Blesk.

DOPORUČENÍ RODIČŮM:
Včas před cestou do ciziny požádat
o vydání cestovního pasu. Často rodiče
ponechávají vyřízení dokladů až v období dovolených to jsou zejména měsíce
červen až srpen, kdy je z tohoto důvodu
pak najednou hodně žadatelů a vyřízení
žádosti je delší.
Často se na úřadě žadatelé ptají,
jakou časovou platnost musí cestovní
doklad mít, neboť jednotlivé státy mimo
EU mají v této oblasti platnosti cestovních dokladů různé úpravy.
Tyto odpovědi nemají pracovníci úřadů k dispozici.
Doporučujeme proto nahlédnutí na
internetové stránky zastupitelského
úřadu navštěvovaného státu nebo na
stránky Ministerstva zahraničních věcí
ČR – internetová adresa : www.mzv.cz
Mohou děti cestovat i na občanský
průkaz?
Od počátku letošního roku, lze vydávat na žádost i občanský průkaz nezletilým dětem do 15 let věku. Vždy je nutná
osobní účast dítěte a jeho zákonného
zástupce. Správní poplatek činí 50 Kč
a doba platnosti dokladu je 5 let.
Na rozdíl od vyřízení cestovního
pasu, může občan podat žádost o vyřízení OP u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Je nutno
předložit svůj OP a rodný list dítěte.
Platný vydaný občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji slouží v rámci
států Evropské unie také jako cestovní doklad. Pro ostatní státy světa je
nutno vyřídit přímo cestovní pas. Např.
nejčastější destinace čs. turistů Chorvatsko každoročně upřesňuje podmínky cestování českých občanů do jejich
země. Podrobnosti lze získat na internetových stránkách Chorvatského velvyslanectví.
Mgr. Karel Švehlík
vedoucí oddělení správního, OOSA

UPOZORNĚNÍ
Na počest 150. výročí Sokola
bychom chtěli uskutečnit ve škole
výstavku. Prosíme občany, aby nám
zapůjčili různé pamětihodnosti (diplomy, odznaky, kroje, poháry). Výstavu
však uskutečníme pouze v případě,
že budeme mít dostatek exponátů.
Materiály prosím přineste do školy paní učitelce Sylvě Knedlové nejpozději do 10. června 2012.
Termín výstavy oznámíme rozhlasem a plakáty.
Těší se SK
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Azbestová školka
O mateřské škole a výskytu minerálních vláken v jednom z jejích pater
a následné azbestové zátěži, již bylo
napsáno a řečeno snad úplně všechno.
Já bych se přesto ještě chtěla vrátit k
situaci, která nastala v polovině měsíce
března, kdy se nám podařilo přemístit
všechny děti do našeho dočasného útočiště. Zatím se totiž stále hovoří o tom,
jak nastalou situaci zvládali zaměstnanci obou školských zařízení, rodiče, zřizovatel školky, ale nikde ještě nezaznělo
nic o tom, jak to zvládly děti. Přitom právě pro ty nejmladší z nich to jistě byla
zátěž poměrně značná. Nové prostředí
v základní škole, absence některých
hraček a vybavení typického pro školku, změny v režimu dne a v organizaci
výchovně-vzdělávací práce, zvýšené
nároky na bezpečnost, návštěvy tisku
a televize. To všechno naše děti zvládly
na jedničku. Přizpůsobily se snad rychleji než my, dospělí. Troufám si říci, že
i to je dobrá vizitka pro celý náš (nejen
pedagogický) kolektiv zaměstnanců,
který se snažil dětem adaptaci na nové
prostředí co nejvíce ulehčit.
Další věc, kterou bych chtěla v této
souvislosti vzpomenout a hlavně ji uvést
na pravou míru, je „zaručená“ informace, která se objevila mezi fryštáckou
veřejností. Lednové měření na přítomnost vláken v naší mateřské škole si
u Krajské hygienické stanice ve Zlíně neobjednal ani zřizovatel (město Fryšták),
ani vedení mateřské školy. Tento pokyn
přišel centrálně z České školní inspekce a bylo prováděno kontrolní měření
v celé republice. Vytipovaná školská
zařízení spadala do kategorie staveb
z tzv. „boletických“ panelů, ve kterých
se v poslední době prováděla rekonstrukce. V našem kraji jich bylo celkem
šestnáct. Toto nařízení vyšlo centrálně
v prosinci 2011, tedy pro nás bohužel
již po zateplení a výměně oken. A ještě jedna věc stojí za zmínku. V původní
projektové dokumentaci ze sedmdesátých let není o azbestové výplni uvnitř
budovy ani zmínka. Po prvotním naměření minerálních vláken (nikoliv azbestových), došlo k podrobnějšímu odebírání
vzorků ve vnitřních prostorách školky
a zjistilo se, že stěny, které jsou uvedené v projektové dokumentaci jako
sádrokarton, obsahují obávaný azbest.
Není tedy namístě ani „zaručená“ informace, že „se to dávno všecko vědělo“.
Poslední věc, kterou bych chtěla na
tomto místě vzpomenout, je samozřej-

mě velké a upřímné poděkování všem,
kteří v posledních měsících stáli při nás
a jakkoliv nám pomohli. Cítíme velkou
podporu a vážíme si toho.
V současné době tedy intenzivně
probíhá čistění našeho předškolního zařízení ﬁrmou Ekostar s.r.o. a nám nezbývá, než se těšit, že koncem měsíce září
bychom se mohli začít postupně stěhovat zpět. Čeká nás tedy ještě spousta
práce, ale to už bude další školní rok.
A v souvislosti s novým školním rokem
bych chtěla zmínit ještě jednu důležitou
věc, která nás velmi trápí. Při březnovém zápisu k předškolnímu vzdělávání
se opakovala situace z jara 2010, kdy
poptávka vysoko převyšovala nabídku.
Město Fryšták tehdy okamžitě zareagovalo a zřídilo tzv. odloučené pracoviště
MŠ s kapacitou 36 dětí. V letošním roce
přišlo k zápisu celkem 67 dětí a přijato
bylo 31 dětí- tolik, kolik odchází do první
třídy. Věřím tomu, že kdyby byla situace
v naší mateřské škole v současné době
jiná a probíhal normální standardní provoz, došlo by jistě k okamžitému řešení
v podobě hledání nových prostor pro
další, v pořadí sedmou třídu školky. Bohužel nyní je pro nás všechny prioritou
vyčištění a rekonstrukce budovy a co
nejrychlejší návrat do běžného provozu.
Ještě bych se ráda vrátila k velkému počtu žádostí o předškolní vzdělávání. Je
jistě způsobený i tím, že přišly k zápisu
také děti, které teprve v těchto jarních
a letních měsících dovršily a dovrší 2
let. Jejich matky nastupují do zaměstnání prakticky až za rok, ale i toto období spadá do školního roku 2012/13.
Další věc, která je pro mnoho maminek
nepochopitelná, je přísnost kritérií pro
přijímání dítěte. Konkrétně je to kritérium, které se vůbec nebere v potaz
a to je zaměstnanost rodiče. Ředitelky
mateřských škol od roku 2011 přijímají

Upozornění:
Ředitelka Mateřské školy Fryšták
Bc. Ilona Staňková oznamuje, že dne
26. 6. 2012 se uskuteční v jídelně
Základní školy Fryšták důležitá informativní schůzka rodičů všech
dětí, které byly přijaty na školní rok
2012/13.
Začátek schůzky s vedením MŠ
bude v 16 hodin.
Více na: www.msfrystak.cz
děti podle věku, bydliště, povinného očkování, ale zaměstnání matky nehraje
roli. Pokud se dá přednost takovému
dítěti před tím, jehož matka je na rodičovské dovolené, jedná se bohužel
o přímou diskriminaci. Pravdou je, že
ani zaměstnanost rodiče již není směrodatná a prokazatelná. Mám z poslední doby zkušenosti s tím, že potvrzení
o zaměstnání se dá sehnat docela lehce a tím tedy ztrácí na vážnosti. Situace
je tedy v tuto chvíli poměrně složitá a
ředitelky školek mají docela svázané
ruce. Já mohu jenom na tomto místě
požádat maminky, jejichž dítě bylo do
našeho zařízení přijato a které vědí, že
školku nebudou navštěvovat, nebo že ji
ani nepotřebují, aby se ozvaly a uvolnily
tak místo zaměstnaným matkám, které
se ocitly v nezáviděníhodné situaci.
Na závěr se ještě vrátím k tomuto školnímu roku, který končí pro nás
tak netypickým způsobem. Snažíme
se přesto všechno uskutečnit tradiční
akce školky a pracovat standardně dál.
V měsíci květnu jsme sice bohužel museli upustit od nacvičování besídek ke
Svátku matek, ale v červnu nás ještě
čeká oslava Dne dětí na akci o. s. Věneček „Putování pohádkou“ a výlet do Zoo
Lešná. Rozhodli jsme se, že nevynecháme ani rozloučení s předškoláky s tolik
oblíbeným nočním spaním ve školce.
Změna bude pouze v tom, že akce se
uskuteční v prostorách Základní školy
Fryšták.
Doufám, že poslední školní měsíc
zvládneme stejně tak, jako ty předchozí. A do těch nadcházejících letních
měsíců bych chtěla popřát všem dětem
i dospělým krásné léto, prohřáté sluníčkem a naplněné odpočinkem a chvilkami strávenými se svými blízkými.
Ať načerpáme hodně sil, které budou
tolik potřebné k závěrečnému úklidu,
stěhování a deﬁnitivnímu návratu do
naší už „neazbestové“ školky.
Ilona Staňková
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Nakupování v hypermarketu
a kapesní zloději

PROJEKTOVÝ DEN na téma FINANČNÍ GRAMOTNOST

Ve středu 25. dubna se uskutečnil
na naší škole ve spolupráci s agenturou Animal Farm s.r.o. projektový den
zaměřený na podporu ﬁnanční gramotnosti žáků 5.–9. tříd.
Jednalo se o vyvrcholení projektu
na téma ﬁnanční gramotnosti, do kterého je naše škola zapojena. Žáci měli
možnost během celého dne proniknout
do tajů a nástrah ﬁnančního světa,
který se jich každý den dotýká. Byli
rozděleni do pětičlenných týmů sestavených z žáků pátých až devátých tříd
a na 7. stanovištích se seznamovali
s oblastmi, jako jsou zdroje příjmů, druhy výdajů, tok peněz, dobré a špatné
dluhy, hospodaření rodiny, člověk a příroda, bankovní produkty, inﬂace, úroky,
investice nebo podnikatelský plán. Po
absolvování těchto patnáctiminutových
seminářů následovalo zúročení získaných znalostí v soutěžích o imaginární
peníze.
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Vrcholem projektového dne byla
dražba o drobné reklamní předměty,
které poskytly místní ﬁrmy. Celá akce
byla velmi vydařená, měla spád a strhující průběh. Děkuji ﬁrmám SEFO plus,
nářadí Hanák, Solar-Technik, Dorbas
a ostatním, které školu podpořily a poskytly na tento den drobné dárky do
soutěže.
Fotograﬁe z průběhu projektového
dne je možné shlédnout na www.zsfrystak.cz.

Kapesní zloději už dávno nejsou
v módě. V supermarketu se už s klasickým „kapesňákem“ tahajícím peněženky z kapes zákazníků setkáte
pramálo.
Dnes už lidé okrádají spíše supermarket. Dnes se z lidí stávají zloději.
Asi se to pomalu stává „normální.“
Však víte, když každý čtvrtek Kaufland oznamuje nové slevy, už v 8 hodin ráno se valí zástupy důchodců
v jednom směru s napěchovanými
taškami a v druhém s vybraným důchodem, se zástup žene do obchoďáku s vidinou velice výhodné koupě.
Přijde mi absurdní, jak u regálu se
zlevněným máslem o šedesát procent
se tlačí čtyřicet lidí. Křičí, narážejí do
sebe vozíky navzájem, jako děti.
Ale to nejlepší...
Komusi se povedlo urvat pro sebe
karton zlevněného másla. Vozík postavil kousek stranou a šel si vybrat
nějaké víno. Mezitím mu někdo krade
z vozíku čtyři másla. Chvíli se zastaví,
rozhlédne se a pak vezme další čtyři.
Ve vozíku zbyly poslední dvě.
Nevím, co si o tom myslet, ani
nevím, co to mělo znamenat. Celé to
sleduji, ale už jsem se na to nemohl
dál dívat, tak raději s bolením břicha
po velkém záchvatu smíchu odcházím. Je to smutné, ale s tím nic neudělám. Tak se vevnitř směji. Normálně ředitel školy, nebo ﬁrmy se téměř
porve o zlevněné máslo. Je udivující,
jak kvůli pár korunám padají veškeré
zábrany a zásady.
Lidé, kteří v termoskách pašují
tkaničky a koření, nebo pastu a všelijaké maličkosti s vidinou ušetřené
desetikoruny jsou ještě horší. Věřte
nebo ne, ale už jsem pár takových viděl. Zloděj zůstane zlodějem.
A tak se dnes chováme…
M. Mikl, 9. A
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Povídám, povídám pohádku?
Byla jednou jedna docela malá země
a v ní žili velmi pracovití lidé. A jak už
to bývá, v kterési rodině měli tři dcery.
Sestry se jmenovaly Lhostejnost, všechno jí bylo jedno. Nic ji nezajímalo. Druhá
dívka nesla jméno Normálnost. Jednou
pracovala vzorně, jindy se jí nechtělo.
Třetí sestřička dostala jméno po předcích- Poctivost. Byla poctivá v myšlení,
v podnikání. Protože byly siroty, nalezenci, ujalo se jich Veřejné mínění. Zpočátku
bylo v jejich výchově dobře nakročeno,
ale časem, když se rozhlédly po svém
okolí, když viděly u některých sousedů,
jak se zde roztahují Pýcha, zlatovlasá
Licoměrnost, otrlý Tunelář, nenasytný
Hltoun, všudypřítomná Lakota, jak za
nepoctivě získané ﬁnance si nechávají
stavět doslova zámky, jak si žijí z cizích
peněz v přepychu, jak schovávají miliony nenápadně do krabic od bot, dokonce pod podlahu, a tváří se nadneseně,
ba dokonce arogantně.
Čeho si Poctivost ještě všimla? Že
malé zemičce narůstají pomocí takových
individuí dluhy, které pak musí ostatní
obyčejní poctivci splácet a dorovnávat,
protože jim šlape na paty kmotr Ne-Čas
a lidmi zatracovaný kmotr Harpagon
a jiní tzv. Držgrešlové, protože nesou za
všechny odpovědnost, aby zemička nedopadla jako jeden přímořský stát.
Nu, což. Jan a Oušek zaplatí za
všechny přestupky a všechno se zamete pod koberec. Kdo má peníze, má
moc. Ostatní i s Poctivostí mohou jen „
čumět“, jak se říká lidově, nebo jinakdůchodci to nějak přežijí, stejně je jich
hodně.

Sestřičky se spolu často radily.
Lhostejnost byla přesvědčená, že lidé
kradli, kradou a budou krást i nadále,
mají to mnozí v povaze. Normálnost byla
rozčílená. Někteří už překračovali meze,
dělali ostudu její zemičce, poukazovali
na druhé, ale sami páchali nepravosti,
nejen že se mnohým nechtělo pracovat,
ale žili z práce jiných, okrádali je a brali
si za to ještě mastné provize, žili si nad
poměry. Přemýšlela, jak vše změnit.
Poctivost však zasévala semínka
v charakterech lidí, kteří toužili po Spravedlnosti, Čestnosti, Pracovitosti, Pro-

speritě. Chtěla, aby lidé v té její malé
zemičce ukázali všem, že nejsou žádná
„Béčka“, ale patří do její krevní skupiny,
budou úzkostlivě chránit svou pověst,
dostanou se na výsluní, kam svou šikovností a pracovitostí patří. Dá jí to sice
hodně práce, ale když jí většina dobře
smýšlejících pomůže, dokáže to.
Tyrš říkal, že kam se síla napře, tam
se pohne celý svět. Jan Neruda předpovídal, že bude-li každý z nás z křemene,
bude celý národ z kvádrů.Tak proč by
to nešlo i u nás? Pokusme se o to, ale
hodně rychle.
SK

Milé děti, k vašemu svátku všem přejeme
spoustu dobré zábavy a milých zážitků s rodiči
a kamarády. Ať se vám splní všechna i ta
nejtajnější přání.
Ať vám vždy vaši blízcí projevují především lásku
a pochopení a ať jsou ve vašich tvářích
stále jen šťastné úsměvy.

McDonald’s Cup
I v letošním roce se naše škola zúčastnila již 15. ročníku celostátního fotbalového turnaje McDonald’s Cupu.
Žáci 1. stupně byli rozděleni do dvou kategorií – A: žáci 1.–3. třídy, B: žáci 4.–5.
třídy. U nás ve Fryštáku se na fotbalovém hřišti odehrálo okrskové kolo.
Zúčastnily se ho ZŠ Kašava, ZŠ Trnava, ZŠ Veselá a ZŠ Fryšták.
Naši fotbalisté v kategorii A se umístili na krásném 2. místě a starší žáci
v kategorii B tento turnaj vyhráli. Zajistili si tak postup do okresního kola, které se
odehrálo 15. 5. 2012 v Brumově – Bylnici.
Zde jsme v konkurenci ZŠ Štítná nad Vláří, Brumov-Bylnice, 16. ZŠ Zlín, TrávníkyOtrokovice, Mánesova-Otrokovice, Slavičín, Valašské Klobouky a ZŠ Kašava obsadili 6.a 4. místo. Jen jeden bod chyběl chlapcům čtvrtých a pátých tříd k dosažení
bronzových medailí.
V kategorii A bojovali chlapci: Adam Vodák, David Hanačík, Adam Prusenovský,
Jan Javora, Jan Slovák, Filip Krčma, Michal Sklenařík, Jakub Slaměna, Ondřej Večeřa, Daniel Kozojed, Lukáš Sušila, Tadeáš Halašta, Jiří Červenka a Josef Jasenský.
Za kategorii B zápasy odehráli: Ondřej Tkadlec, Jiří Hrabík, David Drábek, Jakub
Juráň, Adam Srovnal, Lukáš Macek, Jakub Dohnálek, Karel Gregor, Michal Buchta,
Michal Daněk a Patrik Slaměna.
Všem fotbalistům děkuji za velkou bojovnost při zápasech, za dobrou reprezentaci naší školy, ale také za vzorné chování na obou turnajích. Těším se na příští
ročník McDonald’s Cupu.
Eliška Galíková

POZVÁNKA
Zveme Vás na 4. ročník

Rybářských
závodů
pro děti,
které se konají pod patronací
města Fryšták a ZDV Fryšták.
Závody systémem „chyť a pusť“
proběhnou v sobotu 16. června
od 6 do 12 hodin na rybníku Vylanta
ve Fryštáku–Dolní Vsi.
Prezentace se uskuteční
od 5.40 do 6.00.
Své přihlášky posílejte formou SMS
zprávy na telefon 602 779 406
nebo je osobně doručte
do kanceláře základní školy.
Startovné je 100 korun.
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

Vítězem se stal pan Jaroslav Chudárek, druhé místo obsadil Ing. Ludvík
Nejedlý a krásné třetí místo získal pan
Miroslav Noha st.
Držitel „bílé hole“ byl hodně zklamán, protože už pár zářezů na holi má,
ale nedá se nic dělat.
Veselá zábava, soutěže a doprovodná hudba harmoniky skvěle zakončily
celý večer.
O jedné soutěži se však musím zmínit a to „Soutěž o nejkrásnější chlapské
nohy“. Pět dobrovolníků hrdě předvedlo
své kreace, a vítězem se stal Jirka K.

Tradiční koštování
slivovice
Obzvlášť velká úroda trnek v loňském roce posílila řady účastníků
v úspěšném koštu slivovice, který se
tradičně koná v březnu. Tentokrát se
koštovalo 34 vzorků a 21 porotců mělo
dost těžké rozhodování, neboť nebylo
„špatné“ slivovice. Bodování bylo tak
těsné, že se sešlo několik vzorků se
stejným počtem bodů.

Sláva všem vítězům, sláva všem zúčastněným!
Po této akci můžeme pyšně říci:
„Máme dobrou slivovici a máme šikovné chlapy!!!“
S.V.

Čarodějnický rej... „Pět ježibab s jedním okem proletělo nad potokem,
za nimi jak hejno ptáků pět ježibab na smetáku. A dalších pět s jedním uchem jak
hejno se mihlo vzduchem …..“
Tak nějak probíhal slet čarodějnic na „pavoučí louce“ , což je sportovní areál
v Lukovečku. Tradiční průvod těchto zvlášť sličných bytostí se v místě cíle oddával
v magickém kruhu tajemnému vyvolávání živlů. Po „celkové očistě“ jsme se nadále věnovali už jen pořádnému rejdění a křepčení.
S.V.
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Klub maminek

– ČERVEN

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
11. 6. pátek MDD – pohádka O perníkové chaloupce
v Městském divadle Zlín
Pravidelné
15. 6.
12. 6.
19. 6.
26. 6.

úterky od 9 do 11 hodin:
Canisterapie s paní Hejtmánkovou
Batikování
Kam s dětmi na dovolenou?
Výlet do ZOO Lešná + fotografování páteční tvoření:

Tvoření pro širokou veřejnost
22. 6. (pátek) od 16 hod Patchwork s Hankou Svačinovou, potřeby na kurz: šicí
stroj, látky, šicí potřeby.

POZVÁNKA
ZUŠ Morava, město Fryšták
a ZDV Fryšták vás zvou na

FRYŠTÁCKÝ
ŠPUNTÍK 2012
Ve dnech 22. 6. – 24. 6. 2012
proběhne ve velkém sále ZDV
Fryšták divadelní přehlídka dětí
a mládežnických souborů.
Jedná se o nesoutěžní mezinárodní
přehlídku dětských a mládežnických
divadelních souborů z ČR
a ze Slovenska, které se zúčastní
60 účinkujících.
Hlavním cílem je seznámit širokou
veřejnost s tvorbou
dětských divadelních souborů
a navázat na dlouholetou tradici
ochotnického divadla ve Fryštáku.
Jednotlivá vystoupení budou otevřena pro širokou veřejnost.
Hlavní představení se uskuteční
v sobotu 23. 6. 2012 od 20 hodin
v sále ZDV Fryšták.
VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ.

Poděkování

Rodinný výlet na hrad Lukov
Rodinný výlet na hrad Lukov u příležitosti „Týdne lesů“ se uskutečnil v
úterý 8. května.
Cestou do kopce s kočárky nás
osvěžoval nejen jarní les, ale i povídání
o stromech paní Lenky Kaňovské. Rozdali jsme si keltský stromový horoskop,
který jsme si i podrobně probrali. U hradu na lavičkách nastal pravý čas na tvoření a to zejména pro děti. Ty si vytvořily
svůj vlastní les a starší dítka poznávala úkryty lesní zvěře a pracovní nářadí
truhláře. Zalistovali jsme si v knize o
stromech a lese. A stále jsme vstřebávali nové a nové informace od paní
Lenky. Po svačině jsme se vydali na
prohlídku hradu. Abychom se lépe cítili
v tmavých sklepeních, rozdali jsme si
svítící náramky. Po té jsme si pověděli o lesní víle, které štěstím tečou slzy.
Tyto jedinečné slzy štěstí třpytící se na
slunci našly děti na nejvyšší zatravněné
ploše hradu. Co by to byl za hrad, kdyby
neskrýval starodávný vzácný poklad?
I ten se dětem podařilo objevit. Snad
jim v tom pomohly právě nalezené skleněnky.

Závěrem si mohli dospělí ověřit své
znalosti z oblasti zdrojů energie v křížovce, z jejíž tajenky jsme zjistili, v jaké
zemi se nachází největší fotovoltaická
elektrárna na světě.
Myslím si, že výlet, nad kterým se
vznášelo motto Johna Ruskina: „Kdo
nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje
člověka,“ se velmi vydařil. Díky všem
zúčastněným.
LP
POZVÁNKA
Svět středověkých rytířů a hradních paní – program pro děti (bez rodičů) 5–10 let v neděli 10. 6. od 9 do
12 h v Klubu maminek Fryšták.
Počet dětí je omezen, můžete je
proto předem přihlasit na e-mail:
mi.nu@centrum.cz nebo na tel. 605
482 839. Na viděnou s dětmi se těší
Míša a Renča.
Klub maminek Fryšták hledá zodpovědnou vedoucí.
Hlaste se prosím, přímo v klubu
nebo na e-mailu: vlastovky@email.cz

Stolní tenisté TJ Fryšták zažívají
další úspěšnou sezónu.
„A“ tým, který byl nováčkem v divizi, obsadil nečekané krásné 3. místo
a „B“ tým postoupil z okresního přeboru 1 do krajské soutěže 2.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem fanouškům za podporu, kterou
nám projevovali po celou sezónu.
Stolní tenisté Fryšták.
Miroslav Karal, TJ Fryšták

Brambůrky za podvůdky
Jan Divila, 9. A
Tan naše zemička v srdci Evropy
je docela maličká,
má maličká políčka,
maličké traktůrky,
maličké brambůrky.
Ale dluhy veliké,
je to celé celkem složité.
Rozkrádačky v politice,
všude samí zloději.
Možná než se nadějí,
budou tu mít revoluci,
ti úplatní vévodi.
Copak stát hodlá udělat?
Už dlouho si koleduje,
pojďme je vykopat!
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F RYŠ T ÁK

Mějme hlubokou víru a lásku a pracujme pro Boží slávu.
Prázdniny školního roku 1934/35
uplynuly jako voda. Začaly 25. června,
kdy nám odjeli naši chovanci. V ústavě
zůstali jen hudebníci, aby se připravovali
na sjezd do Prahy a několik chovanců.
Dne 28. června odjeli naši hudebníci s naším panem ředitelem do Zlína
a odtud se zlínskými účastníky do Prahy. Zde po příjezdu do Prahy doprovodili zlínské k jejich ubikacím, načež před
arcibiskupským palácem sehráli na počest pana kardinála Verdina a pan arcibiskupa Kašpara. Oba hodnostáři přišli
na balkon, kde s radostí přijali zprávu,
že jim hrají na počest salesiánští chovanci z Fryštáku. Pan kardinál jim dokonce
udělil papežské požehnání slavnostním
způsobem.
Sjezdu se zúčastnili činně. Hráli při
plenární schůzi na Letné a to na hlavním
paviloně, pana kardinála pak doprovázeli z pontiﬁkální mši sv. ze strahovského
stadionu až na Hrad, kde také hráli na
recepci před arcibiskupským palácem.
Jistě to byla veliká oběť, kterou přinesli
a obětovali ve prospěch katolického sjezdu. Z Prahy se vrátili v úterý 2. července.
Při svém návratu vzbouřili celý náš ústav
svým řízným pochodem. Ještě téhož dne
jich většina odjela domů na prázdniny.
Tak nastal v našem ústavu na chvíli klid.
7. července byli vysvěceni na kněze
tito naši čeští spolubratři: dp. Dvořák
Antonín, dp. Hruška Josef, dp. Vrtaník
Václav. První jejich cesta byla návštěva
našeho fryštackého ústavu, v němž před
lety působili a jenž jim přirostl k srdci.
S radostí jsme je přivítali. S nimi přijel
též klerik František Rochla, jenž se zdržel
ve Fryštáku jen několik dnů, načež odjel
do Moravské Ostravy, kde se zdrží až do
1. října, kdy nastoupí vojenskou službu.

Kronika ústavu (1.)
školní rok 1935–36
Tedy náš prázdninový klid netrval
dlouho a ještě více rozmanitosti nám přinesl ostravský ﬁlosoﬁcký studentát. Přijeli k nám nadvakrát 10. a 11. července,
aby strávili své prázdniny u nás. S nimi
přišlo k nám do ústavu mnoho zpěvu,
hudby a radosti.
Dne 14. července slavil dp. Hruška
své prvotiny ve svém rodišti v Lešné.
Primice se zúčastnil pan ředitel Don
Stuchlý, pan ředitel Josef Lepařík a klerik Krutílek František. Slavnostním kazatelem byl monsgre Dr. Augustin Štancl.
U nás v ústavě měl téhož dne své prvotiny dp. Vrtaník. Primičním kazatelem byl
dp. Václav Šebek. Naši hosté ostravští
klerici uspořádali primiciantovi slavnostní akademii.

P. Ignác Stuchlý

Téhož dne večer, tj. 14. července začaly v ústavě duchovní cvičení pro salesiány z republiky. Těchto duchovních cvičení se zúčastnilo kol sta salesiánů. Kázali
při nich pan ředitel P. Josef Lepařík instrukce a dp. Babiak Josef meditace.
Zatím někteří naši spolubratři vypomáhali u sester dominikánek v Řepčíně.
Od 14. – 28. července P. František Lepařík, od 28. července – 11. srpna P. Arnošt
Horniak, od 11. srpna do konce prázdnin
P. Josef Hruška. Též na Ferdinandsku
u Vyškova zastupovali naši kněží. Pan ředitel tam strávil čas od 11. – 18. srpna
a P. František Lepařík od 18. – 30. srpna.
Zde totiž na arcibiskupském loveckém
zámečku trávily své prázdniny ctihodné
sestry dominikánky, učitelky, z kláštera
vyškovského.
Též do dobu sjezdu vypomáhali naši
kněží v okolních farnostech a během
prázdnin při jiných příležitostech.

DÍÍÍKY FŠEM...

Co nového na DISu
Po Mladých mamkách, které byly v dubnu, přijely v květnu jejich ratolesti. Už
několikátým rokem je jich tolik, že musíme mít Střapce dva. Celkem to bylo 56 dětí.
Je to víkend plný her na seznamování, komunikaci, týmovou spolupráci a duchovní
prožitek. Jejich klasickým povzdechem bývá na konci: „Proč ten víkend není celý
týden!“ Je to jedna z mála akcí, na které se podílí celá komunita. Nedělní mše
svatá je netradiční, protože si ji chystají děti samy. Písničky cvičí schola, první čtení
bylo hrané jako divadlo (doslovné citace), přímluvy veršované, přinášení darů, otčenáš jako lepená koláž, pozdravení pokoje jako tanec a nakonec netradiční ohlášky.
Dovolím si napsat, že netradičnější jako v kostele u otce Miroslava. Po obědě se
promítají fotky z her a pouští video z minulých Střapců.
Na orientační dny nám teď jezdí 4 třídy za týden. Ve středu se střídají a to je
u nás pěkný šrumec. Kdo má ruce a nohy, tak pomáhá s úklidem a s nádobím.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Skauti vysázeli
„svůj“ SKAUTSKÝ LES

Příměstské tábory
2012
Prázdniny s DIS-klubem Fryšták
DIS-klub nabízí dětem od 1. do 9.
třídy ZŠ využití svého času a potenciálu o prázdninách.
Příměstský tábor bude probíhat
v těchto termínech:
2. – 4. července
20. – 24. srpna
27. – 31. srpna

Jak je už většinou v povědomí široké veřejnosti známo oslavili skauti v letošním roce 100. výročí založení skautingu v Čechách. Svaz skautů a skautek ČR
vyhlásil k této příležitosti pro své oddíly různé druhy aktivit k této oslavě. Jednou
z nich byla ta, že každý oddíl vysází 100 stromků.
Když jsme ve Fryštáku zjistili, že nedaleko chatové základny Eliška je vykácený kus lesa, bylo nám jasné, že se
tu pro nás naskytla výborná příležitost
splnit tento úkol.
Dohodli jsme se panem hajným Končákem, že se o tuto paseku postaráme.
Dalo nám hodně práce zejména vyklízení klestí a jeho bezpečná likvidace
spálením. V polovině dubna tato práce pokročila tak daleko, že jsme mohli
začít sázet. První nastoupili oldskauti,
kteří takříkajíc provedli velkoplošnou výsadbu. 14. dubna bylo během několika
hodin vysázeno 800 smrčků.

V následujících dnech pak sadily
stromky děti z našich oddílů. V průběhu výsadby byla tvořena mapa celého
lesa, kde má každý účastník vyznačen
svůj úsek či stromky, které sázel. Děti
tak budou moci v následujících letech
své stromky snadno vyhledat, sledovat
jejich růst a později i ukazovat svým
následovníkům. Celá výsadba pak byla
dokončena při společné vzdělávací akci
skautských činovníků nazvané „Kořeny
skautingu“, kdy stromky dosázeli všichni účastníci této akce, včetně nejvyšších představitelů Svazu skautů a skautek a přednášejících instruktorů.
Tím dáváme na vědomí, že jsme
vysázením 1000 stromků splnili svůj
skautský úkol a na pozemcích Singularistů velkousedlých Horní Ves, hned
vedle studánky Sklep, vznikl tzv. Skautský les pod Plaňákem.
Bedřich Bělák

Na výběr je nabídka jednotlivých
dnů i celých týdnů.
Většinou se bude jednat o jednodenní výlety (pěší, cyklo i autobusem), čtvrtky a pátky budou většinou
i s přespáním (DIS, Hostýn, chata,
stan, les…).
V případě nepříznivého počasí
bude zajištěn celodenní program
v DISu. Cena bude minimální – pouze
doprava a strava. Na program je třeba se vždy přihlásit dopředu, počet
míst bude omezen. V případě většího počtu zájemců bude zajištěn další
dospělý doprovod. Konkrétní nabídka
se bude odvíjet od počtu a věku předem přihlášených dětí a určitě bude
upřesněna do poloviny června.
Vše potřebné se dozvíte na
JiriSadila@gmail.com
nebo na tel.: 776 14 06 53.
S pozdravem Jiří Sadila
vedoucí DIS-klubu.

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Fryšták Dolní
srdečně zve všechny přátele přírody
a myslivosti na

DĚTSKÝ DEN,
který se bude konat
v sobotu 23. 6. 2012
od 14 hodin u chaty na Lindáči.
Součástí programu budou
dětské soutěže, výstavka trofejí,
občerstvení...
Na Vaši návštěvu se těší
dolnoveští myslivci.
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Proč v sobotu
16. června na Žabě
pivo proudem nepoteče?

Fair Play vás zve na
„Veřejnou debatu na téma korupce ve sportu“
Abychom konečně dostáli našemu podtitulu „Radostí z pohybu pro snížení korupce ve sportu“, přesvědčili jsme dva zasvěcené hosty se zajímavou kvaliﬁkací.
Široká veřejnost se tak bude moci osobně zeptat ve čtvrtek 7. 6. od 18:30 hodin
v prostoru bývalé kotelny ve Fryštáku člena organizace Transparency International
pana Radima Bureše, který se dlouhodobě korupcí ve sportu zabývá. Účast potvrdila také Květoslava Peckova, bývalá československá reprezentantka v běhu na lyžích
a členka Výkonného výboru Českého Olympijského výboru pracující ve vedení Klubu
fair play, jenž převzal nad naší akci záštitu. Moderace se ujme profesionál ve svém
oboru Martin Pášma.
Proč právě v budově bývalé kotelny?
Přijďte si prohlédnout prostory připravovaného centra volno-časových aktivit pro
mládež. Právě zde by měl vzniknout nový klub a vy můžete být u toho!
Pro ty z Vás, kteří se debaty nebudete moci zúčastnit, máme alternativní řešení.
Díky mediální podpoře Českého rozhlasu Brno můžete poslechnout názory našich
hostů ve stejný den tedy ve čtvrtek 7. 6., ale již od 11 hodin v pořadu Apetýt s Věrou
Hotařovou.
Na vaši účast se těší organizační tým Fair Play.
(zákulisní informace Tomáš Černý 602 566 844, Jiří Sadila 776 140 653)
CO JE TO FAIR PLAY?
Za netradiční akci lze považovat
take 2. ročník sportovně-kulturního setkání pro mladé zvídavé lidi – Fair Play.
Tentokrát v přírodním prostředí u vodní
nádrže na Skalce ve Fryštáku.
Fair Play je pořádána sportovci,
umělci a různými nadšenci, kteří nabízí
veřejnosti možnost vyzkoušet si dané
aktivity formou dílen v jednom dnu na
jednom místě. Každý do tohoto projektu vstupuje dobrovolně bez nároku na
honorář.
SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY
Festival je jen třešnička na dortu. Od
března pořádáme vernisáže ve školách
v okolí Zlína k putovní výstavě fotograﬁí
z prvního ročníku Fair Play.
V rámci nadace Think Big náš tým
nachystal dvě akce (ta poslední proběhla v dubnu ve skateparku). A poslední
týdny jsme natáčeli promo video. 24.
a 25. nás budete moci vidět v rámci
zlínské Bambiriády. Všechny tyto aktivity směřují k propagaci zmiňovaného
festivalu, který proběhne 14 dní před
začátkem prázdnin.
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FAIR PLAY 16. 6. 2012

PROGRAM
Areál koupaliště Skalka v Horní Vsi
jsme rozdělili do několika zón. Na příjezdové cestě k šenku budou k vidění
exhibice biketrialu, parkouru, ﬂatlandu
a longboardingu. Bude zde umístěna
taky hudební stage a zázemí pro grafﬁty jam.
Pláž si vezmou na starosti příznivci
řádění v minirampě (BMX, In-line, Skate, Koloběžky). Tanečníci (Breakdance
a Streetdance) zde budou mít také své
pódium a za nimi bude prostor pro žonglování a bubenický stan.

Na sportovně-kulturní akci Fair
Play, která se v tomto termínu na Skalce kolem rybníka uskuteční, chceme
hrát fair play. Myslíme si, že na akci
pro děti a mladé lidi alkohol nepatří
(zvláště, když to budou příznivci sportu
a profesionální sportovci). Proto jsme
se domluvili s Romanem Svačinou,
zdejším hospodským, že se od rána
až do 20. hodiny pivo čepovat nebude.
Zájemcům (např. štamgastům, projíždějícím cyklistům...) prodají pivo pouze
uvnitř restaurace.
Věříme, že tím alespoň částečně
zamezíme podnapilosti nezletilých
a hlavně nebezpečí úrazů, které se
v onen den (u vody) při těchto netradičních adrenalinových sportech mohou
stát. Doufáme, že bohaté občerstvení,
radost z pohybu i prožitek celé akce
nadmíru vynahradí chuť či potřebu dát
si ten den pivečko.
Děkujeme tímto Romanovi Svačinovi za tuto možnost. Velice si tohoto
ústupku z jeho strany vážíme.
Děkujeme tímto také Fryštačanům
a dalším, že to přijmou s porozuměním
a přijdou se i tak v sobotu na Žabu
podívat. Věřte, že bude na co.
Jde nám opravdu jen o fair play
a bezpečnost akce.
Jiří Sadila
S pozdravem

Ve vodě kromě plavání bude možné
využít loďky, Waterline a Aquazorbing.
Přes vodu natáhneme lanovku pro rychlejší přesun v rámci areálu. Zbytek je
překvapení podle toho, co se nám podaří povolit s vlastníky pozemků a vodní
plochy.
Za koupalištěm jsou ideální podmínky pro Downhill a Dirt. V okolních lesích
se pak návštěvníci budou moci zúčastnit orientačního běhu a geocachingu.
Pro děti zde budou přichystány také
lanové aktivity. Plánujeme také koutek
pro dospělé :)
Co se týká programu, ten začíná
v sobotu od 9 h a chystáme ho tak, aby
si návštěvník mohl obejít všechny aktivity a pak si vybral tu, která ho bude
nejvíc bavit. Sobota je opravdu naplněná až po okraj. S nedělním dopolednem
počítáme jako s relaxačním dojezdem
pro organizátory.
OBČERSTVENÍ
Máme už bohaté zkušenosti s farmářskými trhy, proto bychom chtěli
připravit opravdu kvalitní občerstvení
FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2012

z domácích surovin. Zvláštností bude
absence alkoholu do 20 h. Dohodli
jsme se, že na sebe nebudeme brát
zodpovědnost za podnapilé nezletilce
a případné riziko utonutí v koupališti
pod vlivem alkoholu.
BENEFICE
Akce je zdarma a kdo by chtěl podpořit vznik nového klubu ve fryštácké
kotelně, může nám přispět. Všechny
sponzorské příspěvky budou určeny na
rekonstrukci budovy a zahájení činnosti
volnočasového centra Kotelna.
ODKAZY
Promo video Fair Play: http://youtube/h6gWbALjEj0 Facebook stránka Fair
Play: http://on.fb.me/FairPlayVolume2
Na vaší účast se těší realizační tým
Fair Play

ANAFYLAKTICKÝ ŠOK
KAZUISTIKA:
Petr a Pavel si hrají v parném letním dnu na zahradě, mají velkou žízeň,
a tak jim babička přinese malinovou
limonádu, která jim velmi chutná. Oba
si nechají ve skleničce zbytek této dobroty a hrají si dál. Po chvíli Pavel dostane opět žízeň, jde se napít, bohužel ho
nenapadlo prohlédnout si sklenici a po
prvním doušku ucítil velkou bolest na
jazyku. Bolestí zakřičel, otevřel pusu
a vyplivl včelu. Po vyplivnutí včely začal
mít Pavel velký strach, moc špatně se
mu dýchalo, celý se zpotil a měl mžitky
před očima.
JAK BYSTE POMOHLI PAVLOVI?
a) Zjistil bych, jestli je při vědomí
nebo ne a zavolal bych záchranku.
b) Utekl bych a nechal ho tam, ať
si pomůže.
c) Pokud by byl při vědomí posadil
bych ho a snažil se udržet jej při vědomí.
d) Začal bych křičet a pobíhal okolo.
e) Přivolal bych babičku a sdělil jí,
co se stalo.
správné řešení: (a), (c), (e)
CO JE TO ANAFYLAKTICKÝ ŠOK?

POZVÁNKA
Folklorní sdružení Prameny Fryšták
Vlasty Kunstové ve spolupráci s městem Fryšták pořádá tradiční zábavný
pořad s názvem „A EŠČE SE ZPÍVÁ“
v neděli dne 17. června 2012 od 15.00
v kinosále ve Fryštáku.
Učinkují: CM Prameny, DPFS Pramének, FS Pramen a děti Ateliéru Zebra
Zlín. Vypravěči: Ing. Jan Černek a Markéta Matulová. V pořadu zazní písně
z našich 3 CD, také nové a westernové
v podání kytarového souboru. Program
bude humorně naladěn veršovanými
příběhy pana Richarda Hovadíka.
Moderuje: Ing. Jan Černek
Akce se koná pod záštitou starosty
města Mgr. Lubomíra Doležela.
Těšíme se i na společné zpívání našich fryštáckých písní.

Je rovněž nazýván alergický šok. Je
to extrémní, životně ohrožující alergická reakce. Okamžitá odpověď jedince
na podání alergenu, nejpozději do 30
minut. Nejčastěji po podání alergenu
injekčně a ještě častěji po bodnutí
hmyzem.
Příznaky: postižený pociťuje nevolnost, tíhu na prsou a v zádech, má
mžitky před očima, studený pot (v obličeji i po těle), pocit strachu a mrazení,
otoky (mimo místo bodnutí, celotělový
otok začíná na víčkách), bolesti hlavy,
zhoršené dýchání, kašel, vyrážka, pocit ucpaného nosu až ztráta vědomí.
PRVNÍ POMOC
OKAMŽITĚ!!! volat RZS (Tel. 155)
Povolit oděv tak, aby se postiženému dobře dýchalo, postiženého při
vědomí nechat sedět s oporou zad, postiženého v bezvědomí položit na záda,
při ztrátě reakce na podnět zahajte
KPR (kardiopulmonární resuscitaci).
Postup při poskytování KPR:
1. Zjistíme, zda je osoba v bezvědomí.
Pokusíme se upoutat její pozornost
hlasitým oslovením a zatřesením za rameno. Zběžně postiženého ohledáme,
jestli nemá jiná život ohrožující poranění, která případně ošetříme

POKUD NEREAGUJE:
Zavoláme pomoc z okolí – zavoláme hlasitým „Pomoc!“ další zachránce
z okolí a přivoláme RZS (Tel. 155).
2. Zprůchodníme dýchací cesty.
Pokud je to možné, zraněného uložíme na záda a dýchací cesty uvolníme
prostým zakloněním hlavy a odstraněním překážek v dutině ústní (např. bahno u tonoucích, zvratky, ale i obyčejná
žvýkačka nebo umělý chrup…)
3. Zjistíme, zda postižený dýchá.
Přiložíme ucho k jeho ústům a kontrolujeme dýchání třemi smysly. Dech
slyšíme, cítíme na tváři a vidíme, zda
se zvedá hrudník. POZOR! za zachované dýchání nepočítáme „lapavé“ dechy.
4. POKUD NEDÝCHÁ:
Voláme Tel. 155. uvedeme naše
jméno, tel. číslo a polohu, zdravotní
stav pacienta, případně povětrnostní
podmínky a terénní přístupnost pro
přistání vrtulníku LZS.
5. Pokud zjistíme, že pacient:
– má zachované dýchání: uložíme
zraněného do stabilizované polohy
a monitorujeme jeho životní funkce do
příjezdu ZZS;
– nedýchá, nezdržujeme se zjišťováním tepu, protože k zástavě krevního oběhu dochází v brzké době po
zástavě dýchání.
6. Zahájíme zevní srdeční masáž
(to je, že stlačujeme uprostřed hrudníku dolní část hrudní kosti na spojnici
bradavek, frekvence stlačování je 100
až 120 za minutu, masírujeme s propnutýma rukama v zápěstí překříženy, stlačujeme do hloubky 5 cm, když
jsou dva zachránci, tak jeden masíruje
a druhý dýchá, v případě únavy je možné si role vyměnit). Plicní ventilace –
zakloníme hlavu postiženého a prsty
jedné ruky zacpeme nos postiženého,
objem vdechu by měl být jako normální
nádech.
Poměr stlačení – vdechy:
Dospělí, kojenci a děti 1–8 let
30:2, novorozenci: 3:1.
Zdroj: www.wikipedie.com
Nikola Dorazínová
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IV. Pálení čarodějnic

Pozvánka na závod ve sjezdu horských kol

Opět nastal náš čas – čas čarodějnic. K sokolovně se slétly čarodějky,
čarodějové, čarodějnice i černokněžníci, no zkrátka všichni, co se chtěli
veselit. Dlouhý průvod v čele s čarodějnicí na voze se vydal přes Horní
Ves k Šenku, kde již bylo připraveno
spoustu zajímavých stánků a lákadel.
Nechyběly stánky s lektvary, sladkostmi, u dětí velmi oblíbený zkrášlovací
salon, věštírna, čarodějný guláš i grilované selátko. Pro děti bylo připraveno
několik soutěží. Navečer, po příletu
hlavního černokněžníka, byla zvolena nová čarodějnice roku a společně
i s loňskou vítězkou slavnostně zapálily vatru. Za šera jsme kolem velkého
ohně zatancovali čarodějnický tanec.
Celý program zakončilo vystoupení Jirky Sadily a žongloDisku a skupiny Ardo
Viridis s ohňovou show.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům Sefo s.r.o. JaP
jídelna, pekařství Boner, Nestlé Holešov, fa. Padoza, panu Hejtmánkovi,
panu L. Fuksovi, jídelně JaN, Animals
Holding. Také děkuji všem pomocníkům např. místním hasičům, skautům Fryšták, M. Ševčíkovi a mnoha
dalším, za jejich přízeň.
Děkuji také Vám všem za bohatou
účast a budeme se na Vás těšit zase
příště. Za místní čarodějnice
Z.V.

Speedbike team Fryšták Vás srdečně zve na Emseko bikerally Trnava, pátý závod série WBS ve sjezdu na horských kolech. Závod se koná v sobotu 30. června
od 11.00 hodin ve SKI areálu Trnava u Zlína.
Bikery čekají 4 měřené
úseky na dvou tratích, časy
všech rychlostních zkoušek
se sčítají. Loňský závod patřil k nejlépe hodnoceným
závodům seriálu, proto neváhejte vyrazit za sportem s notnou dávkou adrenalinu do nedaleké Trnavy. Ať
už si to zkusíte na kole jako závodníci,
nebo si butete vychutnávat atmosféru
závodu jako diváci v lese na trati nebo
u stánku s občerstvením… Pořadatelem tohoto závodu je právě fryštacký
klub, jehož členové přípravě tratí věnovali spoustu hodin práce. Bonusem
sobotního odpoledne pak bude vložený
závod O pohár starosty Fryštáku v Dual
slalomu. Divácky atraktivní, dynamická podívaná se odehraje na lyžařském
svahu plném zatáček a umělých skoků.
Jak už název napovídá, jede se po dvojicích a rychlejší jezdec vždy postupuje
do další rozjížďky.

Po druhém závodu seriálu
WBS je v čele absolutní klasiﬁ kace právě jezdec SBT Fryšták
Martin Kolajík. Leaderem nejmladší kategorie Střelci do
15 let je další Fryštačan Daniel Kroupa. V kategorii pevných rámu je
průběžně na prvním místě Lukáš Nášel,
no a další člen fryštácké formace, Libor
Baďura, vede kategorii Masters nad 35
let. Držme našim bikerům palce, aby na
svém „domácím“ závodě zajeli co nejlépe.
-Zdfoto Radim Kubala

PODĚKOVÁNÍ
V pondělí 30. dubna se v areálu vodní nádrže „Žaba“ v Horní Vsi konal již 4.
ročník Pálení čarodějnic. Jako přespolní jsme byli opět velmi zvědavi, jak se
s tímto magickým večerem místní velmi
akční fryštácké čarodějnice a čarodějové poperou. Nezklamali, a opět nás
mile překvapili! Vše bylo velmi dobře
zorganizováno a připraveno, počasí na
objednávku, všichni si jistě odpoledne
a večer příjemně užili a báječný dojem
zůstal i nadále v našich myslích.
Rádi bychom za tento den všem organizátorům velmi poděkovali a těšíme
se na další akce, kterých jistě bude přibývat.
Rodina Najmanova, Kostelec

16

FRYŠTÁCKÉ LISTY 6/2012

Samotné zápasy se hrály na všech
třech kurtech krásného sportovního
areálu. Každým rokem se vždy o kousíček zvyšuje sportovní i společenská
úroveň. Opět si na Fryšták udělali čas
bývalí i současní extraligoví či reprezentační hráči či hráčky. Již zápasy ve
skupinách měly vynikající úroveň. Semiﬁnálová utkání a zejména ﬁnále, bylo
asi nejlepším, co jsme na novém sportovišti u sokolovny kdy viděli.
A jak to vlastně dopadlo?
Pořadí na 1. – 4. místě:
1. HULHO - Hošťálková
2. MURÁŇ - Slovensko
3. PŘÍLEPY
4. SKP ZLÍN.

7. ROČNÍK TURNAJE OSVOBOZENÍ VE VOLEJBALE
V sobotu 5. 5. 2012 se konal v prostorách sportovního areálu ve Fryštáku
u sokolovny již 7. ročník turnaje Osvobození ve volejbale smíšených družstev
o pohár starosty města Fryštáku.
Po pátečním dešti jsme měli velké
obavy o průběh této velké sportovní
události. Počasí se ale nad námi slitovalo a hrálo se za krásného slunečného
dne. Letos do Fryštáku přijelo 13 týmů.
Po dvou letech k nám opět zavítali přátelé z družební slovenské obce Muráň,
takže turnaj měl mezinárodní ráz. A nutno říci, že se Muráňští na turnaj perfektně připravili!
Slavnostní zahájení proběhlo za
účasti všech družstev. „Ředitel“ turnaje Luba Ševela vše potřebné vysvětlil
– systém hry, organizační záležitosti,
občerstvení… Hráčům popřál hodně
sportovního štěstí místostarosta města Fryštáku Mgr. Petr Pagáč.
Před samotnými zápasy však všechny přítomné čekalo překvapení. Volejba-

listům i četným divákům se představily
malé fryštácké mažoretky pod vedením
slečny Nikoly Dorazínové. Sklidily veliký
potlesk a my jim i touto cestou moc děkujeme.

První tři týmy převzaly z rukou místostarosty města Fryštáku diplomy,
poháry a cenu – míč. Ostatní družstva
obdržela krásné diplomy /autorkou je
Gábina Dudáková/.
Nejúspěšnějším týmem se stalo
družstvo Muráně. Kromě ceny, poháru a diplomu za celkové druhé místo
v turnaji, převzal starosta obce Muráň
Ing. Roman Goldschmidt také diplom
a pohár pro nejlepší zahraniční tým.
A po zásluze! Výkony slovenských volejbalistů byly opravdu skvělé. Naši přátelé si získali obdiv a sympatie všech
přítomných diváků.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem organizátorům, kteří se podíleli
na přípravě a na samotném průběhu
celého turnaje. A protože jich byla velká
spousta, nebudu jmenovat…
Všem velké díky za krásný volejbalový zážitek.
Dana Konečná
Foto: Stanislav Velikovský

www.hradek-frystak.cz
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V měsíci ČERVNU 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Ladislav Fryš
Vladimír Cholasta
Alois Jakuba
Alois Janský
Rostislav Jurčík
Irena Petříková
Ladislava Rafajová
Jiří Sušil
Bohumil Vrba
Libuše Výskupová

Oslava Svátku matek ve Fryštáku

Blahopřejeme!
***
DIAMANTOVOU SVATBU – 60 let
od uzavření manželství slaví
manželé Antonín a Milada
Bačůvkovi z Horní Vsi.
Srdečně gratulujeme a přejeme
hodně spokojenosti, štěstí a zdraví
do dalších společných let.
PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem občanům,
kteří se přišli rozloučit s naší drahou
manželkou, maminkou, babičkou a prababičkou – paní Ludmilou Konečnou,
která zemřela 4. května 2012.

Téměř stovka maminek všeho věku
se sešla v úterý 15. května v jídelně Základní školy ve Fryštáku, aby si tu připomněly svůj svátek, který oslavily se svými blízkými druhou květnovou neděli.
Také tentokrát přišel fryštácké maminky pozdravit starosta města Mgr. Lubomír Doležel. Ke gratulantům se přidal
i herec Slováckého divadla v Uherském
Hradišti Pavel Majkus, který si připravil
několik krátkých úsměvných, ale i poučných povídek z knihy Duhová jiskra
spisovatelky Daniely Fischerové.
Pak už dostala prostor Cimbálová
muzika Paléska ze Zlína se svým primášem Ondrou Hobzou, která všechny
přítomné potěšila kytičkou lidových písniček. Postupně se ke zpěvu přidávaly
i oslavenkyně a za chvíli už zpívala celá
jídelna.
Samozřejmě nechybělo ani malé
pohoštění (po skvělých koláčcích paní
Martiny Grulichové se jen zaprášilo).
Závěrem byla ještě každá maminka obdarována žlutou růží a tak není divu, že
se některým ani nechtělo domů. Také

letos se oslava Svátku matek, kterou
uspořádala MO KDU-ČSL Fryšták nesla
ve veselém a přátelském duchu. Závěrem se snad sluší ještě přidat velké poděkování – Vám, milé maminky, za Vaši
lásku a péči. Věříme, že i letos jsme
Vám tímto malým hudebním dárečkem
udělali alespoň malou radost.
-pn-

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

DEN OTCŮ...

ZDARMA

Ne jenom maminky slaví druhou květnovou neděli svůj svátek. Při pohledu do
kalendáře možná někteří z Vás zaregistrovali, že třetí neděli v červnu (letos 17.
června) si připomínáme také Den otců.
Úplně první oslava tohoto svátku se konala v americkém městečku Spokane
ve státě Washington 19. června 1910. Tradici této oslavy založila Američanka
Sonora Smart Dodd a to již v roce 1910. Chtěla tak ocenit úsilí, s nímž se o ni
a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek.
Dnes se Den otců slaví i v řadě
jiných zemí, i když ne vždy ve stejný
den. S tím, jak roste role otců v rodinném životě, roste i snaha prosadit
Den otců jako oﬁciální svátek také
v České republice.
Takže proč si třetí červnovou neděli neudělat na tatínky, dědečky, nebo
dokonce pradědečky čas a poděkovat
jim tak za to, jak se o nás starají.
-pn-

včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ
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Tel: 777 550 621
608 749 219
Za kompletní autovrak

vyplatíme 500 Kč
AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE
placená inzerce
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placená inzerce

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

placená inzerce

■
■

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

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

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

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
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KRMIVA A DOPLŇKY
pro psy, kočky a koně.
Jsme internetový obchod s vlastním rozvozem po Zlínském kraji.
Zabýváme se prodejem krmiv, doplňků, vitamínů a dalších potřeb
pro psy, kočky a koně.

AKCE!

Visán PROCT-DOG
Adult Complet
18 kg za 450 Kč

Neváhejte a využijte našeho
BEZPLATNÉHO ROZVOZU
až k Vám domů ve Vámi zvolený
den i čas nebo si po předchozí
dohodě můžete zboží
sami vyzvednout ve Fryštáku
pod náměstím
v obchodě BESTWEAR
(ulice 6. května 23).
Komplení nabídku naleznete na

www.vsepromazlicky.eu.
Pro další dotazy a objednávky nás kontaktujte
bud‘ na telefonech 737 616 477, 774 024 623
nebo nám napište na info@vsepromazlicky.eu.
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