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Nový školní rok
Zase je tu září, zase je tu začátek nového školního roku. Děti se začnou „slétávat“ do školy jako ptáčci pod stříšku.
Ve třídách bude po prázdninách plno
šumu, plno neposedných křidélek toužících po bezstarostném prázdninovém
pohybu. Jedni budou spokojení, druzí
budou smutní. Jedni se budou s kamarády smát a veselit, jiní budou brzy unavení a nebudou mít o nic zájem. Další
se třeba za nějaké slovo urazí a budou
trucovat. Jiní se jim budou posmívat,
další třeba budou mít záchvaty pokory
nebo předstírat lhostejnost a nezájem.
Později budou mít náladu konverzovat,
či se ukrývat za zády spolužáka a vychutnávat si jakési soukromí. Tento
houf žáků každoročně „přilétá a odlétá“ podle stáří. Někteří z nich jsou sami
překvapeni, jak se jim daří, jak se jim
otevírá svět poznání. Kluci dříve snili
o vojácích, pirátech a dobrodružstvích.
Dnešní hoši o letadlech, autech a kosmu. Dívky o princeznách, krásných toDokončení na str. 3

Účastníci 17. Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních
souborů FEDO Zlín 2014 z Litvy, Slovinska a Maďarska se představili také
ve Fryštáku.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 19/2014/VI ze dne 22. 7. 2014 (Výběr)
• RMF bere na vědomí návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce sběrných nádob
na tříděný sběr využitelných odpadů mezi
městem Fryšták, a spol. EKO-KOM, a.
s., Praha a ukládá Ing. V. Doleželové zajistit doplnění podkladů důvodové zprávy
o právní stanovisko ve věci nutnosti uzavírat novou smlouvu.
• RMF schvaluje žadateli B. Růčkovi,
Fryšták, konání akce - 10. ročník závodů
„Fryštácký dogtrekking“ ve dnech 12. 9
až 14. 9. 2014 ve smyslu předložené žádosti a pověřuje Ing. P. Dohnala, vedoucího odboru technického hospodářství,
vydáním souhlasu s konáním závodů
na lesních pozemcích města.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč spolku Pod
hvězdami, o. s ., Lukoveček, za účelem
částečné úhrady nákladů spojených se
zabezpečením konání benefiční akce Pod
hvězdami 2014 dne 16. 8. 2014 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru mezi MF, a spolkem Pod
hvězdami, o. s., Lukoveček, za účelem
částečné úhrady nákladů (na energie, nájmy, pohonné hmoty, materiál, cestovné,
honoráře apod.) spojených se zabezpečením konání benefiční akce Pod hvězdami
2014 dne 16. 8. 2014 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí se stavbou sjezdu z pozemku p. č. 25/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, na části městského
pozemku p. č. 28 – ostatní plocha, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro
stavebníky manžele Barošovy, Fryšták,
dle projektové dokumentace zpracované
Ing. Doležalem v květnu 2014, a pověřuje
starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF schvaluje výpůjčku prostor v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, Komenského čp. 381, Fryšták, ve III. NP, místnost
č. 350.1 – kancelář, o výměře 18,10 m²,
místnost č. 351 – lodžie, o výměře 6,20
m², a místnost č. 352 – pokoj, o výměře
21,75 m², žadateli Z. Ševčíkové, Fryšták,
na dobu určitou od 4. 8. 2014 do 1. 9.
2014, s podmínkou úhrady spotřebované
elektrické energie a schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce mezi MF, a Z. Ševčíkovou, přičemž ustanovení nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor na zdravotním středisku jsou nedotčena, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje umístění reklamního
zařízení na sloupu veřejného osvětlení č.
02 na ul. Holešovská, vpravo, směr staničení Zlín, a to žadateli OBAL Print, s. r.
o., Fryšták, a schvaluje uzavření smlouvy
o umístění reklamního zařízení na sloupu veřejného osvětlení dle platné sazby
na dobu neurčitou, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF ruší své usnesení č. U R 18/2014/
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VI/17 ze dne 30. 6. 2014 a v souladu
s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, schvaluje zveřejnění uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor, uzavřené dne 12. 9. 1994
mezi městem Fryšták, a I. Petříkovou –
Hodinářství - zlatnictví, se sídlem nám.
Míru, Fryšták, kterým se nově navrhuje
doba trvání pronájmu prostor sloužících
k podnikání v I. NP v Domě s byty pro důchodce Fryšták, jako doba neurčitá, a to
za stejných smluvních podmínek, ujednaných ve stávající smlouvě.
• RMF v návaznosti na usnesení RMF č.
U R 18/2014/VI/02 ze dne 30. 06. 2014
schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 10. 2008 mezi
městem Fryšták, a ZDV Fryšták, kterým
se opravují čísla pozemků a jejich výměry (viz příloha č. 1) po provedených pozemkových úpravách v obci Fryšták, k. ú.
Dolní Ves, a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku. • RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč
spolku Fryštácké mažoretky, za účelem
částečné úhrady nákladů spojených s materiálovým a organizačním zabezpečením
2. ročníku akce „O fryštácké srdce aneb
Pohybem proti nudě“ a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
mezi městem Fryšták, a spolkem Fryštácké mažoretky, za účelem částečné úhrady nákladů (na poháry a medaile, drobné
upomínkové předměty, energie, nájmy,
pohonné hmoty, materiál, cestovné, honoráře apod.) spojených s materiálovým
a organizačním zabezpečením konání 2.
ročníku akce „O fryštácké srdce aneb Pohybem proti nudě“, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF za účelem realizace nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, schvaluje uzavření Smlouvy
o centralizovaném zadávání poptávky
po komoditě elektřina, kterou se centrální zadavatel - Město Fryšták, a veřejní
zadavatelé – ZŠ Fryšták, MŠ Fryšták, FC
Fryšták, a TJ Fryšták, dohodli na centralizovaném zadávání veřejných zakázek,
jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách
(nákup elektřiny pro rok 2015) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF za účelem realizace nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní
burze Kladno, schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání poptávky
po komoditě zemní plyn, kterou se centrální zadavatel – Město Fryšták, a veřejní
zadavatelé – ZŠ Fryšták, MŠ Fryšták, TJ
Fryšták, dohodli na centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované
na komoditních burzách (nákup zemního

plynu pro rok 2015) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje s účinností od 1. 8.
2014 Provozní řád pro provoz a užívání
vozidla P-Boxer – viz příl. č. 1 t. zápisu.
• RMF ve věci předložené žádosti o udělení licence na provozování veřejné linkové
osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce
ČSAD Vsetín, a. s., číslo linky 820871
Zlín – Fryšták – Fryšták, Vítová - Lukov,
souhlasí s udělením této licence, a to
z důvodu, že uvedená linka řeší základní dopravní obslužnost občanů města
Fryštáku, dopravce zde má zastávku, přičemž stávající zkušenost s poskytovanými službami uvedeného subjektu je velmi
pozitivní.
• RMF ve věci předložené žádosti o udělení licence na provozování veřejné linkové
osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce
ČSAD Vsetín, a. s., číslo linky 820851
Zlín – Fryšták – Lukov – Držková, souhlasí s udělením této licence, a to z důvodu,
že uvedená linka řeší základní dopravní
obslužnost občanů města Fryštáku, dopravce zde má zastávku, přičemž stávající zkušenost s poskytovanými službami
uvedeného subjektu je velmi pozitivní.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit část městského pozemku p. č.
234/1 – ostatní plocha, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, o celkové výměře 6 m², žadatelce V. Langrové, Vítová a uzavřít Smlouvu
o podmínkách provedení stavby a o výpůjčce pro stavbu vodovodní přípojky pro
stavbu RD čp. 40, umístěného na poz.
p. č. 273, k. ú. Vítová, obec Fryšták.
• RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části městského pozemku p. č. 255/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace, k.
ú. Vítová, žadatelce V. Langrové, Vítová,
za cenu ne nižší, než je cena stanovená
znaleckým posudkem, a to s podmínkou
úhrady nákladů na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a návrhu na vklad žadatelkou, a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• RMF schvaluje prodej vytěžené dřevní
hmoty z lesních pozemků v majetku MF,
a to uchazeči Lesy P.A.D., s. r. o., Rymice.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce oplocení MŠ ve Fryštáku, a to R.
Bolfa, Kroměříž, s jeho cenovou nabídkou bez připomínek, schvaluje uzavření
smlouvy o dílo mezi Městem Fryšták, a R.
Bolfem, Kroměříž, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vyhodnocení zakázky malého rozsahu „Úpravy chodníku
na ulici Zlínská, 1. část, SO 102, 401 –
Místo pro přecházení“ – viz Zápis o posouzení a hodnocení nabídek podle bodu
1b) zásad č. 1/2014 ze dne 15. 7. 2014.
• RMF schvaluje výběr dodavatele sta-
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vebních prací zakázky malého rozsahu
„Úpravy chodníku na ulici Zlínská, 1.
část, SO 102, 401 – Místo pro přecházení“, společnost RIS-MONT, s. r. o., Zlín
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro
realizaci zakázky malého rozsahu „Úpravy chodníku na ulici Zlínská, 1. část, SO
102, 401 – Místo pro přecházení“, mezi
městem Fryšták, a spol. RIS-MONT, s.
r. o., Zlín, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy o dílo.
• RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu
ust. bodu č. 1b) Zásad č. 1/2014, bere
na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Vítová – Odvodnění
účelové komunikace“, a to fu RIS-MONT,
s. r. o., Zlín a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi MF, společností RIS-MONT, s.
r. o., Zlínna realizaci této akce a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v rámci akce „Fryšták, TS T1 Obec,
obnova 1040003464“ souhlasí s výjimkou z ochranného pásma vodovodu na křižovatce ul. Souhrady a Dr. Absolona pro
umístění kabelového pilíře ve vzdálenosti
0,8 m od vodovodu ve vlastnictví města
Fryštáku, a pověřuje starostu podpisem
tohoto souhlasu.

• RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava
štítu – Městský úřad Fryšták“, a to R. Březíka, Hvozdná a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi MF, a R. Březíkem, a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek, pořízený ve smyslu
ust. bodu č. 1b) Zásad č. 1/2014, bere
na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Fryšták, vodovodní přípojka pro hasičskou zbrojnici“, a to firmu
IZOFO, s. r. o., tř. Zlín, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Fryšták,
a firmou IZOFO, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí s umístěním oplocení
v ochranném pásmu stavby „Vodovod
Fryšták – Žabárny I. část“, souhlasí s výjimkou z ochranného pásma vodovodu
na pozemcích p. č. 344/14, 344/26,
344/51, 344/50, vše v k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, ve vlastnictví žadatele –
společnosti ARLES, Fryšták, pro umístění oplocení ve vzdálenosti 0,65 - 0,85 m
od vodovodu ve vlastnictví MF, a pověřuje
starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF bere na vědomí informace o možných změnách personálního zajištění úkli-

ODPADY
Město Fryšták, Nám, Míru 43, 763 16 Fryšták
V Praze dne 19. 6. 2014
Vážený pane starosto, dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který Vaše
město vytřídilo a předalo k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které město Fryšták vyfakturovalo a obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s.
Rok 2013 (čtvrtletí)
1/ 2013
2/ 2013
3/ 2013
4/ 2013
Celkem

tuny

částka (Kč)

41,310
41,320
41,570
36,160

96 489,50
95 368,50
107 470,50
69 721,00

160,360

369 049,50

Děkujeme Vám i Vašim občanům za dlouholetou spolupráci.
RNDr: Martina Vrbová, PhD.
Ředitelka oddělení využití odpadů EKO-KOM, a.s.

dových prací a ukládá Ing. P. Dohnalovi,
vedoucímu OTH, a vedoucímu ESO Ing. M.
Jaškovi neprodleně dopracovat příslušný
materiál podle pokynů RM.
• RMF při příležitosti významného životního jubilea tímto vyslovuje poděkování
panu Eduardu Horáčkovi za dlouholetou
práci ve funkci předsedy zahrádkářů
na Fryštácku a za významný přínos v oblasti veřejného života.

Poděkování
Římskokatolická farnost Fryšták
děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z Fondu kultury Zlínského kraje ve
výši 275.400 Kč, která byla využita
na obnovu krovových konstrukcí kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku.
Tyto finanční prostředky byly využity
dle smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace D/1308/2014/KUL.

Nový školní rok
Dokončení ze str. 1

aletách, bohatých nápadnících. Dnes
jsou praktičtější. Shánějí se po kosmetických prostředcích, po někom, kdo by
za ně udělal nezáživné domácí práce.
Představa o světě v nich tancuje závratný tanec. Množství vynálezů přetváří prostor, čas i přírodu. Přetváří také
vědomosti a znalosti všech, přetváří
výchovu, přetváří pohled na mladou generaci.
Mnoho věcí se mění, ale neměla by
se měnit naše láska a vytvoření pocitu
bezpečí u našich dětí. Jistě jste si vědomi, že hračky, dárky, splněná megalomanská přání dětí nenahradí v žádném
případě péči, lásku, pomocnou ruku rodičů podanou dítěti. S novým školním
rokem začnou pro školáky a studenty
starosti, různá trápení. Měly by u vás,
rodiče, najít spolehlivé zázemí, možnost
svěřovat se. Ony mají právo na to, aby
našly lásku a vaši účast. Nesmějí mít
nikdy pocit osamělosti, pocit, že o ně
nemáte zájem, že na ně nemáte čas.
(Takové dítě, které je zanedbáváno rodiči, oplácí svou „křivdu“ ostatním, lhostejno komu.)
A tak si myslím, když už jste převzali
za narození dítěte odpovědnost, postarejte se o něho i v době školní docházky (vlastně i celého studia) a najděte si
čas a cestu k jeho srdci. Vyplatí se to
vám i společnosti.
SK
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UPOZORNĚNÍ
Svoz nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 6. 9. 2014 pouze na hospodářském dvoře TS od 8 do 13 hodin.
Můžete přivézt autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, syntetické
barvy, lepidla, pryskyřice, mastné hadry, oleje, tuky, mazadla apod.
Ostatní nebezpečný odpad, jako
jsou chladničky, televizory, rádia, zářivky, výbojky, je možné bezplatně odevzdat každou sobotu na hospodářském
dvoře TS.
Prošlé léky je nutno odevzdat v lékárně.
Firmy a organizace mají ze zákona
povinnost likvidovat veškeré druhy odpadů na vlastní náklady – firemní nebezpečný odpad tedy nebude odebrán
do sběrného vozu.

Pozvánka – seminář
Přátelé harmonické výchovy, o. s.,
a Městská knihovna ve Fryštáku vás
srdečně zvou na vzdělávací seminář
nazvaný
BABIČKA S DĚDEČKEM VYPRÁVÍ
ve čtvrtek 4. 9. 2014
od 9.00 do 12.30
v Městské knihovně ve Fryštáku
Seminář je určen babičkám
a dědečkům, prababičkám a pradědečkům a všem ostatním seniorům
s ambicemi stát se „profesionální
babičkou“ či „profesionálním dědečkem“.
Proč je důležité dětem vyprávět
pohádky a příběhy a jak? Co potřebuje dětská duše? Jak ze společných
činností s malými dětmi udělat výjimečný okamžik pro dítě i dospělého?
Cena: ZDARMA (pro seniory)
Ostatní účastníci 420,- Kč (cena
zahrnuje materiál na tvoření, honorář
lektorů a drobné občerstvení).
Počet míst je omezen, přednost
mají přihlášení účastníci.
Přihlásit se můžete na e-mailu
info@harmonicka-vychova.cz,
na tel. 777 879 778 nebo osobně
ve fryštácké knihovně.
Tuto akci finančně podpořil:
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Reakce na článek pana starosty města Fryšták
Pohled očima zastupitele města Fryšták.
Vážení a milí spoluobčané, domníval jsem se, že článek v minulém čísle
Fryštáckých listů bude v tomto volebním období mým posledním. Opak se stal
pravdou. Bylo by ode mne nezodpovědné a pokrytecké nereagovat na příspěvek
pana starosty.
Předem mi dovolte vážení spoluobčané, abych z celého srdce poděkoval panu
starostovi za mou reklamu ve Fryštáckých listech i když ne příliš lichotivou. No
řekněte, kdo z vás si to může vážení občané dovolit být na titulní straně Fryštáckých listů!!! A nyní k věci: To co se mi snaží záměrně pan starosta podsouvat
ve svém příspěvku na titulní straně listů mám za to, že si o Vás Fryštačanech
myslí on sám jenom do dnešní doby nevěděl, jak Vám to sdělit. Nyní vám to sdělil
prostřednictvím mého jména a mé osoby. Tož za to díky pane starosto! Myslím
si, že toto jste hodně přehnal. Já jsem přesvědčen, že pan starosta podlehl určitému tlaku a panice volby do komunálu se blíží, začíná boj o koryta. Já osobně si
myslím, že naprosto zbytečně mně napadá a snaží se zdiskreditovat mé jméno
v očích Fryštáckých občanů. Já zde žiji pouhých 62. let a všichni mně dobře znají,
klidně se bez Vaší reklamy pane starosto obejdu.
V lednu 2011 jsem informoval zastupitelstvo a občany o veřejné zakázce Kanalizace ve Vítové. Na veřejné zasedání zastupitelstva přišli občané v největším
počtu, díky pokoutným informacím, že budu odvolávat starostu, jednání se měly
zúčastnit veřejné média televize, novináři atd. Nic takového se ovšem nestalo.
Planý poplach! Od té doby lze počítat účast občanů na jednání zastupitelstva,
které je ze zákona veřejné na prstech jedné ruky. V prvním roce mého působení
v zastupitelstvu města se mi to zdálo poněkud divné, po čtyřech letech se vůbec
nedivím!!!
1/Co se týká projektů v šuplíku,některé tam leží již 10.let. Proto se ptám? Jak
dlouho ještě budeme čekat až uzrají? Bacha na to! poté přichází jenom plíseň.
2/Co se týká ON-Line přenosů ze zasedání zastupitelstva. Udivuje mně, že
si zrovna pan starosta postěžoval na špatnost neprosazení tohoto našeho návrhu, který jsem opakovaně inicioval na zasedáních zastupitelstva,když byl jeden
s těch, který hlasoval proti tomuto návrhu.
3/Vážení spoluobčané, nyní musím reagovat na pokoutné získávání informací
v době čerpání řádné dovolené pana starosty. Vážený pane starosto, příště jakmile pojedete na řádnou dovolenou buďte prosím tak laskavý a toto mi sdělte
na můj mobil popřípadě e-mail mnohokrát děkuji za pochopení. Určitě se dostavím pro informace v den Vaší přítomnosti na úřadě.
Vážení spoluobčané co se týká svobodného přístupu k informacím:Byl přijat
zákon č.106/1999Sb, kde se jedná o velmi zásadní krok. Zákon byl přijat 1.ledna 2000 a mohu Vám říci,že byl přijímán ze strany obcí,měst,ale i státní správy
se značným odporem!!! Což dosvědčuje i reakce pana starosty.Co zákon přímo
nezakazuje zveřejnit je prostě veřejné.Definitivně skončila teorie,která tvrdila,že
když mi zákon nepřikazuje to občanům sdělit, tak jim to prostě nesdělím. Občan
má právo dozvědět se vše co není označeno za tajné a těchto informací je velmi
málo a je úplně jedno jestli od starosty nebo někde jinde. Je zcela zřejmé, že jsem
jeden z těch zastupitelů,který informace vyžaduje a proto se mi vedení města
snaží mou aktivitu jakýmkoliv způsobem znepříjemnit. Já ovšem v mé aktivitě
nepolevím.Jsem od přírody zvídavý.
Co všechno můžete vážení občané žádat: 1/Zápisy z jednání orgánů obce
či města. 2/Všechny smlouvy uzavřené městem včetně nájemních o dílo aj. 3/
Mimořádné odměny vedoucích odborů,starosty,místostarosty,výdaje města(fotokopie faktur atd.) 4/Obec či město je povinným subjektem, tedy musí podle zákona 106 poskytovat informace.Lhůta je do 15.dní. Není-li informace bezdůvodně
poskytnuta domůže se jí občan právní cestou,pak má město či obec“ostudu“,že
informace neposkytl. Ještě maličkost k domovu důchodců. Mnoho z nás má své
určité zkušenosti s našim právem, tisíc právníků tisíc právních názorů, tisíc právních výkladů. Jak máme pak důvěřovat? Důvodová správa s ministerstva vnitra
prošla podatelnou města, na které chybí podpis a razítko ministra Kalouska,
který je na tomto dokumentu uveřejněn. Ve mně toto budí oprávněné obavy navrácení dotace. Nic víc nic míň a tečka.
Vlasťa Filák
Neprošlo redakční úpravou.
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POZVÁNKA

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA FRYŠTÁK / k datu 31. 7. 2014
Příjmy

Název

třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

37 279 000,00
5 520 000,00
154 000,00
6 987 100,00

26 711 679,88
4 060 533,91
33 910,00
5 265 524,46

72
74
22
75

PŘÍJMY CELKEM

49 940 100,00

36 071 648,25

72

Výdaje

Název

Rozpočet upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

Plnění (%)

1014
1019
1032
1036
2141
2143
2212
2219
2221
2223
2229
2310
2321
3111
3113
3114
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3319
3322
3326
3329
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3521
3522
3543
3549
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3636
3639
3722
3732
3741
3745
3749
4349
4350
4357
4359
5279
5311
5512
5522
6112
6117
6171
6310
6320
6399
6402
6409

Ozdravování zvířat a plodin
60 000,00
Ostatní zemědělská činnost
5 000,00
Lesní hospodářství (všeob. výdaje)
85 000,00
Lesní hospodářství - správa
30 000,00
Vnitřní obchod
65 000,00
Cestovní ruch
100 000,00
Silnice
930 000,00
Chodníky
3 114 000,00
Provoz veř. silniční dopravy
1 525 000,00
Bezpečnost silničního provozu
22 000,00
Ost. záležitosti v sil. dopravě
260 000,00
Vodovody - pitná voda
460 000,00
Kanalizace
2 996 000,00
Mateřská škola
1 406 000,00
Základní škola
4 206 000,00
Speciální základní školy
0,00
Divadelní činnost
52 000,00
Hudební činnost
178 000,00
Kino
280 000,00
Knihovna
1 149 000,00
Činnost muzeí a galerií
40 000,00
Vydavatelská činnost
70 000,00
Kronika
94 000,00
Zachování a obnova kultur. památek 427 000,00
Obnova kultur. hodnot
10 000,00
Ostatní záležitosti ochrany památek
0,00
Rozhlas
80 000,00
Ostatní sděl. prostředky (FL)
370 000,00
Ost. záležitosti kultury (KOZ)
163 000,00
Sport. zařízení v maj. obce
1 172 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost
800 000,00
Využití volného času mládeže
570 000,00
Ost. zájmová činnost a rekreace
52 000,00
Fakultní nemocnice
0,00
Ostatní nemocnice
5 000,00
Pomoc zdravotně postiženým
7 000,00
Ostatní speciální zdravotní péče
8 000,00
Bytové hospodářství
2 567 000,00
Nebytové hospodářství
5 320 000,00
Veřejné osvětlení
1 277 000,00
Pohřebnictví
56 000,00
Výstavba inženýrských sítí
#DIV/0!
Územní plánování
#DIV/0!
Územní rozvoj
62 000,00
Technické služby
8 275 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu 3 335 000,00
Dekontaminace půd
2 230 000,00
Ochrana druhů
0,00
Vzhled obcí a veř. zeleň
290 000,00
Ostatní činnosti ochrany přírody
1 000,00
Ostatní sociální péče
#DIV/0!
Domovy pro seniory
5 000,00
Domovy pro osoby se zdrav. postiž.
11 000,00
Ostatní složby a péče v soc. oblasti
0,00
Krizové řízení
50 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek
10 000,00
Požární ochrana
532 000,00
Ost. činnosti v int. záchr. systému
15 000,00
Zastupitelstvo
1 550 000,00
Volby do Evropského parlamentu
115 000,00
Činnost místní správy
9 840 100,00
Výdaje z finančních operací
630 000,00
Pojištění
230 000,00
Platby daní a poplatků SR
100 000,00
Finanční vypořádání minulých let
14 000,00
Ost. neinvestiční transfery
50 000,00

0,00
20 000,00
12 890,00
0,00
0,00
1 210,00
231 402,56
3 110 228,17
318 195,00
9 292,80
0,00
2 920,00
2 455 019,04
813 289,08
2 808 476,40
5 000,00
0,00
129 985,00
134 828,26
572 746,74
40 000,00
0,00
17 297,00
10 000,00
9 680,00
271 159,30
6 075,00
207 735,00
47 701,00
163 619,00
809 000,00
177 000,00
37 127,00
3 000,00
5 000,00
0,00
15 000,00
1 819 814,32
639 648,56
261 891,30
51 944,00

0
400
15
0
0
1
25
100
21
42
0
1
82
58
67
#DIV/0!
0
73
48
50
100
0
18
2
97
#DIV/0!
8
56
29
14
101
31
71
#DIV/0!
100
0
188
71
12
21
93

0,00
6 114 896,52
1 587 255,20
449 515,00
1 000,00
59 638,00
0,00

0
74
48
20
#DIV/0!
21
0

5 000,00
0,00
11 000,00
0,00
56 000,00
256 555,03
4 235,00
796 346,00
103 261,45
5 041 717,57
241 044,66
196 302,00
1 201 268,00
13 231,78
0,00

0
#DIV/0!
0
560
48
28
51
90
51
38
85
1 201
95
0
55

VÝDAJE CELKEM
třída 8

57 356 100,00

31 356 440,74

Financování

-4 715 207,51

#DIV/0!

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-7 416 000,00

4 715 207,51

-64

Staříčkova pouť – neděle 21. září
2014 - kostel svatého Mikuláše a farní
dvůr.
Program:
9.00 – slavnostní mše svatá (v případě příznivého počasí venku u kostela)
celebrant – P. Josef Klinkovský, SDB
– nová posila fryštáckého DISu.
10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce
Stuchlého
11.00 – občerstvení na farním dvoře
14.00 – 18.00 odpolední program
Připraveny jsou soutěže pro děti,
skákací hrad, promítání filmů, apod.
Chybět nebude ani bohaté občerstvení.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu Ignáce
Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL
a fryštácké farnosti.
Srdečně Vás zvou organizátoři.

POZVÁNKA – MŠE
V sobotu 27. září 2014 ve 14 hodin
bude ve fryštackém kostele svatého
Mikuláše sloužena mše svatá ke cti
svatého Huberta – patrona myslivců
a za hraběte Jana Nekeše ml.z Landeka, za zemřelé a živé sigularisty a myslivce.
Přítomni budou i zpěváci a trubači.
Uctíme tak památku šlechetného
člověka, který předkům daroval rozsáhlé lesy. Kéž tyto lesy rozumně obhospodařujeme a v dobrém stavu předáme
dalším generacím.
Po mši svaté bude na farním dvoře
připraveno občerstvení a hry pro děti.
K účasti zvou členové mysliveckých
a singulárních výborů.

Fryštacký
DOGTREKKING 2014
Jubilejní desátý ročník Fryštáckého
dogtrekkingu se uskuteční ve dnech
11. 9. – 14. 9. 2014 v kempu Patriot
v Držkové a bude 7. akcí letošní sezóny
zařazenou do seriálu Mistrovství ČR.
(A co dogtrekking vlastně je?) Extrémní turistika se psem, při které jsou
překonávány velké vzdálenosti v předem určeném časovém limitu. Dogtrekking je otevřený účastníkům všech
věkových skupin. Pro účast je nutný
tým člověk + pes, plemeno psa nerozhoduje. Jsou zváni i turisté bez pejsků
na vyzkoušení tratí.
Veškeré informace na telefonu
605 127 852 nebo na www.frystak.
tombru.com
Za tým pořadatelů Vás srdečně zve
Bronislav Růčka
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S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané!
Ve svém zářijovém příspěvku tentokrát nebudu reagovat na nejnovější článek pana kolegy V. Filáka, neboť jednak
už téměř není na co – pan kolega totiž
významově nic nového, než je jeho standard (a to nejen jak formou podání, tak
i „faktografií“) nepřinesl (včetně jeho
„nepřesné“ informace o mém hlasování o zavedení on-line přenosů ze zasedání zastupitelstva). Ale nejen proto, že
nejsem politický handlíř, a i vzhledem
k výše uvedenému se už více vyjadřovat nebudu; vždyť dokonalou ukázkou
smýšlení pana kolegy je mimo jiné již
jeho originální vnímání voleb – cituji
pana Filáka „…boj o koryta…“, kterým
celý proces korektní politické soutěže
degraduje. Koneckonců podobně je
tomu mimo jiné i v případě jeho „vyhledávání“ a následném nakládání s jinými informacemi, např. zmiňujícími se
o dotacích na dobudování penzionu pro
důchodce na náměstí, kdy si dovolí
jednoznačné, státní správou oficiálně
vydané a právně zmocněnou osobou
podepsané dokumenty devalvovat zpochybňováním našeho právního systému
vůbec… Nejen toto už je sama o sobě
dostatečně výmluvná vizitka pana Filáka, kterou asi netřeba dál komentovat!
Vážení spoluobčané!
Využívám této příležitosti, abych vyjádřil velké poděkování našim klukům
– dobrovolným hasičům, kteří v sobotu
dne 23. 8. 2014 od samého začátku
zasahovali, a je třeba říci, že skutečně
na profesionální úrovni, při tragické letecké nehodě. Možná nevíte, že to byli
právě oni, kteří dorazili na místo nehody jako první a bezprostředně zahájili
všechny činnosti spojené se záchranou života a likvidace požáru. A nejen
to: součinnost při odstraňování mimořádné události (mimo jiné za značně
nepříznivých klimatických podmínek)
poskytovali až přes sobotní půlnoc. Mé
upřímné poděkování tedy patří těmto
našim chlapům: Lubomíru Richterovi,
Petru Kolajíkovi, Josefu Chludovi, Jakubu Krajčovi, Liboru Matulovi, Romanu
Matelovi, Miroslavu Hrdličkovi a Pavlu
Mašláňovi! Osobně jsem se mohl přesvědčit, že naši hasiči opravdu jsou dříči a umějí …
Současně vás, vážení spoluobčané,
chci upozornit, že nejpozději do poloviny září na našich webových stránkách
bude zveřejněna analytická část strategického plánu města, která je ne-
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zbytným předpokladem pro definitivní
zpracování oficiálního strategického
plánu města na nové programovací období 2014 až 2020, o němž bude (a to
i na základě ankety, které jste se mnozí
zúčastnili), rozhodovat již nové zastupitelstvo. Tento materiál bude mimo jiné
sloužit jako jeden z podkladů města při
předkládání žádostí o čerpání dotační
podpory z národních, ale zejména pak
evropských zdrojů. Dodávám jen, že pro
zájemce bude samozřejmě k dispozici
i v tištěné podobě na radnici.
Vážení spoluobčané,
dovolím si vás oslovit i jednou pozvánkou, a to nejen pro nás, pro Fryštačany: v pondělí dne 8. 9. se od 16 hodin
v místním kinosále uskuteční seminář
na téma „Levná voda na dosah aneb
Chceme vodu na Zlínsku zpět do rukou
měst a obcí“. Bližší informace najdete
na internetové adrese http://www.vodalidem.cz/seminarzl/. Je totiž skutečností, že se dostáváte k nejrůznějším informacím z nejrůznějších zdrojů, přičemž
se mnohdy získané informace rozcházejí, takže je těžko se orientovat. Proto
jsem se rozhodl - s partnery, kteří se
podíleli na letitém boji za naše práva,
respektive práva občanů v oblasti nakládání s vodou, zorganizovat toto interaktivní setkání veřejnosti s odborníky,
které je samozřejmě i naším skládáním
účtů v těchto specifických záležitostech, které se samosprávy přímo dotýkají. Budu se těšit na setkání s vámi!
Vážení spoluobčané,
našim školákům přeji šťastné vykročení do nového školního roku, jsem
přesvědčen, že se všem jak ve školce,
tak i ve škole bude líbit a že i ten letošní rok bude jistě úspěšným obdobím,
a nám všem pak přeji -s nadcházejícím
měsícem září - snad nejen krásné babí
léto…!

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Nehoda malého letadla
u Fryštáku
/tisková zpráva/
V sobotu dne 23. 8. 2014 v 17:12
hodin přijalo operační středisko hasičů ve Zlíně zprávu o pádu malého letadla v prostoru mezi obcemi Fryšták
a Racková. Na místo pádu letadla
byla vyslána jednotka profesionálních
hasičů ze Zlína a dobrovolných hasičů
z Fryštáku. Po příjezdu na místo události dobrovolní hasiči pomocí vysokotlakého proudu vody uhasili požár letadla. Profesionální hasiči poskytovali
až do příjezdu zdravotníků resuscitaci
pilota. Letadlo při nehodě poškodilo elektrické vedení vysokého napětí
a proto byla povolána pohotovostní
jednotka firmy E.ON. Pilot letadla i přes
poskytnutou lékařskou pomoc zemřel.
Na místě rovněž zasahoval dopravní inspektorát Policie ČR.
Během hašení požáru nedošlo
k poškození techniky ani hasičů a příčina havárie a výše škody je prozatím
v šetření Policie ČR.
Poškozením vedení vysokého napětí došlo k přerušení dodávky elektrického proudu ve Fryštáku a Rackové. Pohotovostní služba po příjezdu na
místo nehody obnovila dodávku proudu ve Fryštáku. V Rackové byla dodávka proudu obnovena až po ukončení
šetření Úřadem pro civilní letectví. Bylo
zjištěno, že malý letoun vlastní výroby
pilotoval občan z obce Racková.

 (ze svodky HZS Zlínského kraje)

Karel Čapek
vzkaz z roku 1938
„Ano, mnoho se změnilo, ale lidé
zůstali stejní, jenomže teď víme líp,
kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný
vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď.
Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla
jeho chvíle, myslil vždy jen na sebe.
Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo
jím nebyl dříve a vždycky. Kdo mění
víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví.“

Vypsala SK
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Obřady slavnostního
vítání dětí do života
Je dlouholetou tradicí, že narozená miminka v našem městě jsou vždy
slavnostně uvítána. Tohoto obřadu se
pravidelně účastní i děti z mateřské
školy a miminka i jejich rodiče a všechny přítomné potěší pásmem básniček
a písniček. Chtěla bych všem dětem
a jejich maminkám, které mi se zajištěním těchto obřadů i např. zlatých a diamantových svateb pomáhaly v minulém
školním roce, poděkovat.
Alexandra Hochmajerová
učitelka MŠ
Horní řada – zleva Marička Vaculíková,
Rostík Kužel, Hugošek Mikl,
Eliška Truhlaříková.
Dolní řada – Adélka Kamenářová, Dianka
Pavlíková, Natálka Štefková,
Leonka Fišerová.

ZÁKL AD N Í
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w w w.zsfr ystak.cz • tel.: 577 911 052

V novém školním roce opět cvičení TAI–ČI

PŘEDPLATNÉ
nejmladšího diváka
na sezonu 2014/2015
Žáci 2. st. ZŠ Fryšták mají možnost
navštívit v rámci předplatného nejmladšího diváka čtyři divadelní představení
v Městském divadle Zlín. Cena předplatného je 200 Kč. Jezdíme dle programu divadla – ve čtvrtek odpoledne,
čtyřikrát do roku.
V letošní nabídce mají žáci následující představení:
1. A. J. Lerner, F. Loewe – My Fair
Lady
2. K. Zeman – Cesta do pravěku
3. J. A. Komenský – Labyrint světa
a ráj srdce
4. J. Havelka, M. Zákostelecký –
Poslední trik Georgiese Méliése
Žáci tedy zhlédnou činohru i muzikál a výběr her vhodně doplňuje učivo
českého jazyka a dějepisu.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Za učitele českého jazyka

Mgr. Hana Březinová

Cvičení tai-či je soubor tělesných, dechových a duševních cvičení, které učí, jak
nejlépe zacházet s životní energií bez ohledu na věk a fyzickou kondici.
Tai-či, jako kombinace bojového umění s dechovým cvičením a prací s vlastní
energií, se v současnosti považuje spíše za rekreačně zdravotní cvičení a meditaci
v pohybu.
Tělesná aktivita, jejíž kořeny a legendami opředený původ se nachází v jihozápadních čínských horách, je dodnes praktikována mnoha formami bojového umění.
Ve Fryštáku má cvičení tai-či, proslulé pomalými, vláčnými pohyby, již téměř
desetiletou historii a stále si k němu nachází cestu další, noví zájemci. Místní oddíl
tai-či také organizuje celostátní seminář, přednášky a nemalou měrou se zapojuje do společensko-kulturních akcí města Fryštáku.
Pravidelná výuka TAI–ČI probíhá ve Fryštáku každý čtvrtek od 19 do 20 hodin,
opakování do 20,30 hodin, a to v tělocvičně Základní školy Fryšták.
Cvičení probíhá pod vedením trenérů TAI-ČI II. třídy, s odbornou garancí Českého
centra tradičních čínských cvičení Praha.
Jako každoročně, tak i letos se zájemci o tento druh pohybové aktivity mohou
přijít podívat na úvodní cvičení, aby se pak sami rozhodli, zda je pro ně tai-či vyhovující, ve čtvrtek 11. září 2014 v 19 hodin.
www.taicifrystak.estranky.cz, dotazy na e-mail: taiji.frystak@seznam.cz
oddíl TAI-ČI Fryšták

Na setkání se těší 

Staříci do školky
Z jedné prázdninové cesty do Zlína.
1. situace: Jižní Svahy: v těsné blízkosti podchodu přechází rušnou silnici babička se dvěma malými dětmi.
2. situace: Starší paní tlačí kolo obložené taškami do „Dopčáka“ (kopec nad
přehradou). Za ní se tvoří kolona aut, v protisměru náklaďák.
Paní uhýbá s těžkým kolem až do trávy.
Hádanka: Které z babiček vnoučata vysvětlila něco málo o dnešním provozu?
Vti.
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

Z FESTIVALU POD HVĚZDAMI 2014
Třetí srpnovou sobotu proběhl v Lukovečku již 11. ročník benefičního festivalu
Pod Hvězdami. A zase bylo na co koukat a hlavně co poslouchat!
Program zahájil Valašský Výběr, cimbálovka, kterou známe již třeba z naší
hodové zábavy. Posluchače příjemně
naladila nejen lidovými písněmi, ale
i osobitými aranžmá populární hudby
a jazzu. Festival hostil i známého folkového písničkáře Pavla Dobeše za do-
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provodu Tomáše Kotrby, slovenskou
vycházející hvězdičku Zuzku Hepnerovou, hard-rockovou formaci a zároveň
na akci suverénně věkově nejpokročilejší kapelu sympaťáků z Blue Night.
Autorskou poetickou tvorbou po duši
pohladila i rázným projevem zvedla diváky z laviček Ildikó Kraicová se svou
skupinou Romanika. Ta pro nás všechny byla „ionťákem“ na pokračující večer
a skvělým překvapením! Rádi ji pozveme znovu. Večer vyvrcholil autentickým a hudebně i dramaticky perfektně
zkomponovaným vystoupením Elvis
Presley Revival bandu. V doprovodném
programu se představil držitel 6. danu
Vladimír Tomi s karate show a Městská
policie Zlín s ukázkou výcviku zásahových psů. To stálo za návštěvu, co myslíte?
Krom výher z tomboly a bohatých
hudebních zážitků si návštěvníci jistě
mohli odnášet i dobrý pocit z podpory potřebných. Letos je výtěžek určen
zdravotně postiženým dětem – klientům
Střediska rané péče Educo Zlín a jako

vždy je tvořen nejen ze sponzorských
darů firem, ale nemalou částí i právě díky spotřebě diváků na festivalu.
Opravdu, každý utracený peníz se počítá. Tímto všem návštěvníkům, které
neodradilo ani chladnější počasí, velmi
děkujeme za účast, jakož i obci Lukoveček a všem dobrovolníkům, kteří nám
obětavě pomáhali a samozřejmě firmám a obcím, jež nás podpořili finančně či věcně.
BK, Pod Hvězdami, z.s.
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V době, ve které žijeme, je zapotřebí veliké skromnosti
a čistoty..
Don Bosco
4. ledna – máme na dvoře letos poprvé pěknou dlouhou klouzačku a vedle ní kluziště pro bruslaře a hokejisty,
zabírá dobrou třetinu dvora. To tu ještě
nebylo. Mrzne každou noc, pan asistent
se stará o polévání a udržování obou
a dobrovolníci z chovanců jsou mu vždy
nápomocni polévat po večerních modlitbách.
Včera jsme měli pěkné drama:
Omar, hrálo se v 15.30 a ve 20 hodin
při naplněném sále. Stromeček jsme
uklidili a z cukroví nezůstalo nic, proto-

Kronika ústavu (20.)
školní rok 1937–38

že kluci a kdokoliv mohl poctivě obírat,
aby mu ulehčili. P. Marek, asistent, je
už dva dny v Ostravě, aby se připravil
na zkoušky, ostatní naši asistenti též
zrychlují přípravu na zkoušky a zdůrazňují chlapcům potřebu intenzivnější práce k blížícímu se pololetí. Příští neděli
začnou pololetní duchovní cvičení.
9. ledna – odjelo 6 kleriků asistentů
na zkoušky. V domě, díky Bohu, se pokračuje v klidu a v pořádku. Chlapci mají
ohromné potěšení ze zimy. Dvůr je proměněn z části na kluziště, dva dokonce
mají své lyže a provádějí s nimi všechny kousky, jsou tu bruslaři s hokejkami
a ostatní pěšáci se projíždějí na
klouzačce, a také provádějí umělecké
kousky, hlavně při zajíždění z vrchního
dvoru na dolní, kde to občas končívá
skutečnou valnou hromadou.

Otec prefekt zvěčnil filmovým aparátem několik scén z tohoto zimního
sportu, chlapcům pro radost. V neděli odpoledne opakovali naši divadelní
kus Omar. Pan Šíma zvěčnil svou Lejkou některé z nejpěknějších scén, to
budou mít chlapci na památku. Zatím
se už chystají na duchovní cvičení, která večer začnou. Čekáme na kazatele
ze Šaštína a z Bratislavy. Venku jsou
ohromné sněhové závěje, autobusy
mají zpoždění. Ale začali jsme po večerních modlitbách. Po promluvě jsme se
rozloučili sv. požehnáním, bylo již 21.30
hod, když jsme odcházeli na postel nadšeni a povzbuzeni, a to opravdu všichni.
13. ledna – ukončení duchovních
cvičení. Po upřímném obnovení s předsevzetím jsme se rozloučili s katechety.
Dlouho zůstane v nás vzpomínka na ty
krásné dny. Chlapci vykonali duchovní cvičení vzorně. V rekreacích, mimo
onu malou v 16 hodin, mohlo se mluvit, v poledne se hrálo trochu na dvoře,
klouzali jsme se. Teď opět s chutí do
školní práce, pololetí se blíží. Každý se
začíná přičiňovat a je pramálo těch, kteří zůstávají neteční. Sníh taje a končí
s ním i naše sportování na dvoře.
19. ledna – ruch v domě a očekávání. Došlo oznámení z Ostravy od
pana inspektora, že přijede don Tirone,
vrchní katecheta naší společnosti podívat se do Fryštáku. Přišla také zpráva
z Konzistoře, že administrátorem v Žeranovicích je pověřen za P. Lepaříka dp.
Velísek z Holešova.

Září na DISu
A začíná nový školní rok a s ním i kurzy Orientačních dnů. V září jich máme
naplánovaných 17 a jeden adaptační kurz pro Teologickou fakultu z Českých Budějovic.
Začínáme se chystat na 200 narozeniny Dona Boska. Odstartovali jsme přípravy už 16. srpna, bylo to v možnostech každého střediska či farnosti. V Dolních
Počernicích měli běh na 200 m, my jsme na kolech ujeli 200 x 200 m, v Žabinách
vypěstovali 200 rajčat, zazněly zvláštní kázání nebo katecheze s tématy čerpanými ze života a díla Dona Boska. Po celý rok bude k dispozici dabovaný film Don
Bosco, několik životopisů – nakladatelství Portál vydá zbrusu nový od Teresia
Boska. V Brně připravují deskovou hru ve stylu Dixit, diecézní kněží, kteří fandí
salesiánskému dílu, připravují katechetickou hru, jinde mají v záloze divadlo nebo
muzikál. Celé jubileum završíme poutí na Velehrad 7.-9. srpna 2015.
K 1. 9. nás opustil ředitel komunity Max Dřímal a odstěhoval se do Brna-Žabovřesk, aby se stal farářem místní farnosti. Místo něho přijel P. Josef Klinkovský,
který přebere jeho aktivity.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Tento čas léta zdá se mi poněkud nešťastným...
(Přesto i v „okurkovou sezonu“ bylo na Fryštácku živo)

„Tento čas léta zdá se mi poněkud nešťastným...“ utrousíme občas spolu
s autorem rozkošné knížky či spolutvůrci filmu Rozmarné léto při pohledu
na nevyzpytatelnou oblohu, ve dnech sucha, při slejváku či transportu chlévské mrvy. Přesto i v rozpustilostech posledních týdnů našli bychom dostatek
okamžiků, které mají svůj smysl i půvab. Dovolte mi proto aspoň pár postřehů
z notesu kronikářova.
Pomyslné brány vytoužených prázdnin předznamenaly zdařilé červnové
oslavy 120. výročí působení Sboru
dobrovolných hasičů ve Fryštáku (18942014). Hojně navštívená výstava z historie sboru spojená s expozicí kronik,
záběrů z rozsáhlé činnosti a trofejí našich hasičů, ukázek dobové i současné
hasičské techniky a unikátní sbírkou
hasičských uniforem, znaků a výstroje
pana Stacha z Lukovečka v polyfunkčním objektu s hasičskou zbrojnicí, stejně jako průvod hasičů okrsku a kolegů
z družebního jednotky z Muráně, pietní
shromáždění u pomníku padlých v I. a II.
světové válce a ukázkou praktického
zásahu hasičů za použití historické ruční a motorové stříkačky tažené koňmi
na fryštáckém náměstí Míru důstojně
zviditelnily význam Fryštáku i našich občanských aktivit. Zaskvěl se tu i posvěcený krásný prapor našeho sboru, který
je zároveň výzvou pro mládež a všechny, kdo by mohli rozšířit jeho řady SDH.
Právem patří dík za obětavou organizaci
akce veliteli panu Lubomíru Richterovi
(i za přípravu kalendáře na tento rok)
a členům hasičského týmu, kteří se
na přípravě i průběhu oslav podíleli.
Energií, kreativitou, odvahou i pohodou oplýval také bohatý program Fair
Play na Žabě a fryštácké trhy, jejichž
tíhu nesli i tentokrát pánové Ing. Tomáš
Černý a Ing. Jiří Sadila s kolektivem Fair
Play. S otevřenou náručí jsme přijali
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v sále ZDV Fryšták jednu ze stálic televize Šlágr-Šláger – Veselou trojku, která přivedla do varu stovky nadšených
posluchačů. Výborně se prezentovala
také krojované kapela Miklovci. Jménem početného a spokojeného publika
z Fryštáku, z celého regionu i blízkých
části Moravy děkuji pánům Vlastimilu Filákovi, firmě ELSO-systém, Liboru
Miklovi, panu Černému, organizačnímu
štábu a našemu ZDV.
Milou vzpomínku si odnášíme
i na důstojné a citově podbarvené rozloučení s uplynulým školním rokem
2013/2014 na školním dvoře, kde
odcházející třídy se svými třídními prokázaly, jací krásní mladí lidé u nás vyrůstají. Pořádně nás dojali i ti nejmenší
– prvňáčci s květy v náručí a rozzářenýma očima. Kéž by atmosféra, jež tu
vyzařovala, nalezla odezvu v našich srdcích a dobře zaplacení papaláši v Praze
konečně pochopili, v čem ukryto jest
bohatství této země! Díky všem učitelům a lidem dobré vůle.
V sobotu 12. července si dali u hasičské zbrojnice dostaveníčko členové
a příznivci l. motocyklistického klubu
ve Fryštáku a odstartovali 2. ročník
okružní jízdy veteránů v rámci katastru města. V družné zábavě si stovka
účastníků zavzpomínala při dobrém
občerstvení na slavnou éru místního
motorismu, kdy se na Skalce konaly
prestižní domácí a mezinárodní soutěže
v motokrosu.

S obdivem při putování Brázdou
fryštáckou sleduji spolu s vámi průběh
žní v Zemědělském družstvu vlastníků
Fryšták a na polích soukromníků, neboť
vedle tropických dnů, jež mnozí tráví
na zasloužených dovolených u moře,
vodních nádrží, v horách či lesních zatiších tuzemských, kombajnéři v prachu
a vedru ztékají lány vonící chlebem.
V rozmarech počasí to vůbec nemají
lehké. A odpusťme jim i tu trochu odéru, jímž nás v těchto dnech obšťastňovali, abychom nezapomněli, že jsme
na venkově a všechno tu má svůj řád.
Bohu díky aspoň někdy někde v tomto
uměle rozhašeném světě...
Singularisté a myslivci dolnoveští
popřáli nám také letos trochu opojných
rozkoší v oáze klidu a míru v areálu
na Lindáči, kde jako každoročně nechyběly speciality myslivecké kuchyně,
životabudného pitiva, muziky a zpěvu
i tance do němoty. V závěru prvního
měsíce prázdnin uspořádali na místě
tragedie v lese nad Výlantským kopcem, kde byl 6. července 1896 pytláky zavražděn hraběcí hajný František
Sloupenský, svěcení nového obrazu
Panny Marie, který z Medžugorje přivezla paní Marta Hřebačková, schránku
na obraz zhotovil pan Tomáš Orsava.
Krátce jsem přítomným připomněl osudový okamžik, otec Miroslav Dibelka
požehnal obraz a Ing. František Odstrčil
přednesl příběh žhavého léta 1896, zachycený Slávkem Zapletalem v knize Zázračné světlo. Téměř osmdesát účastníků se poté spolu se starostou města
vydalo k chatě na Lindáči, kde správce
farnosti vysvětil obraz sv. Huberta – patrona myslivců (autorem je restaurátor
a sochař Martin Šohajek, dřevěnou
část zajistil pan Roman Polák). Také
zde jsem připomněl řadu zajímavostí
a pan Odstrčil uvedl z knihy fryštáckých
pověstí autorův zážitek z pobytu u studánky na Lindáči. (O akci jste se mohli
dočíst i ve Zlínském deníku v pondělí
28. 7., s. 3, z pera redaktorky Šárky
Škubalové). Po skončení následovalo občerstvení a sousedské posezení
uprostřed malebné přírody. Poděkování
za uspořádání tohoto setkání zaslouží
zejména pánové Miroslav Doležal, Miroslav Dubovský, Roman Polák, Zdeněk
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Víte, že...
(Pár zajímavostí z kronik a publikací o Fryštáku)

Fišer a členové singulární a myslivecké
společnosti v Dolní Vsi.
Již po deváté se konala pouť u památníku sv. Anny za Lukovským. Také
letos nás přivítala květinami ozdobená
socha z roku 1907, otec Miroslav, který
požehnal dobrým lidem a nádhernému
kraji, familiantům – obyvatelům osad
Lukovské, Suché, Žabárna a Výlanta
a všem přítomným z Fryštácka i okolních obcí. Také tentokrát nechyběly
stany s plnými stoly z produkce našich
šikovných hospodyněk, výčep s dobrým
pivečkem, domácí „hostýnská“ a skvělá obsluha. Jménem pořadatelů jsem
přivítal na 140 poutníků, včetně těch
nejmenších v kočárku, pana starostu Mgr. Lubomíra Doležela s rodinou,
vzpomněl odkaz žebračky Anny Lehké (1845 – 1914), která veškeré prostředky, které získala při svých cestách
po poutních místech staré monarchie,
věnovala na zbudování hraničního kříže
před Lukovským (1905) a sochy milované světice sv. Anny (1907). Přivítal jsem
se také s mladým manželským párem
a jejich krásným potomkem: manželé
Zlámalíkovi absolvovali první svatbu
na Fryštácku pod širým nebem právě
u sv. Anny, kde pan Ing. Karel Zlámalík
prožil nedaleko na Suchém své mládí.
Anna Lehká, dcera Františky a Jana
Lehkých z Lukovského, zemřela před
sto léty – v roce 1914, kdy byla vyhlášena mobilizace a započala jedna z největších válek historie lidstva. Padlo v ní
na 100 mužů z Fryštácka. Pan Knápek z Lukovského na italském bojišti
v Alpách ztratil takřka všechny bratry,
vzbouřený voják Antonín Grmela, pocházející ze Suchého, patřil k prvním popraveným Čechům (popraven 12. prosince
1914), děda mé manželky Vilibald Ševčík ztratil ve válce 2 bratry... Přes 10
milionů vojáků padlo, dvakrát tolik bylo
zraněno, domů k rodinám se vracely

statisíce zmrzačených, psychicky zničených lidí...
Obohacením letošní pouti byla výstava nejnovějších obrazů z tvorby přítomného malíře Ladislava Šestáka,
původem z osady Suché, inspirovaných
sakrálními památkami z okruhu familií
(osad).
Přestože přeháňka a „hodná“ bouřka po skončení oficiální části programu
částečně narušila příjemné posezení
(a divoká obloha určitě odradila i mnohé, kteří by se tu rádi s rodinami i sousedy ze širokého okolí setkali), splnilo
setkání své poslání. Neslo se v duchu
úcty k životu, k rodině a rodnému kraji.
Velkou zásluhu na srdečném ovzduší,
perfektní organizaci i technickém zajištění měli opět bratranci Laďa a Zdeněk
Orsavovi, Josef Staněk ml. (jeho zesnulý otec byl iniciátorem Anenských poutí),
Marie Pálková s příbuzenstvem, manželé Josef a Drahomíra Jandoušovi, Ivan
a Zdena Berkovi, Oldřich Krajča z Lukovečka, Černí a Vodehnalovi ze Suchého, Koneční a Hrnčiříkovi za Žabárny,
Martin Doležal, sličné děvy a dámy při
obsluze a další ochotní přátelé z osad.
Těšíme se na jubilejní desátý ročník
pouti u sv. Anny.
O sportovních aktivitách žhavého
léta určitě pojednají přátelé z našich
oddílů.
Věřím, že i setkání Spolku přátel
lesa Ondřejovsko na Hubertce v Horní
Vsi, festival Fryštácký Malý svět a další připravované kulturní, společenské
a sportovní akce setkají se s takovou
přízní, jaké jsme byli svědky v uplynulých červnových a červencových dnech.
Úspěšný a pohodový závěr prázdnin
i léta přeje Vám všem
Česlav Zapletal, kronikář

… nejvyššího postu v politickém
dění ve státě dosáhl zatím z Fryštačanů jen náš rodák Josef Cholek (18731928), který se jako senátor Národního shromáždění Československé
republiky pohyboval v Praze i Bratislavě v blízkosti prezidenta T. G. Masaryka a politické elity prvorepublikové...
Pocházel ze skrovných poměrů,
vyučil se v Jadrníčkově továrně obráběčem dřeva, jako dřevozpracující
dělník pracoval v závodech v Dolních
Rakousích, Budapešti a ve Vídni.
V rakouské metropoli se díky
sečtělosti, výřečnosti a nevšedním
organizačním schopnostem podílel
na vytváření sociálně demokratických
spolků dělnictva, stál u kolébky dělnických novin, ochotnického divadelního a pěveckého hnutí, pořádal vzdělávací akce) na jedné z nich vystoupil
s výsledky svých epochálních výzkumů věhlasný prof. PhDr. Karel Absolon, jeho krajan. V tisku zveřejnil desítky aktuálních statí. Významně se
účastnil formování sociálního cítění
dělnictva, zejména mladých lidí. Pro
svoji povahu, korektnost, neúplatnost
a důslednost v oblasti osvěty a prosazování sociální spravedlnosti byl
velmi oblíben a právem získal v samostatném čs. státě hlasy širokých
vrstev.
Nikdy se nepovyšoval. Bez ohledu
na vysokou funkci žil skromně, byl
vzorem občanských ctností, proto si
ho lidé vážili. Jeho neúnavnost a obětavost v boji za práva obyčejných lidí
se postupně odrazily na zhoršujícím
se zdravotním stavu. Vyčerpán vysokým pracovním nasazením a velkými
bolestmi zemřel předčasně v 55 letech (20. listopadu 1928 ve státní
nemocnici v Bratislavě). Pochován je
v Kroměříži, kde žila část jeho příbuzných. Čest jeho památce.
… se nám v posledních týdnech
ozval ze Slovenska pan Slavomir Katreniak, vnuk jednoho ze čtyř chlapců
– příslušníků l. československého armádního sboru v SSSR, kteří daleko
od svých domovů položili život v boji
za svobodu vlasti a našeho regionu.
Na pamětních deskách na fryštáckém hřbitově a na pomníku padlých,
které pocházejí z let 1923 a 1945
a v dobré víře nesou i stopy poválečných nepřesností, najdeme u některých jmen chyby. Na některé jsem
v průběhu uplynulých let upozornil.
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S ohledem na blížící se 70. výročí
osvobození Československa a ukončení 2. světové války (2015), výročí
Slovenského národního povstání i sto
let od rozpoutání l. světové válečné
katastrofy (1914-18) bychom chtěli tyto záležitosti uvést do pořádku.
Formu opravy posoudíme a zajistíme
do oslav v květnu 2015.
Čtyři vojáci (3 ze Slovenska a 1
z Čech – po předchozím srdečném
uvítání v Lukově, Fryštáku i v Lukovečku dne 6. května 1945 - byli v dalších dnech smrtelně zraněni v bojích
u Holešova a Rymic a zemřeli v polní
nemocnici ve fryštácké škole. Jsou
pochováni na našem hřbitově. V posledních letech jsme tu ve spolupráci s příbuznými doplnili foto Štefana
Zavady.
Uvádím správná jména padlých
osvoboditelů, pochovaných na hřbitově: Štefan Zavada, Ilko Toudek, Vladislav Sršeň, Ján Katreniak.
Původně tu spolu s nápisem „My
dali život, vy dejte lásku“, byl i kříž,
jehož obnovení jsem ve Fryštáckých
listech v některém z minulých ročníků
doporučoval.
… před 70 léty – dne 19. 9. 1944
– padl v bojích na Dukle vojín Karel
František Huňa (narozen 11. 7. 1907
v Horní Vsi). Za mládí s rodinou člen
družstva Interhelpo v SSSR, později za války absolvent přípravy našich
dobrovolníků v Buzuluku, účastník
bitvy u Sokolova, střelec z kulometu, později rotmistr a velitel 2. čety
obrněných transportérů a nakonec
velitel technických dílen l. tankového
praporu Čs.armádního sboru v Sovětském svazu. V roce 1946 povýšen
do hodnosti nadporučíka in memoriam, v roce 1948 Sokolovská pamětní
medaile in memoriam. Čestný občan
města Fryštáku. Čest jeho památce.
-Čz-

Klub maminek   Z Á Ř Í
Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
PROGRAM
Pravidelné dopolední úterky pro děti
s doprovodem od 9:30 –11 hod.:
2. 9. Setkání po prázdninách - seznámení s klubovými pravidly a s programovou nabídkou v prvním pololetí.
Nápadům a inspiraci se meze nekladou. Volné hraní.
9. 9. Ochutnávka letních domácích
dobrot – přijďte se pochlubit Vašimi zavařeninami, čalamádami a jinými podomácku připravenými pokrmy. Můžete je
pak vzájemně vyměnit nebo prodat.
16. 9. Stále ještě letní herna pro

Připravujeme: Neděle 9. listopadu od 9 do 17 hod. seminář s názvem
Úvod do zážitkové pedagogiky.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RYTÍŘI A HRADNÍ PANÍ
Fryšták, 11.–15. 8. 2014
Tento rok již počtvrté jsme se sešli u Vlaštovek, tentokrát na téma Rytíři a hradní paní. Letos poprvé jsme podnikli celodenní výlet na hrad Lukov, kde jsme po prohlídce opékali špekáčky a hledali poklad…. Celý týden s tak tvořivými dětmi se mi
moc líbil. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na chodu tábora nějakým způsobem
podíleli. Ince Jahodíkové za asistenci, laskavý přístup k dětem a přípravu tvoření,
Restauraci U Žáků, kde vařili moc dobré obědy a při nepříznivém počasí poskytli
azyl v sále, kde jsme mohli hrát odpoledne hry, panu Ing. Holíkovi za poutavou
prohlídku hradu Lukova, Honzovi Krčmovi za super program v knihovně, Jirkovi N.
za půjčení hradu, Janě Š. za balíčky do pokladu, pánům, za sečení trávy na hřišti
v DV, paní Ditě V. za pomoc s přípravou materiálů, Renči Š. a Míši N. za vedení Vlaštovek. Níže bych ráda dala prostor k vyjádření dětí a jejich rodičů.
Renata Richterová
„Na táboře se mi líbily procházky,
tvoření a pověsti. Z tvoření byla nejlepší
výroba mýdla. Z procházek se mi nejvíce
líbila procházka v lese a na hradě Lukově.“
Jessica Venterová, 9 let
„Co se mi líbilo: hrad Lukov, opékání
špekáčků a všechno ostatní. Největší
radost jsem měla z pytlíčku na penízky,
který jsem si vyrobila, královské koruny,
erbu, prstenu a kalichu a samozřejmě
z voňavého mýdla v krabičce. Bezvadná
byla chůze na gumě ve vzduchu a dětské hřiště, které bylo nedaleko Vlaštovek.“
Ema Jahodíková, 7 let
„Tento tábor je bezva. S bratrem
jsme si užívali všechny úkoly. Ve čtvrtek jsme byli na hradě Lukově. Oboum
dvoum se nám tábor líbil.“ Matěj a Ondřej V. (10 a 6 let) „Za sebe jako rodiče
musím říct, že děti chodily domů plné
zážitků, naučily se nové věci, Ondra si
našel nové kamarády a když to vše kluci ukončili tvrzením, že se těší na další
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děti – konec léta se blíží, ale Vlaštovky
jsou Vám k dispozici vždy a za každého
počasí …
23. 9. Jablíčkovaná – herna plná
Vámi přinesených dobrot a pochutin
z jablek, jablíčkové tvoření z papíru
nebo jen hraní bez omezení.
30. 9. Afrika očima cestovatelky
s touhou pomáhat a skutky konat.
Změna programu vyhrazena.

tábor, není myslím potřeba nic víc dodávat. Děkuji.“
Dita V., maminka Matěje a Ondry
„Mohu potvrdit, dle slov mých dětí,
to byl opravdu vydařený týden! Když
jsem se ptala, co bylo lepší, zda tábor
nebo příměstský tábor u Vlaštovek, znělo jednoznačně Vlaštovky. Podle toho co
povídaly, zažily velmi pestrý týden a moc
se naučily. Holky říkaly: „Mami, dnes
jsme dělaly svíčky z medu! Nebo mýdlo
se skořicí! Víš, jak se to dělá?“….. ví
víc, než já :o) Nedá se říci, co se jim
líbilo nejvíce, protože každý den přišly
s něčím novým, ale vždycky nadšené.
Děkuji za všechno a doufám, že si pohlídáme i příští prázdniny, aby zas ten
týden mohly strávit s Vámi… Taky díky
moc za fotky z každého dne. Je vidět, že
se děti fakt nenudily. Ještě jednou díky
za vše….!“
Katka Pospíšilová, maminka Aničky
a Lucinky (6 a 5 let)
„Reni, my moc děkujeme za super
tábor, Emička byla opravdu nadšená
FRYŠTÁCKÉ LISTY 9/2014

a těšila se:-) ona moc ráda vyrábí, takže
byla ve svém živlu a na všechny výrobky je náležitě pyšná:-) Ptala jsem se jí
v pátek, co se jí nejvíc líbilo. Na prvním
místě řekla mýdlo, pokývala hlavičkou
a blaženě se usmála:-))), pak Landštejn
(myslela Lukov:-), a pak se jí líbil moc
ten hrad co byl v klubíku... Příští rok by
chtěla zase, říkala, že ji mrzí, že už to
skončilo.“
Jana Ševčíková,
maminka Emičky (5 let)
„Reni, ještě jednou ti moc děkuji
za tak pěkně připravený tábor pro děti
- kloubouk dolů :-)“
Markéta B., maminka Ondry (7 let)

Vzpomínky na Prázdninový klubík

PODPOŘILI NÁS:

...Teď už zbývá jen roztřídit batůžky, vypátrat chybějící ponožky, kraťásky a rozloučit se. Už i poslední malé táborníky si odvedli rodiče domů s úsměvem na tváři
a hlavičkou plnou zážitků z posledních dní. A my už můžeme jen vzpomínat, co
všechno jsme společně zažili, jak jsme se smáli, viděli radost i očekávání v očích
dětí, ale i sušili slzičky těch nejmenších, kterým se zastesklo po rodičích.
Dva týdenní turnusy prázdninového klubíku utekly jak voda. Každý den jsme
začínali s písničkou na rtech, učili se básničky, tancovali nebo cvičili s padákem.
Mezi nejoblíbenější činnost našich malých táborníků z prvního turnusu patřilo stavění bunkrů ze všeho, co se v klubu našlo. Jen co jsme dorazili z hřiště či vycházky,
už na sebe děti vršily molitanové kostky, karimatky a přivazovaly padák ke všemu,
co pevně stálo. Mimo to jsme si mohli prohlédnout kravičky u Rašků nebo jsme se
v knihovně u pana knihovníka Krčmy dozvěděli, kolik váží nejmenší kolibřík na světě, jak nejdelší ocasní pera může mít kohout a nejen to. Ptačí hnízdo si nakreslili
i ti, kteří už ze zásady kreslit první dva dny odmítali. Dokonce nás čekala i tajemná zpráva a truhlička plná vědeckého vybavení, které si okamžitě všichni rozebrali
a hledali mikroorganismy v kalužích, na stromech, v potoku i jinde. Takto nasbírané
vzorky jsme pak zkoumali pod mikroskopem za výkladu paní Poulíčkové, která nám
připravila mnoho dalších ukázek a zapůjčila vybavení, které běžně slouží studentům
Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. To už se nám ale pomalu chýlil první týden
tábora k závěru a nezbývalo, než si vyrobit masky z papíru, opéct špekáčky a rozdat
si odměny a diplomy.
Další týden tábora nám začal malinko deštivě, a tak jsme vyráběli a učili se poznávat dopravní značky, což jsme si pak vyzkoušeli i v praxi. Na procházce se děti
předháněly, kdo uvidí první značku a uhádne, co znamená. Také nás čekala prohlídka hasičské zbrojnice ve Fryštáku, kde nás ochotně provedl pan Lubomír Richter.
Tolik dětských slziček tady hasiči snad ještě neměli, a to když začala houkat siréna
z hasičského auta. Bonbony ale vše spravily a mohli jsme si směle prohlédnout záchranářské vybavení, vyfotit se v autě, vyzkoušet si hasičské přilby a jiné. Zbývalo
se jen proběhnout kolem hasičského vozu a šlo se odpočívat, protože tak unavené
děti dlouho nebyly. I v tomto týdnu jsme s dětmi navštívili Raškovy, kde jsme tentokrát měli možnost vidět i další domácí zvířátka, která chovají. Dále si pro nás tento
týden nachystal skvělý odpolední program pan knihovník, kde jsme se dozvěděli,
mimo jiné, jak si připravit pokrm z dušeného řebříčku. To už nám ale i druhý týden
našeho prázdninového klubíku pomalu končil, a tak jsme se rozloučili, jak jinak než
stylovým táborákem na dvoře DISu.
Tímto bych chtěla poděkovat paním
kuchařkám z Domu Ignáce Stuchlého,
které nám po oba turnusy vařily opravdu skvělá jídla, měly s námi trpělivost
a pomáhaly nám plnit požadavky našich
malých strávníků.
A mé druhé velké DÍKY patří kolegyním Ivce Kovářové a Romči Jančíkové
za bezvadnou spolupráci.
Za Vlaštovčí team
Poulíčková Štěpánka

Antonín Pešek – Blachere Illumination CZ s. r. o., OBAL PRINT, s. r. o., Český
červený kříž, Mgr. Jan Krčma– Městská
knihovna Fryšták, Prof. RNDr. Aloisie
Poulíčková Csc. – Univerzita Palackého Olomouc, Sbor dobrovolných hasičů
Fryšták, Farma rodiny Raškovy, Dům Ignáce Stuchlého Fryšták.
Děkujeme!

Richard H O V A D Í K

MYSTICKÁ NOC
Je rozkoš sedět v noci
v naprostém soustředění
		 vnímat knihu vnitřních obrazů
v probuzeném tichém snění
Pohár vína
prostor vyplní –
		 noc myšlení
dotekem rozvlní
Tajemná prázdnota
vášnivě promlouvá –
		 ohni – který uvnitř hoří
se žár zamlouvá
Co závažně působí
barevně rozkvétá
		 a zavoní
jak malířova paleta…
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Ve večerních hodinách nás čekal
přesun domů a krátký odpočinek. Protože už ráno jsme odjížděli vystupovat
s ostatními asi 80 hudebníky na muzikantskou pouť na Svatém Hostýně. Ta
se letos konala už podruhé. A pořadatel
– Dechová hudba Polančanka a zvláště
bratři Kozubíkové se postarali o skutečně profesionální úroveň akce. O doprovod mše malým dechovým orchestrem
a pěveckým sborem, podloženým speciálně upravenou partiturou.
Muzikanty na Svatém Hostýně čekalo ještě společné vystoupení. To však
už Fryštácká Javořina absolvovat nemohla, neboť ji další víkendová povinnost táhla dále. Čekalo ji vystoupení
na luhačovické kolonádě. I přes horko,
které ještě v 16 hodin panovalo, se
na kolonádě sešlo hodně posluchačů

Pestrý víkend Fryštácké Javořiny
Druhý srpnový víkend byl pro Fryštáckou Javořinu neobyčejně bohatý na umělecké aktivity a cestování. V sobotu už v 7:00 hod. vyrazili hudebníci společně
do Prahy. Čekalo je koncertní vystoupení pro publikum v Novodvorském kulturním
centru. Zde se díky podpoře Středočeského kraje konají každý měsíc vystoupení
amatérských malých dechových hudeb z České republiky.
Zvláštností těchto koncertů je kroty, získali brzy celé publikum. A mnozí
mě vstupu zdarma pro návštěvníky také
z nich také při odchodu neváhali vyjádřit
vystoupení sólisty některého symfonickapele ve valašských krojích svou spokého orchestru v doprovodu účinkující
kojenost a pochvalu. Té jsme se dočkali
dechové hudby. Fryštácká Javořina dotaké od moderátorky akce. Nenechala
provázela tentokrát ve dvou skladbách
si pro sebe postřeh, že jsme průvodhráče České filharmonie na tubu - Karla
ním slovem naše vystoupení „zlidštili“
Hofmánka. Sólista sám upravil doproa že jiné orchestry se soustředí pouze
vodné party dechové hudby. Skladby
na hru. Sympatické bylo také to, že mo„Poslední valčík“ a „Summertime“ jsme
derátorka akce přečetla veršované poobdrželi elektronickou poštou v předstivídání k našemu vystoupení, vytvořené
hu. Měli jsme však obavy ze vzájemné
na místě jedním z diváků.
souhry se sólistou, protože jsme se
Celkový dojem je důležitý. Nejen pro
s ním setkali až na místě. Po provedení
vlastní uspokojení, ale také pro to, jak
skladeb se obavy rozplynuly. K naladění
diváci v anketě rozhodnou po ukončení
na „stejnou vlnu“ stačilo vyzkoušet si
série vystoupení o tom, kterou dechozačátky skladeb a stanovit si tempo.
vou hudbu by chtěli příští rok vidět a slyVíc nebylo možné, protože v tu dobu se
šet znovu.
už začal plnit sál příchozími diváky.
Kapela nabídla divákům svůj osvědčený repertoár z písní moravského regionu, ale vhodně jej obohatila o klasiku
dechové hudby – skladby Zbraslavská
a Čtyři páry bílých koní. Nebylo nijak
těžké motivovat obecenstvo ke zpívání
s kapelou. Návštěvníci vůbec během
vystoupení aktivně reagovali na rytmus
a náladu, kterou muzikanti navodili.
Kapela si je získala také díky bezprostřednímu průvodnímu slovu kapelníka a zpěváka – Radka Gajdošíka. Přiblížil lidem v pauzách mezi skladbami
život muziky i regionu. Nevnucoval jim
spisovnou mluvu, ale mluvil přirozeně, a tak, jako by stál v tu chvíli před
fryštáckým publikem. Také tím jsme si
kromě naší aktivity na pódiu, obohacením muziky o rytmické hvízdání na prs-
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z lázeňských i náhodných hostů. A že
to nemají v nekrytém venkovním prostředí lehké. Počasí však ovlivnit nelze.
I přes teplotu nad 30 st. Celsia se kapela předvedla opět dobře. Nejobtížnější bylo pak ze sebe dostat propocený
kroj a vysoké krojové boty. Všichni jsme
se už těšili na návrat domů, na studené
nápoje a zasloužené chvíle odpočinku
po náročném víkendu.
Fryštácká Javořina však neodpočívala dlouho. V neděli 17. srpna ji v odpoledních hodinách čekalo vystoupení
na náměstí v Uherském Brodě. Ale těšíme se už také na setkání s naším „domácím“ publikem. Doufáme, že k němu
dojde ještě dříve, než se uvidíme na Valašském setkání 2015 v březnu příštího
roku.
Za Fryštáckou Javořinu
Karel Mlček
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SENIOŘI

4 v 1 den…

Turisté
V sobotu 2. srpna se naše parta
Šlápoty vydala společně s fryštáckými
turisty do Rychlebských vrchů do Jeseníků. Bylo krásné počasí. Autobusem
jsme přijeli do známého lyžařského
střediska Petříkov a odtud jsme již pokračovali po modré turistické značce
přes Černý potok a Brousek až na vrchol Smrk (1126 metrů), který se nachází v jihozápadní části Rychlebských
hor. V blízkosti vrcholu se sbíhá řada
turistických cest a na jejich rozcestí se
nachází pěkný turistický přístřešek Mrazík a vede tudy státní hranice mezi Českou republikou a Polskem. I přes řadu
polomů a stojících suchých stromů je
okolní krajina krásně zelená, a to nejen
díky mladým porostům, ale hlavně díky
všude přítomnému borůvčí. Po krátkém
občerstvení se odtud vydáváme vpravo, tentokrát po žluté turistické značce, přes útulnu Mates až na Horní bar
s přírodní sprchou. Pramen má ohromnou vydatnost a vlastně jde o potůček
svedený do korýtka. Dobré ale je, že
pramen je přímo u cesty a nemusí se
hledat nikde v lese. Odtud asi po 1 km
se před námi rozprostře cosi, co se
na první pohled zdá jako pouhý přelud
vyprahlého poutníka. Dřevěný stůl, dřevěné lavice, dřevěná koryta, ve kterých
proudí čistá voda. A jak proudí, chladí
při tom nápoje, které jsou uloženy v korytech např. pivo, ledový čaj, dětské
pití, energetický dring, slivovice – co je
libo. Ano, je to vlastně Lesní bar a je
totiž samoobsluhou. Vezmete si nápoj,
trubičku, sušenku, uvaříte si kávu nebo
čaj a do kasičky umístěné na dřevěném
sloupku vhodíte peníze. Lesní bar vznikl
proto, aby zpříjemnil turistům a cyklistům výšlapy do kopců. Napůl přírodní
napůl lidmi vytvořený útvar je jedním

z nejzajímavnějších turistických cílů.
Stal se legendou a turisty fascinuje
představa, že se na tomto místě sami
obslouží a sami zaplatí, nikdo tu nehlídá. Nejsou to halucinace, ale realita
v Rychlebských horách. Lesní bar dává
naději, že lidé se ještě dokáží chovat
správně a nezneužívat takové možnosti,
proto se také hemží spoustou turistů.
Samozřejmě někteří z nás této možnosti se sami obsloužit také využili. A pak
nám nezbývalo nic jiného, než se vydat
na poslední 3 km úsek z naší 15 km
tůry, a to do Lipové-lázní do penzionu
Kanec. Zde jsme poobědvali a trochu
si odpočinuli, abychom se mohli vydat
zpět domů. Měli jsme před sebou kus
cesty autobusem v tom parném počasí,
kdy teploměr ukazoval třicítku.
Ale vše jsme zvládli a spokojeni
a nabiti krásnými zážitky se ve večerních hodinách vrátili domů.
-mj-

ano, čtyři cíle malého výletu našeho KLASu. Ve středu 30. 7. jsme vyjeli
„za humna“. A znovu se potvrdilo, že
méně je více. Míň kilometrů, více zážitků. Nejprve jsme navštívili stálou prodejní výstavu bonsají ve Starém Městě.
Tady na nás mile dýchl kousek zahrady
vysázený bonsajemi, ozdobený jezírkem
s rybičkami, můstkem, chodníčky - nejde to vypsat, to se musí vidět. Pozitivně naladěni jsme pak navštívili muzeum tupeské keramiky. Vrcholem byla
ale návštěva v obytném domě vyučené keramičky, která má ve sklepních
prostorách zřízenou dílnu, vypalovací
elektrickou pec i sklad hotových výrobků. Odcházeli jsme odsud obohaceni
zážitky, ale i s odlehčenými peněženkami - nešlo odolat. Jenom kousíček
cesty a jsme u Velehradské baziliky minor. Většina z nás už tu byla, ale nejde
ji obejít. A už se hlásí hlad, obědváme
v tamější restauraci, dáváme si i sladkou siestu v cukrárně, abychom měli
dost sil na poslední zastávku - Modrou.
Vítá nás tu podmračená obloha a už padají první kapky. Nám to nevadí - schovali jsme se do „ akvária“. Bylo to úplně něco nového vidět plavat ryby nad
sebou - ne ledajaké. Vždyť taková ryba
vyza měří bezmála 2 metry. Když jsme
vyšli ven, bylo po dešti, směle jsme se
vydali do archeoskanzenu. Mimo jiné
jsme také obdivovali, že v celém areálu
myslí na děti, které se tu mohou vydovádět. Ale my už jsme byli trochu „ucapkaní“ a tak jsme se rádi vraceli domů
s vědomím, že je moc krásná ta naše
moravská zem.
Za KLAS
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

POZVÁNKA – Klub důchodců oznamuje svým členům, že v pondělí 15. září
2014 od 17 hodin se sejdou na opékání špekáčků na dvoře DISu ve Fryštáku.
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ANOREXIE
„Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se
ti oškliví, a dělat, co se ti nechce.“
Mark Twain

V měsíci ZÁŘÍ 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Milan Bartošek
Miroslav Červenka
Václav Dolák
Drahomíra Fišerová
Willibald Gettler
Marie Chudárková
Drahomíra Jandoušová
Vojtěch Jurčík
Jiří Kaláb
Hana Konečná
Jiřina Krajčová
Božena Pečeňová
Ivana Šopíková
František Zapletal
Ludmila Zemanová

Blahopřejeme!

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

POZVÁNKA
ZO zahradkářů Lukoveček-Fryšták
Vás srdečeně zve na výstavu ovoce a zeleniny, která se uskuteční
ve dnech 27. a 28. 9. 2014 v Obecním domě v Lukovečku.
Exponáty budou přebírat – pan
Jaroš a pan Bohm ve Fryštáku a v Lukovečku 26. 9. 2014 paní Láníková
nebo je můžete tento den předat přímo pořadatelům od 15 do 18 hod.
v Obecním domě v Lukovečku..
Vyhodnocení soutěže o nejhezčí
jablko se uskuteční 28. 9. 2014 v 10
hod. Občerstvení je zajištěno.
Výstava bude otevřena:
SO 13 – 18, NE 9 – 18 hod.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Anorexie je porucha přijmu potravy. Je to v první řadě duševní onemocnění,
charakterizované neustálou snahou zhubnout. Svůj sen o hubené postavě si nemocní plní buď přísným omezováním množství přijaté potravy, nebo excesívním
cvičením. Jiní si kontrolují svůj kalorický příjem zvracením po jídle, nebo zneužíváním laxativ, diuretik. Lidé trpící anorexií jsou posedlí svou váhou a tvarem těla.
Zajímavé je, že u jiných anorexií postižených pacientů dovedou velice přesně
odhadnout jejich váhu i proporce v centimetrech, ale u sebe jim docela schází
reální náhled na svoje tělo.
I když se anorexie točí kolem jídla, není to onemocnění, které se týká pouze
stravy. Je to hlavně cesta vypořádání se s emocionálními problémy, perfekcionizmem a touhou po kontrole. Nemocní s anorexií si připadají tím hodnotnější, čím
jsou hubenější. A to je špatně!
NEJČASTĚJŠÍ VÝSKYT
Častější je u dívek (14 – 18 let) a pak u žen. Avšak v dnešní době již ani chlapci
a muži nejsou výjimkou a často trpí tímto onemocněním. Sledujte své okolí!
PŘÍČINY ANOREXIE
Biologické faktory (genetika).
Psychologické faktory (nízké sebevědomí, emoční labilita, perfekcionizmus...).
Sociálně-kulturní aspekt (media – štíhlé až vyhublé herečky a modelky – tlak
médií, tlak okolí – rodiny – posměch kamarádů).
Stres, změna povolání, nepříjemná životní situace, změny v životě.
Předchozí držení diety.
PŘÍZNAKY
Velké ztráty hmotnosti. Nadměrná fyzická aktivita. Poruchy spánku. Anémie.
Dehydratace. Křehké, lámavé nehty. Vypadávání vlasů.Arytmie. (poruchy srdečného rytmu). Zácpa – bolest břicha. U dívek problém s menstruací. Časté deprese.
Pravidelné vážení a kontrolování se.
LÉČBA MENTÁLNÍ ANOREXIE
Ambulantní nebo hospitalizace. Rozhovor s psychologem (psychiatrem), setkávání se s lidmi s podobným problémem. Postupná snaha o zvyšování váhy
a snížení četnosti kontroly své váhy. Nácvik nového stravovacího pořádku a stylu.
Psychoterapie - je potřebné upravit konfliktní situace v okolí a rodině pacienta.
Při léčbě jsou nejednou větší problémy na straně rodičů (hlavně matek), než u samotných pacientů. Mentální anorexie je chorobou rodiny.
Pomocná terapie – antidepresiva, neuroleptika.
Dále se dávají anabolika, vitaminy, přípravky železa a léky podporující chuť
k jídlu. Kromě zvyšování hmotnosti je u děvčat dobrým znakem nápravy stavu také úprava menstruačního cyklu.
Někdy může MENTÁLNÍ ANOREXIE skončit až FATÁLNĚ (smrtí). A proto položme si otázku, je vhodné a moudré odsuzovat a smát se někomu, proto jak vypadá? Vezmeme si toto riziko na svědomí? Vždyť ani štíhlý člověk není dokonalý,
každý z nás má nějakou svou vadu na kráse, která je ale pro něj typická a bez ní
by to nebyl on!
JAK SI MOHU POMOCI SÁM?
Pokud anorexií trpíte, může být velmi těžké pořádně se o sebe sám postarat.
Je důležité důsledně dodržovat plán léčby.
Nevynechávejte žádná psychoterapeutická sezení, za žádných okolností
neměňte stravovací pořádek. Neizolujte se od starostlivých členů rodiny a přátel, kterým záleží na tom, abyste se uzdravili. Mějte na paměti, že jim jde jen
o vaše dobro.
Dále se snažte co nejvíc odolat nutkání zkontrolovat si svou hmotnost, vyhýbejte se pohledům do zrcadla.
ZDROJ: www.wikipedia.com, www.nemoci.vitalion.cz
Nikola Dorazínová, DiS.
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LIDÉ Z NEZISKOVEK

VSTUPUJÍ DO KOMUNÁLNÍ POLITIKY!
Vážení spoluobčané,
letošní komunální volby do fryštáckého zastupitelstva budou v něčem zcela jiné než ty předchozí. Ta novota
kopíruje všeobecný trend šířící se napříč Českou republikou. Jedná se o rostoucí zájem kandidátů pocházejících
z neziskového sektoru. Myslíme si, že se nikdy na žádné fryštácké kandidátce nesešlo tolik představitelů občanských sdružení působících ve Fryštáku, jako letos na kandidátce NEZÁVISLÝCH – Fryšták. Zásadně se o toto přičinil lídr Kamil Gyuriczek a Libor Sovadina. Abychom nelétali v oblacích byli na kandidátku NEZÁVISLÝCH – Fryšták
přizváni i zkušenější členové současného zastupitelstva a Rady města Fryštáku. Jsme velmi rádi, že se můžeme
pochlubit tím, že v našem kolektivu máme tolik žen. Snad vás přesvědčíme, že nad problémy lidí žijících ve Fryštáku nejen dlouhodobě přemýšlíme, ale že se v nich i orientujeme a hlavně známe reálná řešení.
V dalším čísle FL vám velmi rádi představíme náš volební program NEZÁVISLÝCH – Fryšták.

placená inzerce

A nyní vážení spoluobčané si vám dovolujeme představit naše kandidáty politického hnutí NEZÁVISLÍ – Fryšták
pro volby do zastupitelstva města Fryšták konané ve dnech 10. – 11. října 2014: Kamil Gyuricsek – Horní Ves,
Ing. Tomáš Černý – Fryšták, Mgr. Sovadina Libor – Fryšták, Mgr. Klapilová Marcela – Fryšták, Ing. Velikovský
Stanislav, CSc – Fryšták, Zbranková Alena – Vítová, Mgr. Uhříková Helena – Fryšták, Mgr. Komín Bohuslav –
Dolní Ves, Langer Alois – Horní Ves, Šafková Renata – Dolní Ves, Vidlařová Zdeňka – Horní Ves, Bařina Otakar
– Fryšták, Nutilová Michaela – Dolní Ves, Ing. Sadila Jiří - Fryšták, Krajča Michal – Horní Ves, Jedličková Marie
– Horní Ves, Jašková Jarmila – Vítová.
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Beskydská sedmička
pomáhá seniorům
Už jen několik dnů nás dělí od startu
5. ročníku extrémního závodu Beskydská sedmička, tedy několik dnů od šance, že se nám podaří získat peníze
na sprchovací lehátko pro naše klienty
upoutané na lůžko.
Součástí tohoto extrémního horského maratonu je i charitativní projekt
KAŽDÝ METR POMÁHÁ, jehož snahou
je podpořit znevýhodněné a handicapované občany. Patronem a garantem
této akce je Institut bazální stimulace
v čele s PhDr. Karolínou Friedlovou, se
kterým společnost Dotek dlouhodobě
spolupracuje. V letošním ročníku byla
jako příjemce pomoci vybrána společnost Dotek Vizovice, která poskytuje
odlehčovací a pečovatelskou službu seniorům. Za získané peníze bychom rádi
pořídili sprchovací lehátko pro naše klienty upoutané na lůžko.
Podpořme naše závodníky na trati
a také naše seniory a pečovatelky, které budou moci komfortněji a pohodlněji
poskytovat nezbytnou očistu a osvěžení pro naše klienty.
Podpořit nás je možno příspěvkem
na účet č. 1417558389/0800, zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS DOTEK, kterou odešlete na číslo 87 777
(cena DMS je 30 Kč), nebo přímo v místě konání závodu příspěvkem do kasičky naší společnosti.
Děkujeme za pomoc a věříme, že se
nám podaří splnit náš cíl.
Za společnost Dotek vyrazí do závodu 4 týmy. Pojďme jim společně fandit
a popřát hodně sil a zdaru v soutěži.
Za společnost Dotek o.p.s.
Jarmila Zatloukalová

CVIČENÍ NA SOKOLOVNĚ OD 15. 9. 2014
NOVÉ KURSY PILATES, CVIČENÍ NA BALONECH, AEROBIC, CVIČENÍ NA BOSSU, KRUHOVÝ TRENINK
Na Sokolovně ve Fryštáku od 15. 9. 2014 pro muže i ženy • Kursy pilates jsou pro uzavřenou skupinu lidí – 20 lekcí
Pilates je pomalé cvičení pro všechny věkové skupiny, bez nářadí i s nářadím /overball, velké míče, činky,
gumičky, flexabary/. Naučíte se správně dýchat, mít správné držení těla, zmírníte nebo odstraníte bolesti zad,
zeštíhlíte v pase, budete mít ploché břicho a protáhnete si celé tělo. Hodina je vedena podle věku.

DALŠÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ:
Po 20.00-21.00 • Kruhový trénink a posilovácí hodina, cvičení na bossu, strečink
Út 20.00-21.00 • Cvičení na velkých míčích, posilování, strečink
St 20.00-21.00 • Aerobik pro mírně pokročilé, bodystyling, posilování, strečink
Čt 20.00-21.00 • Cvičení na velkých míčích, posilování, strečink
CVIČENÍ PRO DĚTI: od října po domluvě ve školce
Informace a dotazy, objednávky na telefonu +420 776 769 400
Mgr. M. Váňová - cvičitelka II. třídy aerobiku a pilates, zdravotní tělesná výchova
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placená inzerce

PILATES je 2x týdně, můžete si vybrat den i hodinu.
Po-St 19.00-20.00 Pilates • Út-Čt 19.00-20.00 Pilates
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placená inzerce

ODVOZ A EKOLOGICKÁ

LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

placená inzerce

Kontakt:
1. INTERNETOVÁ KOMERČNÍ, spol. s r.o.
Dolnoveská 66, Fryšták • Tel. 608 936 156
email: uctoiva@email.cz

placená inzerce

Nabízíme vedení účetnictví (podvojné), daňové
evidence (jednoduché), DPH, mzdy, sklady,
hmotný majetek, komunikace s úřady.
Všechny typy daňových přiznání, přehledy.
Diskrétnost, spolehlivost, zodpovědnost,
daňová optimalizace.
Délka praxe v oboru 15 let.

placená inzerce

EXTERNÍ ÚČETNICTVÍ

Vystavení dokladu
ekolikvidace autovraku

NA MÍSTĚ

Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme

1000,- Kč

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

Poradím Vám
s každou
střechou,
fasádou
a izolací

placená inzerce

Výrobky těchto
partnerů u nás
nakoupíte výhodněji

Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.
Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou 33 let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 16,99 Kč/ks

(vč.DPH)

„Jetojednoduché,
přijedukVám,
zaměřímobjekt,
navrhnuoptimální
řešení,spočítámcenu
akdyžseVámtobude
líbit,rádvšedodám.“

Odvaděč vody do sudu

Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.
V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,

Váš poradce: Radek Navrátil
mobil: 725 675 601

impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN,
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630
ředitel obchodního centra: Ing. Jiří Kuňák, mobil: 725 675 725
www.coleman.cz prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

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

placená inzerce

■

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

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

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

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

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