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Sobota 14. září 2013 byla velkým dnem Fryštáckého ochotnického souboru.
Představili jsme se veřejnosti naší první premiérou a to divadelní pohádkou
O Zlatovlásce a hloupém Honzovi. Chceme Vám, kteří jste nás přišli podpořit, srdečně poděkovat. Čtyři měsíce velmi pilné práce a zkoušení jsme dovedli do vytouženého cíle a věřte, že Váš potlesk ve zcela zaplněné školní jídelně byl pro nás velkou odměnou. Premiéru jsme prožívali se strachem, ale
i s nadšením, mnohým z nás se splnil životní sen. „Zlatovláska“ je naše srdcová
záležitost a rádi tuto pohádku budeme hrát znovu.
Za sebe bych chtěla poděkovat všem členům souboru a jejich blízkým za jejich
čas, nadšení, zápal, obětavost, nápady, zručnost, odvahu a důvěru a všechno,
čím do tohoto nového „Divadla“ přispěli.
Michaela Sovadinová

POHÁDKA

O Zlatovlásce a hloupém Honzovi
Repríza představení proběhne v sobotu 19. 10. 2013 v 16 hodin ve školní jídelně.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 06/2013/VI ze dne 19. 8. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze
zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
číslo Z 05/2013/VI ze dne 24. 6. 2013
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku ke
dni 19. 8. 2013 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje plnění rozpočtu za období leden až červenec 2013 bez připom.
• ZMF schvaluje pořízení elektrické energie a zemního plynu pro město Fryšták
a jeho zřízené příspěvkové organizace,
popř. pro další partnery, pro rok 2014
nákupem na Českomoravské komoditní burze Kladno, a jelikož se z hlediska
dostatečné transparentnosti celého procesu nákupu jedná o jednací řízení bez
uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 5 z.č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, pověřuje dalšími administrativními úkony Radu města Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí informaci starosty o přípravě roční účetní závěrky města
Fryštáku za rok 2012 v návaznosti na
nově vydanou platnou legislativu.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace ve
výši 120.000,- Kč o. s. FC Fryšták, za
účelem částečné úhrady nákladů spojených s materiálním, personálním a organizačním zajištěním činnosti organizace
ve vyšší fotbalové soutěži, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na „Protokol o otevírání obálek s nabídkami a o jednání hodnotící komise“ ze dne 12. 8. 2013 na akci
„Rekonstrukce chodníku, silniční obruba
podél silnice II/490, Fryšták - průjezdní
úsek, 1. etapa“ bere na vědomí výsl. VŘ
zakázky malého rozsahu.
• ZMF vyhlašuje vítěze obchodní ﬁrmu
C.Q.E., s. r. o., Brno, s nabídkovou cenou ve výši 1.734. 853,99 Kč bez DPH
a schvaluje pořadí na dalších místech:
2. Porr, a. s., Praha, 3. EUROVIA CS, a. s.,
Praha, 4. DIPS ZLÍN, spol. s r. o., Zlín.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na akci „Rekonstrukce chodníku, silniční
obruba podél silnice II/490, Fryšták - průjezdní úsek, 1. etapa“, a to mezi městem
Fryšták, a obchodní ﬁrmou C.Q.E., s. r. o.,
Brno, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy o dílo.
• ZMF v návaznosti na „Protokol o otevírání obálek s nabídkami a o jednání hodnotící komise“ ze dne 12. 8. 2013 na akci
„Fryšták – Dolní Ves, Kanalizace Vylanta“
bere na vědomí výsledky VŘ zakázky malého rozsahu.
• ZMF odkládá rozhodnutí o realizaci stavby „Fryšták-Dolní Ves, Kanalizace Vylanta“ a ukládá Ing. M. Kasalovi, vedoucímu
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odboru správy majetku, prověřit možnosti
umístění kanalizačního sběrače do koridoru stávajících sítí.
• ZMF v návaznosti na „Protokol o otevírání obálek s nabídkami a o jednání
hodnotící komise“ ze dne 12. 8. 2013 na
akci „Vodovod Fryšták – Žabárna, 1. etapa“ bere na vědomí výsledky VŘ zakázky
malého rozsahu.
• ZMF vyhlašuje vítěze obchodní ﬁrmu RIS
MONT, s. r. o., Zlín - Louky, a schvaluje pořadí na dalších místech: 2. RM GAS, s. r.
o., Hvozdná, 3. SMO, a. s., Otrokovice, 4.
IMOS group, s. r. o., Tečovice.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na akci „Vodovod Fryšták – Žabárna, I. etapa“, a to mezi městem Fryšták,
a obchodní ﬁrmou RIS MONT, s. r. o., Zlín
- Louky, za cenu 309.066,- Kč bez DPH,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o společném ﬁnancování a vlastnictví díla
– „Vodovod Fryšták – Žabárna, 1. etapa“
mezi městem Fryšták, a společností ARLES, s. r. o., Fryšták, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
• ZMF schvaluje předložený GP č. 611092/2013 pro rozdělení pozemku p. č.
281/1 a vyznačení budovy.
• ZMF schvaluje ke dni 20. 8. 2013 zveřejnění záměru prodeje nově oddělených
pozemků p. č. 281/20 – zast. plocha,
o výměře 1 m², a pozemku p. č. 281/21 –
trvalý travnatý porost, o výměře 119 m²,
oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli panu M. Ditmarovi, Olomouc, za cenu
ne nižší než je cena znaleckého posudku
s podmínkou úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku a návrhu na
vklad žadatelem.
• ZMF schvaluje ke dni 20. 8. 2013 zveřejnění záměru prodeje městského pozemku
p. č. 487/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 212 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu ne
nižší než je cena znaleckého posudku²,
žadateli fě DASTIN, s. r. o., se Fryšták,
s podmínkou úhrady znaleckého posudku
a návrhu na vklad žadatelem.
• ZMF schvaluje prodej nově odděleného městského pozemku p. č. 323/120 –
zast. plocha, o výměře 1 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli panu P. Slaměnovi,
Fryšták, a panu M. Slaměnovi, Fryšták, za
cenu znaleckého posudku s podmínkou
úhrady geometrického zaměření, znaleckého posudku a návrhu na vklad žadateli.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a P. Slaměnou,
Fryšták, a M. Slaměnou, Fryšták, na prodej nově odd. pozemku p. č. 323/120 –

zast. plocha, o výměře 1m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 20. 8. 2013
zveřejnění záměru prodeje městského
pozemku p. č. 152 – zahrada, o výměře
184 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli manželům Mgr. B. a Mgr. M. Urbánkovým, Fryšták, za cenu ne nižší než je
cena znaleckého posudku, s podmínkou
úhrady znaleckého posudku a návrhu na
vklad žadateli, a uzavření příslušné kupní
smlouvy.
• ZMF nereﬂektuje na žádost Milana Jašky, bytem Zlín, na pořízení kamerového
systému.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy č. UZSVM/BZL/3640/2013-BZLM O zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták,
a Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha,
ke stavbě kanalizace s názvem „Kanalizace Vítová“, umístěné na části pozemku p.
č. 832/2 – trvalý travní porost, zapsanou
na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín,
za cenu věcného břemene a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy č. UZSVM/BZL/2950/2013-BZLM O bezúplatném převodu nemovitosti mezi městem
Fryšták, a Českou republikou – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, k pozemku p. č. 1/3 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 290 m²,
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro
k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na odborná doporučení majetkového správce a projektanta
souhlasí v rámci realizace opravy průtahu
Fryštákem s řešením křižovatky u staré
hasičské zbrojnice (křižovatka silnic II/490
a II/489) dvěma stykovými křižovatkami
(tvar „T“), popř. průsečnou křižovatkou,
nikoli křižovatkou s kruhovým objezdem,
a ukládá Ing. M. Kasalovi, ved. OSMM,
tento požadavek neprodleně uplatnit
v rámci přípravy akce „Silnice II/490 –
Fryšták, průjezdní úsek II. etapa“.
• ZMF bere na vědomí informaci o stavu
lípy na hřbitově u hrobu rodiny Jadrníčkových a způsobu ošetření líp na hřbitově
v návaznosti na znalecký posudek č. 57-1
688/13 ze dne 28. 4. 2013.
• ZMF bere na vědomí tiskem předloženou informaci starosty o přípravě Rekultivace skládky TKO Fryšták – Žabárna.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 20/2013/VI ze dne 21. 8. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje přijetí ﬁnančního daru
ve výši 5.000,- Kč od dárce Ing. P. Šuláka, Žabárna Fryšták ve věci podpory realizace opatření vedoucí k prevenci kriminality a vandalismu, 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 – Základní škola Fryšták,
Mateřská škola 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 2014) ve smyslu § 23 odst.

5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění,
a pov. 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 – Základní škola Fryšták,
Mateřská škola Fryšták, a TJ Fryšták,
dohodli na centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou
dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách (nákup zemního plynu
pro 2014) ve smyslu § 23 odst. 5 písm.
c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

Krátce o třídění odpadu
Na této stránce se dozvíte základní informace o třídění odpadu. Pro více
informací o třídění a následném využití odpadu vám můžeme doporučit stránky,
které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz
Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů,
kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je v současné době tvořena více než
200 tisíci kontejnery. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru jako jsou
sběrné dvory a výkupny.

PLASTY
ANO • Do plastů patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, pěnový polystyren
a další výrobky z plastů.
NE • Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky.
PAPÍR
ANO • Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete
také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami, ty se
během zpracování samy oddělí.
NE • Do papíru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.
SKLO
ANO • Do kontejneru na sklo můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád
či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner,
vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE • Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
NÁPOJOVÝ KARTON – nově budeme dávat do pytlů s plasty
ANO • Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je
potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE • Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

• RMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zajištění poskytovatele telekomun. služeb města a ukládá Ing. M.
Jaškovi prověřit možnost připojení města k rámcové smlouvě Zlínského kraje.
• RMF schvaluje ke dni 22. 8. 2013
zveřejnění záměru pronájmu částí městských pozemků p. č. 334 – zast. plocha,
nádvoří, p. č. 335 – zahrada, p. č. 337
– zast. plocha, nádvoří, a p. č. 338 – zahrada, vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
o celkové výměře 391 m² (viz snímek
záboru), a to za cenu nájmu ne nižší než
7,- Kč/ m²/rok, s dobou nájmu od 01.
09. 2013 do 31. 08. 2014, žadateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha za účelem realizace stavby „Rychlostní silnice
R49, stavby 4901 Hulín – Fryšták“, stavební objekty SO 423, SO 431, SO 435,
a manipulační pruh, a uzavření příslušné
nájemní smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smluv o umístění a provedení stavby „Autobusové zastávky křižovatka II/489 a ul. Vítovská,
Fryšták – Vítová“ mezi městem Fryšták,
a paní A. Michálkovou, Fryšták, vlastníkem pozemku p. č. 857/24, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, orná
půda, a Ing. M. Holíkem, Fryšták, a paní
I. Minaříkovou, Fryšták, spoluvlastníky pozemku p. č. 901, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, zahrada, a pověřuje Mgr. L. Doležela, starostu města,
podpisem příslušných smluv.
• RMF schvaluje výpůjčku uhelny – části
bývalé kotelny u Základní školy Fryšták,
o. s. Fair Play Fryšták, zast. Ing. J. Sadilou, předsedou o. s. a schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem
Fryšták, a o. s. Fair Play Fryšták, za
účelem výpůjčky části bývalé kotelny ZŠ
Fryšták, p. o. – uhelna, za účelem zřízení
skladu materiálu o. s., na dobu určitou
jednoho roku s možností předčasného
ukončení z důvodu oprávněných potřeb
pronajímatele, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje prodloužení dočasného umístění (od 1. 9. 2013 do 31.
12. 2013) manželů F. a V. Chludových,
Fryšták, do „hostinského bytu“ v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, místnost
č. 236, blok „B“, nám. Míru 382, z důvodu zajištění náhradního ubytování po
dobu rekonstrukce vlastní nemovitosti,
a ukládá OSMM zajistit dokumentaci za
účelem užívání bytu.
• RMF na základě podnětu Ing. M. Košáka ukládá Ing. M. Kasalovi prověřit
možnost zpevnění chodníku – výstavbu
nového v rámci přípravy autobusových
stanovišť v lokalitě Na Špici (zelený ostrůvek).
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S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané!
I měsíc říjen je – jak jste si jistě všimli – ve znamení realizace, popř. přípravy, investic a aktivit zastupitelstvem schválených pro letošní rok. Jednou ze zásadních dlouhodobých akcí,
k jejíž realizaci město přistupuje, je i oprava silničního průtahu – jednotlivých průjezdních úseků města. První etapa představuje rekonstrukci vozovky a úpravu obrub na ul. Souhrady
a Holešovská. Zde je nutno zdůraznit, že toto dílo je společnou investicí jednak našeho města, kdy město „ze zákona“
investuje právě jen výměnu obrub a opravu přilehlých chodníků (včetně vjezdů odpovídajících šířce navazujících chodníků),
a jednak Zlínského kraje, který odpovídá za rekonstrukci povrchu silnice. V této souvislosti připomínám – s odkazem na
připomínky a kritiku (z mého pohledu částečně oprávněnou)
– že parametry nově zúžené silnice určuje správce silnice,
tedy Ředitelství silnic Zlínského kraje (v zastoupení investora Zlínského kraje), nikoliv tedy město, přičemž uvedené zúžení silnice vychází z příslušné normy, která stanovuje šířky
jízdních pruhů pro jednotlivé kategorie silničních komunikací;
v našem případě je to tedy „2 krát 3,5 m“ (v zatáčkách se
šířka komunikace mění – rozšiřuje). V každém případě však
zdůrazňuji, že oprava průjezdních úseků městem je nanejvýš
nutná. Uvědomuji si také, že realizace této akce přináší do našeho každodenního života (nejen řidičů, ale i města jako celku) výrazný zásah, zvláště pak v lokalitách, kde vedou objížďky či kde si mnozí řidiči našli náhradní dopravní řešení vůbec.
Z tohoto pohledu si vás všechny dovoluji požádat o shovívavost
a pochopení, kdy jsme nuceni dočasně snášet výrazná omezení a snížení komfortu bydlení. Chtěl bych tedy všem za trpělivost a velkorysost poděkovat. Jsem přesvědčen, že následně
zlepšené parametry zrekonstruované komunikace a chodníků včetně dosažení zvýšené bezpečnosti účastníků silničního provozu nám prožitá příkoří alespoň částečně vynahradí.
Z dalších plánovaných investic uvádím namátkou alespoň některé: spustí se výstavba kanalizačního napojení Vylant na
hlavní stoku, čímž dojde ke stoprocentně účinnému řešení odkanalizování obyvatel této lokality jak z pohledu technologického, tak i z pohledu optimálního naplnění legislativních požadavků. Dále počítáme (kromě např. již hotové výmalby radnice
a opravy fasády a dalších drobnějších akcí) s realizací chodníku (lávky) „u Chludového“ (křižovatka ul. Komenského a Jiráskovy), oprava chodníku na ul. Komenského se soutěží – realizace bude zahájena dle klimatických podmínek, dojde také
na opravy vpustí, na autobusovou zastávku v Horní Vsi na ul.
Komenského, na vodovod k ﬁrmě Arles, zajištěny budou opravy v „Penzionu“ (vnitřní dlažba, odsávání par, poměrové měřiče apod.), operativně byly zařazeny i opravy okapů na objektu
základní školy, nebezpečně zvlněné dlažby na náměstí apod.
Možná jste také zaznamenali odbouranou vrchní část zídky
u sokolovny – zde byla zjištěna narušená statika díla, takže
způsob revitalizace, i vzhledem k tomu, že se zeď nachází
v památkové zóně, bude předmětem komplexního posouzení.
A zejména pak spoluobčany z Dolní Vsi jistě potěší informace,
že správce Hornoveského potoka připravil revitalizaci tohoto
toku - jedná se o pročištění koryta toku odtěžením nánosu, posekáním travin a odstraněním náletových křovin zasahujících
do průtočného proﬁlu. Stavbou dojde ke zkapacitnění koryta
toku, a tedy ke zlepšení průtočnosti v dané lokalitě. Podle
posledních informací je požádáno o vodoprávní povolení, takže by měl následovat výběr zhotovitele a konečně i samotná
realizace (její termín není znám). Doplňuji rovněž, že aktuálně
probíhají jednání ve věci přípravy RK R49, úsek 49.01 Hulín –
Fryšták. Můžeme potvrdit, že se právě nyní jedná na MŽP ČR
ve věci rozhodnutí o odvolání ekologů a spřízněných hnutí ve
věci udělení výjimky. Jinými slovy – bohužel platné stavební
povolení dnes k dispozici není. Nicméně pro všechny zájemce
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je aktualizovaná dokumentace pro stavební povolení, k níž se
město bude nově vyjadřovat, plně k prostudování na odboru
správy majetku města.
Měsíc říjen je však, vážení spoluobčané, ve znamení i několika „nadstavbových“ záležitostí. Nepochybně mnozí z vás
vědí, že na první den měsíce října připadá Mezinárodní den
seniorů. Dovoluji si všechny při této příležitosti vyzvat, abychom se společně zastavili, třebaže jen na chvilku, a vzpomněli si na všechny svoje blízké – rodiče, babičky, dědečky…
Stáří čeká na každého z nás. Připomeňme si, že to není pasivní část života, mimochodem v České republice jsou více
než tři miliony osob nad 55 let věku. Jsem rád, že rovněž ve
Fryštáku senioři neskládají ruce v klín a zcela se – dle zájmu
– aktivně účastní společensko-kulturního a veřejného života. V této souvislosti chci vyzvednout práci Klubu důchodců
Fryšták, kde kromě projektu - klubu aktivního stáří - svou celoroční činností potvrzují, že věk určitě není tím podstatným,
co rozhoduje o kvalitě života. Přeji jim, aby je chuť do života,
optimismus a samozřejmě zdraví i nadále provázely, a koneckonců jim děkuji za spolupráci na společných kulturně osvětových aktivitách města. Dalším významným datem je 28. říjen,
kdy si připomínáme Den vzniku samostatné ČSR. Kéž by připomínka této události ještě více umocnila důležitost toho, co
nás čeká ve dnech 25. a 26. 10., tedy parlamentních voleb.
Jsem přesvědčen, vážení spoluobčané, že i my ve Fryštáku
využijeme výdobytku demokracie, tedy mimo jiné práva volit,
a přijdeme k volebním urnám, abychom nepromarnili šanci
spolurozhodnout o tom, kdo a jak bude vést tuto zemi. Přeji vám dobrou volbu; vždyť naše volba koneckonců neovlivní
jen náš každodenní život osobní, ale rovněž se dotkne života
města jako samosprávy.
A dovolím si připojit ještě jednu pozvánku. Jak jste se dočetli na jiném místě tohoto vydání našeho měsíčníku, proběhne v prostorách radnice výstava, která nám připomene
rok 1968 a autenticky přiblíží události nazývaní Pražské jaro.
Výstava, kterou připravil Ing. Radoslav Mlčoch, plukovník ve
výslužbě, návštěvníkům umožní nezaujatě nahlédnout do atmosféry doby, která měla přinést národu českému naději.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem příjemné prožití prvního podzimního měsíce!

Mgr. Lubomír Doležel, starosta města

Ad: Parkování na náměstí
Dobrý den. Četl jsem v časopise 5+2 o problému parkování ve Fryštáku a proto Vám píši, jak to vyřešili v Napajedlech. Hlavně kolem obchodu, kde lidé potřebují parkovat kvůli nákupu, se jednoduše umístnila dopravní značka
s parkovacími hodinami na dobu určitou a dnes je tento
problém vyřešený. Zdraví Vás
Josef Mach – Napajedla.
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INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
na území České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 25. a 26. října 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.
266/2013 Sb., v částce 102, která byla rozeslána dne 28. srpna 2013.
Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek
a sobota; hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Voliči jsou o době a místě konání
voleb v obci informováni oznámením
starosty obce nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb. Je-li na území obce zřízeno
více volebních okrsků, uvede starosta
obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků. V oznámení
jsou uvedeny adresy volebních místností. Pověřený obecní úřad a krajský úřad
zveřejní na webových stránkách přehled
o telefonním spojení do každé volební
místnosti ve svém správním obvodu.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“,
dále prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo odvolání kandidátů;
pokud byla doručena do 48 hodin před
zahájením voleb, při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových
chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek
rovněž vybavena zákonem č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby
volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu
ze zvláštního seznamu voličů. Voličský

průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb v jakémkoli volebním okrsku
na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném
při zastupitelském nebo konzulárním
úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého
nebo zvláštního seznamu voličů obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem příslušného obecního nebo
městského úřadu, magistrátu, úřadu
městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky
pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu,
politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. Hlasovací lístky týchž politických
stran, politických hnutí a koalic musí
být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud
některá politická strana, politické hnutí
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane
v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit
úplnou nepřerušenou číselnou řadu
a sada hlasovacích lístků tak nemusí
obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic,
u kterých bylo při registrace rozhodnuto
o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové
číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 1 den
přede dnem voleb. V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě, anebo
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební

komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. V případě, že se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků volič vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice,
pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič
dává hlas ve prospěch vybrané politické
strany, politického hnutí nebo koalice.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického
hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají
i takové hlasovací lístky, na nichž jsou
jména kandidátů škrtnuta, změněna
nebo dopsána. K takovým úpravám se
nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4
kandidátům, počítá se takový hlasovací
lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na
jeho platnost, pokud jsou z něho patrny
potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný,
je-li v úřední obálce několik hlasovacích
lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků pří-
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tomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit, vložit do úřední obálky,
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných
(zejména zdravotních) důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v roce 2013
Volič, který se nebude zdržovat
v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 2 6. října 2013 ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat
za podmínek stanovených zákonem č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon,
o volbách do Parlamentu“) na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky nebo
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí (blíže viz Možnost volit při volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 v zahraničí).
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu.
Zákon o volbách do Parlamentu
v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze již dnes požádat obecní úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu,
a to
osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební
orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání
jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve
kterém veškeré potřebné údaje uvede;
o vydání voličského průkazu lze požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 23. října 2013 do 16.00
hodin.
podáním doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října
2013, příslušnému obecnímu úřadu.
Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný
formulář. Podání může být učiněno ve
třech formách:
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v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče; ověřený
podpis žadatele zákon o volbách do
Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu
žádá, chráněn před zneužitím tohoto
institutu.
Úřední ověření podpisu voliče provádějí
- úřady, kterými jsou podle zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých
zákonů (zákon o ověřování), ve znění
pozdějších předpisů,
- krajské úřady, obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, obecní úřady,
úřady městských částí nebo městských
obvodů územně členěných statutárních
měst a úřady městských částí hlavního
města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady,
- držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
- notáři na základě zákona č. 358/
1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů.
Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny
úkony pro účely využití volebního práva.
Tuto skutečnost správní úřad u úkonu
vyznačí
- v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem voliče.
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října
2013, předá osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu, a to i
do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat
na základě žádosti voliče i na adresu

zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí
v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz
předaný a následně je možné přistoupit
k hlasování.
Na základě ustanovení § 6a odst. 3
zákona o volbách do Parlamentu opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co
jej okrsková volební komise zapíše do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4
zákona o volbách do Parlamentu, při
samotném aktu hlasování, volič, který
hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem;
zároveň odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů (§ 19
odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu). Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové
volební komise sadu hlasovacích lístků
(pokud volič hlasuje v jiném volebním
kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ volebního kraje k dispozici)
a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Dostaví-li se volič s voličským průkazem do volební místnosti volebního
okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu
veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání
voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu
voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat také
zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče,
který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

VOLBY 2013
Celkem 18 politických stran a politických hnutí podalo ve Zlínském kraji
kandidátní listinu do nadcházejících předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční v termínu 25. a 26. října
2013. Při minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konaly 28. a 29. května 2010, se ve Zlínském kraji o přízeň voličů ucházelo rovněž
18 politických stran či hnutí. Kandidátní listiny jednotlivých politických uskupení
budou nyní Krajským úřadem Zlínského kraje přezkoumány a následně bude rozhodnuto o registraci kandidátní listiny, případně o škrtnutí kandidáta z kandidátní
listiny nebo o jejím odmítnutí.
www.kr-zlinsky.cz
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placená inzerce

Závěrečná reakce na článek pana Magistra…
Tentokrát očima zastupitele města Fryšták

BLAHOPŘÁNÍ
k devadesátinám
V letošním roce se dožil požehnaných devadesáti let známý lidový
hudební skladatel, textař a muzikant
Josef Ogurek z Velíkové.
Jeho první manželka Marie, rozená
Adamíková, pocházela z dolnoveské
osady Lukovské. Jubilantova tvorba je
inspirována milovaným rodným krajem,
životem a tradicemi zdejšího lidu. Působil v dechové hudbě, rozdával radost
při vystoupeních v rámci různých jubileí,
spolupracoval s rozhlasem i ostravskou
televizí, která mu věnovala jeden z pořadů. Široké spektrum jeho tvorby dokládá i DVD jeho písní s názvem Havíři
začli hrát natočené v TV Noe .
Přejeme jubilantu panu Josefu Ogurkovi jménem fryštácké kulturní veřejnosti, jeho přátel i jménem vedení města
Fryštáku hodně zdraví, optimismu, mnoho tvůrčích sil, vděčných posluchačů
a osobní spokojenosti.
Ať se i při stovce sejdeme opět při
pěkné písničce!

Pozvánka
V předminulém čísle FL byli čtenáři informováni o tom, že město Fryšták
se s některými dalšími obcemi zapojilo
do projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně. Dozvěděli se také
něco o tom, co komunitní plánování sociálních služeb vlastně je a jaký přínos
by tato aktivita mohla mít konkrétně pro
naše město.
Čtenáři byli předběžně informováni
i o připravovaném setkání, jehož smyslem je získat od občanů města podněty,
směřujících do sociální oblasti.
SETKÁNÍ S OBČANY FRYŠTÁKU
v rámci projektu
komunitního plánování sociálních
služeb se uskuteční ve středu
9. 10. 2013 od 16 hodin
v jídelně ZŠ Fryšták.
Srdečně všechny zveme k účasti.
Malé občerstvení zajištěno.
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Vážení spoluobčané, již minule jsem Vám sdělil, že se nehodlám donekonečna
dohadovat se zdravým jádrem vedení Města Fryšták. Nicméně, musím reagovat
naposled! na článek pana Magistra.1/Vysvětlil jsem panu Magistrovi, že knihovníka nelze chápat jako řečnickou otázku, kterou si sám pokládám a zároveň na
ni odpovídám.Tuto otázku, jsem obdržel od občanů v tomto znění a proto jsem
odpověděl.Pokud jsem urazil jeho funkci, hluboce se tímto ještě jednou a veřejně
vedoucímu městské knihovny panu Magistrovi omlouvám.
2/Nicméně nechápu, proč jste nevolal autorovi článku a zatěžoval tím kolegu
Libora Mikla.
3/Je poněkud smutné a ne zrovna seriózní, využít mé nepřítomnosti na jednání zastupitelstva a začít masírovat kolegu L. M. a tím naplňovat jedno politické
pravidlo slibů:PRAVDA se MĚNÍ!!! Já jsem nepodal podnět ke stáhnutí článku,je to
zřejmé z mé korespondence,kterou jste otiskl nebyl k tomu z mé strany důvod.Je
zcela evidentní ,že vedení města dochází argumentace,začíná zoufalství,hysterie
bezmoc je cítit z jejich slov.Genialita těch rádoby na hoře spočívá v tom,že své
lži dovedou prezentovat tak,že se stanou veřejnou pravdou.Velmi dobře rozumím
tomu,že nejlíp se kydá špína za zády.Já však nejsem lhář,nemám důvod lhát.Tímto považuji celou záležitost za uzavřenou.Dále se musíme věnovat důležitějším
věcem.Rád bych se mýlil,ale opak je pravdou.Tam kde chybí životní zkušenosti,selský rozum a v neposlední řadě podnikatelský duch,tam dochází k nesmyslným rozhodnutím,které stojí Město Fryšták nemalé ﬁnanční prostředky.Vždyť titul
před jménem či za jménem nezaručuje patent na rozum o tom se přesvědčujeme
dnes a denně příkladně v Parlamentu a jinde.Tímto reaguji na stanovisko jednoho
z Vás, jak píšete v PS:Vážený pane,moje mínění o Vás je tak nízké,že nižší už
jsou jen Nízké tatry.Pokud se za svůj názor stydíte a bojíte se podepsat raději
nepište.Já se za své řemeslo nestydím,stavařina je jedna z mála profesí,která
má tvůrčí charakter a zároveň formuje pohled na věci a na svět.Je to obor,který
vytváří osobnost,tvořivost člověka a já jsem na něj hrdý, něco jsem v této profesi již během svého života dokázal a nemám se za co stydět!!!Myslím si ale,že
někdy je lepší být úspěšným řemeslníkem než méně úspěšným intelektuálem.
Na rozdíl od některých intelektuálů a to prosím hovořím všeobecně,aby nedošlo
k omylu, kteří za svůj život nebyli schopni si postavit ani své vlastní obydlí a žijí
po nájemních bytech a domech nebo čekají na rodiče či tchány, až jim postaví.
Po mně ve Městě Fryšták něco hmotného zůstane, kdež to po Vás pánové možná
jenom pěkná vzpomínka a to ne po všech jenom po některých!!!Tolik vysvětlení
pro pana anonymního.Vážení spoluobčané, nyní již uzavírám zábavnou rubriku,veselé okénko a začneme pomalu vystavovat účet.Sir Winston Churchill o veřejném
životě jednou prohlásil: nikdy neustupuj v maličkostech ani ve velkých věcech
o kus ani o kousek leda, že bys ustoupil cti a dobrému mravu.Nikdy neustupuj
před nátlakem a nikdy se nepodej zdánlivé zdrcující převaze nepřítele.To je dobré
no ni? jak říká Ruda z Ostravy.
(Text neprošel redakční úpravou.)
Vlasťa Filák

POZVÁNKA
Vojenské sdružení rehabilitovaných
Armády České republiky a město Fryšták
Vás srdečně zvou na výstavu nazvanou

JARO JIŽ MÁ ČTYŘICET PĚT,
která se uskuteční
od 18. 10 do 24. 10. 2013
v obřadní síni fryštácké radnice.
Vernisáž s průvodním slovem autora
ing. Radoslava Mlčocha proběhne
v pátek 18. 10. 2013 od 17 hodin.
Expozici si můžete prohlédnout
každý všední den od 9 do 15 hodin.
Na milé setkání s Vámi se těší autor výstavy
Ing. Radoslav Mlčoch
a Mgr. Lubomír Doležel, starosta Fryštáku.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2013

Staříčkova pouť 2013

Je třeba
slavit

28. říjen?
V České republice se na rozdíl od
Slovenska i po rozdělení federace slaví
28. říjen jako státní svátek na počest
vzniku Československa v roce 1918.
S ohledem na tento fakt ale také hodně
Čechů argumentuje, že není třeba oslavovat založení dnes již neexistujícího
státního útvaru. Mnozí - zejména odborná veřejnost - však nadále označují 28.
říjen 1918 za klíčový moment ve formování českého národa. „Je to nejdůležitější státní svátek v roce. Rozhodně by
neměl zevšednět. Samostatný stát se
nám může zdát jako samozřejmost, ale
naši předci o něj museli usilovně bojovat,“ řekl před lety exprezident Václav
Klaus při tradičním pokládání věnců
v Lánech.
Vyhlášení samostatného Československa předcházela léta strávená
v područí Rakouska-Uherska a intenzivní snaha českého státu o posílení vlastní národní identity a emancipaci v rámci
monarchie. Varianta úplného odtržení
a osamostatnění získala reálné obrysy
teprve během první světové války, která celý proces formování nového státu
uspíšila. V posledních měsících války
byl ustaven Národní výbor, který se začal otázkou odtržení zabývat. Na vzniku Československa se zásadní měrou
podílelo několik významných československých osobností v čele s Tomášem
Garriguem Masarykem. Ten společně
s Milanem Rastislavem Štefánikem
a Edvardem Benešem založil v Paříži
prozatímní československou exilovou
vládu. Podařilo se mu mimo jiné dohodnout příslib uznání nezávislosti od států
Dohody.
Z domova podporovala Masaryka
a jeho kolegy Maﬁe, tajný orgán, v němž
se soustředil vnitrostátní protirakouský
odboj. Andrássyho nótu si lidé vyložili
jako kapitulaci monarchie a začali slavit
Důležitým momentem v procesu osamostatnění byla generální stávka 14.
října. Reﬂektovala bídný stav zásobování potravinami a jejich vyvážení z Čech
na frontu. V Písku se navíc v ten den
rozšířily letáky oznamující vznik samo-

statného státu. Tamní rozvášněný lid
si však na nový stát počkal ještě dva
týdny. Tomáš Garrigue Masaryk podepsal 31. května 1918 tzv. Pittsburskou
dohodu, která Čechům a Slovákům přislíbila vznik společného samostatného
státu. 27. října odeslal rakouskouherský ministr zahraničí Gyuly Andrássy
nótu americkému prezidentovi Wilsonovi, který ve svých 14. bodech požadoval autonomii pro státy monarchie.
Andrássy pak v nótě vyjádřil podmínky
nutné k mírové dohodě. Její text, který
byl zveřejněn na druhý den, si však lidé
v Čechách vyložili jako kapitulaci monarchie. Následovaly bujaré oslavy, které
se neobešly bez likvidace symbolů padlého mocnářství. Tou dobou probíhalo
v Ženevě setkání delegace Národního
výboru vedené Karlem Kramářem s
představiteli exilu o vytvoření a následné podobě nového samostatného státu.
Večer pak byla na Václavském náměstí
oﬁciálně vyhlášena samostatnost.
K moci se dostal Národní výbor
v čele s „muži 28. října“ Antonínem
Švehlou, Aloisem Rašínem, Václavem
Klofáčem, Jiřím Stříbrným a Vavro Šrobárem. Národní výbor vydal 28. října večer první zákon: zákon o zřízení samostatného státu československého. Dva
dny od vyhlášení samostatnosti v Praze
se k Čechům Martinskou deklarací připojili také Slováci. O rok později se stát
rozrostl o Podkarpatskou Rus a v této
podobě vydržela První republika až do
mnichovského diktátu v roce 1938. Na
jeho území se hovořilo několika různými
jazyky.
Prvním prezidentem nového státu
byl jmenován Tomáš Garrigue Masaryk.
Do čela nové vlády, která vznikla v listopadu na základě Československé národní rady, usedl Karel Kramář.
red

Stalo se už novodobou tradicí, že
třetí zářijovou neděli si ve Fryštáku připomínáme příchod salesiánů do našeho
města. Ten je spojen se „Staříčkem“ P.
Ignácem Stuchlým. Také letos se i přes
nepřízeň počasí konala nedělní poutní
mše venku před kostelem. Bylo sice poněkud chladněji, ale naštěstí nepršelo.
Hlavním celebrantem byl tentokrát P.
Petr Zelinka, salesián, který se nemalou
měrou zasloužil o vznik Muzea P. Ignáce
Stuchlého na fryštácké faře.
Letos sebou přivezl putovní výstavu věnovanou „Staříčkovi“, která je
v současné době k vidění v zadní části
našeho farního kostela. Od poloviny října pak bude expozice cestovat po celé
republice, aby seznámila co nejvíce lidí
s životem a dílem P. Ignáce Stuchlého.
Odpolední program zahájila svým
příjemným vystoupením zlínská country
skupina Pěšáci, která si okamžitě získala přízeň všech posluchačů a řada z nich
si dokonce začala s muzikanty notovat.
V dalším programu nechyběl ani
fotbalový zápas ministrantů proti tatínkům, na který si všichni příchozí mohli
dokonce vsadit ve Staříčkově Tipsportu. (Poděkování patří zejména rodině
Němcových). Nechyběly ani soutěže pro
děti, kterých se ujali fryštáčtí skauti
a skautky.
Už tradičně bylo připraveno bohaté
občerstvení a skákací hrad pro děti. Během nedělního odpoledne se na farním
dvoře vystřídala spousta nejmenších
i jejich rodičů. Další velké poděkování proto patří našemu několikaletému
sponzoru panu Robertu Šteffkovi za
bezplatné poskytnutí skákacího hradu.
(I přes nepřízeň počasí si jej děti opravdu užily). V neposlední řadě děkují organizátoři všem, kteří se podíleli na přípravě a také Zastupitelstvu města Fryštáku
za záštitu nad touto povedenou akcí.
O tom, že i letošní ročník „Staříčkovy
pouti“ se opět vydařil, není pochyb.
Věříme, že příští rok se přijdete podívat na farní dvůr i Vy. Na všechny Fryštačany se už teď budou těšit organizátoři
této rodinné akce.
-pn-
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Nový vyučovací předmět VOLBA POVOLÁNÍ
Rozhodování žáků o volbě povolání na konci základní školy představuje závažnou
etapu v celoživotním procesu profesní orientace. Tato volba patří mezi nejzásadnější kroky v lidském životě a významně ovlivňuje budoucnost každého jedince.
Žáci ve věku 15 let nejsou zcela schopni pochopit všechny závažné faktory volby
povolání a ani se plně vyznat v sobě samých. Proto jedním z důležitých úkolů základní školy je připravit žáky pro zodpovědné rozhodování o další studijní a profesní
orientaci (PhDr. Petr Hlaďo – Problematika volby povolání žáků ZŠ).
Volba povolání dříve nebyla na základních školách vyučována jako samostatný
povinný předmět. Vzhledem k výraznému nárůstu počtu nezaměstnaných absolventů škol a jejich nedostatečné připravenosti na zodpovědné rozhodování o volbě profesní dráhy, rozhodlo MŠMT o zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě
povolání do všech vzdělávacích programů pro základní školy. Nový školský zákon
(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání) umožnil školám větší samostatnost při utváření vzdělávací nabídky, vznikají rámcové vzdělávací programy (závazné pro všechny školy) a školní
vzdělávací programy (závazné pro určitou školu, vychází z rámcových vzdělávacích
programů).
Na základě této školské reformy, s cílem přinést žákům souhrnné informace
z oblasti světa práce, se naše škola rozhodla zařadit od letošního školního roku do
školního vzdělávacího programu nový vyučovací předmět Volba povolání.
Povinný předmět Volba povolání je vyučován v 9. ročníku s časovou dotací 1
vyučovací hodina týdně. Jelikož výuka zahrnuje exkurze, návštěvy středních škol
a další činnosti mimo školu, probíhá vyučování jako odpolední dvouhodinový blok
jednou za dva týdny.
Učivo předmětu Volba povolání vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání, je rozděleno do několika tematických okruhů:
• Sebepoznání (zájmy, schopnosti, nadání, ujasnění si svých silných a slabých
stránek, jejich využití při volbě povolání),
• Svět vzdělávání (všeobecná orientace ve studijních oborech a možnostech
uplatnění jednotlivých oborů na trhu práce, přehled středních škol, přijímací řízení,
požadavky trhu práce, vyhledávání, porovnávání a zpracovávání potřebných informací, jak se správně učit, testy na učební typy…),
• Svět práce – Jednou budu muset do práce… (co je trh práce, pracovní inzeráty, životopis, pohovor, požadavky zaměstnavatele…),
• Ujasňování vlastního profesního směřování (testy volby povolání, zájmové
dotazníky profesní a studijní orientace od PhDr. A. Mezery vycházející z Hollandovy
teorie osobnosti a volby povolání – model RIASEC),
• Adaptace na životní změny (syntéza všech informací, rozvoj komunikačních
dovedností a seberozvojové techniky).
Celá výuka má orientaci na praktické využití, proto budou žáci veškeré dovednosti získávat v rozmanitých činnostech (didaktické hry, cvičení, testy, diskuze, práce s textem, dotazníky, exkurze, využití PC), kromě střídání jednotlivých činností
bude upřednostňována projektová a kooperativní výuka.
Miluše Šafářová, učitelka předmětu Volba povolání
Vážení rodiče a milí žáci, pro školní rok 2013/2014 vám budu jako výchovná
poradkyně nadále k dispozici v tyto konzultační dny:
Kabinet TV, č. dveří 221 (v odpol. hodinách vchod přes šk. dvůr)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9:05 – 10:10
9:05 – 10:10
9:05 – 11:05
7:15 – 09:05
9:05 – 10:10

15:00 – 16:00
–
15:00 – 16:00
15:00 – 17:00
–

Po osobní domluvě kdykoliv to bude pro obě strany možné.
Telefon:
737 433 053, 577 911 052 (škola)
E-mail:
miluse.safarova@zsfrystak.cz
miluse.safarova@atlas.cz
Na setkání se těší
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Miluše Šafářová

Pozvánka
Vážení rodiče, ZŠ Fryšták vás srdečně zve na besedu zaměřenou na
téma „Jak pracuje naše škola, aneb
co se vám na naší škole líbí a co by
se naopak mohlo zlepšit“,
která se koná v úterý 1. října
2013 v 16:30 hodin ve školní jídelně
ZŠ Fryšták.
Na na setkání se zřizovatelem školy, vedením školy, zástupci školského
poradenského pracoviště, Školské
rady a Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Fryšták, promluví zástupci jednotlivých organizací a jistě zodpoví
všechny vaše dotazy.
Na návštěvu všech, kteří se zajímají o naši školu, se těší
Mgr. Libor Sovadina,
ředitel ZŠ Fryšták

Perličky k zamyšlení
Hlásáme o čistotě přírody, ovzduší
atd. Stát přispívá nemalé peníze na
ekologii. I naše město zařídilo občanům pravidelný odvoz odpadu, zajistilo
barevné pytle na třídění umělých hmot
a papíru, zajišťuje sběr nebezpečného
odpadu. Zde dovolte poznámku. Někteří pohodlní občané, nejsou to pěšáci, ale movití, řekla bych „oprsklí“ lidé
vlastnící auto, místo aby ojeté pneumatiky přivezli na technický dvůr, odhodili
je na Baďuře. Pouze 9 kusů, dovedete
si to představit? Člověk, který má pneumatiky, má určitě dopravní prostředek
a není schopen je odvézt 1 km?! Nepochopitelné, že?
Představte si, že krize dopadla i na
naše nebožtíky na hřbitově! Je to sice
morbidní, ale proč by jinak odložili už
nepotřebnou záchodovou mísu do kontejneru na hřbitově? Nebo, že by některý živoucí, pohodlný, líný občan chtěl
ušetřit několik kroků do kontejneru na
technickém dvoře?
Nebo, jdete po ulici, třeba po Absolonově, ale i po jiné. Občané sečou,
odplevelují, zametají své předzahrádky.
Vtom jde panička s pejsky na procházku. Ti mají nutkání. Paní nechá v klidu
své miláčky udělat potřebu na právě
upravenou předzahrádku. A co myslíte,
že udělá? No jistě, jde s pejsky dál, aniž
by po nich uklidila! Tomu říkám inteligent!
Město pořídilo a instalovalo na exkrementy koše. Majitelé psů si mohou
vyzvednout na obci sáčky (ať mi nikdo
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2013

neříká, že doma nemá igelitový pytlík
pro takový účel?). Ale proč by se ztrapňoval úklidem „pokladu“. Však to po
nich někdo uklidí, případně odnese na
obuvi. Bože, jak lidi naučit pořádku?
Byla jsem na schůzi, kde mimo jiné
řečník hovořil o vztazích mezi lidmi. Jak
se k sobě máme chovat, jak nemáme
jeden druhého pomlouvat, ale naopak
si pomáhat, jak máme „ táhnout za jeden provaz“, jak máme být hrdými občany, poctivými, pracovitými atd.. Jinými
slovy plamenná, vlastenecká řeč.
Bohužel, hned druhý řečník ve svém
vystoupení“ rozebíral prekérní situaci“
na jednoho nepřítomného občana, na
kterém (po desetiminutovém rozboru)
nezůstala ani nitka suchá.

Je to paradox! Takové antonymní
situace slyšíme a vidíme dnes a denně. Někdy si jich všimneme, někdy nás
vůbec neosloví, jindy prudce (nebo tiše)
reagujeme.
A přeci bílá vlaštovička. V televizi
17 letá dívka se svými rodiči hledala lékaře, který ji v dětském věku zachránil
život. Hledali, až našli. Lékař, starý pán
připoutaný na invalidním vozíčku, byl už
v penzionu. Jaké to pro něho muselo
být pohlazení po duši, když mladá slečna přijde a děkuje mu za to, že jeho zásluhou žije. Asi se málokdo a málokdy
dočká srdečného, milého poděkování.
Přátelé, přemýšlejme, jak odstranit
nešváry, jak si vzájemně dělat radost?
SK

Hledáme dobrovolníky
Hrádek,
domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o.
Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
Tel. 577 911 209, mobil 734 685 168
e-mail: hradek@hradek-frystak.cz
www.hradek-frystak.cz

Nezisková organizace Maltézská pomoc hledá mladé a šikovné dobrovolníky
k mladým dospělým lidem, kteří bydlí v domově Hrádek ve Fryštáku.
Dobrovolník se stává přítelem klienta, chodí spolu na procházky, do kina, do
plavání, povídají si o zálibách a běžném životě. Od dobrovolníka požadujeme věk
nad 15 let, dvě hodiny času týdně a schopnost empatie. Nabízíme radost z pomoci
druhým, získání zkušeností s lidmi s mentálním postižením, zaškolení a odborné
vedení, osvědčení o dobrovolnictví, praxi, nová přátelství...
Kontakt na koordinátorku dobrovolníků: Mgr. Monika Matějíčková, tel. 737 589
644 nebo mail: otrokovice@maltezskapomoc.cz.
Děkujeme.

TRADIČNÍ TÁBORÁK
Je pondělí 16. září a jako každý rok, tak i letos, po dvou volných prázdninových
měsících se scházejí členové klubu důchodců při opékání špekáčku na dvoře
v DiSu. I když ráno to vypadalo kvůli špatnému počasí, že budeme muset naše
setkání uskutečnit ve vnitřních prostorách, nakonec se počasí umoudřilo, vysvitlo
sluníčko, a tak jsme si mohli zapálit na nádvoří ohníček, na kterém si postupně
všichni opekli špekáčky. A začala družná zábava. Vždyť jsme se celé dva měsíce
neviděli a bylo se o čem bavit. K večeru jsme se spokojeni po pěkně stráveném
odpoledni rozešli domů.
M. J.

Fryštácký MALÝ SVĚT
Čtrnáctý ročník hudebního festivalu
Fryštácký malý svět je za námi. A hned
na úvod musíme neskromně přiznat, že
to byl ročník úspěšný a pro naprostou
většinu zúčastněných velmi příjemný.
Na farním dvoře se letos sešel rekordní počet kapel – celkem 13. Posluchačstvo bylo zvědavo jednak na ve Fryštáku
ještě nespatřená tělesa (Znouzectnost,
The Dust, Franc Alpa), jednak na dobré
holuby, kteří se k nám po nějakém čase
opět vrátili (Poletíme?, ZVA 12-28 Band),
jakož i na staré známé tváře (Tři tuny,
Láska, Kájova kapela a další).
Pro každého z návštěvníků bylo vrcholem festivalu něco jiného: pro někoho energičtí, přímočaří a zbytečnými
kudrlinkami neplýtvající punkoví veteráni Znouzectnost; pro jiné zase neméně
energický šrumec Poletíme?, který svým
vystoupením zakončoval sobotní program a který strhl většinu návštěvníků
k divokému tanci a k širokému úsměvu;
jiní si pro změnu nejvíce užili decentnější, uhlazenější, instrumentálně vybroušenou slovenskou bluesovou kapelu
ZVA 12-28 Band. Příjemným překvapením bylo vystoupení zlínských rockových
kabaretiérů Franc Alpa, jakož i jazzem,
bluesem a swingem prodchnutý koncert
valašskomeziříčských The Dust. Mezi
nejpůsobivější zážitky z festivalu se zařadilo taktéž vystoupení fryštáckého
z lékařů složeného dua Láska, které posluchače okouzlilo křehkostí své tvorby
i poetickými texty. Navíc jim v několika
písních hostoval nenapodobitelný nezpěvák Návratníček, na něhož asi nikdo ze
zúčastněných hned tak nezapomene.
Akci si užili i děti, které v hojném
počtu a nadšeně využily festivalové
školky perfektně zorganizované Klubem
maminek Fryšták. Pro malé návštěvníky
byla připravena i divadelní představení
a další doprovodný program, který nadchl
i dospělé – za všechny lze zmínit například perfektní vystoupení místní žonglérské omladiny. V rámci outdoorové hry
Fryštácký ohař měli návštěvníci festivalu
možnost seznámit se se zajímavými místy a příběhy Fryštáku a v sobotním dopoledni dokonce ožilo happeningem místo,
kde dříve stávala „stará hospoda“.
Asi nemá valného smyslu vypisovat
všechny dojmy, bylo jich mnoho. Věříme,
že pro zúčastněné byl festival příjemným
vyvrcholením prázdnin, a zároveň doufáme, že pro nezúčastněné nebyl hlučným
trnem v oku. Velmi bychom chtěli poděkovat městu Fryšták za ﬁnanční podporu
a nezištnou pomoc při organizaci festivalu, otci Miroslavu Dibelkovi za možnost
využití farního dvora, DISu, fryštáckým
skautům, Klubu maminek a všem, kteří
se zasloužili o skvělý průběh festivalu.
o. s. Z kola ven
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Vlastní aranžmá na stůl
V pátek 30.8. uspořádala místní
skupina ČČK předváděcí akci VÁZÁNÍ
KVĚTIN.
Předvádět a školit nás přišla ﬂoristka paní Dudová. Podmínka byla donést
si z domu misku, vázičku, hrníček.. no
prostě co si kdo chtěl sám naaranžovat. Také natrhat něco na zahrádce, co
se do takové vazby hodí. To byste nevěřili, co všechno se dá použít. Sušené
rostlinky, odkvetlé květiny, listy v podstatě z čehokoli. Snad jediné co nebylo
využito, jelikož to nikdo nedonesl, byla
nať z mrkve a celeru.
První nám paní Dudová ukázala jak
uvázat řezanou kytku. A není to tak jednoduché. Některé byly i nešťastné, když
se přišly pochlubit, co stvořily a bylo řečeno: toto by bylo dobré udělat jinak,
tady něco přebývá, tady něco chybí, tak
to zkuste znovu! Užily jsme i hromadu
legrace.
Nakonec ale vše dopadlo zdárně
a každá z nás si s sebou domů odnášela krásné aranžmá. Příští rok plánujeme akci zopakovat a také zvažujeme
možnost, že bychom oslovily paní Dudovou ještě na jednu akci, a to přednášku

BK, Pod Hvězdami, o.s.

POMOZTE!
o rostlinách na zahradě – jak zabezpečit na zimu, jak stříhat, jak pěstovat.
Tímto děkuji všem zúčastněným, ale
hlavně paní Dudové, jak se této ukázky
aranžování zhostila a v neposlední řadě
za její trpělivost.
Popelářová Hana

Milí příznivci a návštěvníci festivalu,
od Noci pod hvězdami uběhl již měsíc, za který jsme zvládli dořešit její ﬁ nanční stránku.
S potěšením tedy mohu konstatovat a pochlubit se, že letošní výtěžek
naší beneﬁční akce přesáhl 85 000
Kč. Je to velmi slušný výsledek, který
se podařilo naplnit díky podpoře našich
sponzorů a vysoké návštěvnosti na samotné akci; jak divákům, tak sponzorům
proto patří velký dík: jsme rádi, že jste
s námi. Dále
tato
částka
naplňuje
to,
jak jsme v rozpočtu plánovali
nákupy kompenzačních pomůcek pro děti
se
zrakovým
či sluchovým
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ních zdrojů až na dvojnásobek. Pracujeme nyní na tom, abychom „husí“ dotaci
skutečně získali a za rok se opět s vámi
těšíme naviděnou v Lukovečku!

postižením pro zpříjemnění jejich života. Tandemové kolo na míru v hodnotě
27 000 Kč pro nevidomou Mariku a její
rodiče jsme již předali přímo na festivalu, s ostatními rodiči jsme v kontaktu
a dojednáváme nákup pomůcek jejich
dětem, mezi které patří např. notebooky, iPad se speciálními aplikacemi pro
neslyšící, kochleární implantát zajišťující „náhradní sluch“, lokátory pro slabozraké a další. Vzhledem k tomu, že se
nejedná o zanedbatelné částky a
seznam potenciálních příjemců naší
podpory je širší,
spolupracujeme
s nadací Divoké
Husy, která přislíbila navýšit výtěžek akce z vlast-

Sběr plastových víček pro nemocnou Simonku.
Simonka se narodila jako zdravá
holčička. V šestém týdnu svého života onemocněla neznámým virem pneumokoka. Po těžké a komplikované
léčbě se jí podařilo zachránit život,
ale následkem užívání silných medikamentů a antibiotik utrpěla vážnou
poruchu mozku. Může jí pomoci speciální terapie, která se prováděna
v sanatoriu Klimkovice, ale tato terapie stojí 50 tisíc korun a není hrazena
zdravotní pojišťovnou.
Rodiče Simonky Renata a Pavel
Sliwkovi prosí všechny dobré lidi, aby
sběrem víček od PET lahví přispěli
k úhradě lázeňské terapie, a děkují
za každé nasbírané víčko.
E-mailová adresa na maminku:
renata067@seznam.cz
Kontakt pro sběr víček:
Fryšták tel. 737 949 400
Facebook – Víčka pro Simonku.
•••
Ladislav Fryš a Ján Franko děkují starostovi města Mgr. Lubomíru Doleželovi a řediteli ZŠ Fryšták Mgr. Liboru
Sovadinovi za vstřícnost a pomoc při
organizaci charitativní akce – sbírání
PET víček pro nemocnou Simonku.
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Buďte pomalí v posuzování.
22. ledna začala novéna k svátku
Dona Boska. Denně večer před požehnáním se čte Světec Don Bosko od P.
Albertiho.
23. ledna proběhla klasiﬁkovaná
konference za I. pololetí výsledkem:
I. třída 17 žáků – 5 s vyznamenáním,
7 propadá (I. čtvrtletí 5 s vyznamenáním a 5 propadalo); II. třída 24 žáků – 8
s vyznamenáním, 6 propadá (I. čtvrtletí
3 s vyzn. a 6 propadalo); III. třída 27
žáků – 4 s vyznamenáním, 2 propadají (I. čtvrtletí 3 s vyzn. a 6 propadalo);
IV. třída 33 žáků – 4 s vyznamenáním
a 12 propadá (I. čtvrtletí 3 s vyzn. a 12
propadalo); V. třída 22 žáků – 6 s vyznamenáním, 1 neklasiﬁkovaný (I. čtvrt. 3
s vyzn. a 6 propadlo).
Večer pak byly výsledky klasiﬁkace
slavnostně čteny v divadle.
24. ledna v neděli se slavila připomínka Panny Marie Pomocnice křesťanů spolu s chovanci a oratoriány.
25. ledna byl mimořádným zpovědníkem na cvičení dobré smrti Don Coggiola. Téhož dne ráno odjeli do Ostravy
tamní dva oratoriáni Machotka a Banát,

Říjen na DISu
Máme naplánováno 13 kurzů orientačních dnů a přijede k nám Pedagogická fakulta z Brna. 11.–13. října
proběhne již 7. ročník Lisu. Ten letošní má téma P. Ignác Stuchlý. Vyměnili jsme dalších 8 oken na chodbě
2. patra a tím zkompletovali v této
části domu výměnu. Ještě nás čeká
6 velkých oken v 1. patře a polovina
v přízemí. Do muzea P. Ignáce Stuchlého jsme získali další díl z cyklu české televize Hledání ztraceného času
o stavbě kostela sv. Josefa v Ostravě.
Krátce se tam mihne i Staříček.
Došlo i k personálním změnám:
vrátit se měla z mateřské Marta Hefková, ale prodloužila si péči o dítě do
konce kalendářního roku, nastoupil
nový zaměstnanec Thomas Strohbach ze Zlína, který má zkušenosti
z orientačních dnů z německého Benediktbeuern a na mateřskou odešla
Dáša Zlámalíková. Očekáváme Karla
V. V TOP žebříčku instruktorů je na
2. místě s počtem 83 absolvovaných
kurzů.

F RYŠ T ÁK

Don Bosco

Kronika ústavu (12.)
školní rok 1936–37
kteří na mistrovství v zemi moravskoslezské v pingpongových závodech
krásně hájily barvy Dona Boska. Odnesli si s sebou 2. a 3. cenu mistrovství
pohár SK Baťa. Byli, jak psaly noviny,
největším překvapením turnaje.
Ve čtvrtek 28. ledna začalo přípravné triduum k svátku Dona Boska.
Slavnostním kazatelem byl Msgre Dr. A.
Štancl.
29. ledna na svátek sv. Františka
Saleského nebylo vyučování. Společnou
mši svatou měl pan ředitel a slavnostní
mši svatou celebroval Msgre. Štancl.
31. ledna svátek Dona Boska. Ústav
se pro velkou zimu nezúčastnil mše
svaté v kostele s farníky, ale měl v 10
hod slavnou mši svatou s asistencí. Při
ní zpívali chovanci Missa de angelis. V
15. 30 hod byla pro mládež v divadle
akademie: Pasáček z Becchi o 2 jednáních. K programu přispěla oratoř 3
čísly: dialogem Proč chodím do oratoře,
básní J. Flekáčka a přednesem úryvku
evangelia Přítel dítek.
2. února na Hromnice byl odpoledne
v oratoři veselý masopustní program.
Zahájena činnost ministrantského
kroužku v oratoři.

6. února 15. výročí volby Sv. otce.
Oratoř slavila v neděli 7. února sv. přijímáním a modlitbami. Téhož dne cvičení
dobré smrti oratoře. Odpoledne i večer
sehráli naši chovanci veselohru se zpěvy Ó šedinami krytá skráň. Odpoledne
byla návštěva nadmíru veliká, bylo plné
divadlo. Asi 150 mužské mládeže.
V úterý 9. ledna vystavena Nejsv.
Svátost k adoraci. Odpoledne masopustní program. Veselí způsobil ohromný slon. Večer v divadle pro chovance
opakována veselohra Ó šedinami krytá
skráň. V oratoři nás rozveselil harmonikou pan Zajíc.
Na Popeleční středu byla konference pana ředitele ke spolubratřím. Po ní
první schůzka personálu oratoře. Pravidelná schůzka stanovena na pondělí
14.15 hod.
11. února odjel pan ředitel do Ostravy k oslavě svátku pana inspektora.
14. února obětovala oratoř za pana
inspektora sv. přijímání.
15. února schůzka personálu oratoře. Stanoven program na neděli a s potěšením konstatován zájem oratoriánů
o knihovnu. V lednu půjčeno 170 knih.
Probrán ranní řád v oratoři. Nezapomínat svolávat na oratoř požehnání.
17. února jsme začali měsíc sv. Josefa kvítkem: chci následovat sv. Josefa v pracovitosti.

Tato fotograﬁe je z místa, kde jsou nyní studny. Zeď sousedila s farní zahradou.

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

ŘÍJEN
Klub maminek naleznete v prostorách
Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi
(odbočka vpravo před restaurací U Žáků).

Najdete nás na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

Milé maminky, babičky a všichni, kdo fandíte Vlaštovkám, v polovině září přišlo
do klubové herny hned pět maminek se svými dětmi. Všechny do klubu zavítaly již
dříve, ale nebyly pravidelnými návštěvnicemi vzhledem k tomu, že jejich děti byly
ještě příliš malé. Původní „sestava“ maminek totiž hromadně nastoupila do zaměstnání a jejich děti začaly navštěvovat mateřskou školu.
Setkání bylo velmi příjemné, probíhalo v přátelské atmosféře a v duchu seznamování. Od vidění jsme se tak trochu znaly, ale toť vše. Jména svá i dětí si budeme
asi ještě vzájemně chvíli připomínat, ale to určitě nevadí. Věk také nehrál rozhodující úlohu a jestli jsme z Horní, Dolní, Vítové, Vylanty či Žaby nebylo vůbec podstatné!
A věřte tomu či ne, všechny jsme se do Fryštáku přistěhovaly před nějako dobou.
Takže mamky, rodilé „FRYŠTAČANKY“, přidejte se! Ale i Vy mamky z Lukovečka,
Přílep a jiných okolních obcí jste srdečně zvány!
Dita nás překvapila, když přišla s taškou plnou čerstvě nasbíraných ořechů,
které jsme s chutí loupaly a pustily se do jejich konzumace. Děti si hrály nebo loupaly a pojídaly s námi. A tak jsme se vzájemně shodly, že každá z nás chvíli sbírala
odvahu, než do klubu zavítala. Týkala se obav z toho, že tam nikoho nezná, přijde
mezi skupinu maminek a nezapadne. Že maminy řeší jen plíny a děti, ale opak je
pravdou. Ano o dětech pohovoříme, ale jiná konverzační témata probíhají také.
Takže mamky, ale i babičky a všichni, kdo hlídáte děti během úterního dopoledne, jste srdečně zváni, těšíme se na Vás. Také na klubové přednášky či jiné kroužky
se můžete přihlásit a vyzkoušet je.
Řídíme se totiž heslem „Bez předsudků je život šťastnější“.
Vaše Vlaštovky
Úterní PROGRAM KLUBU MAMINEK
a dětí od 9:30 do 11:00 hodin.
1. 10. Herna pro děti.
8. 10. Herna pro děti a tvoření s podzimní tématikou – přineste si podzimní
dary planety Země a společně z nich vytvoříme něco pro radost sobě i dětem.
15. 10. Výtvarné hrátky pro děti - program s výtvarnicí Mirkou.
22. 10. Herna pro děti a dovádění s padákem.
29. 10. Podzimní prázdniny
Změna programu vyhrazena
Pozvánky pro ŠIROKOU VEŘEJNOST
• Setkání s paní léčitelkou Danuškou
Ištvánkovou – po 7. 10. od 10 hod.
• Přednáška paní Lenky Smažínkové – na téma TĚLOVÉ A UŠNÍ SVÍCE
– pá 18. 10. od 17 do 19 hod.
TVOŘÍVÁ DÍLNA
Keramická dílnička – pátek 11. 10.
od 17 do 19 hod.
Na všechny akce je třeba se předem
přihlásit na klubový mail.
Nabízím ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ,
daň. evidence, daň. přiznání, atd.
Tel. 721 085 656
Slezakova.han@seznam.cz
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Pozvánka
VELETRH HRAČEK OSTRAVA nebo
jen VÝLET DO OSTRAVSKÉ „METROPOLE“ – sobota 26. října – uskuteční se při min. počtu 40 „výletníků“.
Cestovné pro jednotlivce 200 Kč, pro
rodiče s dětmi do 15 let 150 Kč na
osobu. Odjezd z Fryštáku v 9 hod.
Nastoupit lze také v Kašavě, Lukově,
Vítové, Horní Vsi a v Holešově nebo
ve Zlíně (dle vyššího počtu přihlášených v dané lokalitě). Vstupné na veletrh není zahrnuto v ceně.
Součástí je program pro děti –
Majda z Kouzelné školky a možnost
nákupu se slevami. Již nyní si můžete
rezervovat místo na klubovém mailu
nebo na tel. 608 44 69 61, a to nejpozději do pondělí 21. října. Přihlášení budou obesláni informativním
mailem. Změna programu vyhrazena.
(http://www.hracky-ostrava.cz)

… a jde se do pohádky!
Víte jak nejlépe zakončit prázdniny?
No přece pohádkou. A kterou, to už
jsme nechali na dětech..První zářijovou
sobotu se všem otevřela celá pohádková říše. Děti mohly navštívit ježibaby
v perníkové chaloupce, a vyzkoušet si
jak se sedí na lopatě. Pomohly včelce
Máji a Vilíkovi sbírat pyl z květů, nebo
hádaly hádanky s princem a princeznou
z pohádky Nejkrásnější hádanka.Nechyběl ani líný Honza, kterému se nechtělo
z pece dolů a jistě nikdo neunikl ani nebezpečným loupežníkům. Celkem děti
měly možnost navštívit 21 pohádek.
Odpoledne si děti zadováděly s klaunem a jeho bublinkami , odpočinuly si
při divadelní pohádce v podání ochotnického divadla z Hostišové. Závěr patřil neodolatelnému a velmi dětmi oblíbenému kouzelníkovi Šeklinovi. Hodně
jsme soutěžili a odměňovali a také tancovali. Děti si to užívali i mimo parket,
vyráběly obrázky z písku, nechali se
zkrášlit malířkami, zaskákaly si v hradu nebo jezdily na koních. Ani hasičský
vůz nezůstal bez povšimnutí. Zkrátka to
v parku žilo.
Děkujeme moc všem našim sponzorům za podporu a vstřícnost. Děkuji
také všem pohádkovým postavičkám za
pěkné ztvárnění a atmosféru pohádkových stanovišť.

Děkujeme místním hasičům, paní
Moravcové za skvělé líčení pohádkových
postaviček a malování dětí, paní Bradávkové za krásné tetování, paní Hvozdenské a paní Slovákové za zdravotní
dozor, Janě Julinové a Jiřímu Strouhalovi za skvělé moderování a také všem
ostatním, kteří jakkoliv pomohli při přípravě a průběhu celé akce. Děkujeme
také široké veřejnosti za velkou účast
a podporu.
Fotky z akce jsou k nahlédnutí na
našich stránkách www.venecek.cz. Těšíme se na Vás při další naší akci.
Za o.s. Věneček Z.V.
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Třetí místo a vítězství v juniorech
bral Adam Březík z SBT Fryšták a byla
to jeho poslední příprava před závodem
Světového poháru juniorů v rakouském
Leogangu.
Nikola Zahnašová zvítězila mezi
ženami a Erik Cais ovládl nejmladší
kategorii do 15 let. Pohár za vítězství
v pevných rámech putuje zásluhou Joža
Kralika na Slovensko. Masters nad 35
let vyhrál Leo Mácha z DH Brutal teamu
po velkém souboji s Liborem Baďurou
(SBT Fryšták).
Ve vloženém závodě O pohár starosty Fryštáku v dualu na sjezdovce vyhrál
Lukáš Kruťa před Lukášem Nášelem
a Ondrou Doleželem. Mezi dívkami kralovala opět Nikola Zahnašová a mladé
pušky ovládnul Tomáš Adamík před Tomem Škarkem a Erikem Caisem.

Martin Kolajík Foto J. Petřík

Kolajík vyhrál na Trnavě a stal se v předstihu celkovým vítězem WBS 2013
Až při jubilejním 10. ročníku Emseko
bikerally Trnava se dočkali pořadatelé
z SBT Fryšták vítězství domácího jezdce. Martin Kolajík si plným bodovým
ziskem zajistil v předstihu obhajobu absolutního prvenství ve Wood Bike Series 2013. A to mu k tomu stačily pouhé
čtyři závody, když Luhačovice vynechal
kvůli startu na svěťáku ve Val di Sole.
Vše začalo pátečním tréninkem,
lano jezdilo už od 14. hodin až do večera. Předpověď počasí slibovala náramný
víkend bez mráčku a tak tváře většiny
bajkerů byly podobné. V sobotu to pokračovalo nádherným azurem, od osmé
hodiny ranní bylo možné ještě trochu dopilovat stopy. To už pod pořadatelským
dohledem fryštáckých hasičů a několika zdravotnic. Početní diváci si mohli
prohlédnout soutěžní vůz průběžného
lídra Mistrovství Evropy rally v kategorii
produkčních vozů Jarina Orsáka a auto
druhého muže Clio R3 cupu z nedávné
Barum Czech rally Zlín. V místním bufetu si pak mohli dát luxusní specialitky.
Pojďme však k samotným závodům.
Hned od první rychlostní zkoušky šel
do vedení Martin Kolajík, pronásledován
Davidem Šůstkem z DH Slovan Luhačovice. Výborně taky začal třetím časem
junior Adam Březík. Naopak chybky se
nevyvaroval loňský vítěz Tomáš Huňa.
Druhá RZ se stala pohromou jednoho
z favoritů Davida Šůstka, když vyzul celou pneumatiku a do cíle dojel jako poslední se ztrátou více než tři a půl minuty. Za nejrychlejším Kolajíkem zaostal
druhý Huňa jen o 4 desetiny, celkově tak
měl Kolajík po dvou RZ náskok bezmála čtyři sekundy. Huňa poskočil z druhé
desítky na čtvrtý ﬂek za juniora Březíka a nejrychlejším časem v následující

Nejrychlejší ženy Foto J. Laštůvka
RZ3 se posunul dokonce na druhé místo za Kolajíka. Vítězstvím v poslední RZ
potvrdil Kolajík dominantní postavení
v celém závodě a byla to pro něj náplast
za pád v loňském roce: „Tak na Trnavě,
jakožto domácím závodě, bylo vždycky
mým snem zvítězit. Před dvěma lety mi
vítězství uteklo o jednu desetinu, loni
se mi nedařilo vůbec kvůli pádům a až
letos to konečně vyšlo a jsem za to neskutečně rád. Počasí vyšlo na jedničku,
podmínky, které panovaly, mi vyhovovaly a bylo to poznat i na časech, protože se mi podařilo vyhrát se solidním
náskokem. Na trati se během tréninku
nahromadilo spoustu prachu, který byl
v některých místech hodně zrádný, takže chybička mohla přijít kdykoli. Mě se
naštěstí podařilo těmto chybám vyhnout
a závod jsem si náramně užíval. Velké
díky patří fanouškům kolem trati.“

Adam Březík Foto Werulíí
Ceny předávali kromě starosty
Fryštáku Lubomíra Doležela rovněž tři
rallyoví jezdci Jarin Orsák, Martin Březík
a Jiří Plšek, kteří sledovali od rána celý
závod na trati. Absolutní vítěz tak dostal
kromě prize money a cen od sponzorů
taky svezení s Jarinem Orsákem při některém ze zimních testů na hrotech.
Posledním závodem letošního seriálu bude Kyčerka na nových tratích, vymazlených pro tento závod. Pojede se
koncem října a bude spojen s vyhlášením celkových výsledků.
Výsledky WBS round 5:
1. Martin Kolajík SBT Fryšták / 4:10,9
2. Tomáš Huňa Mondraker 661 / +5,6
3. Adam Březík SBT Fryšták / +6,6 (1.J)
4. Daniel Krybus Mondraker 661 / + 9,7
5. Daniel Mikel DH Mikel team / + 10,5
Kompl. výsledky: www.bikegeneration.cz

-Zd-
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Oddíl Oldskautů se vydal hledat stopy českého génia
Možná se to neví, ale ve Fryštáku,
kromě dětských a roverských oddílů,
funguje i oddíl Oldskautů. Jedná se
o členy oddílů, kteří se podíleli dřive
na jejich běžné činnosti. Dnes je jejich
hlavní náplní nadále vypomáhat při chodu dětských oddílů, pomáhat stavět
tábory, starat se o chatovou základnu
Eliška atd. Kromě toho však vyvíjejí
i vlastní zájmovou činnost. Pořádají různá setkání, výstavy, přednášky, táboráky či výšlapy do přírody.
Jedna z těch největších akcí, za poslední dobu, byla výprava s tématem
hledání stop po českém géniovi Járovi
Cimrmanovi. Uznejte, že na hledání stop
někoho, kdo vlastně neexistoval, se nemohli vydat nějací nezkušení skautíci.
To chtělo už zkušené matadory.
Vyrazili jsme v sobotu 7. září brzy
z rána v počtu 15 oldskautů a oldskautek směr Jižní Čechy. Protože autoři této
postavy se na tuto krajinu odkazují ve
více svých dílech, byla první zastávka
v Hliníkově muzeu v Humpolci. Proč?
Protože: „Hliník se odstěhoval do Humpolce!“. Pro jistotu jsme to ještě omrkli
v Kojčicích u Pelhřimova. Ale následná
zpráva nás navedla na správnou stopu. Dorazili jsme do vesničky Kaproun
v hlubokých jihočeských lesích. Odtud
totiž vede stezka k železniční zastávce
Kaproun. Již po cestě jsme narazili na
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horkou stopu – Cimrmanovu houpačku.
Pěkné místo, jen se autorům nepovedla
identiﬁkace stromu, na kterém se údajná houpačka nacházela. V popisu místa
tvrdili, že se jedná o dub, ale byl to javor
jak poleno.
Další cesta nás pak navedla na to
správne místo. Na výše uvedené železniční zastávce jsme nalezli vymodelované torzo člověka právě vyhozeného
z vlaku třímající v ruce ještě brzdovou
hadici. Na tomto místě byl totiž J. C.
spatřen naposledy, když byl vyhozen
z vlaku nemaje jízdenku ani peníze na
další cestu. Kromě toho je tu i staré
ohniště, kde byla údajně nalezena jeho

DNA. Vděční propagátoři jeho díla zde
založili kamennou mohylu na jeho počest, která úspěšně roste kameny,
které tu jsou přinášeny. Také my jsme
přidali jeden kámen z Fryštáku a jeden
donesený z Hostýna (proč tento? „pod
Národním divadlem je také kámen z Hostýna...“). Touto poklonou jsme splnili
hlavní poslání naší výpravy.
Abychom se i trochu poučili z historie, vedla další naše cesta na hrad
Landštejn a do večera jsme ještě stihli
si prohlédnou část obranného opevnění
zbudovaného před druhou světovou válkou. Večer jsme zakončili stylově u táboráku v kempu při zpěvu a povídání.
V neděli hned po snídani jsme to
otočili směr Pelhřimov a zastavili se
na známém poutním místě Křemešník.
Ti odvážnější vylezli v silném větru i na
vyhlídkovou věž, výhled krásný, ale vítr
nám bral i čepice. Prohlédli jsme si celý
areál tohoto místa a zúčastnili se i mše
svaté, která se tu konala. Naše další
cesta pak vedla dolů do Pelhřimova,
kde jsme si po obědě prohlédli Muzeum
kuriozit.
Bylo nedělní pozdní odpojedne
a před námi dlouhá cesta domů. Akci
jsme tedy ukončili s výsledkem, že cíle
bylo dosaženo. Stopy po Járovi Cimrmanovi se nám opravdu podařilo nalézt.
Klaus, 10. oddíl OS Fryšták
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placená inzerce
placená inzerce

POMÁHÁM
POTŘEBNÝM
Vážení občané,
proč jsem se rozhodl kandidovat do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky?
Chtěl bych svými dlouholetými zkušenostmi z vedení krajského města Zlína přispět
k tomu, aby vznikla v České republice SPRAVEDLIVÁ SOCIÁLNÍ POLITIKA!
Pokud se v poslední době někdo vyjadřuje k sociální politice, mluví především
o zneužívání sociálních dávek. Je to samozřejmě velký problém, který je skutečně nutné
neprodleně řešit, ale úplně na okraji zájmu zůstává to, jestli je naše sociální politika
spravedlivá a jestli se pomoc dostane ke všem potřebným.
Ať se to týká podpory sociálních služeb poskytovaných různými organizacemi, nebo
péče poskytované fyzickými osobami, například rodinnými příslušníky.
Vždyť zatím je situace taková, že pokud někdo sám o své svobodné vůli propadne
drogám nebo alkoholismu, je úplně automatické, že následky tohoto nezodpovědného
jednání jsou kryty z veřejných zdrojů. Pokud se však rodině narodí dítě například
se spinální svalovou atroﬁí nebo podobnou diagnózou, má rodina smůlu. Pokud
jí nepomůže nezisková organizace, rodina se dostane do naprosto neřešitelné
ekonomické pasti. A co lidé, kteří ještě pečují o svoje děti a zároveň se již musí starat
o rodiče, aby mohli prožít důstojné stáří?
Vážení občané, ucházím se o Vaši podporu ve volbách do Poslanecké sněmovny
proto, abych se zasadil o nápravu nedostatků v oblasti, ve které dlouhodobě pracuji
a které rozumím.

Mgr. Miroslav Kašný

2.

náměstek primátora města Zlína s odpovědností
za oblast sociální, kulturní, památkovou péči
a strategický rozvoj města, krajský zastupitel
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PÁTEČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY V ŘÍJNU
na náměstí nabídnou:

V měsíci ŘÍJNU 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Oldřich Doležal
Františka Dubovská
Josef Duša
Lubomír Chládek
Milena Kubínová
Jitka Mrázková
Zdeněk Němec
Emilie Procházková
František Slaměna
Zuzana Slováčková
Karel Staněk
Dagmar Staňková
Věra Štáblová
Zdeněk Velikovský
Jarmila Šantavá
Rudolfína Zavrtálková

Opět připomínáme možnost prodeje vlastních výpěstků či dalších produktů.
Těšíme se na spokojené prodejce ze spokojených zákazníků… i spokojené
zákazníky ze spokojených prodejců.
Fair Play Fryšták

Žonglování v Rožnově

V měsíci září oslavila kulaté životní jubileum paní Marta ŠEVČÍKOVÁ.
Dodatečně jí gratulujeme i ve Fryštáckých listech.
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství – slaví manželé
ALOIS a JULIE BĚHŮNKOVI.
Všem oslavencům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.

SERVIS
MOBILNÍCH TELEFONŮ

Mobil: +420 603 233 411
Web:
www.mrs-zlin.cz
E-mail: servis@mrs-zlin.cz
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Palačinkování zahájeno
Letošní propršený Den splněných
přání bylo i tak veselo. Na chutňoučké
palačinky z našeho nového palačinkovače se stála fronta. Naše sdružení
Fair Play Fryšták tímto děkuje Kubovi
a Jarkovi za skvělou přípravu a těší se
na pokračování...
Na fotce vidíte historicky první palačinku a také paní ze Slušovické palačinkárny předávající své zkušenosti.
Přijďte si, až zavoní...
Další fotky a texty o letních akcích
DIS-klubu najdete na webu DISu.

Chodím do žonglérského kroužku ve
Fryštáku. Jezdíme na různé akce a letos
jsme si udělali třídenní soustředění (putování) do Rožnova pod Radoštěm.
Jeli jsme tam autobusem a vlakem
a pak pěšky na rožnovské náměstí. Tam
jsme si koupili maxi, ale fakt maxi zmrzlinu. Potom jsme šli k Bečvě, kde jsme
se koupali a chytali rybky. Chytili jsme
čtyři. První noc jsme spali pod širákem
a druhou noc pod stanem. Vařili jsme
si v kotlíku na ohni. Trénovali jsme na
vystoupení na Fryštácký Malý svět. Michal, Martin a já jsme se učili žonglovat
s třemi míčky, potom jsme všichni trénovali s ﬂowersticem. Ještě k tomu Michal trénoval na jednokolce a na žirafě,
Martin s diabolem a já se šátky. Matěj
byl na puťáku taky, ale hned první den
odjel s rodiči, protože v Bečvě spadl na
sklo a pořezal si ruku. Ale vystupoval
s námi na festivalu s ﬂowersticem, ale
jen s jednou hůlkou. Bylo to tam pěkné.
Ještě na to vzpomínám.
S pozdravem
Lenča Richterová

NOVINOVÝ STÁNEK TRAFIKA – MANŽELÉ MATĚJÍČKOVI
Nabízíme velký výběr cigaret, tabákových výrobků, novin a časopisů.
Z dalšího sortimentu si vyberete také množství pohlednic,
blahopřání a kondolencí.
Nakoupíte zde také kancelářské i školní potřeby (papír, euro složky, obálky,
daňové doklady, pastelky, ﬁxy, lepidla, plastelíny, pera Pilot atd.)
V naší TRAFICE jsou umístěny také terminály Sazky a Fortuny
– možnost sázení a dobíjení mobilních telefonů všech operátorů.
Otevřeno je denně od 4.30 do 17 hodin a v sobotu od 5 do 11 hodin.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

placená inzerce

Servis všech značek
Prodej náhradních dílů
Cenově dostupné opravy MT
Profesionální konzultace
Špičkové vybavení servisu
Nově opravy tabletů
Samsung a Apple

placená inzerce

•
•
•
•
•
•

4. října: ovčí sýry a produkty farma Slopná, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma
Němcovi, zelenina pana Juráka z Horního Lapače, Fair trade produkty, zelenina a ovoce
zahradnictví Syrovín, Frgály Cyrilovo pekařství, Produkty z včelí farmy z Krkonoš.
11. října: sýry Zázrivá, frgály a slané tyčky Martiny Grulichové, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, zelenina a ovoce zahradnictví Syrovín.
18. října: zelenina a ovoce zahradnictví Syrovín, ovčí sýry a produkty farma Slopná,
frgály a slané tyčky Martiny Grulichové, Davídkovo koření a sypané čaje, mléčné výrobky
+ kuřata + králíci Farma Němcovi, Fair trade produkty, zelenina pana Juráka z Horního
Lapače.
25. října: sýry Zázrivá, mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, zelenina a
ovoce zahradnictví Syrovín, Frgály Cyrilovo pekařství, Produkty z včelí farmy z Krkonoš.
1. listopadu: mléčné výrobky + kuřata + králíci Farma Němcovi, frgály a slané tyčky
Martiny Grulichové, zelenina pana Juráka z Horního Lapače, Davídkovo koření a sypané
čaje, Fair trade produkty, zelenina a ovoce zahradnictví Syrovín.
V průběhu října se také můžete těšit na čerstvý mošt, burčák od Pšejů, čerstvé
palačinky a další nečekané změny mohou nastat, sortiment budeme dále postupně
rozšiřovat...
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POZVÁNKA

Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně

placená inzerce

Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou ﬁrmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Ing. Jiří Kuňák mobil: 725 675 725
OBCHODNÍ CENTRUM VSETÍN
Bobrky 478, 755 01 Vsetín, tel.: 571 499 630

Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták a Římskokatolická farnost Fryšták si vás dovolují pozvat na děkovnou
mši Za dary a plody země a za živé a zemřelé zaměstnance ZDV Fryšták, která se uskuteční 20. října 2013
v 10 hodin v chrámu sv. Mikuláše ve Fryštáku.

11 x

v České republice

17
let
na trhu

Žena (34 let) hledá práci na dopoledne

36 000

položek v nabídce

www.coleman.cz

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

např. úklid domu nebo bytu. Fryšták, Holešov a okolí.
Diskrétnost je samozřejmostí.
Děkuji za Vaše seriózní nabídky. Tel. 773 666 244

4000

trvale skladem

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

AUTOVRAKŮ

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.

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

placená inzerce

placená inzerce

včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

Tel. 777 550 621, 608 749 219
AUTOVRAKOVIŠTĚ TŘEBĚTICE
Za kompletní nebo téměř kompletní

autovrak– –VYPLATÍME
vyplatíme 1000,autovrak
1000,-Kč
Kč

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

placená inzerce

19

zumba•latinomix•posilování
každou středu 17. 30–18.30
fryšták, školní tělocvična
pernamentka na 10 vstupů Kč 450
(+ 1 dítě do 10 let zdarma).
Jednotlivé vstupné Kč 50 • děti Kč 25

placená inzerce

s tanečnicí, fitness instruktorkou a licenční
instruktorkou zumby Kačkou Martincovou

Přijďte si po letní pauze posílit a vytvarovat tělo,
spálit spoustu kalorií
a užít si latinskoamerické rytmy.
Rezervace
rytmuszlin@seznam.cz
www.facebook.com/rytmuszlin
tel.777082878
www.rytmuszlin.cz

placená inzerce

placená inzerce

Začínáme už 2. 10. 2013!
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