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Podobizna Mikuláše Luce z Fryštáku v podání malíře Martina Ševčíka.

S LO V O STA R O ST Y
K titulní straně:
Nejstarší
písemná
zmínka
o Fryštáku (1356) se nachází v právním dokumentu, uloženém v pobočce
Zemského archivu v Opavě – v Olomouci a pochází z 15. ledna a z 5.
května 1356.
V latinském textu je jmenován
„Mikuláš Luce z Fryštáku, klerik olomoucké diecéze, veřejný notář … „

Vážení spoluobčané!
Jak jste již možná zaznamenali, letošní měsíc září nejen že – mimo jiné
po nepochybně příjemném dvouměsíčním prázdninovém odpočinku - svolává
naše děti a mládež do školních lavic,
ale stává se měsícem, v němž si oﬁciálně připomeneme 660. výročí první písemné zmínky o našem městě.
V této souvislosti si vás všechny
dovoluji pozvat na jednotlivé kultur-

PROGRAM OSLAV
660. výročí první písemné zmínky o Fryštáku
Pondělí 12. září
„Fryšták v proměnách času“ – vernisáž výstavy – fryštácká radnice (17.00)
(potrvá do soboty 17. 9.).
Úterý 13. září
Dopolední program pro ZŠ Fryšták
návštěva výstavy – „Fryšták v proměnách času“;
prohlídka Muzea P. I. Stuchlého.
Středa 14. září
Podvečerní koncert na náměstí Míru – Fryštácká Javořina (18.00).
Čtvrtek 15. září
Podvečerní koncert na náměstí Míru – Jazzbook (18.00).
Pátek 16. září
Slavnostní ocenění občanů – Cena města Fryštáku a Cena starosty města
– sál DISu,
představení nové knihy „Fryšták – kapitoly z dějin města a farnosti“ (17.00).
Inscenace Fryštáckého ochotnického souboru „Rychlé šípy“ – náměstí Míru (19.00).
Sobota 17. září
Farmářské trhy – náměstí Fryšták (od 8.00).
Odpolední a podvečerní kulturní program:
Den hudby – koncerty učitelů, žáků a souborů ZUŠ Morava (9.00–17.00);
vystoupení valašského souboru Kašava a cimbálové muziky Kašava,
dětského folklorního kroužku Fryštáček a cimbálové muziky Andrýsek (17.00–18.30).
Večerní program: (19.00–24.00)
Vystoupí Fryštácké mažoretky, dechovky Ořechovjané, Lidečanka a Miklovci.
Připravena je ohňová show Ardor Viridis (20.30) a ohňostroj (22.00).
Neděle 18. září
Staříčkova pouť 2016 – slavnostní mše svatá (9.00);
prohlídka Muzea P. I. Stuchlého (10.30).
Odpolední program od 14.00
(skákací hrad, program pro rodiny, skupina Jack´s Band).
V případě nepříznivého počasí se sobotní program přesouvá do sálu
kulturního domu ZDV Fryšták.
Podrobný program akcí najdete na www.frystak.cz
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ně – společenské akce, které město
i se svými partnery pro vás, ale i pro
návštěvníky města, připravilo – kromě
průběžně probíhajících aktivit, které během celého roku zajišťují právě jednotlivé organizace podílející se na veřejném
životě, se můžeme společně těšit na vyvrcholení oslav v týdnu od 12. do 18.
září, kdy si z programové nabídky jistě
najde tak říkajíc každý dle svého gusta.
Avšak kulturní část programu oslav
není to jediné, na co bych vás chtěl upozornit. Rád připomínám, že se zastupitelstvo města rozhodlo u příležitosti
tohoto jubilea ocenit některé naše občany, kteří svou prací, počiny reprezentovali město či významným způsobem
přispěli k jeho rozvoji. Vážím si tohoto
rozhodnutí zastupitelů, neboť se domnívám, že umět někomu poděkovat
v době, kdy to bohužel mnozí snad už
zapomněli, neboť se mylně domnívají,
že vše, čeho se jim dostává, naivně vnímají jako samozřejmost, považuji za velmi důležité. Je to jistě dobrý signál, že
město si práce svých občanů váží.
A dovolím si přidat ještě jednu
skromnou, veskrze osobní poznámku.
Jsem přesvědčen, že jubileum, které si
letos připomínáme, bude pro nás také
mimořádnou příležitostí k jakémusi malému zastavení, rekapitulaci a ohlédnutí se za tím vším, řečeno poněkud pateticky, čím, jakými proměnami fryštácká
brázda v běhu staletí prošla. Stačí si třeba jen na chvíli zalistovat v kronikách či
jiných písemných materiálech a přenést
se z dneška do historie různě vzdálené, a po návratu do reality současného
města srovnávat, možná hodnotit. Pak
se letošní jubileum o to více jeví jako
důrazná výzva k zamyšlení – zamyšlení
o tom, jak každý z nás přispívá k naplnění odkazu (hmotnému i duchovnímu)
našich předků…
Vážení spoluobčané,
Přeji všem nejen příjemné zážitky,
jichž se vám v rámci oslav jubilea města
jistě dostane díky návštěvě některých
z našich akcí, a to ať už si vyberete cokoliv z nabídky, a současně vám přeji
úspěšně a příjemně prožitý měsíc, jenž
nám nezvratitelně přinese již první podzimní dny!

Mgr. Lubomír Doležel
Starosta města

FL 9/2016

ZPRÁVY Z RADNICE

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 12/2016/VII ze dne 20. 7. 2016 (Výběr)
• 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,
FC Fryšták, z.s., a TJ Fryšták, dohodli
na centralizovaném zadávání veřejných
zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené a kupované na Českomoravské komoditní burze Kladno (nákup
zemního plynu pro rok 2017) ve smyslu ust. § 23 odst. 5 písm. c) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF za účelem realizace nákupu
elektrické energie 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, z.s.,
a TJ Fryšták, dohodli na centralizovaném zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabízené
a kupované na Českomoravské komoditní burze Kladno (nákup elektřiny pro
rok 2017) ve smyslu ust. § 23 odst. 5
písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
POZVÁNKA

STAŘÍČKOVA POUŤ
NEDĚLE 18. 9. 2016
Program:
• 9.00 – slavnostní mše svatá (za příznivého počasí venku u kostela)
• 10.00 – představení nové knihy
Fryšták – kapitoly z dějin města a farnosti
• 10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce
Stuchlého
• 14.00 – 18.00 odpolední program
na farním dvoře
Připraveny jsou soutěže pro děti
i rodiče, skákací hrad, country kapela
a chybět nebude ani tradiční bohaté
občerstvení.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu
Ignáce Stuchlého, místní organizace
KDU-ČSL a fryštácké farnosti.
Srdečně Vás zvou organizátoři.

• RMF schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání, mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou Česká spořitelna, a. s., Praha na pronájem prostor
sloužících k podnikání v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, nám. Míru, čp. 383,
o celkové výměře 72,80 m², v ceně nájmu 1.250,- Kč/m²/rok, na dobu určitou
od 29. 7. 2016 do 31. 10. 2016, celkem za 30.333,33 Kč, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost organizace Fryštácké mažoretky, z.s., o příspěvek na reprezentaci města ve věci
účasti na mistrovství Evropy v Maďarsku v mažoretkovém sportu a schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč
a schv. uzavření veřejnoprávní smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF ve veřejném
zájmu schválení zveřejnění záměru
majetkoprávního vypořádání po provedené II. etapě stavby „Silnice II/490:
Horní Lapač - Fryšták“ a „Silnice II/490:
Fryšták, průjezdní úsek, 2. etapa“,
a následné uzavření příslušné darovací
smlouvy mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem, a to darováním pozemků
p. č. 1015/33 – ostatní plocha, silnice
o výměře 10 m², p. č. 1016/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 12 m², p. č.
1017/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 10 m², p. č. 1019/69 – ostatní
plocha, silnice o výměře 15 m², p. č.
1019/70 – ostatní plocha, silnice o výměře 13 m², p. č. 1019/71 – ostatní
plocha, silnice o výměře 30 m², p. č.
755/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 3 m², p. č. 1004/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 997 m², vše k.
ú. Fryšták, obec Fryšták do vlastnictví
Zlínského kraje a darováním pozemků
p. č. 1395/2 – ostatní plocha, silnice
o výměře 55 m², p. č. 1590/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 53 m², p. č.
1590/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 143 m², p. č. 1590/4 – ostatní
plocha, silnice o výměře 12 m², p. č.
1590/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 128 m², a p. č. 1589 – ostatní
plocha, silnice o výměře 20.204 m²,
vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
do vlastnictví Zlínského kraje.
• RMF doporučuje ZMF schválit ve veřejném zájmu majetkoprávního vypořádání
po provedené II. etapě stavby „Silnice
II/490: Horní Lapač - Fryšták“ a „Silnice II/490: Fryšták, průjezdní úsek, 2.
etapa“, mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem, a to darováním pozemků p. č. 627 – ostatní plocha, silnice
o výměře 1200 m², p. č. 850 – ostatní

plocha, silnice o výměře 1187 m², p. č.
1004/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1484 m², p. č. 1004/4
– ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 49 m², p. č. 1004/6 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
32 m², p. č. 1005/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 60 m²,
p. č. 1005/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m², p. č.
1005/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m², p. č. 1005/5
– ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 21 m², p. č. 1005/7 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
10 m² a p. č. 1005/8 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1 m², vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, z vlastnictví
Zlínského kraje do vlastnictví MF.
• RMF schvaluje výpůjčku městského
pozemku p. č. 831 – zahrada, o výměře
179 m², k. ú. Fryšták, žadateli manželům Jadrníčkovým, Zlín, za účelem užívání jako zahrada u RD a
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
na dobu určitou 25 ti let, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí se stavbou s názvem „Rozšíření monitorujících bodů
pro ŘSZK – Kroměřž, silnice II/490“
na městském pozemku p. č. 1590/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, pro investora stavby Ředitelství silnic Zlínského
kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001,
761 23 Zlín, IČ70934860, a pověřuje
starostu podpisem tohoto souhlasu.
• RMF ve věci předložené žádosti
o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
pro dopravce ČSAD Vsetín, a. s., číslo
linky 820271 Zlín – Přerov - Olomouc,
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 svěřuje Odboru správy majetku
Městského úřadu Fryšták působnost
rozhodování o uzavírání smluv o podmínkách provedení staveb a o výpůjčce, a to pouze pro oblast (působnost)
staveb přípojek inženýrských sítí ukládaných do pozemků obce a staveb
zpevněných sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací
obce, po dobu trvání (životnosti) stavby.
• RMF bere na vědomí sdělení Mgr. L.
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Doležela, starosty města, ve věci pověření Ing. M. Kasaly, vedoucího Odboru
správy majetku, k uzavírání a podepisování smluv o podmínkách provedení
staveb a o výpůjčce pro stavby přípojek
inženýrských sítí ukládaných do pozemků obce a staveb zpevněných sjezdů
a vstupů napojovaných na pozemky
a stavby komunikací obce, po dobu trvání (životnosti) stavby.
• RMF bere na vědomí Územní studii
Fryšták, lokalita BI 25 a BI 200, a ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat studii
ve stavební komisi.
• RMF bere na vědomí stanovisko Lesů
České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí, Moravy, ohledně žádosti
města o zajištění sečení koryta Hornoveského potoku.
• RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 3/2016
ze dne 20. 6. 2016.
• RMF schvaluje poskytnutí peněž. daru
IZAP – Slunečnice, z. ú., pro r. 2016
ve výši 1.000 Kč a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 1.000 Kč mezi městem Fryšták,
a IZAP – Slunečnice, z. ú., za účelem
pokrytí částečných nákladů na provoz,

a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sociálním službám pro osoby
se zdravotním postižením, p. o., pro r.
2016 ve výši 13.000,- Kč a schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 13.000,-Kč mezi městem Fryšták, a Sociální služby pro osoby
se zdravotním postižením, p. o., se sídlem Na Hrádku 100, Fryšták, za účelem
pokrytí částečných nákladů na provoz,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF pověřuje Ing. P. Osohu, předsedu
KBSR jednáním o možnosti pravidelnější pomoci ze strany MMZ – Odboru sociálních věcí, paní T. Křenkové ve věci
řešení konkrétních potřeb občanů MF
ve smyslu písemnosti, č j. MUF – STA
– 778/2016 – STA ze dne 21. 3. 2016.
• RMF schvaluje podání žádosti o zajištění aktualizace Programu rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
ve smyslu schváleného dokončení vodovodní sítě města v místní části Dolní
Ves (osady Vylanta a Žabárna) a ukládá
zajistit Ing. M. Kasalovi v rámci probíhajícího procesu této aktualizace.
• RMF bere na vědomí sdělení Ing. L.
Hráčka, referenta státní správy lesů,

odbor městské zeleně, Magistrát města
Zlína, ve věci zjištěného nesouladu druhu pozemků v KN, a to u pozemků p. č.
477/9, 479/2, 479/3 a část 477/6, vše
k. ú. Vítová, obec Fryšták, ve vlastnictví
města Fryšták, vedených v KN jako lesní pozemky, ve skutečnosti jako ostatní
plochy – ostatní komunikace, a pověřuje OSM zajištěním podkladů (geometrický plán pro odd. části pozemku p. č.
477/6 a znalecký posudek z oboru lesnictví pro výpočet náhrad škod a stanovení poplatku za trvalé odnětí pozemků
určených k plnění funkcí lesa).
• RMF bere na vědomí návrh „Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného
břemene“, která navrhuje bezúplatný
převod objektu občanské vybavenosti
č. pop. 78, (Sokolovny) stojící na pozemku p.č. 118 k.ú. Fryšták, od současného vlastníka, TJ Fryšták, do vlastnictví
Města Fryšták, a ukládá místostarostovi zajistit doprecizování dar. smlouvy.
• RMF bere na vědomí obdrženou petici
s tím, že posoudila obsah předmětné
petice a s odkazem na toto posouzení
konstatuje, žádost vyjádřená danou peticí je řešena přijetím příslušné Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2016.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 06/2016/VII ze dne 28. 7. 2016 (Výběr)
• ZMF schvaluje program jednání ZMF
č. Z 06/2016/VII dne 28. 7. 2016
v souladu s obdrženou pozvánkou ze
dne 20. 7. 2016 vč. doplnění programu
o bod č. 5 Petice „za zachování kulturního využití v areálu Žaba.
• ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 06/2016/VII dne 28. 7.
2016 – v souladu s Jednacím řádem
ZMF – po přednesení důvodové zprávy
- diskuse, hlasování a přijetí usnesení
ke každému bodu ihned.
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku číslo Z 05/2016/VII ze dne
29. 6. 2016 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na předložený výpis z jednání RMF
č. R 09/2016/VII ze dne 6. 6. 2016,
R 10/2016/VII ze dne 20. 6. 2016, R
11/2016/VII ze dne 27. 6. 2016 bez
připomínek.
• ZMF souhlasí v souladu s ust. § 7
odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění s bezúplatným
převodem – nabytím pozemku p. č.
209/1 – trvalý travní porost o výměře
4750 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
zapsaný v katastru nemovitostí u Kata-
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strálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na LV č. 10002,
z vlastnictví České republiky – s příslušností hospodaření s majetkem státu
pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví MF, a pověřuje starostu města podáním žádosti o bezúplatný převod.
• ZMF souhlasí v souladu s ust. § 7
odst. 2 písm. a) zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění s bezúplatným
převodem – nabytím pozemku p. č.
648/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 983 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, zapsaný v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín,
na LV č. 10002, z vlastnictví České republiky – s příslušností hospodaření
s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví města Fryšták,
a pověřuje starostu města podáním žádosti o bezúplatný převod.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru
majetkoprávního vypořádání po provedené II. etapě stavby „Silnice II/490:
Horní Lapač - Fryšták“ a „Silnice II/490:
Fryšták, průjezdní úsek, 2. etapa“, mezi
městem Fryšták, a Zlínským krajem,
a to darováním pozemků p. č. 1015/33
– ostatní plocha, silnice o výměře 10

m², p. č. 1016/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 12 m², p. č. 1017/21
– ostatní plocha, silnice o výměře 10
m², p. č. 1019/69 – ostatní plocha, silnice o výměře 15 m², p. č. 1019/70 –
ostatní plocha, silnice o výměře 13 m²,
p. č. 1019/71 – ostatní plocha, silnice
o výměře 30 m², p. č. 755/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 3 m², p. č.
1004/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 997 m², vše k. ú. Fryšták, obec
Fryšták do vlastnictví Zlínského kraje
a darováním pozemků p. č. 1395/2 –
ostatní plocha, silnice o výměře 55 m²,
p. č. 1590/2 – ostatní plocha, silnice
o výměře 53 m², p. č. 1590/3 – ostatní
plocha, silnice o výměře 143 m², p. č.
1590/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 12 m², p. č. 1590/5 – ostatní
plocha, silnice o výměře 128 m², a p. č.
1589 – ostatní plocha, silnice o výměře
20.204 m², vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, do vlastnictví Zlínského kraje.
• ZMF schvaluje ve veřejném zájmu
majetkoprávního vypořádání po provedené II. etapě stavby „Silnice II/490:
Horní Lapač - Fryšták“ a „Silnice
II/490: Fryšták, průjezdní úsek, 2. etapa“, mezi městem Fryšták, a Zlínským
krajem, a to darováním pozemků p. č.
627 – ostatní plocha, silnice o výměře
1200 m², p. č. 850 – ostatní plocha,
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silnice o výměře 1187 m², p. č. 1004/3
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1484 m², p. č. 1004/4
– ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 49 m², p. č. 1004/6 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
32 m², p. č. 1005/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 60 m²,
p. č. 1005/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m², p. č.
1005/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m², p. č. 1005/5
– ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 21 m², p. č. 1005/7 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
10 m² a p. č. 1005/8 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1 m², vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města
Fryšták.
• ZMF bere na vědomí obdrženou petici, č. j. MUF – STA – 1802/2016 – STA
ze dne 29. 6. 2016 s tím, že posoudila
obsah předmětné petice a s odkazem
na toto posouzení konstatuje, že žádost
vyjádřená danou peticí je řešena přijetím příslušné Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2016.

ADOPCE NA DÁLKU
Vážení adoptivní rodiče,
dovolte nám krátké ohlédnutí za dobou, která uplynula od konce minulého
roku. Do poslední sbírky na podporu adopce dětí na dálku jsme vstupovali s částkou 23.956,- Kč zůstatku, vaše dary byly celkově 33.000,- Kč, pro platby jsme
tedy měli celkem k dispozici 56.956,- Kč. V měsících lednu, dubnu a červenci
jsme odeslali celkem 36.500,- Kč což je částka pokrývající potřeby sedmi indických dětí. O prázdninách jsme naši rodinku adoptovaných dětí omladili o maličkou
Sanjanu Marati se kterou jste se měli možnost krátce seznámit v minulém čísle
FL. Nový zůstatek úspěšné sbírky z minulého roku činí 20. 456,- Kč. Své dary jste
předávali do rukou osvědčených organizátorů sbírky:
paní Daně Konečné na matrice MěÚ, paní Marušce Chudožilové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města těmto občanům: Márii Urbáškové, Zdeňce
Doležalové, Marii Vaňharové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, Aničce Skaličkové,
Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi. Celkem jsme evidovali
87 dárců a z tohoto počtu si nepřejí dva své zveřejnění a jsou zařazeni jako
anonymní dárci. Budeme rádi, pokud se najde na Žabárně ochotný organizátor,
který by nahradil dlouholetou oporu našeho týmu paní Růženu Vítkovou, která již
podporuje adopci dětí na dálku z věčnosti. Svou podporou nám velmi pomáhal
na poli propagace v městském rozhlase i FL vždy ochotný a obětavý Mgr. Pavel
Nášel. O průběhu jubilejní dvacáté sbírky na adopci dětí na dálku ve Fryštáku
budeme veřejnost informovat i prostřednictvím informační skříňky na náměstí.
Všem ochotným lidem širokého srdce, kteří se zapojili do této prospěšné akce,
patří náš srdečný dík.
organizátoři sbírky

Informace o způsobu hlasování ve volbách
Volby do zastupitelstev krajů v 13
krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb.
Volby do zastupitelstev krajů se
konají ve Fryštáku ve dvou dnech,
v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října
2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních
místnostech na území České republiky.
Na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev
krajů nekonají.
VOLIČ
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu
kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému
pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva
volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.
Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených
zastupitelskými úřady
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu
voličů v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud chce být tento volič v případě návratu na území
České republiky opětovně zapsán do stálého seznamu voličů
v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním seznamu
voličů je zapsán, o vyškrtnutí.

O vyškrtnutí lze zažádat písemně
nebo osobně na příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR.
Písemná žádost je dostačující i tehdy,
pokud je faxová. Uznat lze též žádost
voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronicky a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím
e-mailu není dostačující z důvodu
nedostatečné identiﬁkace voliče a anonymity odesílatele; ze stejných důvodů
není přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.
V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním
úřadem ČR na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního
seznamu voličů, má o této skutečnosti potvrzení a hodlá
uplatnit své volební právo při letošních volbách do zastupitelstev krajů, popřípadě i při volbách do 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky, jestliže se v příslušné obci letos konají, je
nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu.
Obecní úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu dotyčného voliče
údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost při této příležitosti ověřit si správnost ostatních údajů.
Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení,
je v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má
volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební komise voliče
na základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách
do zastupitelstev krajů“), popřípadě i ustanovení § 19 odst. 5
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České re-
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publiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, dopíše do výpisu ze stálého
seznamu voličů; na základě toho potom
volič může uplatnit své volební právo.
Poznámka ve stálém seznamu voličů
o vyškrtnutí voliče na základě zápisu
do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě v souvislosti s volbami
do Parlamentu České republiky by měla
být následně zrušena.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor", případná
prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání
kandidáta, pokud byla doručena do 48
hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží;
dále případná informace o tiskových
chybách na hlasovacích lístcích
s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební
okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, který musí
být voličům na jejich žádost zapůjčen
k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny
pro každou politickou stranu, politické
hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Dodané hlasovací lístky
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic
nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka
příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (4. října 2016). 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.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze stálého seznamu voličů
ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen po prokázání totožnosti a stát-
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ního občanství tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze stálého seznamu voličů.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku
(šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.
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 cestovním pasem České
republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací
lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se
rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku
může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 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. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování
hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky.
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 pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek
anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a 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, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.

Sídla volebních okrsků ve Fryštáku:
Číslo / Název

Adresa volebního okrsku

1 Fryšták

Základní škola Fryšták,
nám. Míru č. 7, dv. č. 209, tel. +420 601 574 748

2 Dolní Ves

Základní škola Fryšták,
nám. Míru č. 7, dv. č. 210, tel. +420 601 574 749

3 Horní Ves

Základní škola Fryšták,
nám. Míru č. 7, dv. č. 220, tel. +420 601 574 755

4 Vítová

Víceúčelový objekt,
Vítová č.p. 100, tel. +420 601 574 759

5 Žabárna

Základní škola Fryšták,
nám. Míru č. 7, dv. č. 225, +420 601 574 764

Další informace najdete na webu Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz.
Ivana Plšková
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Do Česka míří povinné občanky s čipem.
Na co se připravit?
Zákon, s nímž v roce 2017 přijde do Česka éra chytrých občanských průkazů,
je hotov. Díky občance s čipem už nebudete muset na úřad, ale vše vyřídíte z domova. Redakce iDNES.cz připravila přehled často kladených dotazů a podrobností, co obyvatele Česka s novými průkazy čeká.
Přes internet půjde pořídit například výpis z katastru nemovitostí nebo
z rejstříku trestů. Malý „plíšek“ na kartičce, ale velká úspora času a nervů.
Ministerstvo vnitra dokončilo zákon,
který už od příštího roku zavádí občanky s čipem.
Přes internet půjde pořídit například
výpis z katastru nemovitostí, z rejstříku
trestů, z obchodního rejstříku, zažádat
o vyplacení dávek či o důchod, podat
daňové přiznání nebo žalobu. Postačí si
k elektronické občance pořídit čtečku
a připojit ji k počítači. A znát PIN.
Systém bude nabíhat postupně –
tři tisíce úřadů budou muset upravit
kolem pěti tisíc informačních systémů.
Do konce roku 2018 však budou muset
elektronicky komunikovat s lidmi všechny úřady – na základě nařízení platného
pro celou Evropskou unii.
S tím, jak začne přibývat lidí s novým průkazem, by měly zmizet fronty
na úřadech. To uvítají lidé, kteří moderní technologie odmítají. Staré občanky
budou platit až do vypršení, ale nepůjde
s nimi vyřizovat úřední věci přes internet. Kdo bude chtít elektronickou dříve,
připlatí si. Postupně však bude mít občanku s čipem každý.
Kdo nebude chtít se státem komunikovat elektronicky, nemusí. Avšak musí
si zapamatovat alespoň bezpečnostní
kód, který budou na všech úřadech při
osobní návštěvě vyžadovat. Úředníci
dostanou terminály, do kterých se kód
bude při prokazování totožnosti naťukávat.

Na připojení z domova bude potřeba čtečka občanky. „Čtečka se prodává
za dvě tři stovky. Politici mohou rozhodnout, že budou dávány občanům bezplatně,“ říká náměstek ministra vnitra
pro informatiku a telekomunikaci Jaroslav Strouhal.
Úřady ujišťují, že systém bude dobře chráněn před krádeží osobních dat.
„Zkopírování dat z čipu elektronickou
cestou bez znalosti PIN je téměř nemožné,“ říká Josef Knotek ze Správy základních registrů ministerstva vnitra. Podle
něj budou data zabezpečená podobně
jako při placení bankovní kartou.
A stejně jako v případě kartových
transakcí doporučuje občanky s čipem
používat jen na zabezpečených počítačích.
10 otázek a odpovědí na nové občanky s čipem
1) Musí si vyměnit občanky všichni
a kolik budou stát?
Elektronické občanky budou zdarma
a obměňovat se budou postupně s tím,
jak lidem vyprší platnost těch starých.
Nová občanka bude mít platnost 10 let,
u lidí starších 70 let bude platit 35 let.
Pokud si někdo občanku bude chtít vyměnit předčasně, zaplatí 500 korun.
2) V čem je výhoda občanky s čipem?
S průkazem půjde vyřídit úřední věci
přes internet na jakémkoliv úřadě v Česku, ale i v EU. Založit ﬁrmu, podat daňové
přiznání, podat žalobu, požádat o dávky.
Na občance bude mít každý automaticky

nahraný elektronický podpis. Ten bude
mít stejnou platnost jako notářsky ověřený podpis. Občan tak bude moci podepisovat jakékoliv smlouvy obchodní,
pracovní, na prodej nemovitosti, smlouvy
s bankou, telefonním operátorem či dodavatelem energií.
3) Odkdy už nebudu muset chodit
na úřad?
Nebude to ze dne na den, jednotlivá
ministerstva budou své úřední agendy
převádět na internet postupně. Všechny
úřady v Česku a v EU pak budou muset
být on-line od 29. září 2018.
4) Které věci půjde vyřídit přes internet mezi prvními?
Agendy, kvůli kterým se dnes chodí
na Czech Point – výpisy z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, z karty řidiče. Česká správa
sociálního zabezpečení umožní přístup
k důchodovému účtu a údajům o nemocenské. A ﬁnanční správa podání daňového přiznání on-line.
5) Nepůjdou přes počítač ukrást
osobní data?
Neměla by. Zabezpečení OP bude
srovnatelné s platební kartou. Na samotném čipu budou pouze ta data, která jsou
vytištěná přímo na dokladu. Pro přístup
k údajům občana, které má ve svých systémech stát, bude třeba mít fyzicky čip
a znát k němu PIN. Bude fungovat hotline
na zablokování e-občanky podobně, jako
když ztratíte platební kartu.
6) K občance tedy musím znát PIN?
Ano – zvolíte si ho při převzetí občanky a bude sloužit k přihlašování přes internet. Kromě toho stejně jako dnes si
zvolíte také bezpečnostní osobní kód.
Ten se pak bude zadávat přímo na úřadech, tváří v tvář úředníkovi, aby měl jistotu, že se za někoho nevydáváte. A další
PIN budete muset znát k elektronickému
podpisu.
7) Co se stane, když svůj PIN zapomenu?
Při převzetí občanky budete zadávat
také PUK, kód pro odblokování PIN. Když
i ten zadáte 10krát špatně, občanka se
zablokuje. Doklad jako takový nepozbude platnosti, pouze nebude možné využít
jeho elektronických funkcí. Kvůli jejich
obnovení si budete muset dojít pro nový.
8) Když na úřadě vložím kartu
do čtečky, bude o mně úředník vědět
úplně všechno?
Ne. Do jeho systému se načtou jen
ty údaje, které jsou na občance vytištěné – nebude je tak muset stále znovu
vyplňovat do svých formulářů. V databázi
svého úřadu uvidí jen to, co úřadu přísluší. Nepůjde, aby úředník nebo komerční
subjekt šmejdil ve vašich datech, která
o vás vede stát.
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9) Ke komunikaci s úřady dnes 65 tisíc lidí využívá datové schránky. Znamená elektronická občanka jejich konec?
Vůbec ne. E-občanka umožní lidem
podat dokument na úřad skrze úřední formuláře na webu, ale když je úřad bude
chtít oslovit, bude jim muset nadále posílat věci doporučeně poštou. Lidem s datovou schránkou budou stejně jako dnes
doporučené dopisy chodit elektronicky.
10) V Česku se už teď vydávají občanky s čipem. Budou fungovat stejně
jako ty nové?
Ne, čip v nich je jiný. Slouží jen jako nosič komerčního elektronického podpisu.
Nicméně kdo už si za čip zaplatil, může
požádat bezplatně o výměnu za občanku
s novým čipem.
Autor: Jitka Vlková

Blíží se e-volby?
S elektronickou občankou by se mohly výrazně zjednodušit volby. Hlasovat
by se dalo přes počítač z domova i ze zahraničí, což by mohlo zvýšit účast, přitáhnout mladé a nemocné. Technicky nebude stát elektronickým volbám vážná
překážka v cestě. To však neznamená, že budou. „Je to politická otázka,“ říká
náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal.
Kdy se bude volit přes internet?
Doporučení pracovní komise ministerstva vnitra pro distanční volby je elektronické volby nezavádět. Ze sociologických důvodů.
Kterých konkrétně?
Kvůli možnému nátlaku na skupiny obyvatel nebo v rodině. Existuje nebezpečí
kupování hlasů v určitých skupinách populace. A v druhém případě – těžko by se
někdy odporovalo otci, který řekne: „Naval občanku, já ti to tam naťukám.“
Jaké jsou v Evropě zkušenosti s volbami přes internet?
Jedinou unijní zemí, kde elektronické volby fungují úspěšně, je Estonsko. Riziko zpochybnění průběhu voleb je velké. Spousta států od elektronických voleb
zpětně ustupuje. Neúspěšný byl elektronický způsob hlasování v Německu a také
v Nizozemsku, Irsku, Skotsku, Finsku a Francii.

OTH informuje

Odbor technického hospodářství,
mimo běžný výkon příslušných agend,
v minulém období realizoval několik
akcí, které byly požadovány občany
a schváleny volenými orgány města.
Občané města mohli zaznamenat především dovybavení dětských hřišť la-

vičkami a hracími prvky (Žabárna, Vítová, Dolní Ves) lavičky se instalovaly
i na hřbitov. Bylo také zřízeno posezení
v prostoru mezi zdravotním střediskem
a mateřskou školkou. Aktuálně je v plánu pořídit další hrací prvky na dětská
hřiště, které se ukázaly jako chybějící.
Větší opravy a investice, kromě těch
drobnějších, však teprve na zahájení
čekají. Jedná se především o opravu
povrchu vozovky v ulicích Osvobození
I-IV, kde nám komplikují zahájení stavby
majetkoprávní vztahy a příprava realizace vodovodních přípojek k rodinným
domkům. Z těchto důvodů předpokládáme zahájení opravy na přelomu měsíců září – říjen. Oprava povrchu vozovky
v ulici Osvobození V. bude zahájena až
v příštím roce, kdy bude realizována pokládka podzemních vedení.
Další akcí, která je „na spadnutí“ je
oprava chodníku v ul. Kvapilova. V prů-

běhu posuzování stavu chodníku jsme
dospěli k závěru, že zde nebude vhodné částečné úsekové vyspravení, ale
je připravena kompletní oprava včetně
vjezdů. Také zde předpokládáme zahájení v říjnu.
Z projektových a studijních záležitostí bych vyzdvihl dopracování koncepce rekonstrukce kina a zpracování
studie cyklodopravy na území města,
které řeší především možnosti napojení
ve vazbě na již existující úseky cyklistických stezek.
PD
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ZPRÁV Y Z LU KOVEČ K A

Čemu se dá naučit
od dětí

Na dožínkách v Kocuranech
Jako každý rok patřil sklonek prázdnin pozvání k návštěvě našich blízkých
slovenských přátel v Kocuranech. V sobotu 20. 8. ráno zasedl FC Lukoveček
a další občané do pohodlného autobusu a vydali se malebnou krajinou
do naší družební vesnice.

vých slavností přizvaného lidového souboru, přes adrenalinovou jízdu offroady
až po velmi zajímavou návštěvu starých
gazdovských dvorů v části Diviaků nad
Nitricou-Mačově. Celý pobyt se nesl
v duchu již léty zaběhnutého blízkého
přátelství a pohostinnosti. Starostové
obou obcí nás ujistili, že si vzájemné
spolupráce váží a nadále ji chtějí rozvíjet ku prospěchu svých občanů. Co chtít
víc, vraceli jsme se plní dojmů a zážitků, všichni dobře naladěni a spokojeni.
ik

Poděkování

Naši přátelé nás vřele přivítali a už
mohlo začít fotbalové klání za velkého
povzbuzování. Naši bojovali z plných sil
a nakonec si za svůj výkon odnesli 3.
místo v turnaji. Kocuranští nám připravili bohatý program od ukázky dožínkoKONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120, Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
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Děkujeme paní Ivaně Krajčové,
že našim dětem zkrásněla prázdniny
a uspořádala pro ně o prázdninách výtvarný den, který si děti báječně užily
u ní na zahradě i se společným vařením!
Díky moc, jste úžasná.
Maminky

Prázdniny děti v Lukovečku využily
nejen ke skotačení, koupání, dovoleným s rodiči a báječným pobytům
u babiček, ale některé z nich se chopily malířské palety a štětce, aby vytvořily společné dílo, hodné zdatných
výtvarníků. Nejprve bylo potřeba dát
hlavy dohromady a domluvit se, co
namalují. Jejich rozhodnutí bylo jednoznačné, vybrali si symbol ve své
vesnici nejoblíbenější. Běžely si načrtnout kapličku, aby k malířskému
stojanu mohly přistoupit s jistotou.
Po našepsování podkladu a míchání
barev započalo soustředěné tvoření a vzájemné rokování o práci. Bylo
krásné pozorovat celý zapálený tvořivý tým od nejmenších po největší.
Přes věkové rozdíly se dokázaly domluvit a dát každému prostor vnést
do konečného díla svou představu.
V mezidobí, kdy barvy potřebovaly
uschnout, se děti pustily do společného vaření. I touto činností se dokázaly skvěle bavit. Kopaly brambory,
oloupaly si je, krájely všechny ingredience a dokázaly, že umí pořádně vzít
za práci a připravit si chutný oběd.
Dílo si vybraly tak náročné, že
k jeho dokončení nestačil jeden celý
den, ale přidaly celičký další. A tak
pod rukama Sárinky a Lukáše Václavkových, Elišky a Honzíka Žákových, Vašíka a Anežky Krumlových,
Nelinky a Brigitky Čejkových, Simonky Špaňhelové, Lucinky Křížkové, Nicoláska Pšeji a Martínka Kirchnera
postupně přibývaly detaily až do konečné podoby obrazu, který byl větší,
než oni samy. Jaká pak byla radost ze
společného díla, si dokážete představit. Děti se rozhodly svůj obraz věnovat obci, a tak teď zůstane zdobit prostory obecního úřadu, kde jistě potěší
oči všech příchozích. Je na něm znát,
že byl malován s láskou a radostí.
Až půjdete kolem, zkuste si všimnout toho, jak krásné věci vzniknou,
když se spolu lidé dokážou domluvit,
respektují jeden druhého a pustí se
do společného díla s vervou. Buďme
jako ty děti!
ik
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Jestliže chceme, aby o nás svět mluvil, staňme se svatými.
Don Bosco
25. prosince o půlnoci slavná mše
sv. Tu měl pan ředitel. Zpívali jsme při
ní českou vánoční mši od Hlíny. Po půlnoční proběhla v divadle snídaně - půlka vánočky a kakao. Následoval spánek do 9 hodin. V 9.30 v divadle druhá
snídaně - půlka vánočky a káva. 9.45
- 10.00 studium. Pak se šlo na hrubou
do farního kostela. Po ní do 12 hodin
volné studium. Na oběd hovězí polévka,
vepřové knedlík a zelí. Po obědě 20 min
přestávka a následovalo volné studium
do 15.25 hod. 15.30 nešpory a požehnání. Do 17 hod přestávka a do 18 hod
volné studium. Na večeři byla zeleninová polévka a každý 2 párky. 19 hod
večerní modlitby. Letos Štědrý večer
připadl na neděli a tedy postní jídlo odpadlo. Při večeři jsme poslouchali řeč
pana prezidenta.
26. prosince budíček v 6.30 hod.
V 8 hod po mši sv. snídaně, přestávka do 8.45 hod, pak studium. V 9.15
hod slavná mše sv. v kapli. Po ní 15 min
přestávka a do 12 hodin volné studium.
Po obědě 20 min přestávka a volné
studium do 15.25 hod. 15.30 nešpory
a sv. požehnání. 16.15 svačina a přestávka do 17 hod. 17 - 19 hod společná
tombola v divadle. Nedostatky hradil
pan ředitel a pan prefekt. V 19 hod večeře. 20 hod večerní modlitby a odpočinek.
27. prosince je dopoledne i odpoledne volno. Ve studiu příprava na školu
a důkladné studium. Večer od 16.30
hod se v divadle promítal ﬁlm Černý kři-

Kronika ústavu (42.)
školní rok 1939–1940
žák a veselohra Žirafon. V 19.30 hod
večeře, pak přestávka a ve 20.30 hod
odpočinek.
28. prosince začíná vyučování. Nezkouší se, opakuje se a probírá nová
látka. Ve všech třídách byl letos stromek i betlém. V kapli bylo 8 stromků
a také v divadle jich bylo plno. Omylem
místo 4 stromků nám z panství poslali
40. Odpoledne se šlo na vycházku.
29. prosince bylo cvičení šťastné
smrti. Promluvu měl P. Basovník.
31. prosince na Silvestra odpoledne byli všichni ve farním chrámu Páně.
Večer v divadle pak různé veselohry.
V noci začalo pořádně sněžit.
1. ledna 1940. Nový rok. Kéž jej
všichni šťastně prožijeme. Všechno
bílé.
2. ledna byla dopoledne škola. Pak
se připravovalo kluziště. V poledne přijel bývalý chovanec Zajíček s panem
prefektem z Velehradu.
4. ledna bylo -20ºC.
6. ledna svátek Tří Králů. Ráno jsme
byli na hrubé ve farním kostele. Zpívali
jsme tam vánoční mši sv., tu, co jsme
zpívali u nás na půlnoční. Oratoriáni
zahráli odpoledne zpěvohru Pastýřové
betlémští. Dopadlo to však bídně. Někteří byli zachlazeni a většinou neznali
dobře úlohu.

8. ledna přijel z Ostravy Franta připravovat se na pololetní zkoušky. Odpoledne odjel Langer na pohřeb svému
otci, který náhle zemřel. Pan ředitel jel
domů sezdávat švagra a zároveň na pohřeb pana Langra.
9. ledna několik chlapců onemocnělo na příušnice.
10. ledna jsme se odpoledne nasmáli těm, co jim omrzly uši: Korejsovi,
Gajdošíkovi a Taťákovi, tomu i ruce. Uši
měli jak lopaty. Jedni šli s P. Černíkem
a druzí s panem Šánkem.
13. ledna se ložnice Božského Srdce proměnila v ošetřovnu, poněvadž
bylo mnoho nemocných. Přijel k nám
pan inspektor a zdržel se několik dní.
Zavolal si všechny na zprávodání i kvintány. Chodil i do tříd. Měl o chlapcích
pěkné dojmy.
28. ledna zahráli naši chovanci komedii o 3 jednáních Spiritismus a komický melodram Medium.
29. ledna je svátek sv. Františka
Saleského. Prázdno. Druhá mše sv. zpívaná s promluvou o životě sv. Františka. Polyfonní zpěv se zdál být generální
zkouškou na neděli.

Září na DISu
Zahájili jsme 18. sezónu kurzů orientačních dnů. Do konce kalendářního roku jich máme v plánu 50.
Začátkem září v tichosti oslavíme 20 let trvání Domu Ignáce
Stuchlého.
Tehdy, v roce 1996, padlo deﬁnitivní rozhodnutí, co s domem. Na základě doporučení své rady schválil
provinciál 26. srpna návrh podaný
Michalem Martinkem pro Dům setkávání ve Fryštáku a k 1. září 1996 vydal Zřizovací listinu tohoto díla. Dům
jsme oﬁciálně převzali již 30. března
1994, kdy se podepsala Dohoda
o ukončení nájmu a předání objektu
Okresním ústavem sociálních služeb
Zlín. Spolu s objektem nám byl předán za sjednanou cenu i zbylý movitý majetek, který pro opotřebení
a individuální účely by nebyl v jiných
zařízeních OÚSS využit. Díky paní Stanislavě Pšejové nám v domě zůstalo
hodně použitelných věcí.
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K U LT U R A

Hodina předjitřní
Fryšták ve 2. polovině 19. století.
V nekonečných dálavách času, jak
si pamatujeme již ze školních let, dávají o sobě občas vědět také milníky
plné bolesti a smutku. K těmto tragickým mezníkům patří na Fryštácku války
(raﬁnovanou propagandou státy legalizované masové násilí, jehož cílem je
zastřít zlodějny a nešvary neutěšených
poměrů doby předchozí), ale také živelní pohromy, zhoubné epidemie či ničivé
požáry.
Ve Fryštáku řádil ohnivý živel např.
v letech 1263, 1421, 1469, 1538,
1565, 1623, 1722, 1841 nebo 1895.
Ještě v dětství jsem slýchával od pamětníků a dovídal se ve školních
škamnách, knihách Drábkových a Jadrníčkových o běsnění a důsledcích ďábelského živlu, jenž se rozpoutal na den
sv. Michala – 29. září L. P. 1841...
Předcházela mu děsivá letní průtrž
spolu s vichřicí, které zničily téměř veškerou úrodu na polích, způsobily spoušť
v zahradách, odnesly desítky střech
a poškodily četná stavení a další objekty. Sotva se lidé uprostřed bahna a trosek vzpamatovali a začali odstraňovat
škody, rozpoutalo se další peklo, jehož
zkázu umocnil silný vítr...
Marné úsilí nesčetných rukou spjatých v řetězech putýnek s vodou o zmírnění výhně a šíření živlu změnilo se brzy
v zoufalé vyhánění dobytka, domácího
zvířectva, koní, vynášení starců a dítek
i nejnutnějších věcí do ozářených zahrad
a polí. Na pomoc přibíhali také někteří
Dolňané, Horňané, Vitovjané, obyvatelé
osad Lukovské, Suché a Žabárna (tzv.
familie byly založeny v l. 1770-80) a příbuzní z Lukovečka. Většina obyvatel
blízkých vsí však se strachem pozorovala létající hořící došky a trosky, jež vítr
spolu s dýmem přinášel daleko od městečka a ohrožovaly i jejich skrovné příbytky a majetek.
Vesměs dřevěná zástavba krytá doškovými střechami mizela nešťastným
lidem před očima. V žáru se roztavily 3
fryštácké zvony, za své vzala střecha
i mohutná cibulovitá věž chrámu sv. Mikuláše. Z Hrubé hospody a ratúzu zbyly
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jen sklepy a ohořelé zdi. Na rynku se
zachránily jen dům Schwachův a dr. Absolona č. 11 a 48, ušetřeno zůstalo
i stranou stojící stavení v Súhradech.
Celkem 72 obytných budov a přilehlých
objektů zmizelo v nenávratnu. Aby přežili zimu, sroubili nešťastní Fryštačané
za pomoci blízkých a ochotných přátel
z okolí provizorní bydlení, přístřešky pro
dobytek, koně, otop a nářadí.
Na jaře roku 1842 se Fryšták za pomoci řemeslníků a ochotných rukou
z celého lukovského panství, Zlínska
a Moravy stal obrazem solidarity všech
lidí dobré vůle. Ani majitelé panství hrabata Seilernové-Aspang a také různé
instituce nezůstaly stranou. Na sklepy
kolem náměstí prý byly využity i opracované kameny z ruin bývalého hrádku,
který se stal v nouzi jakýmsi „lomem
po ruce“. V poměrně krátké době vyrostlo zděné městečko, v němž jakoby
s novou tváří zavládl i duch nové doby.
Jako dítko jsem ještě v polovině minulého století slýchával slova „Fryšták před
ohněm a po ohni“.
Projevily se tu i důsledky revolučních
událostí let 1848/49, domácí podnikatelské aktivity, větší kontakt se světem a vklad, který znamenalo studium
mladých Fryštačanů ve Vídni, v Brně
či Praze. A určitě i částečná obměna
místní populace. Zrušení roboty, zánik patrimoniální správy, pád Bachova
absolutismu a další významné změny
otevřely i na Fryštácku vznik zastupitelských orgánů. Od roku 1850 do přelomu století působili na základě voleb
v čele samosprávy ve Fryštáku starostové František Fiala, Valentin Rektořík,
František Dudík, Josef Schwach, Valentin Rektořík a Leopold Jehlička (za něho
vznikl čtenářský kroužek, základ budoucí knihovny, jež měla své sídlo v jeho
domě na rynku, 1865, dnes je tu pizzerie u Fíka).
V Horní Vsi se ujali starostenského
vesla postupně Jan Kamenář, František
Januška, Josef Krajča, Josef Slaměna
a Valentin Rektořík, v Dolní Vsi František Doležálek, Jan Fišer, František Pl-

šek, Josef Hrnčířík, František Petráš,
Jan Chudárek, Jan Konečný a Josef
Petráš, v Lukovečku např. Josef Novák
a Jan Hoferek, ve Vítové kupř. Josef Baďura a Ludvík Pavelka.
Po zrušení cechů vzniklo Společenstvo živností řemeslných pro Fryšták
a okolí (1880), v letech 1888/89 vytváří základ budoucího dřevozpracujícího
závodu podnikatel Valentin Jadrníček.
Roku 1883 byl založen Pěvecký a čtenářský spolek Svornost. Postupně byla
ustavena řada další spolků a institucí, např. záložna. Roku 1890 vyrostla
na náměstí krásná budova na svou dobu
moderní školy (od roku 1908 měšťanská), roku 1900 městská radnice, nesoucí rukopis slavných fryštáckých rodáků stavitele Antonína Fischera a jeho
syna prof. ing. arch. Vladimíra Fischera,
děkana brněnské techniky. Roku 1905
si fryštácký obroditel, rodák z Turč. sv.
Martina, obvodní lékař MUDr. Ján Šípka, postavil na náměstí patrový dům
(č. 2), nad jehož okny v 1. poschodí
najdete nejstarší veřejný portrét - reliéf
prof. T. G. Masaryka, pozdějšího prezidenta Československé republiky.

Do života města, díky dr. Vilibaldu
Absolonovi, naštěstí jen okrajově, zasáhla válka s Pruskem (1866). Nikdo zatím netušil, co přinese militantními kruhy dlouhodobě připravovaná válka, jejíž
„záminkou“ (jednou z mnoha pečlivě
chystaných) se staly výstřely v Sarajevu
v létě 1914. Nikdo, jak to už bývá, nečekal, že konﬂikt přeroste do rozměrů,
které znamenaly i zbytečnou smrt stovky mužů, otců rodin a mladých chlapců
z Fryštácka. Psal jsem o tom v minulých
letech, obdobně i o druhé válce v minulých ročnících Fryštáckých listů. A je mi
smutno, že to všechno bereme mnohdy
jen jako počítačovou hru. Kolik dobrých
lidí, vzácných povah, plných ideálů, chuti prospět podle svých možností, bylo
během staletí i na Fryštácku zmařeno.
Kolik z nich přitom ukazovalo cestu, jak
by mohl tento svět být krásnější a lidštější...
Pěkné babí léto přeje
Slávek Zapletal
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Richard H O V A D Í K

Oáza
Výjimečná kniha je ﬁlosof
nabitý myšlenkami
jak stoik je zticha
dotek očí vyjme slova
kterými dýchá
Dech knihy je rostlina
kde výhonky rozjímají
působí jak velebnost hor
nad kterými
se ptáci rozlétají

Vážení spoluobčané, vážení rodiče
dovolte, abych vám popřál předem mého příspěvku pokud možno hladký průběh začátku šk.roku 2016-2017 a aby vám zbyl čas na prožití jednoho z nejkrásnějších ročních období, totiž babího léta.
Na úvod bych si dovolil pár čísel týkajících se ZUŠ Morava v minulém šk.roce.
Ve Fryštáku naše hudební škola vyučovala celkem 169 dětí a to 13 pedagogickými pracovníky. Z toho bylo 127 žáků hud.oboru včetně 10 dětí přípravného
stupně 1 (mat. škola), 32 žáků výtvarného oboru a 10 dětí literárně dramatického oboru. Bohužel během šk.roku jsme ukončili ve Fryštáku vyučování literárně
dramatického oboru pro nedostatečné personální a odborné zabezpečení. Velmi
a s úctou děkuji za spolupráci folklornímu sdružení či spolku Kašava. S mnohými
dětskými a mládežnickými odnožemi úzce spolupracujeme a samozřejmě také
s Fryštáčkem, kde hudební doprovod vytváří naše cimbálová muzika Andrýsek
pod vedením p. uč. Crly. Chci také velmi poděkovat otci Miroslavu Dibelkovi, bez
jeho vstřícnosti by již tradiční adventní koncerty nebyly a v neposlední řadě městu
Fryšták a zastupitelům, kteří činnost hud.školy ve Fryštáku podporují. Také děkuji Městskému úřadu a Stavebnímu úřadu ve Fryštáku, konkrétně paní Gabriele
Najmanové, ing.Kasalovi, Ing. arch. Kudělkovi a ing. Špačkové. Bez těchto odborníků bychom novou“ hudebku“ ve Fryštáku nezřídili a hlavně nezkolaudovali.
Ano, Fryšták má budovu hudební školy, kde se začne vyučovat 1. 9. 2017. Je to
dům na Holešovské ulici č. p. 172 (bývalé Dupalovo), čili hned první dům po levé
straně za ředitelstvím ZDV Fryšták. Zde se budou vyučovat hud.nástroje v individuálním vyučování. Skupinové a hromadné předměty ale i někteří pedagogové
prozatím zůstanou v budově základní školy včetně celého výtvarného oboru. Stávající mladí hudebníci budou včas informováni svými hudebními pedagogy.
Co se týče zápisu nových žáků ZUŠ Morava, ten bude probíhat od 1. 9. až
do 7. 9. 2017 jak v budově ZŠ Fryšták, tak v nové budově ZUŠ Morava. Časové dispozice zápisu sledujte prosím na webových stránkách školy“ www.zusmoravazlin.cz, případně na nástěnce umístěné v obou budovách ve Fryštáku (ZŠ,
ZUŠ). V nastávajícím šk. roce se chceme věnovat posílení výuky tradičních hud.
nástrojů tak, abychom ve Fryštáku a potažmo celé Fryštácké brázdě dostáli své
koncepci a tou je, aktivní regionální kultura a také tradiční kultura. Proto začneme
s náborem dětí hry na cimbál (děti si mohou prvního půl roku nástroj vyzkoušet bez nároku platby školného). Vyučovat ve Fryštáku bude nově paní Zuzana
Lapčíková, jedna z největších osobností a specialistů na tento hudební nástroj.
Budeme také cíleně přesvědčovat talentované děti ke hře na dechové nástroje,
protože z tradiční fryštácké dechovky hraje již poslední mohykán a to je pan Karel
Krajča. Budeme a chceme ve Fryštáku rozvíjet souborovou činnost všech žánrů,
a také chceme dále rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi pracujícími
na kulturním poli města, tedy s městskou knihovnou, farním úřadem, ZŠ a MŠ
a samozřejmě s městem Fryšták. V rámci volnočasových aktivit budeme nabízet
v nové budově hud. školy fryštácké veřejnosti své programy a také stávajícím organizacím prostory a případné zázemí k jejich činnosti. Vážení spoluobčané, přejeme si, aby ZUŠ Morava byla spolunositelkou aktivní kultury ve Fryštáku, a také
byla šiřitelem dobrého jména města nejen na poli kulturním.
S pozdravem
Libor Mikl, ředitel školy

Vzácná kniha někdy zazáří
v biblioﬁlském vydání
milovníka potěší jak ráno
když světlem vyzvání
Kdo jinam kráčí
a knih se straní
tupým kordem myšlení
se často zraní
Stačí otevřít bránu
slova se zavlní
a prázdnotu která svádí
hlas působivý zaplní
Ocitáš se v paláci
plném obrazů
žíznivý
nalezl svou oázu….

Povzdech seniora
Naše televize má asi sto stanic.
To je hezký, ale je to, co tvoří a hraje
- ještě česky?
Na jedničce – Reality show.
Na dvojce – Top star.
Nová dává – Thriller.
Na Primě zase – Game show.
Na Barrandově řádí – Paparazzi.
Prima Max – Comeback.
Nova Cinema – Sci-ﬁ, Star Wars.
Prima Love – Sitcom.
Na Prima Cool – Transformers.
ČT Sport – Czech book.
Na Prima Zoom – Teleshopping.
Než zjistíme, o co jde, je ﬁlm za
náma.
V hlavě zbyla jen reklama.
Není to cool
a nejsem vool
Abych nebyl cvok
vezmu raději book.
JVU
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K LU B M A M I N EK

ZÁŘÍ

Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před
restaurací U Žáků). Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cz, facebooku fantazie group a napsat
nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

nem knihovníkem, zkoušeli jíst asijskými hůlkami, navštívili jsme výstavu Orbis Pictus ve Zlíně, hledali zlatý poklad
a mnoho dalších zážitků. Vyrobili jsme
si i africký balon, šperky nebo indiánské amulety...
Děkujeme všem za krásné zážitky :-)
Štěpánka Michalíková
a Helena Uhříková

Cestování po různých kontinentech
jsme letos s dětmi prožili na druhém
turnusu prázdninového klubu u Vlaštovek pod názvem “Na cestách s Bobem
a Bobkem”. Vlakem po Evropě, lodí do
Ameriky, balonem po Asii a letadlem do
Afriky. Užili jsme si africké bubnování
s Dankou Orsavovou, dopoledne s pa-

Přátelé...
Bývá zvykem, že při významných jubileích posíláme či říkáme nějaká přání,
nějaká moudra. Ani já jsem nezapomněla, že Fryšták čítá letos 660 let. Víte, že já
hodně čtu, tak mne zaujala následující ﬁlosoﬁe. Uvažujete, přemýšlejte se mnou!
Je to poselství, které posílám občanům Fryštáku.
Dnes máme vyšší domy, širší dálnice, ale úzkoprsé myšlení
Utrácíme víc, ale radost nám mnohdy chybí.
Máme větší domy, ale menší rodiny,
Máme hodně léků, ale horší zdraví.
Znásobili jsme náš majetek, ale omezili své hodnoty.
Došli jsme na Měsíc, ale neumíme přejít silnici a navštívit sousedy.
Poznali jsme vesmír kolem nás, ale neznáme sami sebe.
Máme více svobody, ale méně radosti.
Nosíme domů platy, ale ne sebe.
Stavíme domy, ale bouráme vztahy mezi lidmi.
Proto přeji
Neschovávejte si nic pro zvláštní příležitosti, protože každý den, který prožijete,
je zvláštní
Hledejte znalosti, čtěte více, posaďte se na zápraží, rozhlížejte se.
Buďte více se svými rodinami, navštěvujete místa, která máte rádi.
Život má být řetězem radostí a ne bojem o přežití.
Odstraňte ze své slovní zásoby slova „jednou, možná, že!“
Říkejte bližním, rodinám, že je máte rádi.
Neváhejte dávat do života radost, smích.
Každý den, hodina, minuta je jen jednou. Využijme ji!
Do dalších let, staletí přeji Fryštáku mnoho krásných, zdravých a pracovitých
lidí, kteří budou i nadále zvelebovat kouzelnou krajinu, jíž chrání (snad to bude
i nadále) tři Panny Marie.
SK

14

ODDÍL TAI-ČI FRYŠTÁK
vstupuje do 12. sezóny
Tradičním čínským cvičením tai-či a čchi-kung se budeme v následujícím školním roce věnovat vždy ve
čtvrtek od 19 do 20 hodin, pokročilí
do 20,30 hodin. První lekce nového
školního roku se uskuteční 15. 9.
2016 v tělocvičně školy.
Odborným garantem je České centrum tradičních čínských cvičení Praha - http://taichi1.cz/.
Naše tréninky vedou Miroslava
Končáková a Dana Kuczmanová, na
programu každé lekce je rozcvička,
energetická cvičení čchi-kung a nácvik a opakování sestav tai-či.
www.taicifrystak.estranky.cz
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FRYŠTÁCKÉ MAŽORETKY z.s.
miniNIKKI, NIKKI, NIKOL
Fryštácké mažoretky vznikly v roce 2010 a v roce 2012
přesně 14. dubna 2012 jsme se vydaly na první soutěž. Níže
uvádím tabulku a v ní pro zajímavost roky, soutěže a umístění.
2012
Všetulská hůlka/Holešov

5. a 8. místo

2013
Tancer cup/Zlín
Všetulská hůlka/Holešov
O májovou korunku/Jemnice
O skleněnou hůlku/Kyjov
O Fryštácké srdce/Fryšták

2. místo
3. místo
1. místo
1. místo
1. a 2. místo

2014
Tancer cup/Zlín
IMA/Moravská Nová Ves
IMA/Valtice
IMA (MČR)/Bělotín
Všetulská hůlka/Holešov
Prosenská mažoretky/Prosenice
Ždánický motýl/Ždánice
O Fryštácké srdce/Fryšták
Vánoční MIA/Praha

1. místo, VIP cena poroty
1. místo, 3. místo
1. místo, 4. místo
6. místo, 8. místo
1. místo, 3. místo
1.místo
1. místo, 3. místo, 4. místo
1. místo
1. místo

2015
Podhostýnský pohár/Bystřice pod Hostýnem
3. místo
Všetulská hůlka/Holešov
1. místo, 3. místo
NBTA MČR/Prostějov
1. místo- MISTR ČR, 3. místo
NBTA MČR/Mohelnice
5. místo
Vánoční pohár/Dubňany
1. místo, 1. místo, 2. místo
2016
Všetulská hůlka/Holešov
3.místo
MCEU/Prostějov
1. místo, 2. místo, 2. místo, 2. místo, 4. místo
MCEU/Kadaň
MISTR států EU, I. vícemistr, II. vícemistr
MIA Festival/Otrokovice
1. místo
O skleněnou hůlku/Dubňany 3. místo, 3x postup na ME Maďarsko
A v srpnu 25. a 27. jedeme na Mistrovství Evropy do Maďarského Siofoku. Je pro nás velkým úspěchem, že jsme se
tam dostaly, a že si můžeme zatancovat a zasoutěžit na prknech, na kterých před námi soutěžila ELITA mažoretkového
sportu! Jen jako ochutnávka, budeme soutěžit proti týmům
z Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Polska, Chorvatska, Srbska
atd… Všem Vám přejeme pěkné září!
Za Fryštácké mažoretky
Bc. Nikola Dorazínová DiS.

Věneček z.s. při MŠ Fryšták
připravuje na druhou polovinu září

PODZIMNÍ DRAKIÁDU
Termín upřesníme na plakátech,
v rozhlase, neboť vše závisí
na počasí...
Připravte si draky různých
tvarů a velikostí.
Domácí výrobu čeká speciální
odměna.
Rodiče neváhejte, zavzpomínejte
a pomozte dětem s výrobou.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

PODĚKOVÁNÍ MATEŘINCE
Z důvodu problémového zdravotního stavu a přístupu učitelů v MŠ v našem trvalém bydlišti jsme se rozhodli o změnu
mateřské školy, do které by náš syn rok před vstupem do
základní školy docházel.
I po všech předložených argumentech, které hovořily pro
změnu, jsme měli obavy, že to pro našeho syna bude náročné
období - nové prostředí, noví lidé, noví kamarádi … ale vše
bylo úplně jinak. Náš syn byl od začátku nástupu do mateřské
školy ve Fryštáku maximálně spojený, chodil do školky moc
rád a přístup učitelek i ostatního personálu byl skvělý, a proto
jsme i my, rodiče, byli šťastní. Navíc, i zdravotní stav našeho
syna se velice zlepšil.
Jelikož školní rok strávený v této krásně opravené budově,
posazené do klidného a příjemného prostředí ve Fryštáku,
utekl jako voda a náš syn již tráví poslední dny mezi svými,
rádi bychom alespoň touto cestou poděkovali ze srdce paním učitelkám, především paní učitelce Lence Jasenské
a obzvláště pak paní ředitelce Iloně Staňkové, které našemu
synovi i nám věnovaly čas radosti a spokojenosti. I díky nim
je náš syn dostatečně připraven pro nástup do základní školy.
Velké díky!!!
Mateřská škola ve Fryštáku je kvaliﬁkovaným zařízením
předškolního charakteru s obsazením osob, které mají významný vztah k práci, kterou vykonávají.
Ještě jednou všem děkujeme!
Rodina Najmanova
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci ZÁŘÍ 2016 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Jan Bačůvka
Emil Bělák
Miroslav Dibelka
Hana Dolanská
Libuše Jadrníčková
Karel Jurčík
Radomír Kamenář
Ludmila Kocourková
Oldřich Končák
Emma Koscelníková
Eduard Krištof
Marie Pálková
Jan Petřík
Josef Píška
Drahoslava Píšková
Ladislava Pušová
Josef Sedlařík
Anna Skaličková
Anna Vrbová
Pavel Zezulka

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

Hledám ke koupi
DŮM VE FRYŠTÁKU
a okolí.

J+T
…Uvidíme ?nové další to bude
co A .se účastnili a přispívali, pomáhali, podíleli se kdo, vám Děkujeme
…sklidit čas je teď a jaře na již
zrát začalo nás v rozhodnutí Tohle.
nového – jiného něco dělat čas Je
.zaplněna téměř je už školou před
alej ovocná ,zaběhlé již jsou Fryštáku ve trhy Farmářské .předáním
Nejlépe .uzavřít organizování etapu
naši rozhodli se jsme letech šesti
Po .Končíme .nepotřebují prostě
nás už trhy Farmářské
?zítřky světlé nás Čekají

NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ.
Začínáme 6. října 2016
v 18,30h u Žáků.
MAJKA A JIŘÍ

UPOZORNĚNÍ
Klub důchodců oznamuje svým
členům, že po letních prázdninách se
znovu sejdou v pondělí 19. září od
17 hodin na dvoře v DISu při opékání
špekáčků.

placená inzerce

placená inzerce

Tel.: 608 976 867

ZVEME
tanečníky společenského tance
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1. FRYŠTÁCKÝ FRAJER / KA
SUPER DEN PRO CELOU RODINU!
24. 9. 2016 od 10:00
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Zlínský kraj si zaslouží více energie a dynamiky, říká Kruliš
Ve Zlíně žije čtrnáctým rokem a zatímco ostatní mladí
lidé z něj většinou utíkají, on právě naopak, utíká z Prahy do
našeho kraje.
„Zlínský kraj je mým domovem a patří mu celé moje srdce. Lidé mě tu přijali za svého a dnes si málokdo uvědomí, že
tu nejsem odjakživa. Velmi citlivě vnímám, že jsou tu pozitivnější a přátelštější lidé, než ve zbytku republiky. Proto tu chci
prožít celý život", říká čtyřiatřicetiletý Vladimír Kruliš, který
v krajských volbách (7.- 8. října 2016) kandiduje jako jednička na kandidátce Strany Práv Občanů.
Nemáte úplně nezajímavý život, co Vás vlastně přivedlo
do Zlína?
Přišel jsem sem na Univerzitu Tomáše Bati studovat marketingovou komunikaci a teď si ještě na Fakultě managementu a ekonomiky dokončuji doktorát. Ihned po škole jsem
začal podnikat v reklamě, pracoval na Filmových ateliérech
ve Zlíně, což byly moje nejlepší „univerzity“.
V roce 2009 mě František Čuba, osobnost, která v životě
dokázala neuvěřitelné věci, seznámil s Milošem Zemanem.
Byl jsem jedním ze zakládajících členů Strany Práv Občanů
ve Zlínském kraji. Později jsem objel celou republiku s týmem
nadšených kamarádů, když jsme sbírali podpisy pod petici za
přímou volbu prezidenta - díky více než 100 000 podpisům a
tlaku na zákonodárce dnes můžeme všichni volit prezidenta
přímo a není to jen na poslancích a senátorech. Tehdy jsem
poznal, že i běžný člověk může věci měnit, když v ně věří, bojuje za ně a hlavně je ochotný pro to něco obětovat.
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Stále pracujete pro Miloše Zemana, máte na starosti
organizaci jeho cest po republice. Jak jej občané vnímají?
Musím říci, že mám srovnání z celé České republiky, ale
ve Zlínském kraji je to víc emotivní, vroucné, lidi vnímají Miloše Zemana jako svého.. Občané tu jsou totiž velmi přímí,
řeknou, co si myslí. Stejně tak to dělá i Miloš Zeman. Někdy
je to tvrdé a nepopulární, ale realita mu dosud dala vždy za
pravdu. Je mým vzorem v tom, s jakým nasazením pracuje
pro lidi.
Proč jste se rozhodl kandidovat? Mladých lidí v politice
moc nenajdeme.
Myslím, že Zlínskému kraji chybí mladí lidé, kteří nejsou
zatížení vazbami z minulosti, nikomu nic nedluží a mají energii i chuť věci dělat dynamicky. Kandidátka Strany Práv Občanů je dle mého výborně vyvážený tým osobností, které pro
Zlínský kraj mnoho vykonaly a mají chuť dále pracovat. Velmi
si všech svých kolegů vážím a vážím si také důvěry, kterou
mi vyjádřili zařazením na čelo kandidátky.
Chtěl bych teď Zlínskému kraji vrátit vše, co mi dal – prací
na zastavení odlivu mladých lidí, zvýšením atraktivity kraje,
ochráněním jeho obyvatel, kultury a zvyků, ale i lepší dopravní dostupností. Lidem v odlehlejších částech kraje chybí slušná práce a přitom jsou ochotní a zvyklí velmi tvrdě
pracovat. Řídím se heslem “méně mluvit, více dělat” – řeči
totiž nic nezmění. Je na občanech, zda to vidí stejně a svým
hlasem mi dají možnost dokázat, že se tvrdé práce nebojím
a chci to dokázat konkrétními výsledky.

FL 9/2016

ZVOLTE SI
SVÉHO
HEJTMANA
JIŘÍ ČUNEK
KRAJSKÉ VOLBY 2016, 7. A 8. ŘÍJNA

=O¯QVN¿NUDMVL]DVORXĻ¯
více energie
a dynamiky...
Vladimír Kruliš
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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
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Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták

tel. 732 766 518

placená inzerce
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