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Provázeno
krásnými
písněmi
z Fryštácka a milované Moravy proběhlo v pátek 9. září v obřadní síni
fryštácké radnice vzpomínkové setkání, uspořádané v rámci slavnostního jmenování PhDr. Karla Pekárka
čestným občanem města Fryštáku.
Byli jsme upřímně dojati početnou
účastí zástupců rodu Pekárkova, který
se podobně jako rodina Jadrníčkova
zapsal zlatým písmem do novodobých dějin a rozvoje Fryštácka (v oblasti hospodářské, kulturní, sportovní,
spolkové i sociální).

OCENĚNÍ HLUBOKÉHO
HLUBOKÉHO VZTAHU
VZTAHU K
K RODNÉMU
RODNÉMU MĚSTU
MĚSTU
OCENĚNÍ
Jmenování PhDr. Karla Pekárka
čestným občanem Fryštáku
jako výraz úcty k přínosu
bratří Eduarda, Josefa a Karla Pekárka
milovanému kraji.

Bratři Eduard Pekárek – majitel
přední české továrny na kancelářský
nábytek, znalec nábytkového umění
a ctitel kulturního dědictví, stejně jako
Josef Pekárek – obchodník a místostarosta hasičského sboru – i nejmladší
Karel Pekárek, PhDr. (1911–1966)
– autor proslulých Starozlínských pověstí a lidových povídek a dalších děl,
známý doma i v zahraničí, etnograf,
spisovatel a pedagog (vyučoval v Praze, ve Zlíně, Holešově, ve Fryštáku
a dalších obcích Lukovského podhradí, znalec regionu a spolupracovník
Čs. rozhlasu, Československé akadeDokončení na str. 10

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 13/2011/VI ze dne 24. srpna 2011 (Výběr)
• RMF schvaluje objednávku inzerce
města Fryštáku (informace o projektech
podporovaných EU) „Evropské dotace ve
Zlínském kraji“ a schvaluje úhradu nákladů za tuto formu propagace města.
• RMF schvaluje program slavnostního
aktu - vzpomínkového setkání ke 100.
výročí nedožitých narozenin spisovatele
a etnografa PhDr. Karla Pekárka (akt udělení čestného občanství).
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části měst. pozemku 2/1, k. ú.
Fryšták, ob. Fryšták, mezi městem Fryšták, a Ing. T. Černým, Fryšták, za účelem
organizace akce Farmářské trhy Fryšták,
konané dne 10. 9. 2011 v době od 5.00
do 14.00 hodin, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí v rámci akce Farmářské
trhy Fryšták s napojením organizátora na
městský zdroj elektrické energie (jen pro
potřeby zajištění kulturního programu),
se zajištěním mobilní cisterny s pitnou
vodou, mobilních 2 ks plast. kontejnerů
na směsný odpad, s nákupem ovocného
stromu a jeho vysázením v prostoru mezi
ZŠ a obchodním střediskem, se zapůjčením stanu a s bezplatnou propagací této
akce ve Fryštáckých listech a v městském rozhlase – a ukládá zajistit součinnost odboru správy majetku města.
• RMF bere na vědomí informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru Zemědělského družstva vlastníků Fryšták
– Novostavba zemědělské bioplynové
stanice Fryšták a žádá, aby tento záměr
byl komplexně posouzen dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
• RMF schvaluje ke dni 25. 8. 2011 zveřejnění záměru výpůjčky části měst. poz.
p. č. 8/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
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Fryšták, o vým. 67 m², a části pozemku
p. č. 28, k. ú. Horní Ves u Fryšták, ob.
Fryšták, a to ﬁrmě GERES Group, s. r. o.,
Fryšták, za účelem zřízení parkovací plochy, a uzavření příslušné smlouvy.
• RMF schvaluje organizaci výběrového
řízení na obsazení funkce správce Polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí
Fryšták dle předloženého návrhu.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy na zajištění VŘ akce „Fryšták –
Chodník ul. Osvobození“ mezi městem
Fryšták, a agenturou VIA, o. p. s., Valašské Meziříčí, za účelem přípravy a organizace zadávacího řízení zakázky malého
rozsahu na zajištění dodavatele stavby
„Fryšták – Chodník ul. Osvobození“, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF jmenuje komisi pro hodnocení
nabídek v rámci výběrového řízení na
zajištění dodavatele akce „Fryšták – ul.
Osvobození - Chodník“ v tomto složení:
V. Filák, Ing. J. Košák, Ing. M. Kasala, R.
Vyskup, P. Ševčík, všichni Fryšták
náhradníci: L. Mikl, Vítová – Fryšták, Ing.
F. Kočenda, Ing. V. Doleželová, R. Dupal,
Ing. P. Dohnal, všichni Fryšták
• RMF v návaznosti na Protokol o otevírání obálek s nabídkami a o jednání hodnotící komise bere na vědomí výsledky VŘ
na zajištění dodavatele akce „Dopravní
zklidnění křižovatky Fryšták, ul. Komenského“.
• RMF vyhlašuje vítěze soutěže, a to obchodní ﬁrmu: SUS Zlínska, s. r. o., Zlín,
a schvaluje další pořadí: J. Vinter, Zlín
a KKS, spol. s r. o., Příluky - Zlín.
• RMF doporučuje ZMF uzavření smlouvy s vítězem, obchodní ﬁrmou SUS Zlínska, s. r. o., Zlín, a doporučuje tímto ZMF
schválit i příslušnou změnu rozpočtu.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
k mandátní smlouvě ze dne 7. 6. 2011
mezi městem Fryšták, a agenturou VIA,
o. p. s., Valašské Meziříčí, kterým se
stanovují v čl. č. 2 „Kontrola projektu
a výkon auditu“ podmínky uchování příslušné dokumentace a součinnost města
s kontrolními orgány, a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě mezi městem Fryšták, a CWE, a.
s., Praha, kterým se stanovují v čl. č. 2
„Kontrola projektu a výkon auditu“ podmínky uchování příslušné dokumentace
a součinnost města s kontrolními orgány,
a pov. starostu podp. tohoto dodatku.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě mezi městem Fryšták, a CWE,
a. s., Praha, kterým se stanovují v čl. č.
2 „Kontrola projektu a výkon auditu“ podmínky uchování příslušné dokumentace

a součinnost města s kontrolními orgány, a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• RMF bere na vědomí žádost části občanů města o uzamykání objektu hřbitova
a ukládá starostovi projednat tento požadavek na zasedání zastupitelstva.
• RMF schvaluje poskytnutí daru p. Lubomíru Richterovi za účelem částečné úhrady věcných a administrativních nákladů
spojených s výkonem funkce velitele
JSDH Fryšták.
• RMF schvaluje úhradu pohárů pro ocenění účastníků 6. závodu Wood Bike Series 2011 ve sjezdu horských kol, který
se koná pod záštitou starosty města.
• RMF v návaznosti na ust. čl. č. 3 bod č.
1 IS MěÚ ve Fryštáku č. 5/2005 Pravidla
pro poskytování bydlení v nájemních bytech a domech v majetku města Fryšták
a v souladu s čl. č. 4 schvaluje předložené bodové ohodnocení žádostí uchazečů
o bydlení v městských bytech s tím, že
žádný z městských bytů není volný.
• RMF bere na vědomí oznámení o úplné uzavírce silnice III/49016 Mladcová –
Racková v době od 28. 8. 2011 do 15.
11. 2011, a to z důvodu čištění příkopů,
propustků, vybudování odvodnění a nové
krajnice vozovky a rozšíření komunikace
v úsecích, se šířkou pod 5,5 m bez připomínek.
• RMF v návaznosti na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek bere na vědomí
výsledky VŘ na akci „Celoplošná deratizace města Fryšták pro období let 2011
- 2014“.
• RMF vyhlašuje vítěze soutěže, a to obchodní ﬁrmu DERATEX, spol. s r. o., ZlínPříluky a schvaluje pořadí na dalších místech: J. Misař, speciální ochranná DDD,
Dolní Lhota a JEDY ŠIŠKA DDD, Březnice
– Zlín.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy mezi
městem Fryšták, a obchodní ﬁrmou DERATEX, spol. s r. o., Zlín-Příluky, za účelem
zajištění celoplošné deratizace města
v období 2011 – 2014, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje uzavření pracovní smlouvy mezi městem Fryšták, a Ing. V. Ticháčkovou, Fryšták – s platností od 1. 9. 2011
na dobu určitou - do termínu ukončení
pracovní neschopnosti Něvy Adamíkové
(zástup po dobu nemoci), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje zábor veřejného prostranství na nádvoří před kinem v době
od 18.30 do 19.30 hodin pro potřeby realizace programu afrického tance a bubnování v rámci festivalu Malý svět 2011
ve dnech 26. – 27. 8. 2011.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 7/2011/VI ze dne 31. srpna 2011 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání ZMF č. Z 6/2011/VI ze dne
18. 7. 2011 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města
Fryštáku k 30. 8. 2011 bez připom.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku k 30. 8. 2011 včetně stavu dlouhodobých závazků města Fryštáku
k 31. 8. 2011 bez připom.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy č.
D/1547/2011/KUL o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011 za účelem
poskytnutí ﬁnanční podpory ve výši 40
tis. Kč na restaurování kulturní památky
kamenného kříže ve Fryšták - Dolní Vsi,
mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem,
Zlín, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje RO MF č. 11/2011
Příjmy:
+ 1.114.900,-Kč – ostatní neinvestiční
přijaté transfery ze státního rozpočtu
Výdaje:
+ 1.114.900,-Kč – par. 3113 – základní
školy, položka 5336 – neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
• ZMF bere na vědomí informaci starosty
o přípravě investičních akcí a schvaluje
realizaci investičních akcí ve smyslu přílohy č. 1 tohoto zápisu a souhlasí, aby
tyto akce byly ﬁnancovány z prostředků
schváleného úvěrového rámce (součást
rozpočtu města na r. 2011).
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt
z ROP RS SM č. ÚRR D-2011/0127/
OKP vč. přílohy č. 1 na akci Polyfunkční
objekt s hasičskou zbrojnicí mezi městem Fryšták, a Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava, Olomouc,
za účelem poskytnutí dotace ve výši
9.318.730,40 Kč, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt
z ROP RS SM č. ÚRR D-2011/0128/
OKP vč. přílohy č. 1 na akci Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku, mezi městem Fryšták, a Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Morava, Olomouc,
za účelem poskytnutí dotace ve výši
9.753.058,20 Kč, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF žádá, aby záměr „Novostavba zemědělské bioplynové stanice Fryšták“
oznamovatele Zemědělského družstva
vlastníků Fryšták byl posouzen dle zák.
č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění, a to

zejména s ohledem na oblast ochrany
ovzduší, oblast nepříznivých účinků hluku
způsobeného provozem stanice, oblast
ochrany před zápachem a oblast ochrany
spodních vod.
• ZMF bere na vědomí Rozhodnutí č.
ZL020/2011 o poskytnutí ﬁnančních prostředků v rámci programu péče o krajinu
v r. 2011 bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na Protokol o otevírání obálek s nabídkami a o jednání hodnotící komise bere na vědomí výsledky
výběrového řízení na akci „Fryšták, ulice
Osvobození - chodník“ bez připomínek.
• ZMF vyhlašuje vítěze výběrového řízení, a to ﬁrmu SMO, a. s., Otrokovice,
a schvaluje pořadí na dalších místech:
2. místo - fa Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha; 3. místo
- fa KKS, spol. s r. o., Zlín - Příluky. 4.
místo – Správa a údržba silnic Zlínska,
s. r. o., Zlín.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na zajištění realizace akce „Fryšták, ulice Osvobození - chodník“ mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou SMO, a. s., Otrokovice,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF v návaznosti na „Protokol o otevírání obálek s nabídkami a o jednání hodnotící komise“ bere na vědomí výsledky
výběr. řízení na akci „Dopravní zklidnění
křižovatky Fryšták, ul. Komenského“.
• ZMF vyhlašuje vítěze soutěže, a to ﬁrmu SUS Zlínska, s. r. o., Zlín a schvaluje
pořadí na dalších místech: J. Vinter, Zlín,
a KKS, spol. s r. o., Zlín - Příluky.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a fou SUS Zlínska,
s. r. o., Zlín, na zajištění akce „Dopravní
zklidnění křižovatky Fryšták, ul. Komenského“, a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 1. 9. 2011 zveřejnění záměru prodeje městského pozemku 858/5, k.ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, a to: nezastavitelné části
tohoto pozemku o výměře 3740 m² za
cenu ne nižší než 25,-Kč/ m²; zastavitelné části tohoto pozemku o výměře 2324
m² za cenu ne nižší než 400,-Kč/ m².
• ZMF schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 743, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, ost. plocha, ost. komunikace,
o vým. 16 m², manž. MVDr. J. a B. Frolkovým, Fryšták, a to z důvodu majetkoprávního narovnání dosud neřešených
vlastnických vztahů k pozemkům.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu části pozemku
p. č. 743, k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, ost.
plocha, ost. komunikace, o vým. 16 m²,
mezi městem Fryšták, a manž. MVDr. J.

a B. Frolkovými a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje doplnění zveřejněného
záměru na prodej části poz. p. č. 692, k.
ú. Fryšták, ob. Fryšták, o výměře do 50
m², a to tak, že zveřejňuje prodej předmětného za cenu dle znaleckého posudku
č. 4869/163/2011 ze dne 22. 7. 2011,
tedy za cenu ne nižší než je znalecký posudek MVDr. J. a B. Frolkovým, Fryšták,
a ukládá Ing. M. Kasalovi zajistit zpracování příslušného geometrického plánu.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „SB-6511-028, Fryšták,
Město, překládka venkovního vedení
NN“, umístěného na pozemcích p. č.
397, 384/1 a 394/1, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, ob. Fryšták, za cenu věcného
břemene podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje zveřejnění návrhu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi městem Fryšták, a fou JMP Net, s. r.
o., Brno, ke stavbě plynárenského zařízení „Přemístění HUP objektu č. p. 93 Horní
Ves, Fryšták“, umístěného na pozemku
p. č. 28, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, za cenu věcného břemene podle
platných právních předpisů.
• ZMF uděluje spisovateli, etnografu a
pedagogovi PhDr. Karlu Pekárkovi za jeho
dílo, lidské kvality a celkový přínos celé
rodiny Pekárkovy městu Fryšták čestné
občanství města Fryštáku in memoriam.
• ZMF bere na vědomí zprávy předsedy
Finančního výboru při ZMF ve věci stavu účtů, plnění rozpočtu, návrhu RO MF,
čerpání úvěrových prostředků bez připomínek.
• ZMF neschvaluje realizaci on-line přenosů ze zasedání zastupitelstva města.
• ZMF bere na vědomí informace starosty o průběhu KPÚ v k. ú. Dolní Ves, ob.
Fryšták, lokalita Suché, bez připomínek
a trvá na vybudování obslužné komunikace dle požadavku uplatněného ve schválené KPÚ Dolní Ves.
• ZMF bere na vědomí pozvánku na zasedání valné hromady Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, v. o. s., v likvidaci, Fryšták, konané dne 8. 9. 2011,
a vzhledem k povaze programu valné hromady nedeleguje zástupce města Fryštáku na toto zasedání.
• ZMF neschvaluje zamykání objektu
hřbitova ve Fryštáku.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

INFORMUJEME OBČANY
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o opatřeních, která bude naše
společnost Telefónica Czech Republic, a. s. realizovat ve Vašem městě.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se naše společnost Telefónica Czech Republic rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám. Tato optimalizace se dotkne i města
Fryšták.
Do konce měsíce října letošního roku plánujeme zrušení telefonní hovorny
v městské části Vítová.
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je deﬁnovaná Českým telekomunikačním
úřadem, zůstane zachována.
Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmete Vy i občané s pochopením.
V případě, že byste trvali na zachování této služby v daném místě, nabízí naše
společnost možnost spoluﬁnancování nákladů na provoz a údržbu VTA částkou 500
Kč/měsíc z Vaší strany.
S pozdravem
Šárka Beranová
Telefónica Czech Republic, a.s., Tel. automaty a řízení dodavatelů, Brno

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme studenty pobývající
převážně v místě studia mimo svůj trvalý pobyt ve Fryštáku a rodiny s více
než 2 nezaopatřenými dětmi, kteří chtějí uplatnit úlevu na místním poplatku
za provoz systému komunálního odpadu dle OZV č. 1/2010, že je nutno tuto
skutečnost oznámit správci poplatku
a doložit příslušným potvrzením o studiu do 15 dnů ode dne, kdy nastala
tato změna.
Potvrzení se předkládají osobně
u pí Ivany Plškové na MěÚ ve Fryštáku,
dveře č. 217 v úřední dny, nebo je lze
zaslat poštou na adresu MěÚ Fryšták,
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, a to pouze v originále (kopie ani mailem zaslaná
potvrzení nebudou akceptována).
Děkujeme za pochopení.
I. Plšková

UPOZORNĚNÍ

Výzva pro občany!
Děti ZŠ Fryšták se letos zapojují
do projektu – Nakrmte Plastožrouta.
Prosíme občany, aby nám vypomohli,
aby víčka od PET lahví nejrůznějších
barev nevyhazovali a dávali je školákům, či vysypávali je do igelitových
pytlů, které budou u vchodu do školní
jídelny.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vedení ZŠ Fryšták

POZVÁNKA
Fryštácké mažoretky pod vedením
Nikoly Dorazínové pořádají nábor nových členek ve věku od 6 do 15 let.
První schůzka bude 7. 10. 2011
od 14:30 do 16:30 v tělocvičně ZŠ
Fryšták.
Všechny zájemkyně jsou srdečně vítány.

POZVÁNKA
Klub důchodců Fryšták zve všechny
na přednášku Jana Cimburka z Poradny podpory zdraví nazvanou „Stárnout
v pohodě a ve zdraví“, která se uskuteční v pondělí 17. října od 17 hodin
v jídelně Penzionu ve Fryštáku.
Zveme všechny členy i nečleny klubu

Opět vyzýváme všechny zájemce
o aktuální informace z radnice především z řad fryštáckých podnikatelů, aby
se zaregistrovali k odběru těchto zpráv
na webových stránkách www.frystak.cz
Po zaregistrování tak budete automaticky přijímat všechny důležité informace (mj. i zprávy o přerušení dodávek elektrické energie v našem městě)
do vašich e-mailových schránek.
Poznámka: Za informace o přerušení
dodávek el. energie neodpovídá město
Fryšták, ale dodavatel, kterým je ﬁrma
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Reklamace můžete směřovat na výše
uvedenou adresu nebo využijte telefonickou linku 840 111 333, případně e-mail
info@eon.cz.

UPOZORNĚNÍ
Vedení města Fryštáku oznamuje
všem neziskovým organizacím, které
v letošním roce žádaly o grantovou
podporu a doposud ji celou nevyčerpaly, aby urychleně (z důvodů úsporných
opatření ) přidělené ﬁnanční prostředky
vybraly.
V opačném případě bohužel nebude zaručeno vyplacení přidělených
a schválených grantů.

UPOZORNĚNÍ
Redakce FL upozorňuje všechny
externí přispěvovatele do našich novin, že vzhledem k zachování kvality
fotograﬁí při tisku je nutné dodávat
podklady (fotky) ve velikosti nejméně
1,5-2 Mb.
Fotograﬁe, které mají menší objem
dat (někdy jen kolem 100 Kb) a jsou
vhodné např. na internetové stránky –
jsou pro tisk bohužel nevyhovující.
To je také hlavní důvod, proč některé vaše fotograﬁe nemůžeme
otisknout v odpovídající velikosti.
V případě inzerce je nutné, aby si
zákazník, požadující graﬁcké zpracování své reklamy (a nikoli jen prostý text
v rámečku), nechal inzerát připravit na
své náklady graﬁkem (možno využít
i stávajícího zpracovatele FL – reno@
zlin.cz) a dodal redakci hotové podklady ve standardním tiskovém souboru PDF. Jedině v takovém případě
můžeme garantovat tiskovou kvalitu
– včetně barevného podání.
Věříme, že naše požadavky pochopíte a společně se nám tak podaří zkvalitnit Fryštácké listy.
Vaše články, fotograﬁe a inzerci
posílejte prosím na e-mailovou adresu: p.nasel@frystak.cz.

NOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2012
Protože se kvapem blíží konec roku rádi bychom všechny čtenáře FL informovali o tom, že vedení města a zastupitelstvo
také letos připravuje pro všechny občany Kalendář na rok 2012. Tentokrát bude tematicky zaměřen ke 100. výročí založení
včelařského spolku ve Fryštáku. Samozřejmě, že v něm najdete také všechny důležité informace, jak jste už několik let zvyklí.
Tedy kromě svátků, školních prázdnin a kulturních akcí také data jednotlivých svozů odpadů.
Nový fryštácký kalendář bude k dispozici zdarma a občané jej dostanou od radnice v průběhu měsíce prosince.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRYŠTÁK
pořádá cestovatelskou přednášku

JAPONSKO

Čtvrtek 20. 10. 2011
18.00 kinosál Fryšták
Nejnovější projekce Jirky a Aleny Márových vás zavede do Země vycházejícího slunce. Nahlédnete přímo do života
japonské rodiny a poznáte úžasnou pestrost tajuplné země. Společně navštívíme tajemné chrámy, překrásné zahrady,
neklidné sopečné oblasti i nespoutané
vodopády. Projedeme se rychlodráhou
šinkanzen, budeme obdivovat mohutné
zápasníky sumó i křehké gejši. Ochutnáme exotické jídlo i neobyčejné zvyky
v typických japonských restauracích a
lázních, ve kterých se koupají dokonce
i opice. Jiří Mára je autorem pěti cestopisných knih a dokumentárních ﬁlmů,
které si můžete na besedě zakoupit za
zvýhodněné ceny.
Více informací naleznete na
www.jirkamara.cz

Ilustrační foto

Slyšeli jste, viděli jste?
Ještě nezačal školní rok a už musela přijet policie vyšetřovat vandalství našich
školáků. Nejsou všechny děti stejné, nemají všechny vzorné chování, dělají nám
mnohé z nich vrásky, přesto, že vědí, co je to domov, co je to rodný dům. Dokonce
vědí, kdo jsou jejich rodiče, vědí, co jim vštěpují do hlavy, co od nich očekávají,
přesto se některé děti chovají proti všem pravidlům slušného chování. Je jim
lhostejné, že jejich mámy, tátové se zalykají slzami za jejich neomalené, neurvalé
chování. Někteří mládežníci jsou dokonce pyšní na to, že je dovezla domů policie,
protože je přistihla opilé, nebo byli usvědčeni z toho, že ničí majetek, jsou sprostí
a hrubě nadávají starším lidem apod.
Ptám se sama sebe. Copak je rodiče neučí slušnému chování? Copak je navádějí k nepřístojnostem? Copak je nekontrolují, kdy přišly děti domů, co kdesi
s kýmsi podnikaly? Copak školáci zapomněli na dobré rady rodičů, prarodičů,
učitelů? /A to jsme si o mnohých mysleli, že po opuštění školy vykročili po – zatím
– rovné cestě samostatnosti?/ Asi jsme se všichni mýlili. Škoda! Nevím, co tou
svojí „aktivitou, rozežraností, ničením všeho, co sami nevybudovali svou prací“
sledují. Bohužel, ani jeden z nich nepatří do sociálně slabé rodiny /tím hůře!/

Fryštácký klub žen
pořádá ve dnech
17. října – 19. října 2011
tradiční

PODZIMNÍ BAZÁREK
dětského
podzimního a zimního oblečení,
sportovních potřeb a hraček
v budově DISu ve Fryštáku.

Vážení rodiče, víme všichni, že svým dětem chcete dát to nejlepší. Zamyslete
se, děti by si měly výdobytky vaší práce něčím zasloužit. Ani vy zadarmo nic nezískáváte. Chtějte po svých ratolestech /dle věku/ adekvátní práci a buďte neúprosní! Děti totiž vymýšlejí i nekalé aktivity z nudy. Toto slovo jste mnozí z vás nikdy
nevyřkli, ani nepocítili. Naopak – scházel vám čas. Mnohdy jste se nestihli ani
naučit, kolik jste toho museli rodičům pomoci. A vyrostli jste ve zdravé a pracovité
občany. Proč svým dětem nedopřejete práci, při které se naučí vážit si výdobytků
nejen svých, ale i vašich. Zaměstnejte je, kontrolujte je. Pak nebudeme muset ve
Fryštáku řešit u mládeže vandalství, opilství, hrubé a sprosté chování. Pochopte,
dnes si dovolují na staré, cizí lidi, zítra si dovolí i na vás.
Věřte, mám ráda děti, mládež, jinak bych nevydržela učit již 59. rok. Ovšem
takovéto chování jsem se od vašich dětí, od svých žáků nikdy nenadála. Je mi
smutno.
SK

5

Odkaz 28. října – dne vzniku samostatného Československa
Je bohužel smutnou pravdou, že státní svátek vyhlášený
na tento den – jako připomenutí založení samostatného Československa je dnes populární
spíše díky dnu volna, které
přijde vhod i uprostřed týdne.
A to ani nemluvím to tom, že
pokud svátek připadne na pátek nebo pondělí je z něj příjemně prodloužený víkend.
Většina z nás si už dnes ani
neuvědomuje, jaké oběti a úsilí
(včetně lidských životů) museli
naši předkové vynaložit, aby
se splnil jejich velký sen. Mít
samostatný stát. Po třista letech habsburské nadvlády se
najednou v důsledku 1. světové války rakousko-uherská
monarchie zhroutila a český
a slovenský národ stál na prahu svobody. Můj tatínek Josef
se narodil 23. září 1918 (tedy zhruba měsíc před touto událostí) a byl dítětem „první republiky“. Pamatoval Masaryka,
Beneše, Baťu, ale bohužel i 2. světovou válku. Komunismus
přežil o deset let. Moje dcera Martina se narodila 25. září

1989 a při sametové revoluci měla také měsíc… Dva lidské
osudy a mezi nimi celé dvacáté století.
Jeden velký rozdíl však
mezi nimi byl. Zatímco tatínek
si dobře uvědomoval, co pro
něj a celou jeho generaci znamenalo datum 28. října 1918,
pro moji dceru, která zažila
rozpad Československa a samostatný Český stát už tento
den není tak důležitý. Žije totiž ve sjednocené Evropě, kde
jsme vedle sebe společně se
Slováky a dalšími národy. A je
kosmopolitní – protože dnes
už jí nikdo nebrání v tom, aby
si žila, kde chce. Je to tak trochu paradox naší doby. S jakou
lehkostí jsme nejprve společný
stát Čechů a Slováků rozpustili, abychom se po krátké několikaleté peripetii dělení státu, vymezení nových hranic a rozdělení měny znovu sešli v Evropské unii.
Možná se Masaryk i Beneš dnes obracejí v hrobě…
Kdo ví?
Pavel Nášel

OPRAVA HISTORICKÉHO KŘÍŽE V DOLNÍ VSI
V průběhu letošních prázdnin prošla
důkladnou restaurací další významná
fryštácká kulturní památka. Jednalo se
o historický pískovcový kříž v Dolní Vsi.
Na tuto opravu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (60. tisíc Kč),
ale také se podařilo získat účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 40 tis. Kč na restaurování této kulturní památky.

Restaurátorka
Pavla
Hradilová
k opravě této památky mj. uvedla…
Jedná se o významnou památku,
zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem 39635/7.
Pískovcový kříž je umístěn u silnice vedoucí Dolní Vsí, naproti domu č. 113
a je to nejstarší a nejmohutnější kříž ve
Fryštáku.
Podle již málo zřetelné datace na
zadní straně podstavce byl zhotoven
a osazen na současné místo dne 29.
máje 1833.
Kříž stál původně uprostřed návsi,
kde je v současné době zástavba nových domů číslo 106, 81 a 126. Mezi
těmito domy je stěsnán a ztratil tak svůj
původní půvab.
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Kříž je zhotoven z místního pískovce střední zrnitosti. Je osazen na nízké
čtvercové základně s proﬁlovanou patkou a čtverhranným balustrovým podstavcem, zakončeným římsou. Na přední straně podstavce je vysekána reliéfní
postava Panny Marie Bolestné, na zadní
straně je málo čitelná datace zhotovení kříže – 1833. Na podstavci spočívá
pylon, na který navazuje kříž s Kristem,
nad jehož hlavou je vysekána blána
s nápisem INRI. Ramena kříže jsou zakončena motivem ve tvaru jetelových
listů. Tato významná kulturní památka
byla restaurována koncem osmdesátých
let minulého století. Vlivem exhalací
v ovzduší a zejména kyselými dešti byl její
povrch značně narušen a znečištěn. Kvůli
zastínění vzrostlou vegetací a keři, které
rostou v bezprostřední blízkosti kříže, došlo k dlouhodobému zvýšení vlhkosti kamene, což vedlo k většímu růstu mechů
a lišejníků na jeho povrchu.
Vzhledem k poškození památky bylo
nutné provést kompletní restaurátorský
zásah. Restaurátorské práce byly zahájeny začátkem června 2011 a byly ukončeny dne 23. srpna 2011, předáním
hotového díla zástupci NPÚ Kroměříž
a investorovi.
Restaurátorské práce spočívaly
v odstranění mechů, lišejníku a prachových částic z povrchu kamene. Po očištění bylo nutné zvětralý pískovec zpevnit, vyplnit spáry a defekty. Dále byly
domodelovány poškozené a chybějící

Fryštácký křížek před restaurováním

části minerální směsí strukturou a barevností odpovídající originálu. Po opracování byly doplňky lokálně retušovány
do výrazu kamene. Chybějící část svatozáře byla zhotovena podle originálu
a celá svatozář byla pozlacena plátkovým zlatem.
Cílem restaurování bylo provést
technologicky i řemeslně kvalitní obnovu památky, na kterou by měl navázat
pravidelný cyklus odborné údržby.
-pnFRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2011

DNY OBCE MURÁŇ
Od pátku 16. 9. do neděle 18. 9.
2011 probíhaly na Slovensku v naší
družební obci „Dny obce Muráň“.
Poprvé se mi podařilo přijmout pozvání, odložit jiné naplánované akce
a opravdu jsem s naší výpravou odjela.
A nelituji!
Ve stručnosti velmi ráda celou fryštáckou veřejnost seznámím se svými
zážitky na Muráni.
Z Fryštáku během pátečního dne
vyrazilo několik aut s hosty /zastupitelé, paní učitelky ze ZŠ Fryšták, zástupci
úřadu a volejbalistky/. Náročnou cestu do Muráně jsme všichni zvládli bez
úhony. Po přivítání a ubytování jsme absolvovali na kulturním domě slavnostní
program u příležitosti 690 let obce Muráň a 740 let od první písemné zmínky
o hradu Muráň.
Po zahájení požádal starosta obce
Muráň Ing. Roman Goldschmidt našeho
pana starostu Mgr. Lubomíra Doležela
o pár slov. Mgr. Doležel nejen poděkoval za pozvání, za přátelství, ale předal
Obci Muráň také nádherný dar – obraz
fryštácké radnice i s Andrýskem od
fryštácké malířky Mgr. Lenky Jasenské.
Následovalo předávání cen a ocenění.
Nejvyšší možné ocenění, které může
obecní zastupitelstvo udělit, a to čestné občanství obce, udělilo tamní zastupitelstvo naší paní učitelce a člence
Zastupitelstva města Fryštáku – paní
Mgr. Sylvě Knedlové. Ta stála již u zrodu družby Muráň – Fryšták v roce 1954!
Toto významné ocenění získala právě
za rozvoj družebních vztahů Muráň –
Fryšták/ČR/.
Další velké pocty se dostalo – bohužel – In memoriam – bývalému řediteli
ZŠ Fryšták a bývalému starostovi města Fryštáku - panu Richardu Orsavovi,
taktéž za rozvoj družebních vztahů Muráň – Fryšták/ČR/. Pan Richard Orsava
obdržel Cenu Obce Muráň.

Po pěkném kulturním programu se
všichni hosté odebrali do kostela sv.
Juraja na koncert „Zlaté husle“. Jedni
z nejlepších houslistů vynikajících hudebních těles /např. z Lúčnice/, 1 hráč
na violu, 1 basista a 1 hráč na cimbál
rozezněli struny tak, že jsme nevěřili
vlastním uším a očím, co se dá zahrát
v šesti muzikantech. Fantastický zážitek
jsme potom probírali na slavnostní večeři ve školní jídelně. Ponocování však

nemohlo být dlouhé. Někteří se chystali
na túru na Muráňský hrad, některé – na
volejbalový turnaj ženských družstev o
Pohár starosty Obce Muráň. Protože
jsme nemohli dát z časových důvodů
dohromady šestičlenný tým, k fryštáckým volejbalistkám /A. Prusenovské, L.
Bečicové a D. Konečné/ nám pořadatelé doplnili tři odbíjenkářky z Revúce.
Ale hrály jsme pod hlavičkou Fryštáku.
Za svůj výkon se nemusíme stydět.
Obsadily jsme 3. místo, získaly pohár,
diplom i tekuté občerstvení. Ještě než
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků /mimochodem – pohár za 1. místo
zůstal doma v Muráni, druhé skončilo
družstvo Revúce/ – už se konala další
doprovodná akce – křest knihy „Dobytí
Muráně“ za přítomnosti autora.
V 15.30 hodin muráňské fotbalové
hřiště praskalo ve švech. Tolik lidí, kolik
zde přišlo, snad nemá ani celá obec.
Všichni se přišli podívat na exhibiční
fotbalový turnaj mezi mužstvy TJ Tatran
Muráň, MUFUZA – „Mužstvo futbalových zázrakov“ a Menšíkovu jedenáctku z Brna. Tolik legrace asi dlouho lidé
nezažili!
Druhý den oslav korunoval v sobotu
v noci překrásný ohňostroj.
V neděli v 10 hodin se v římskokatolickém kostele sv. Juraja sloužila mše
svatá, na jejíž závěr bylo umožněno oceněné Mgr. Knedlové poděkovat a vyznat
se ze své lásky k Muráni.
Milovníky hudby a nejen je potěšila
a slavnostně naladila zpěvácká skupina
Quirín z Revúce.
Po nedělním obědě a předání upomínkových dárků jsme se svými hostiteli a přáteli z Muráně rozloučili.
Ještě i touto cestou jim mnohokrát
děkujeme za krásné chvíle, strávené
v nádherném prostředí Národního parku Muráňská planina a za jejich vzornou
péči o nás.
Dana Konečná
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Přátelství upevňované sportem a kulturou nezná hranice
Tak se nazývá Mikroprojekt obce
Kocurany, který je spoluﬁnancován
Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Trenčínského kraje. Část
tohoto projektu proběhla už na začátku prázdnin v Lukovečku, kde jsme
společně s našimi slovenskými přáteli
a dalšími návštěvníky přivítali prázdniny pod názvem „Jedeme na Karibik“.
Druhá část sportovně-kulturního setkání se konala poslední srpnový víkend v Kocuranech.
Fotbalový turnaj o pohár starosty
zahájil prosluněné sobotní dopoledne
a naši chlapci byli opět odhodláni vyhrát. Povedlo se! Potřetí a tentokrát

natrvalo získali naši fotbalisti pohár
starosty obce Kocurany. A protože každému vítězi náleží odměna, připravila si
děvčata z Lukovečka pro unavené hochy
malé „odlehčené“ vystoupení barových
tanečnic v rytmu kankánu. Po vyhodnocení a slavnostním zahájení kulturní
části odpoledne se pak naplno rozjely
hry a dětské soutěže, malování na tvář,
ukázky psovodu MsP Prievidza.
Členky folklórního souboru „KOŠOVAN“ předvedly scénku „Pálení řepovice“ a dobrou náladu podtrhla lidová
hudba Braňa Jakubiska a pěvecké skupiny „Hrabovka“.
Naše obec měla své zastoupení nejen na poli sportovním, ale i kulturním,
a to folkové sdružení „Le Monbraque“
v podání el. akustické kytary Jakuba

8

FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2011

Klub maminek
Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Úterý
44. 10. Hudební hrátky (zpívání, tančení), Výroba tamburíny
11. 10. Energie a její barvy. Host paní Vojnovská.
18. 10. Zdravý životní styl. Host pan Cimburek.
25. 10. Výroba zápisníku se sluníčkem.
Středa
12. 10. Pletení z pedigu pro děti 15.15–17.15 h (nutno se přihlásit předem), pro
dospělé 17.15–19.15 h
Pátek
14. 10. od 18 hod Výroba šperků z korálků s J. Ševčíkovou, materiál zajištěn

Ticháčka a Radima Bánovského. Jejich
vystoupení folk-rockového žánru nastartovala skvělou atmosféru, která pokračovala až do pozdních nočních hodin
zábavou při country kapele „KAŇON“.
Noc byla veselá, bujará, pro někoho
náročná. Však bylo co slavit, vydařilo
se vítězství i tolik připravované kulturní
vystoupení!
Druhý den plánovaný již v poklidném
duchu jsme se probudili za ranního
„kykyrýkání“ a svoláním na rozcvičku
a raňajky. Pro nezasvěcené uvádím, že
se navázalo na tradici z minulého roku.
Čekala nás návštěva Muzea Pravěku – „Prepoštská jaskyňa“ v Bojnicích
a projížďka na koních v jezdeckém areálu MITANI.
A co dál? Dál už jen loučení, loučení s přáteli, kteří mají stejnou potřebu
oprostit se od každodenních starostí
sportem a zábavou, poznat nové zvyky,
novou kulturu.
S.V.

Neděle
23. 10. Halloweenský projekt
Pro děti z 1.–4. třídy připravujeme v Klubu maminek dne 23. října 2011 od 9. 12:00 hod. projekt Halloween X Dušičky. Děti se zde zábavnou a hravou formou
dozví spoustu informací k dané tématice. K dispozici jim budou také některé montessori pomůcky, se kterými si budou moci vyzkoušet pracovat.
Bližší informace na e-mailové adrese: mi.nu@centrum.cz .
Ještě stále je možnost zapsat se do kroužků, které probíhají v prostorách
klubu maminek:
Pondělí od 17 hod. – Metoda dobrého startu pro děti od 5 let (pro dobrou výuku
čtení a psaní).
Lektorka: Hana Žemlová, kontakt: 739 234 004, hzehnalova@seznam.cz
Úterý od 16 hod. – Kroužek pro rodiče s dětmi s prvky montessori pedagogiky
od 1,5–4 let.
Lektorka: Lenka Pavlová, kontakt: 724 930 123, pavlova.lenka@gmail.com
Čtvrtek – Angličtina
Lektorka: Míša Nutilová, kontakt: 605 482 839, mi.nu@centrum.cz
Pátek – Angličtina
Lektorka: Katka Václavková, kontakt: 732 865 081, petr.vaclavek@volny.cz

Adopce na dálku
Koncem srpna jsme se dozvěděli, že jeden z našich indických středoškoláků
ukončil své studium. Jeho poslední dopis zveřejňujeme a v dalších týdnech budeme vybírat další potřebné dítě z programu Adopce na dálku.
Informace o novém dítěti najdete v dalším čísle Fryštáckých listů.
Moji drazí sponzorští rodiče, posílám
Vám mnoho srdečných pozdravů. Mám
se dobře a doufám, že se s Boží pomoci
daří dobře i Vám. Moji rodiče Vám posílají mnoho pozdravů a společně na Vás
vzpomínáme v našich modlitbách.
Nesložil jsem závěrečné zkoušky.
Nemám internet, abych mohl ve studiu
pokračovat. Chtěl bych začít pracovat
v blízkosti mého bydliště, blízko mého
strýce a tety. Zůstávám Vám však nadále vděčný za Vaši štědrou ﬁnanční podporu při mých studiích a nezapomenu
na Vás po zbytek svého života.
Nechť Pán požehná Vašemu dobrému zdraví a míru v duši.
S přáním všeho dobrého a díky
Arun Toyson Rodrigues.
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dokončení ze str. 1

mie věd, člen Syndikátu československých spisovatelů, redaktor časopisu
Valašsko, osobní přítel řady čelných postav naší vědy a umění, stejně jako jejich otec Josef - lidový umělec, dýmkař
a soustružnický mistr, jehož jméno a fotograﬁi najdeme na společném pomníku padlých z první světové války, zůstali
díky svému poměru k rodnému kraji,
Fryštáku i Československé republice trvale v srdcích našich obyvatel i kulturní
veřejnosti. Proto také i ulice, která vyroste v prostoru pod mateřskou školou,
dostala jméno Pekárkova.
Celý pořad moderoval a přítomné srdečně přivítal vedoucí městské
knihovny, šéf kulturní a tiskové komise
Mgr. Pavel Nášel. V průběhu programu
zazněl úryvek ze Starozlínských pověstí
(z nezapomenutelné nahrávky v podání
Mistra Lubora Tokoše). Bylo mi velkou ctí,
že jsem mohl tváří v tvář vzácným hostů
z celé vlasti nastínit pozoruhodný umělecký, vědecký, vlastenecký a lidský
odkaz i touhy básníka Karla Pekárka
a přínos bratří Pekárků našemu regionu i české a slovenské zemi, které měli
tolik rádi. Hodnoty Pekárkovy i vzácný poměr jeho bratrů k rodnému kraji

ocenil ve svém projevu také starosta
města Fryštáku Mgr. Lubomír Doležel,
který slavnostně předal dceři dr. Pekárka jmenování čestným občanem města
Fryštáku in memoriam. Dcera PhDr. Karla Pekárka paní Mgr. Jana Formanová

se upřímně vyznala z lásky k tatínkovi
a jeho dílu, s dojetím vyjádřila dík všem
příbuzným, kteří v hojném počtu přijeli
do Fryštáku, aby se poklonili památce
svých předků a poděkovala panu starostovi a všem přítomným zastupitelům
za krásné ocenění tatínkova odkazu,
který se právě před sto léty (12. září)
narodil.
Přínos doktora Pekárka pro oblast
Zlínska podtrhl také spisovatel, básník
vydavatel Podřevnicka ing. Jan Zetěk.
Přítomni aktu byli také kronikář města
Zlína a publicista profesor Bohuslav
Galásek, duchovní správce fryštácké
farnosti P. Miroslav Dibelka a další spoluobčané. S paní profesorkou Mgr. Formanovou a vzácnými hosty – potomky
bratří Pekárků z celé České republiky
i fryštáckými příbuznými – rodinou Taiblovou, Svobodovou a Sadilovou, jsme
mohli zavzpomínat také v jídelně penzionu a další den při besedě u knihovny s
redaktorkou Českého rozhlasu ve Vídni
paní Marií Woodhamsovou i při posezení s panem starostou Doleželem v restauraci Continent.
Díky vám všem, milí přátelé!
PhDr. ČESLAV ZAPLETAL,
kronikář města Fryštáku

Letní průhledy z knihovny
Byl 24. červen a my jsme na stěhovavém místě (ozřejmění níže) konečně
uskutečnili jednu dlouho připravovanou
aukci. O tom, co se v ní dražilo a kam
putoval výtěžek, se můžete dočíst v jednom zpětném pohledu. Nuže, pohlédnete-li náhodou na hodinky, zjistíte, že se
ručičky pojednou začínají otáčet opačným směrem, kukačky z nástěnných
hodin kukají ve zpětném chodu a vůbec
čas ÍTEL!
Přemýšleli jsme, jak dosáhnout toho,
aby se děti, které se školní družinou
naši knihovnu navštěvují a občerstvují
ji svou tvorbou, otázkami i vnímáním,
podílely na tom, jaké knižní tituly nabízíme. Aby se staly těmi, komu vděčíme za
rozšíření našeho fondu. A napadla nás
aukce. Děti dostanou k výběru anotace
několika knih a na ty, jež by si u nás
rády přečetly, se při dražbě pokusíme
sehnat peníze. Co se bude dražit? No
přece jejich výtvarná díla, která nám pro
ten účel věnovaly. A tak se nepřímo stanou dárci nových knih…
Nebeský pes s jazykem na vestě
sehnal mraky tak těsně, že se ohlásily
první kapky. V líné morseovce dopadaly
na to, co utváří Fryšták ulice, domy, jejich upomínky lesa, a také ty, kdo jsou
živočišným tepem našeho města lidi
a zvířata. Pak se ale déšť rozhořel
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v plné míře. Vyvstal důvod ke chmurám.
Co bude s aukcí? Promění se počasí za
tu hodinu a půl, která zbývá do začátku?
O chvíli později ovšem slunce probouzí úsměv. Louže před knihovnou se
ouží, a tak se vydáváme chystat židle.
Zanedlouho jsou na místě. S paní učitelkou Horákovou ještě na výlohu připevníme obrázky dětí, parapet přivítá
keramický obýváček a půl pátá se může
ohlásit. V mžiku je tu a brzy po ní půl
pátá a pět minut, půl pátá a deset minut, tři čtvrtě na pět. Ale… Na židlích
sedí jen čtyři lidé. Někdo, s kým budeme mít záhy co do činění, pan šmelinář, mezitím v knihovně hasí hlad a tlumí žízeň. Bude mu stát za to vyjít ven
a prokázat výjimečný obchodní talent?
Prázdno nás netěší, zkoušíme odchytávat kolemjdoucí a jedoucí. Většinou (naštěstí ne ve všech případech) však mají
naše sítě příliš velká oka…
Opět kapky. Byť jsou spíše zamyšlené a nespolečenské, přece jen nás
zahánějí dovnitř. Vstupní chodba před
knihovnou se stává tím pravým útočištěm. Přibývá návštěvníků. Pan šmelinář
rozviřuje slova. Velmi umně. Dokáží
zvláštním způsobem nahlédnout do
duše představovaných dílek. Vtahuje
nás a naše dražitelská odvaha vzrůstá.

Oči se nám třpytí, usmíváme se a každé
úspěšné završení aukčního kola odměňujeme uznalým potleskem. Venku se
zase hlásí o pozornost sluníčko, my ale
zůstáváme, a naše skupinka se dokonce rozrůstá.
V poločase, který si můžete vsadit
do předchozího odstavce, my knihovníci děkujeme paní učitelce (a jejím prostřednictvím také dětem) za úžasnou
celoroční spolupráci s ní a vůbec družinkou. Vždyť tato akce je hravým, ale
i navýsost užitečným završením našich
setkávání.
Poslední na řadě je obýváček. Drobný keramický zázrak, za který vděčíme
Anežce sedící s rodiči mezi námi. Jeho
cena se šplhá až na neuvěřitelných 350
korun!
Ze zdi mizí poslední exponáty, avšak
radosti neubývá, vždyť cíle jsme dosáhli, všechna díla našla své zájemce
a na knihy se podařilo získat lehounce
přes dva a půl tisíce, přesněji napsáno 2504 korun! Zdánlivě si odnášíme
obrázky, ale ve skutečnosti ony nás.
A za to z nitra jejich autorům i těm, kdo
mezi nás zavítali a dobré dílo podpořili,
děkujeme…
A myšlenky nám občerstvuje otázka:
Proč to za nějaký čas nezopakovat?
Dočetli jste? Pak zjišťujete, že ono
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2011

podivné šlehavé svištění
kolem vás ustává, hodinky si odkašlaly a vedou tu
pravou tikavou a kukačky
začaly pro vyluzování zvuku místo nádechu používat
výdech. Zkrátka, vše jde
správným směrem. Mezitím záležitost s aukčním
výtěžkem dospěla do dalšího kola knihy ze seznamu, ze kterého měly děti
z družinky možnost zvolit
své favority, jsme nakonec
díky výši výtěžku mohli zakoupit všechny (včetně jedné navíc!).
Koncem prázdnin se konečně usídlily v naší knihovně, a nejsou-li zrovna
u svých prvních čtenářů, čekají na ně. Je
třeba ještě dodat, že se v těchto dnech
nadějí jedné úpravy. Budou do nich
vlepeny graﬁky upomínající na dárce
děti. Autorkou těchto drobných skvostů
(jejichž půvab ostatně můžete posoudit) je fryštácká výtvarnice Markétka
Dlouhá.

Letošní 12. ročník kulturního festivalu Malý svět se naposledy uskutečnil v prostorách čajovny a přilehlého dvora. Účast byla hojná, stejně
jako hudební a divadelní program
a počasí nám přálo. Věřím, že spokojeni byli nejen organizátoři, ale hlavně
návštěvníci festivalu, kteří k nám zavítali z celé republiky i ze zahraničí.
V příjemné atmosféře jsme se rozloučili s naším stávajícím prostorem,
kde bude od nového roku působit policie ČR. Festival byl opravdu pěknou
tečkou za dvanáctiletým působením
čajovny Múzický klub ve Fryštáku.
Činnost občanského sdružení Z kola
ven, které kulturní akce pořádá, však
zdaleka nekončí. Již se připravuje
Malý svět divadel a vskutku se máte
nač těšit. Menší koncerty a jiné kulturní záměry budou probíhat v průbě-

P. S. Jestliže budete mít zájem zjistit,
které že to knižní tituly aukce přinesla,
můžete nahlédnout na stránky knihovny.
Jejich adresa je nesložitá (http://frystak.knihovna.cz). Stejně tak se z nich
dozvíte o dalších letních počinech, jež
se u nás udály. Kupř. jsme si prožili jedno svatojánské bdění, zvěděli, jak být
stromům ve městě dobrými hospodáři
a zda jimi skutečně jsme, a setkali se s
paní Marii Woodhamsovou…

P. P. S. Sáděra, zase jsme v článku
nějak opomněli dospělé čtenáře! Vězte,
že tváří v tvář a na stránkách tomu tak
není. V této souvislosti je namístě připomenout, že knihovní fond dozbrojujeme
mj. scházejícími tituly doporučené četby
pro studenty středních škol.

MALÝ SVĚT V OBRAZECH

hu celého roku v různých prostorách
v rámci Fryštáku. Aktuální program
budete moci od listopadu sledovat
na webových stránkách www.muzickyklub.zde.cz. Těšíme se na setkání
s vámi na některé z dalších akcí našeho sdružení. Za dosavadní podporu
děkujeme především městu Fryšták,
dále Zlínskému kraji a Regionu Zlínsko. Aktuální informace k festivalu
Malý svět naleznete na stránkách
www.malysvet.zde.cz, stejně jako fotograﬁe z letošního ročníku. Zde předkládáme malou ochutnávku: „Malý
svět v obrazech“.
Za o. s. Z kola ven
Hanka Šimková

Vaši knihovníci
Jan Krčma a Anna Zapletalová

Přátelská atmosféra na Malém světě
Zlínská kapela Reggay
Fryštácká formace Kašel miminka (dole)
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Spíše se za druhé modleme a svěřujme je do Boží milosti,
než abychom je kárali.
P. Ignác Stuchlý
Kronika oratoře (30.)
(školní rok 1938–39)

Nové knihy na baru

5. února ochotnický kroužek učinil zájezd do Opatovic, kde sehrál veselohru „Tři
hole“. Pohoštění bylo neobyčejné. Příští dny byly ve znamení smutku nad úmrtím Papeže Pia XI. Všichni se modlili v celém křesťanském světě za duši velkého Pastýře.
Jelikož již nastal půst, snažili se oratoriáni o prohloubení se v náboženství, pročež
byl každý den od půl páté do pěti večer katechismus, jako příprava na závody.
Také sportovní činnost byla na výši. Byly uspořádány turnaje v tabletenisu
a v šachu. Odměněni byli: Pečeňa Josef, Pules, Bardoděj Ladislav, Metela Vítek.
Měšťankáři: Fila Josef, Metela Rudolf, Švajda Rudolf a Dlabaja Rudolf.
Obecná: Ševčík František, Švajda Josef, Dlabaja František a Pečeňa L.
V šachu byli odměněni: Tomeš Josef, Metela Karel a Svinka Adolf.
Malí: Dlabaja Ladislav, Fila Josef a Kalab.
Z divadelních novinek bylo oratoriánské divadlo „Královský purpur“ aneb „Kristus neumírá“ nádherná hra z pronásledování katolíků v Mexiku.
V době postní apoštoloval pan vedoucí dobrým tiskem. Snažil se, ač churav, do
každé rodiny fryštácké uvésti týdenník „Rozsévač“ a skutečně se mu to podařilo.
Získal 600 odběratelů. Akci tuto vzala na sebe oratoř.
Jako jiná léta byly i letos obnovy jednotlivých stavů. Na ukončení obnovy jinochů
bylo sehráno „Kristus neumírá“.
Letos jsme vyšli do Emauz na hrad Lukov, kde bylo malé pobavení spojené
s občerstvením a veselé výstupy. V měsíci dubnu jsme se vypravili do naší metropole Olomouce. Zde jsme sehráli přičiněním Katolické akce veselohru „Tři hole“ místo
plánovaného dramatu „Kristus neumírá“.
Představení bylo odpoledne a večer jsme pobavili touže veselohrou řepčinské
kandidátky učitelství a jejich představené. Divadlo „Kristus neumírá“ jsme hráli
opět v našem blízkém Lukově a na Slovácku v Polešovicích, kde hra byla dvakrát
opakována. Milé bylo pohoštění u pana faráře P. Martina Horkého z Polešovic. Cestou jsme se stavili na Velehradě, kde jsme si prohlédli všechny památky.
Sezonu jsme zakončili katechismovými závody. Sportovní sezona byla ukončena
turnajem v házené o pohár P. Lepaříka. Tento turnaj však nebyl dokončen. Částečně
byl omezen policejně a ostatní dokonala ohromná bouře. Naši sportovci se vyznačili
v Holešově v zápase s dorostem. Zvítězili 4 : 2.
Na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. 8. byl zápas v Holešově. Začátkem července
pořádala oratoř I. veřejné duchovní cvičení pro mládež opouštějící školu. Kázal. P.
Antonín Dvořák.

Guido Quarzo – Don Bosco mi
ukazoval cestu: inspirován vlastním
životopisem Dona Boska (česky Můj
život pro mladé) sepsal italský spisovatel Guido Quarzo „vlastní“ životopis
prvního nástupce zakladatele salesiánů. Nejde zcela o ﬁkci, autor vychází
z životopisných pamětí hlavního salesiánského kronikáře G. B. Lemoyna,
z historických studí a ze salesiánských archivů. Michal Rua byl mezi
prvními chlapci, kteří se stali nejbližšími spolupracovníky Dona Boska,
asistenty mladých a jeho nepostradatelnými pomocníky.
Ivan Klíma – Jak daleko je slunce:
Poetická pohádková vyprávění, která reagují na zvědavé dětské otázky
o světě a jeho smyslu. Dětská proč
se proměňují v poetické texty, které
poutavě i hravě pronikají do tajemných zákoutí lidské existence. Některé příběhy se po malých krůčcích
dobírají témat, o kterých pojednávají
první stránky Bible. Autor je výsostný
vypravěč, který přístupným jazykem
vysvětluje původ světla, cenu vzduchu, ale i důležitost přátelství a úcty
k druhému člověku a k přírodě kolem
nás. Kniha slouží k předčítání dětem.
Prostřednictvím nádherných ilustrací
Hany Pavlátové je vhodná pro četbu
před spaním nebo pro listování a povídání s dětmi.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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STAŘÍČKOVA POUŤ 2011
Tentokrát už třetí zářijovou neděli se uskutečnil 5. ročník Staříčkovy
pouti. Akce se konala v prostorách
parčíku u busty P. Ignáce Stuchlého,
na farním dvoře a v nově otevřeném
Muzeu P. Ignáce Stuchlého na fryštácké faře.
Hned úvodem nutno dodat, že i letos
se „Staříček“ postaral o nádherné počasí a díky tomu se mohla nedělní poutní mše konat venku před kostelem.
O hudební doprovod se tentokrát při
mši svaté postarala fryštácká schola
i s kapelou.
Po skončení mše svaté následoval
průvod na hřbitov, kde se u „Staříčkova“ hrobu konala krátká pobožnost
a (spolubratři) salesiáni položili ke hrobu svého zakladatele kytici. Po návratu
ke kostelu bylo vysvěceno nově otevřené Muzeum P. Ignáce Stuchlého. Slavnostního aktu vysvěcení se ujal salesián P. Jan Ihnát.
Odpolední program zahájila známá
zlínská folková skupina BPT a to byla

trefa do černého a písničky se všem
líbily. No a pak už se představila osmička soutěžících ve fryštácké verzi známé
soutěže – Talentmánie – aneb Fryšták
má talent.
Ani tentokrát nechybělo bohaté občerstvení, skákací stan pro děti a další
atrakce.
O tom, že další ročník „Staříčkovy
pouti“ se i tentokrát vydařil není pochyb
– během odpoledne se na farním dvoře
vystřídaly nejméně tři stovky spokojených Fryštačanů.

Závěrem bych rád poděkoval všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci a také Zastupitelstvu města Fryštáku
za záštitu nad touto povedenou akcí.
Velké poděkování patří také sponzoru panu Robertu Šteffkovi a společnosti Chocostar za bezplatné poskytnutí
skákacího hradu, ve kterém si všechny
příchozí děti v průběhu odpoledne pořádně zařádily….
Nezbývá než pozvat i Vás – přijďte
se za rok podívat na farní dvůr. Budeme
se na Vás těšit.
-pn-

POZVÁNKA
Hroznolhotský ochotnický spolek
HROZEN Vás zve
v pátek 4. 11. 2011 v 19.00
do kinosálu ve Fryštáku
na etýdu :

„TAKOVÁ
LÉČIVÁ ROMANCE“
Komedie, která vám úplně vážně
nabízí tip na oslavu rodinného výročí.
Kdo se poznáte, vězte, že je to proto,
že jakákoliv podobnost s vámi
a s vašim životem
je zcela čistě záměrná !!!
- scénář: Jitka Pavlicová
- hrají: ochotníci z Hroznové Lhoty
(Jiří Falešník, Jitka a František Pavlicovi, Andrea Vajdíková, Eva Kubišová,
Jarka Petruchová, Veronika Petruchová, Václav Petrucha, Marie Pavlicová)
- kulisy, inspice: Jan Kubiš, Petr
Vajdík
Akce se koná ve spolupráci
s městem Fryštákem.
Vstupné dobrovolné.
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CYKLISTA JE ŘIDIČ
A KOLO JE DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
Na kole se může stát mnoho úrazů,
poranění od lehkých odřenin přes zlomeniny(uzavřené,otevřené) až po poranění lebky/hlavy.
Prevence úrazu na kole:
1. účast silničního provozu na kole
až od 10 let věku,
2. bezpečná znalost pravidel silničního provozu, protože cyklista je řidič
a kolo je dopravním prostředkem,
3. používat ochrannou helmu,
4. dostatečné označení cyklisty
(musí být vidět a to hlavně v noci),
5. kolo musí být ve výborném technickém stavu,
6. při jízdě věnovat velkou pozornost řízení a provozu kolem nás,
7. dobře řídit/ovládat kolo.
Zlomeniny: jsou jedním z nejčastějších a na rozdíl od poranění hlavy
patří k těm méně život ohrožujícím zraněním.
1. uzavřené – není porušena integrita kůže, kost nevyčnívá skrze kůži
Příznaky: edém (otok), zamodrání,
bolestivost, citlivost
PP: znehybníme končetinu, dáme
do improvizované dlahy a provedeme
transport k lékaři/zavoláme RZS
2. otevřené – je porušena integrita
kůže, kost vyčnívá skrze kůži
Příznaky: vyčnívající kost, protržená
kůže, zamodrání, otok, bolest
PP: znehybníme končetinu, dáme
do improvizované dlahy, provedeme
transport k lékaři/zavoláme RZS
NIKDY! nevracíme kost zpět, nedotýkáme se jí, nevkládáme vatové
smotky – riziko pozdějších komplikací
(infekce).
Improvizovaná dlaha:
Obecně se končetina ﬁxuje do poloviny sousedních kostí – pro tento případ musí dlaha sahat do poloviny stehna a pořádně ﬁxovat kotník. Jako dlahu
používáme, pokud nemáme originální
vystlanou a měkkou, cokoliv co je po
ruce… Improvizované dlahy přikládejte
přes oblečení a dobře je vypodložte
– hl. kolem kloubů, a to z obou stran
(nad i pod). k upevnění použijte šátky,
části oblečení…
(Fixace zlomeniny bérce: spojen
kloub kotníku a kyčle. Dlahu musíte
uvázat: V případě potřeby vypodložte
patu).
kotník: šátkem, kravatou začnete
na chodidle, pokračujete křížem přes
nárt, uvážete kolem kotníku – tzv. osmička nad kotníkem nad kolenem popřípadě na dalších místech.
Nikola Dorazínová
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Klobouky a pistole s sebou!!!
(Hovězí farmářský trh ve Fryštáku 22.10. od 7 hodin)
Pochutnali jste si na jehněčím? Chovali se k vám prodejci uctivě? A co říkáte
na ceny? Jsou domácí a čerstvé potraviny opravdu tak drahé? Pobavil vás ovčák
se svými psy?
Pomalu se probouzíme z euforie sobotního trhu. Na jedné straně nás kontaktují nadšení farmáři, na druhé straně pozorně nasloucháme připomínkám
a reakcím návštěvníků. Zatím jsme zaznamenali jen několik drobných nedostatků, které se pokusíme do příštího termínu napravit. V organizátorském kalupu
jsme si ani nevšimli, kde byla umístěna studie budoucího náměstí. Tentokrát
bychom jí chtěli věnovat mnohem více pozornosti.
Více stánků více zboží
Již dnes máme více než polovinu kapacity stánků obsazenou. Sortiment zásadně rozšíříme, neboť několik farem, které se prvního termínu nemohly zúčastnit, již potvrdily účast. Počet prodejců posílíme tak, aby se nemohlo stát, že už
v 10 hodin jsou některé potraviny vyprodané.
Naše kolty míří proklatě vysoko
Jak jsme již avizovali, 22. 10. se bude doprovodný program točit kolem skotu
a k tomu neodmyslitelně patří Country, Western a atmosféra Divokého západu.
Kdo si přijede nakoupit na koni, dostane pivo zdarma. Pro děti přichystáme ukázky kutí koní a projížďky na poníkovi a snad i konečně v bryčce. Řemeslné dílny
zaměříme spíše na opracování kůže a železa.
Na náměstí to bude bučet
Co se týká občerstvení, tentokrát si bříška připravte na hovězí speciality.
Skotu se na valašských pláních prohání víc než dost. Budeme se však opět snažit zajistit i dostatek jehněčího.
Díky vám máme vyrovnaný rozpočet
Chtěli bychom poděkovat ﬁrmě Z Studio za tisk propagačních materiálů, městu Fryštáku za technickou podporu a grant v hodnotě 5 000 Kč, Radkovi Minaříkovi, Jiřímu Haferníkovi, Pepovi Nášelovi, Miroslavu Caisovi, obcím Lukoveček,
Pozlovice a Hostětín za zapůjčení stanů, zahrádkářům v Lukovečku za levné moštování, DISu za zapůjčení stolů, fryštáckým neziskovým organizacím Věneček,
Vlaštovky, Rozruch a Skautky Fryšták, městské knihovně za účast na spolupráci
a SDH Fryšták za organizaci parkování, ZDV Fryšták za zapůjčení techniky, Honzovi Pokornému a Lojzovi Langrovi za neutuchající pomoc při přípravě.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2011

rii Střelci zcela dominoval náš Vojta Šimek, protože kromě vítězství v hlavním
závodě ovládl kategorii Střelců i v následném Dual slalomu o Pohár starosty
Fryštáku. Dualka se taky povedla, měla
svou atmosféru a divákům se musela
líbit. Předat ceny přišel i fryštacký starosta s manželkou, vydatně nám taky
pomáhala pětice fryštackých hasičů.
Povedený závod po všech stránkách
jsme pak večer náležitě oslavili.
Děkujeme všem za pomoc a podporu.

-Zd-, foto Laštůvka
Přehled výsledků našich jezdců:
Muži:

Emseko Bikerally Trnava
„Naše“ Emseko Bikerally je za námi.
Ve SKI areálu Trnava se jelo o další
body v seriálu Z-studio Wood Bike Series 2011 ve sjezdu horských kol. Opět
nám přálo počásko, slunce pálilo, tratě vyježděné, prášilo se za kočárem…
Snad se to vše povedlo a všichni odjížděli spokojeni. Nás všechny z pořádajícího SBT Fryšták může těšit, že se
u nás sešlo dokonce více jezdců, než na
úvodním podniku seriálu. 118. A to je
asi to nejlepší ohodnocení snažení nás
všech. Závod se jel podle osvědčeného loňského schématu na pět RZ plus

Dual slalom na sjezdovce. Zajímavým
nápadem bylo umístění digitálního měřiče rychlosti, který v cílovém prostoru
zobrazoval rychlost právě projíždějícího
jezdce. Top Speed 46km/h zaznamenali Michal Červenka a Zdeněk Bělák.
Z jezdců pořádajícího Speedbike teamu Fryšták se nejvíce dařilo Martinu
Kolajíkovi, který ovládl kategorii pevných
rámu a v celkové klasiﬁkaci obsadil 2.
místo, Libor Baďura zvítězil v kategorii
Gentlemen nad 35 let. Lukáš Nášel
obsadil 3. místo v pevných rámech bez
zadního odpružení. V nejmladší katego-

9. Sovička Petr
12. Bělák Zdeněk
19. Baďura Libor
Hardtail: 1. Kolajík Martin
3. Nášel Lukáš
5. Suchý Michal
14. Krajča Lukáš
Junioři:
4. Krybus Daniel
13. Frnka Tomáš
16. Baďura Jirka
21. Matula Dominik
25. Ovesný Rosťa
27. Minařík David
Střelci:
1. Šimek Vojtěch
8. Gajdošík Domin.
14. Cais Erik
15. Podešva Jarosl.
Gentl. 35: 1. Baďura Libor

6:00,0
6:02,1
6:20,8
5:44,7
5:54,6
6:11,0
6:39,8
5:58,8
6:11,7
6:12,3
6:20,1
6:32,8
6:38,4
6:04,3
6:45,9
7:44,2
7:49,4
6:20,8

náš závodník, který přiběhl na vrchol na skvělém sedmém
Rakousky Dolomitenmann je nejextrémnějším štafetomístě ze 120 běžců. Začal jsem velmi zvolna, spousta slavvým závodem Evropy. Je označován jako neoﬁciální mistrovných běžců jako třeba český triatlonista Filip Ospalý začátek
ství světa a je organizován již od roku 1988 v městečku
závodu přehnala a na vrchol sotva došli. V průběhu závodu
Lienz ve východním Tyrolsku. Každý tým je složen z běžce,
jsem neustále zrychloval, běželo se mi výborně, předběhl
paraglidisty, kajakáře a cyklisty. Trať pro každého z nich je obrovskou výzvou, se kterou
jsem i závodníky z Keni
nebo favorizovaného běžce
se jinde nesetkají. Na start
Red Bull týmu. Týden před
se také poprvé ve svém
životě postavil sportovec
závodem jsem vyhrál mistrovství republiky v orienz Fryštáku Tomáš Dlabaja.
V týmu nahradil Martina
tačním běhu i Český pohár
v náročném kopcovitém záBajčičáka,
slovenského
vodě, věděl jsem, že mám
reprezentanta v běhu na
formu. Jenže Dolomitenlyžích. Běh je první disciplímann je tak náročný, že si
nou Dolomitenmanna, trať
měří „jen“ 12 km, ale má
nemůžete být dopředu jistí
převýšení 2000 výškových
výsledkem. Poslední půl kimetrů. Navíc první tři kilolometr se dokonce lezl po
čtyřech v kamenném poli.
metry jsou zcela po rovině,
Z vrcholků hor pak letěl
startuje se totiž před lidmi
dolů slovenský paraglidista
na náměstí a běží se do
Zdeno Vacke, který předal
hor. Cíl závodu je vysoko
Tomáš Dlabaja vyhrál Dolomitenmanna! českému
ve skalách přístupných jen
olympionikovi
a vodnímu slalomáři Ondřepro vrtulník, po závodě pak
běžci musejí hodinu a půl pěšky k nejbližší silnici. „Rozbíhat
ji Raabovi. Nejlepším výkonem mezi všemi cyklisty se pak
zaskvěl Kristián Hynek, který dojel do cíle na prvním místě
závod byla velká zodpovědnost“, svěřuje se Tomáš Dlabaja.
Ještě nikdy v historii žádný běžec nevzdal, přestože došli do
a štafeta tak mohla oslavovat zasloužené vítězství.
cíle zranění či totálně vyčerpaní. „Bál jsem se, že budu první
Reportáž z tohoto neobyčejného závodu najdete také na
stránkách ČT v archívu vysílání.
v historii, že to třeba nezvládnu“, povídá už s úsměvem v cíli
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V měsíci ŘÍJNU 2011 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Marie Görigová
Josef Hečko
Anna Jadrníčková
Zdeněk Janda
František Jurčík
Josef Konečný
Zdeněk Lunda
Kristína Marušáková
Václav Mlčák
Vlastimila Odstrčilová
Marie Pápaiová
Bohumila Plišťáková
Ladislav Tylek
Jarmila Vitásková
Vladimír Vyskup

Blahopřejeme!

FRYŠTÁČTÍ TURISTÉ V KRKONOŠÍCH
Ve dnech 8.–11. září pořádali fryštáčtí turisté čtyřdenní putovaní po Krkonoších
– Harrachově. Také tentokrát se této vysokohorské turistiky zúčastnilo několik členu
klubu důchodců. Ve čtvrtek ráno jsme nasedli do autobusu a uháněli směr Krkonoše. I když nám tento den počasí nijak nepřálo, nikoho to neodradilo, abychom si
v Harrachově prohlédli místní sklárnu, minipivovar a muzeum skla. Druhý den se
už počasí umoudřilo, tak jsme se vydali Krakonošovou stezkou na Čertovu pláň,
Ručičky a na chatu Dvořačky, kde se všichni posilnili dobrým obědem, aby se mohlo
pokračovat v další cestě k boudě Švadlenka, přes Hoření domky, Studenov až do
cíle Harrachova-Rýžoviště. Třetí den se vyjelo lanovkou na Čertovu horu 1022 m
a odtud po značce do Rokytnice nad Jizerou a opět lanovkou, ale tentokrát na
Hoření domky a potom po značce do Harrachova-Rýžoviště. Poslední den našeho
putování po horách jsme si nemohli nechat ujit perlu Harrachova – Mumlavské
vodopády. Po obědě už nezbývalo nic jiného, než se vydat spokojeni a s pěknými
zážitky na dlouhou cestu zpět do Fryštáku.
M.J.

Zájezd klubu důchodců
Ve středu 24. srpna se klub důchodců vydal na jednodenni zájezd do oblasti Boskovicka. Cílem první zastávky
byla prohlídka nejkrásnějších jeskyní
Moravského krasu Sloupsko-šošůvských jeskyní, kde nás provázela sympatická mladá průvodkyně. Předem nás
upozornila, že se zde pohybuje teplota
jen kolem 7°C, takže v tom parnem dni
to bylo velmi příjemné ochlazení. Další
zastávkou bylo arboretum Šmelcovna,
kde je na ploše 7 ha vysazeno na 2000
rostlin. Součástí je i zahrada doplněná
o technické památky i malý zookoutek.
Odtud jsme autobusem přejeli do Boskovic. Po prohlídce historického centra
města včetně Židovského města jsme
vydatně poobědvali, abychom byli cíli
na prohlídku empírového zámečku, včetne zahrad. Je to jeden z velmi pěkných
zámků na Moravě. Nezapomněli jsme
se ani stavit do zahradnictví Lebis, kde
byla možnost zakoupeni různých květin
a rostlin, čehož mnozí z nás využili.
A potom nezbývalo nic jiného, než
nasednout do autobusu a ubírat se po
pěkně stráveném a slunném dni k domovu.
M.J.
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Dozvuky léta
V pondělí 12. září po dvouměsíční prázdninové odmlce, začal opět „fungovat“
náš klub důchodců. Již tradičně padla volba na opékání špekáčků. Díky DISu, který
nám propůjčil své venkovní prostory s veškerým zázemím, se brzy rozhořel ohýnek.
A že nám přálo i počasí, tak k dobré pohodě nic nescházelo. Nejen že se opékalo,
také se i „mlelo“. Vždyť jsme si již tak „dlouho“ nepovykládali. Škoda jen, že nemáme ve svých řadách „tahouny“, kteří by začali s písničkou. Vždyť ta k ohníčku
a přátelskému posezení také patří. Tak snad se to podaří už příště.
Anna Bačůvková, foto: Marie Jedličková
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2011

Motokáristé
Motokáristé
bilancují
bilancují

Zbyněk Sedlář (33) v zápalu boje
- Trebatice (SK) – vlevo
Ondřej Januška, 1. místo-Vysoké Mýto
(CZ) – nahoře

Ondřej Januška (26), příprava před
startem – Vysoké Mýto(CZ) – vpravo
Zbyněk Sedlář, 1. místo
– Trebatice(SK) – dole

Ve velké většině motoristických sportů už pomalu vrcholí
sezóna, a to se týká i závodníků motokárového týmu ve Fryštáku. V celé šňůře závodů nás hoši reprezentovali opravdu na
jedničku. Letos přešel Zbyněk Sedlář do kategorie veterán
a musel si zvykat na jiné soupeře a taktiku. Téměř z každého
závodu dovezli kluci věnec, nebo pohár. I v kategorii junior,
kde startuje Ondra Januška, se neuvěřitelně šroubují výkony

jezdců i motorů a často rozhodují zlomky vteřiny. Slovensko,
Rakousko, Čechy, tam přepravujeme techniku a hájíme barvy
města Fryštáku. Všechny podrobnosti, videa a foto najdete
na www.moravsky pohar.cz.
Velký dík patří městu Fryšták, JANUŠKA KOMPRESORY,
NÁŘADÍ HANÁK, OBAL PRINT. Bez jejich podpory bychom těžko dosahovali takových úspěchů.

DNY ZDRAVÍ FRYŠTÁK
NABÍDKA
Dovoluji si Vám, ve spolupráci s Městským úřadem
Fryšták, představit nabídku programů zaměřených na screening civilizačních rizikových faktorů (Metabolický syndrom),
poradenství ve výživě, snižování nadváhy, odvykání kouření,
léčbu a prevenci bolesti zad. Nespoléhejte jen na stát, lékaře a zdravotní pojišťovny a vezměte svůj život a zdraví do
svých rukou.

PROGRAM
• Klub seniorů Fryšták – 17. 10. 2011 v 17:00 h
Přednáška „Stárnout v pohodě a ve zdraví“
• Klub maminek Fryšták – 18. 10. 2011 v 9:00 h
Přednáška „Zdravý životní styl a rodina“
• „Den zdraví“ Kino Fryšták 31. 10. 2011 v 13 – 20 h
Screening civilizačních rizikových faktorů
Kurz snižování nadváhy 1. 11. – 13. 12. 2011
podrobnosti a přihlášky na jczdraví@seznam.cz nebo DZ.
Cvičení SM systém 1. 11. – 13. 12.2011
podrobnosti a přihlášky na jczdraví@seznam.cz nebo DZ

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
Domácí zdravotní péče • Poradna podpory zdraví • Jan Cimburek
Hřbitovní 482, 763 15 Slušovice, Tel: 739 144 270, E-mail: jczdravi@seznam.cz, www.jczdravi.cz
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FRYŠTÁCKÝ PRAPOR VLAJE V PAMÍRU
Expedice Peak Lenin se plánovala již
přes rok, ale občanská válka mezi Uzbekistánem a Kyrgyzstánem v polovině
roku 2010 nám zabránila se bezpečně
dostat z letiště k úpatí samotných hor
Pamíru, kde mělo vše započat.
V tomto období jsme plánovali
německo-českou expedici
ve čtyrech, ale okolnosti
se během roku měnily. Na
konci organizační poutě jsme mohli 1. srpna
2011 započat cestu, ale
už jen ve dvou. Jeden Němec a jeden Fryštačan.
Dobrý den vážení spoluobčané, jmenuji se Jiří
Grygera a jsem to já, kdo měl
tu možnost následovat tento tým
do Kyrgyzstánu. Mým partnerem mi byl
horolezec Marcel Wolke. Celý ten dlouhý rok jsme se nejen organizačně, ale
i fyzicky poctivě připravovali na Expedici
Peak Lenin 2011, která nás měla dovést
do 7134 m.n.m.. Peak Lenin je druhou

nejvyšší horou Pamíru a leží na hranici
mezi Tádžigistánem a Kyrgyzstánem. Původní název hory byl Mount Kaufmann.
Místo bylo objeveno v roce 1871.
Odlétali jsme společně ze Stuttgartu,
Německa, kde jsme měli ještě
týdenní, předodletovou přípravu a poslední dolaďovací možnosti. I když jsem
se snažil spoléhat jen
sám na sebe, neobešel
jsem se bez pomoci,
které si mi dostávalo
od mé partnerky Crystal De La Paz. Samotný přesun z Londýna do
hlavního města Kyrgyzstánu Bishkek pak trval 7,5
hodin. Časový rozdíl mezi KRG
a ČR činil 4 hodiny. Z Bishkeku jsme ještě přeletěli do Osh, druhého největšího
města. Odtud nás auto odváželo sedmihodinovou jízdou k úpatí monstrózních
hor Pamíru. Do místa jménem AchikTask (3600 m.n.m.), což byl náš základní

tábor a útočiště pro následující měsíc.
Expedici jsme s Marcelem plánovali tak,
aby v našem měsíčním, časovém rozsahu nesršel stres a my tak měli spoustu
času na aklimatizační výstupy a aklimatizaci samotnou. Aklimatizace je extrémně
důležita věc, kterou nelze ošidit. Potkali
jsme za tu dobu spoustu expedic (především z Ruska), které musely vzdávat
výstup právě kvůli unáhlenosti, netrpělivosti a následných zdravotních komplikacích. Jenomže nadmořská výška kolikrát
zatočí i se zkušeným horolezcem, což se
stalo i našemu týmu. Marcel onemocněl
a musel bezprostředně do nižší. Toho
se mu samozřejmě v zakladním táboře,
kde bylo 3600 m.n.m. nedostalo a tak
přistoupil k tomu, aby byl přepraven zpět
do Osh. Znamenalo to obrovskou ztrátu
času a samozřejmě nebylo příjemné se
rozdělit. Nicméně doufat v úspěšný výstup na Peak Lenina ode mě vyžadovalo
postupně vynosit potraviny a stany do
vyšších kempů. Mezi základním táborem
a vrcholem plánujeme čtyři kempy (4800,
5300, 6100, a 6700 m.n.m.). Jedná se
o trasu po severozápadním hřbetě Peak
Lenina. Na samotných 7134 m.n.m lze
vyšlapat pak dalšími cestami, jako je Lipkinsova skála a tzv. North Face, což je
drsná Severní stěna.
Pro vynesení věcí a potravin ze základního tábora do kempu 1 jsem využil
místní pomoci. Kyrgyzstánci mi nabídli
odvoz na koních a oslech. Za kilogram
zavazadla jsme se domluvili na US$ 3.
Komunikovali jsme rusky. Cesta vedla po
pevném kamenitém terénu. Ale v kempu 1 veškerá pomoc končila. Od 4800
m.n.m. pokračuji pouze s mačkama a cepínem. O čtyři dny později se Marcel vrací zpět do hor. Máme všechny potřebné
potraviny a jeden stan v kempu 2. Vypadá, že je zdravotně schopný pokračovat
v expedici.
Na další pokračování se s vámi budu
těšit v příštím čísle.
S přátelským pozdravem
Jirka Grygera

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219

placená inzerce

ZDARMA

Autovrakoviště Třebětice
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Vážení
Vážení majitelé
majitelé historických
historických vozidel.
vozidel.
Pokud máte doma auto
či moto veterána vyrobeného
do roku 1970 a máte zájem
se podělit o své zkušenosti,
znalosti a zážitky
s ostatními veteránisty
ve Fryštáku a okolí
připojte se k nám.
Skupina nadšenců
plánuje založení
veterán klubu
ve Fryštáku.
Pokud vás tato
nabídka zaujala
napište
na e-mail :
veteranfrystak@seznam.cz,
nebo volejte
na číslo 723 629 313.
placená inzerce

Jedná se o extrémní turistiku se psem, při které
jsou překonávány velké vzdálenosti v předem
určeném časovém limitu. Dogtrekking je otevřený
účastníkům všech věkových skupin.
Pro účast je nutný tým člověk + pes, plemeno
psa nerozhoduje.
Sedmý ročník Fryštáckého dogtrekkingu
se uskuteční v kempu Patriot na Držkové.
Akce se koná 6. - 9. 10. 2011,
více informací najdete na strankách
frystak.tombru.com
Bude závěrečnou akcí
sezóny 2011, zde proběhne
celkové vyhlášení vítězů
Mistroství České republiky
v dogtrekkingu .

ZAJIŠTĚNÍ VAŠICH FINANCÍ
A VAŠIM DĚTEM
LEPŠÍ BUDOUCNOST
Naše společnost má pro Vás ideální příležitost:
• NÁKUP zlata, stříbra, platiny a mincí s certifikátem pravosti (www.nakupzlato.cz?pin=cz00364ZL)
• Osobní spořící účet u celosvětové a renomované
společnosti
• Široká nabídka investičních možností
• Stali jste se vy nebo vaši přátelé účastníkem dopravní nehody, kterou jste nezavinili? Prověřím Vám
bezplatně možnost získání odškodného nejen Vám
(pokud nejste viníkem), ale i Vašim blízkým !!!
Kontakt:
739 263 108, e-mail: miko.finod@seznam.cz

SERVIS
MOBILNÍCH TELEFONŮ
Výhody:
• Servis všech značek
• Svozy mobilních telefonů zdarma
• Cenově dostupné opravy MT
• Profesionální konzultace
• Špičkové vybavení servisu
• Na trhu od roku 1993.
Mobil: +420 603 233 411
Web: www.mrs-zlin.cz
E-mail: servis@mrs-zlin.cz

placená inzerce
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vystoupí
s novým programem
mem

sál KD ZDV Fryšták
ák

19. 10. v 18 hodin

Vstupenky v předprodeji v Tipsportu na náměstí Míru.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006
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opět u nás...

