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Komunální volby Fryšták 2014
počet mandátů v 17členném zastupitelstvu
KDU-ČSL (32,08%)
Mgr. Lubomír Doležel
Mgr. Pavel Nášel
Ing. Karel Zlámalík
Libor Hanák
Ing. Jan Košák
Ing. Pavel Osoha

počet hlasů
906
565
450
422
415
403

NEZÁVISLÍ (20,21%)
Mgr. Libor Sovadina
Ing. Stanislav Velikovský CsC.
Mgr. Marcela Klapilová
Ing. Tomáš Černý

582
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SPORTOVCI (14,86%)
Mgr. Petr Pagáč
Ing. Pavel Gálík

420
353

ČSSD (11,40 %)
PhDr. Česlav Zapletal
Libor Mikl

330
260

ODS (8,24%)
Mgr. Sylva Knedlová

309

TOP 09 (6,95)
Pavel Ševčík

217

KSČM (6,26%)
Petr Bezděčík

233
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Neuvěřitelných 60. let už trvá přátelství mezi městem Fryšták a slovenskou obcí Muráň. Přátelství, které
nese pečeť několika generací a stále
přetrvává. Důkazem toho jsou také
Družební dny Fryšták – Muráň 2014,
které proběhly od 26. do 28. září.
Dvacítka našich slovenských přátel měla připravený bohatý doprovodný program – mj. návštěvu vizovických
skláren, exkurzi ve ﬁrmě Rudolf Jelínek, svatohubertskou mši svatou ve
fryštáckém kostele a prohlídku muzea historických vozidel pana Aloise
Samohýla. (Více v článku uvnitř čísla).

Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 22/2014/VI ze dne 15. 9. 2014 (Výběr)
• RMF schvaluje udělení peněžitých
darů členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Fryšták ve smyslu přílohy
č. 1 tohoto zápisu a souhlasí s možností vyplacení těchto odměn v hotovosti
z pokladny města Fryštáku.
• RMF neschvaluje připojení města
Fryšták k výzvě zastupitelům Zlínského
kraje ohledně situace ve vodárenství
v regionu Zlínska a společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., a to z důvodu, že jde o deklaratorní záležitost,
přičemž město Fryšták vzniklou situaci
konkrétně dlouhodobě řeší způsobem,
který dostatečně dokresluje stanovisko
města k situaci ve společnosti Vodovody a kanaliazce Zlín, a. s.
• RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při Radě města Fryštáku
ve věci navrhované směny pozemků ze
strany Ing. J. Surého, Fryšták, a ukládá
Ing. M. Kasalovi zajistit projednání této
žádosti v rámci ustavení nového zastupitelstva města.
• RMF doporučuje ZMF schválit podání
žádosti na bezúplatné nabytí nemovitosti – pozemku p. č. 825 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 251
m², zapsaném na listu vlastnictví č.
60000, pro katastrální území Fryšták,
obec Fryšták, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín,
z vlastnictví ČR-ÚZSVM, do vlastnictví
města Fryšták, a pověřit starostu podáním této žádosti.
• RMF doporučuje ZMF schválit podání
žádosti na bezúplatné nabytí nemovitosti – pozemku p. č. 618/42 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
279 m², zapsaném na listu vlastnictví
č. 60000, pro katastrální území Dolní
Ves, obec Fryšták, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM,
do vlastnictví města Fryšták, a pověřit
starostu podáním této žádosti.
• RMF bere na vědomí vyjádření Stavební komise při Radě města Fryštáku
ke směně pozemků ve vlastnictví manželů Mgr. A. a Mgr. M. Mlčochových, Zlín
a ukládá Ing. M. Kasalovi zorganizovat
jednání s majiteli pozemků lokality č.
25 ve věci možnosti zastavitelnosti této
lokality v souladu s platným Územním
plánem města Fryštáku (za účasti pořizovatele, zpracovatele územního plánu
a zástupce voleného orgánu města).
• RMF bere na vědomí žádost ředitelky
Mateřské školy Fryšták, o udělení souhlasu zřizovatele k pronájmu a výpůjčce
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prostor a ukládá jí doplnění žádosti.
• RMF bere na vědomí žádost ředitele
Základní školy Fryšták, o udělení souhlasu zřizovatele k pronájmu a výpůjčce
prostor v budově ZŠ Fryšták a ukládá
mu doplnění této žádosti.
• RMF souhlasí se stavbou vodovodní
přípojky ke stavbě RD, čp. 153, umístěné na poz. p. č. 888, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, vybudované na části městského pozemku p. č. 937/1 – ostatní
plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, pro
stavebníky manžele Mgr. J. a P. Gajdošíkovy, Fryšták, podle projektové dokumentace zpracované v červnu 2014,
a pov. starostu podpisem souhlasu.
• RMF bere na vědomí aktualizovaný
seznam investičních akcí pro rok 2014
a doporučuje ZMF schválit změny v investiční činnosti města v roce 2014.
• RMF schvaluje pořízení nové SIM karty ( mob.606 094 707) s tarifem Vario
Proﬁl Voice od společnosti O2 Czech Republic, a. s., pro Základní školu Fryšták,
s tím, že faktury budou vystaveny a hrazeny Základní školou Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí se stavbou vodovodní přípojky ke stavbě RD, čp. 113,
umístěné na pozemku p. č. 288/2, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, vybudované na části městského pozemku p. č.
283 – ostatní plocha, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, pro stavebníka M. Julinovou,
Vítová podle projektové dokumentace
a pověřuje starostu podpisem souhlasu.
• RMF bere na vědomí informaci o stavu a následně i nejnutnějších opravách
objektu č. p. 16 na ulici P. I. Stuchlého,
Fryšták, a ukládá Ing. P. Dohnalovi neprodleně zajistit varianty řešení vzniklé
situace včetně cenové kalkulace těchto
variant.
• RMF jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
na zajištění zakázek malého rozsahu
v objemu nad 200 tis. Kč do 500 tis.
Kč bez DPH, pro realizaci zakázek malého rozsahu v době od 15. září 2014
do 31. 12. 2014 ve složení (jedna společná komise): předseda: Ing. P. Dohnal, Fryšták; náhradník: Ing. M. Jašek,
Želechovice nad Dřevnicí; člen: Ing. M.
Kasala, Fryšták; náhradník: Ing. V. Doleželová, Fryšták;
člen: Ing. J. Košák, Fryšták; náhradník:
Ing. arch. J. Kudělka, Zlín.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu při Radě města Fryštáku č. 3/14
ze dne 3. 9. 2014 bez připomínek.

• RMF na základě doporučení ZMF
schvaluje bezplatné zveřejnění materiálů volebních
subjektů kandidujících ve Fryštáku v rozsahu 1 stránky A4 (černobílé provedení)
ve Fryštáckých listech č. 10/2014 dle
vylosovaného pořadí.
• RMF svěřuje na základě předávacího
protokolu do výlučného užití osobní automobil VW Transporter (číslo karoserie
WV2ZZZ70Z3H140928,
organizační
složce města Fryštáku – Jednotce sboru dobrovolných hasičů Fryšták s tím, že
evidence a provozní náklady jsou zajišťovány městem Fryšták.
• RMF schvaluje Přihlášku ke skupinové pojistné smlouvě ALLIANZ Autoﬂotily
č. (898255573) u Allianz pojišťovny, a.
s., Praha, a to na dobu neurčitou s účinností od 15. 9. 2014 a pověřuje starostu podpisem těchto přihlášek.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 23/2014/VI ze dne 24. 9. 2014
(Výběr)
• RMF při výkonu funkce zřizovatele
v souladu s ust. čl. č. VI bod č. 17 Zřizovací listiny Základní školy Fryšták,
p. o., uděluje souhlas ZŠ Fryšták, p. o.,
k uzavření smluv o výpůjčce s těmito
subjekty:
a.a) Dětským folklórním souborem
Fryštáček na výpůjčku prostor tělocvičny a šatny pro nácvik dětského folklorního souboru;
a.b) Mgr. M. Sovadinovou na výpůjčku
prostor školní jídelny za účelem konání
zkoušek ochotnického divadelního spolku;
a.c) Mgr. I. Doležalovou na výpůjčku
učebny č. 20 za účelem konání kurzů
angličtiny pro děti.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele
v souladu s ust. čl. č. VI bod č. 17 Zřizovací listiny Základní školy Fryšták, p. o.,
uděluje souhlas ZŠ Fryšták, p. o., k uzavření smluv o pronájmu prostor (cena
nájmu 100,-Kč/hod bez DPH) s těmito
subjekty:
b.a) K. Boršekem – World Association
of Karate Jutsu na pronájem tělocvičny
a šatny za účelem tréninku karate;
b.b) D. Staňkovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem kondičního cvičení
žen;
b.c) Ing. M. Zapletalovou na pronájem
tělocvičny a šatny za účelem harmonizačního cvičení žen;
b.d) Ing. L. Kučerou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem cvičení rodičů
a dětí (míčové hry);
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b.e) Ing. Ž. Krejčí na pronájem tělocvičny a šatny za účelem cvičení pro ženy;
b.f) K. Martincovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem cvičení zumby;
b.g) P. Kozojedem na pronájem tělocvičny a šatny za účelem kondičního cvičení
dospělých;
b.h) Sdružením rodičů a přátel školy
(SRPŠ), na výpůjčku prostor učebny č.
220 pro kurz
angličtiny a němčiny pro dospělé;
b.ch) M. Končákovou na výpůjčku prostor tělocvičny a šatny za účelem cvičení TAI – ČI.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 6.000,-Kč Sdružení přátel
Dětského domova a Speciálních škol,
a schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták, a Sdružením
přátel Dětského domova a Speciálních
škol, Zlín, za účelem částečné úhrady
nákladů spojených s činností „sdružení“, zejména pak s organizací speciální
olympiády, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí informaci o interních změnách ve společnosti Technické
služby Zlín, s. r. o., a ukládá starostovi
zajistit doplnění stanoviska k transformaci společnosti Technické služby Zlín,
s. r. o., pro zpracování stanoviska právníka města.
• RMF schvaluje ke dni 25. 9. 2014
zveřejnění záměru prodeje městského
movitého majetku - hasičského vozu
CIH 25 za cenu ne nižší, než je cena
znaleckého posudku, tj. 30 000 Kč.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava spojovacího chodníku ul. Korábová
– Ke Skalce“, a to J. Vintera, Zlín, schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Chodník zdravotní středisko – Mateřská škola Fryšták“, ﬁrmu Pospíšil, a. s., Zlín,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava povrchu – ul. Komenského, Zdravotní

středisko Fryšták“, a to ﬁrmuu Pospíšil,
a. s., schvaluje uzavření smlouvy o dílo
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Fryšták,
a P. Bečicou, Fryšták, za účelem zajištění karosářských prací na opravu hasičského vozidla VW Transportér – viz
příloha č. 1 tohoto zápisu, a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Dostavba a vybavení polí kolumbária“, a to
ﬁrmu ZAB COMPANY, s. r. o., Praha,
schvaluje uzavření smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí se stavbou úpravy
oplocení u pozemku p. č. 899/1, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, pro stavebníka
manžele P. a P. Chromčákovi, Fryšták,
a pov. starostu podpisem souhlasu.
• RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města
výpůjčku prostor objektu bývalé kotelny
(uhelny) u ZŠ Fryšták, p. o., a to žadateli
o. s. Fair Play Fryšták, za účelem využívání jako skladu materiálu občanského
sdružení, schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce prostor a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost dodavatele stavby „ZS Fryšták – Zateplení
obvodového pláště a výměna oken“
o stanovisko objednatele stavby k ﬁnancování a s odkazem na stanovisko
administrátora veřejné zakázky, společnosti MCI Servis Zlín, s. r. o., trvá na ﬁnancování stavby dle čl. č. V., odstavce
1 přílohy č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11.
07. 2014 - Obchodních podmínek.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce na distribuci volebních lístků v místní části Fryšták v rámci konání
voleb do zastupitelstev obcí a Senátu
Parlamentu ČR, konaných ve dnech 10.
a 11. října 2014 a případné druhé kolo
ve dnech 17. a 18. října 2014 ve Fryštáku se Z. Jaškovou, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce na distribuci volebních lístků v místní části Horní Ves, Dolní Ves

a Vítová v rámci konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu
Parlamentu ČR, konaných ve dnech
10. a 11. října 2014 a případné druhé
kolo ve dnech 17. a 18. října 2014 s G.
Najmanovou, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje v rámci konání voleb
do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 10.
a 11. října 2014 a případné druhé kolo
ve dnech 17. a 18. října 2014 ve Fryštáku, uzavření nájemní smlouvy na instalaci, provoz a nájem výpočetní techniky
mezi pronajímatelem - ﬁrmou Pavel Kozojed - PK Computers, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje v souladu se
Směrnicí Ministerstva ﬁnancí ČR č.
62970/2013/12-1204 ze dne 19. 12.
2013, v platném znění, poskytnutí
hlavního jídla pro členy okrskových volebních komisí v rámci zajištění voleb
do zastupitelstev obcí prostřednictvím
kuchyně při Základní škole Fryšták.
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– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 08/2014/VI ze dne 1. 10. 2014 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku číslo Z 07/2014/VI ze dne 22.
9. 2014 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti
na předložený zápis z jednání RMF č. R
23/2014/VI ze dne 24. 9. 2014 - bez
připomínek.

• ZMF bere na vědomí sdělení Římskokatolické farnosti Fryšták v zast.
Mgr. Miroslava Dibelky, o celkových
nákladech vynaložených na III. etapu
obnovy krovu a střešní krytiny nemovité kulturní památky, rejstř. č. ÚSKP
15865/7-1870, Kostel sv. Mikuláše
ve Fryštáku, v Městské památkové
zóně Fryšták, která činí 1.058 407,-

Kč, z toho podíl vlastníka ve výši
752.566,30 Kč, podíl města ve výši
105.840,70 Kč a požadovaný příspěvek
z Programu ve výši 200.000,- Kč.
• ZMF ukládá starostovi města zajistit
vydání rozhodnutí pro přidělení příspěvku ve výši 200.000,- Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
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v roce 2014 na akci „Obnova nemovité
kulturní památky – Kostel sv. Mikuláše – III. etapa obnovy krovu a střechy“,
rejstř. č. ÚSKP 15865/7-1870, které
bude vydáno dle ust. § 16 odst. 1 zák.
č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se Zásadami Ministerstva
kultury ČR pro užití a alokaci státní ﬁnanční podpory v Programu regenerace
MPR a MPZ, v souladu s Metodickým
pokynem k Programu regenerace MPR
A MPZ a v souladu s dopisem MK ČR,
č. j. MK 46854/2014 OPP ze dne 11.
září 2014, a kterým bude poskytnut příspěvek dle ust. § 9 odst. 1 písm. i) zák.
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění, Římskoka-

ZPRÁVY

Z

tolické farnosti Fryšták, P. I. Stuchlého
25, na obnovu nemovité kult. památky.
• ZMF bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního
prostředí ČR ze dne 19. 9. 2014, reg.
č. IS SFZP 12137854, pro akci CZ
1.02/4.1.00/12.15777
Rekultivace
skládky TKO Fryšták – Žabárna bez připomínek
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory pro akci CZ
1.02/4.1.00/12.15777
Rekultivace
skládky TKO Fryšták – Žabárna mezi
Státním fondem životního prostředí
České republiky, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupeným ředitelem Ing. Petrem Valdmanem,
a Městem Fryšták, náměstí Míru 43,

763 16 Fryšták, zastoupeným Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města,
na poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti ve výši 2.420.272,45 Kč, a ze
státního rozpočtu na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace EDS/
SMVS 115D2422001598 maximálně
ve výši 41.144.631,65 Kč a pověřuje
Mgr. Lubomíra Doležela, starostu města, podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje navýšení provozního
příspěvku Základní školy Fryšták, p. o.,
o částku v celkové výši 30 tis. korun,
a ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu
ekonomicko-správního odboru, neprodleně zajistit převod této částky na účet
základní školy.

RADNICE

Vox populi, vox Dei
Upřímně blahopřeji svým bývalým
studentům z Gymnázia L. Jaroše v Holešově starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi, Mgr. Liboru Sovadinovi, Mgr. Marcele Klapilové a všem ostatním novým
i staronovým zastupitelům ke zvolení
do odpovědných funkcí. Velmi si vážím
Vás všech, kdo jste nám svým hlasem
podali ruku a dodali chuť do dalších dní.
Děkuji také všem, kdo v zastupitelstvu pracovali, cosi pro město udělali
a v obřadní síni jejich židle osiří...
Myslím i na Vás, kdo jste k volbám
nepřišli: chápu, že nás v tomto světě
trápí mnoho věcí, na které, jak sám
uznávám, nestačíme. Přesto věřím, že
si rozumíme, a nenecháte nás na holičkách.
Volební maraton skončil, jsme v tom
až po uši...
Bez Vaší podpory, bez rodiny svých
spoluobčanů, sousedů, kamarádů, bychom se v bažinách dnešních nepředvídatelných událostí doma i ve světě či
džungli byrokratické a legislativní snadno utopili. Vy jste naším zázemím a jistotou.
Česlav Zapletal

UPOZORNĚNÍ
Připomínáme všem, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Fryštáku na podporu činnosti
dobrovolných neziskových organizací
na rok 2015 je třeba doručit do podatelny MěÚ ve Fryštáku nejpozději
do 30. listopadu 2014. Potřebný tiskopis si můžete stáhnout na adrese:
www.frystak.cz. v záložce MĚSTSKÝ
ÚŘAD/formuláře.
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Poděkování voličům
Vážení Fryštačané,
dovolte, abych Vám všem, kteří
jste ve volbách do obecních zastupitelstev přišli k urnám a potvrdili svůj
zájem o další rozvoj našeho města
upřímně poděkoval za Vaše hlasy.
Velmi si toho vážím a v nadcházejícím období jsem připraven nadále
pracovat ve prospěch Fryštáku, abych
tak naplnil Vaše představy o všestranném rozvoji našeho města.
Mgr. Lubomír Doležel
MO KDU – ČSL Fryšták vyslovuje
všem voličům upřímný dík za podporu
ve komunálních volbách.
Vaše důvěra díky, které jsme získali tolik cenných hlasů nás zavazuje
v nadcházejícím období 2014–2018
k další usilovné práci na rozvoji našeho města – k čemuž jsme se zavázali
i v našem volebním programu, který
se budeme snažit co nejlépe naplňovat.
Ještě jednou vyslovujeme velký
dík za Vaši důvěru
Ing. Jan Košák
Vážení spoluobčané, rádi bychom
Vám touto cestou poděkovali za Váš
hlas a podporu našemu hnutí Nezávislí Fryšták, kterou jste vyjádřili
v komunálních volbách 10. a 11. října
2014. Velmi si vážíme Vaší podpory
a důvěry, kterou jste nám svými hlasy dali. Budeme dělat vše, abychom
Vás nezklamali a společně s Vámi se
zasadili o další rozvoj a růst našeho
města. Děkujeme
hnutí Nezávislí Fryšták
Vážení Fryštačané,
dovolte, abychom Vám všem, kteří
jste ve volbách do obecního zastupitelstva hlasovali pro kandidáty volební strany č. 2 – SPORTOVCI PRO
FRYŠTÁK upřímně poděkovali.
Velmi si vážíme Vaší důvěry
a jsme připraveni v nadcházejícím období pracovat ve prospěch Fryštáku.
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych poděkoval všem
voličům, kteří dali hlas členům a nezávislým na kandidátní listině ČSSD
a zároveň vás mohu ubezpečit, že z linie volebního programu neustoupíme
a že se pokusíme ho naplňovat tak,
jak nám to umožní volební výsledek
ve Fryštáku.
S přáním hezkého podzimu a klidného adventu
Libor Mikl, předseda MO ČSSD
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám letos
ve dnech 13. a 14. října 2014, pomáhali při organizování Podzimního bazárku dětského oblečení.
Také chceme vyjádřit poděkování
vedení ZDV Fryšták za to, že jsme mohli tuto již tradiční akci zrealizovat v prostorách sálu.
Organizátorky bazárku

Podzimní drakiáda

Podzimní hra barev
Podzim je letos příjemně teplý, nemusíme se moc oblékat, a tak rychle rychle
na delší vycházku do okolí Fryštáku. A nejenom Fryštáku. My děti, Berušky z mateřské školy, jedeme do Lukovečka na výstavu ovoce a zeleniny. Jednu cestu se vezeme
autobusem a vystupujeme po pár minutách přímo u Obecního domu v Lukovečku,
kde nás čekají a zvou dovnitř manželé Láníkovi. Výstava je opravdu rozmanitá. Na začátku se děti hodně dozvídají o včelách a jejich vývoji, až po hotový med. Jablka,
hrušky, maliny, hrozny, dokonce i lesní jahody v kytičkách nám připomínají, jak byl
letošní rok štědrý a kolik vitamínů nám přinesl. Zelenina všech druhů, tvarů a barev,
kreativně naaranžovaná, dětem obohacuje představivost a fantazii.
Pokračujeme po točitých schodech o patro výš, do Muzea řemesel, kde nás pan
starosta Lukovečka, ing. Ludvík Nejedlý provází. Na vystavených exponátech ukazuje,
jak žili a pracovali lidé před padesáti až sto lety a co pro ně řemesla a hospodaření
znamenalo. Děti nejvíce zajímá, jak bez elektřiny funguje pradávná dřevěná pračka,
mechanická počítačka, váha decimálka, medomet a spousta dalších věcí, které si
mohou vyzkoušet.
Po občerstvení a rozloučení se vydáváme pěšky pod lesem do Fryštáku. Cestou
se potkáváme s druhou skupinou našich nejstarších školkových dětí, Sluníčky a Delfínky. Ti se teprve těší, co všechno je v Lukovečku čeká a jak pojedou nazpět autobusem. Nevěřili byste, že se všichni po zábavném a poučném výletě, ve stejném čase
setkáme u branky naší mateřské školy.
Mgr. Lenka Jasenská, učitelka mateřské školy
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V úterý 30. 9. 2014 jsme uspořádali další ročník podzimní drakiády. Slunce
krásně svítilo a i přes slabý vítr nebyla
nouze o účastníky. Na Skalce se shromáždilo bezmála 70 dětí s různými kupovanými či doma vyrobenými draky. Přesto, že
si s námi vítr pohrával, chvíli foukal a chvíli nefoukal vůbec, děti se snažily co jen
mohly, aby svého draka dostaly na oblohu. I když se to mnohým nepodařilo, náladu to nikomu nepokazilo. V závěru porota
vyhodnotila nejlépe létající draky neboli
„letouny“, ocenila také draky domácí výroby neboli „hezouny“ a nevynechala ani
ocenění nejvytrvalejšího rodiče. Nakonec,
jak už u nás bývá zvykem, dostaly všechny
děti sladkou odměnu za velkou snahu, píli
a trpělivost. Myslím, že si to letos opravdu
zasloužily.
Děkuji milé porotě paní Sylvě Knedlové, Dáši Sklenaříkové a Kubovi Záhorovi
za jejich nelehký úkol v rozhodování. Děkuji také pomocníkům a všem za velkou
účast a výbornou atmosféru. Nejvíce děkuji těm, kteří si dali tu práci a věnovali
svůj čas výrobě domácího draka. Jsem
velmi ráda, že taková obyčejná drakiáda,
je velkým zážitkem nejen pro děti, ale i pro
dospělé, kteří zapomněli na každodenní
shon a stres a alespoň na malou chvíli se
vrátili do svých dětských let.
Z.V.
Za O.S. Věneček.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2014

ZÁKL A D N Í

Š KO L A

F RYŠTÁK

w w w.zsfr ystak.cz • tel.: 577 911 052

BESEDA S PhDr. IVANEM DOUDOU
V pondělí 6. 10. 2014 do naší škola zavítal vedoucí nadace Drop in v Praze
a náš největší odborník na drogovou problematiku PhDr. Ivan Douda, aby s žáky
2. stupně pobesedoval na toto společensky závažné téma.

FRYŠTÁK
Lucie Chládková, 3.A
Fryšták je věru malé město,
ale návštěvníkům se líbí přesto.
Baví nás to ve škole,
jezdíme do ní na kole.
Na náměstí jsou obchody,
kousek dál výrobní závody.
Za městem leží přehrada
a všude je krásná příroda.

FRYŠTÁK
Tomáš Bečica, 3.A
Nedaleko Hostýna
je fryštácká kotlina.
Krásné je to místo,
Fryšták – naše město.
Žijeme si vesele,
všichni jsme tu přátelé.

FRYŠTÁCKÉ NÁMĚSTÍ
Martin Pulec, 3.A
Když to vezmu od spodu,
vidím Hrubou hospodu.
Když to vezmu shora,
je tam naše škola.
Dále vidím radnici
se stoletou tradicí.

Začal otázkou, co to jsou drogy,
a v odpovědích znělo marihuana, kokain, heroin apod. Mnozí byli překvapeni zjištěním, že nejběžnější drogou je alkohol a tabák. Závislost na alkoholu se
vyléčit nedá, jediným řešením je úplná
abstinence. Na následky kouření umírá
ročně 18–20 tisíc lidí, což je „výhodné“
pro státní pokladnu, která od kuřáků
získává ﬁnance ve formě daní (cena cigaret je vysoká a bude stále stoupat)
a ušetří na důchodech kuřáků, protože často umírají předčasně. I odvykání
kouření je složité, proto je lepší nikdy
nezačít. Dozvěděli jsme se, jak alkohol
poškozuje plod těhotné ženy, a to hlavně v prvních třech měsících těhotenství,
kdy se tvoří všechny vnitřní orgány nového jedince.
Vyslechli jsme otřesné příběhy lidí,
kteří drogy pašovali a byli zadrženi,
i mladistvých, kteří z neznalosti, co drogy mohou způsobit, přišli o život.
Věřím, že pokud se s drogou v životě
setkáme a vzpomeneme si na tuto besedu, budeme obezřetní.
Děkujeme. 8.B

Třeťáci na prohlídce Fryštáku
Rádi bychom poděkovali za úžasnou prohlídku DISu. Ujali se nás pan Mgr. Jan
Štěpán Musil, SDB a pan Eduárd Kotikov, DiS. Oba pánové nám umožnili prohlídku
jídelny, lezecké stěny, DIS klubu, herny, kaple a dalších prostor. Poté jsme navštívili
místní kostel sv. Mikuláše, kterým nás provedl pan farář P. Miroslav Dibelka. Ten
nám kromě výkladu o výzdobě kostela umožnil i výjimečný zážitek. Pustil nás až
na půdu a ke zvonům ve věži, odkud jsme se mohli rozhlédnout po náměstí a okolí.
Velký dík také patří paní Daně Konečné, která se nám velmi věnovala při prohlídce místní radnice a řekla nám spoustu zajímavostí z chodu města.
3.A a 3.B s třídními učitelkami

Moudrost, která se „hodí“
V posledních dnech probíhají ve všech městech, kde měl ﬁrmu Baťa,, vzpomínkové schůze, konference, různé slavnostní programy ke 12O. výročí založení Baťovy
ﬁrmy a ke 100. výročí narození Tomáše Bati, juniora.
Byli jsme s panem A. Langerem na výročních jednáních ABŠ na Slovensku ve Svitu a v Partyzánském. Velmi se nám líbila (mimo jiné) tato moudrost, kterou se vám,
milí čtenáři, pokusíme transformovat tak, jak jsme si ji zapamatovali.
Žil jeden zlostný chlapec s velmi prchlivou povahou. Jednoho dne mu otec dal
kabelku hřebíků a řekl: „ Vždy, když budeš mít zlost, zatluč do dřevěného plotu jeden
hřebík.“ První den zatloukl hoch do plotu 37 hřebíků. Za několik týdnů se však naučil
svou zlost ovládat a počet hřebíků se postupně snižoval. Zjistil, že je jednodušší
ovládat zlost než zatloukat hřebíky. Nakonec přišel den, kdy se chlapec ani jednou
nerozhněval. Šel se s tím pochválit otci. Ten mu navrhl: „Nyní ty hřebíky povytahuj.
Každý den, který prožiješ bez hněvu a zlosti, vytáhni jeden hřebík.“
Dny ubíhaly a hoch oznámil otci, že v plotě už není ani jeden hřebík. Tehdy otec
zavedl syna k plotu a řekl mu: „Synu, podívej se na ty díry v plotě. Ty tam zůstanou
stále. Plotek už nikdy nebude takový jako dřív.
A tak si pamatuj, že když něco řekneš ve zlosti, zanechají v druhém přesně takové jizvy, jako bys zabodl do člověka nůž a vytáhl ho. Pak už nezáleží na tom, zda ses
omluvil, zda lituješ. Rána zůstane. Rána způsobená slovem je jako fyzický úder. To
si navždy zapamatuj.“
Myslíme si, že poselství ze Slovenska je velmi poučné pro každého z nás. SK
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Z

LUKOVEČ K A

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
letos jsme hodnotili jen jablka
O nejhezčí jablko:
1. místo p. Šesták Lad.,
odrůda Spartan
2. místo pí. Adamíková Zd.,
odrůda Aneta
3. místo ZŠ Fryšták,
odrůda Golstars
I letos bylo několik dýní docela velkých, ale dýni rekordmanku zatím nepřekonaly.
Výbor zahrádkářů

V Ý STAVA OVO CE A Z ELENINY
byla pořádána ve dnech 27. a 28. 9. 2014 sdružením Zahrádkáři Lukoveček-Fryšták.
Výstavu zhlédlo přes 320 návštěvníků a 3 třídy mateřské školky Fryšták a 4 třídy
ZŠ Fryšták. Mimo jiné to byli poutníci z Velehradu, kteří šli na Sv. Hostýn, družební
delegace z Muráně. Všichni se pochvalně vyjadřovali, že i při slabé úrodě si naše
výstava si zachovala svou dobrou úroveň.
Jeden z příkladů: Výstava se nám velice líbila. Jste velice šikovní zahrádkáři.
Přejeme Vám hodně zdraví a chuti do další akce na kterou se již těšíme.
Kutrová a Žákovi.
Stejně se vyjadřovali i zahrádkáři z Vlčkové i Hvozdné.
Celkový počet exponátů byl 159, z toho ovoce 85 a z toho nejvíce jablek 82,
zelenina 36 jednotlivě ale i v košících, květiny 38 v různém aranžmá.

Vzpomínka na velký úspěch zlínského hokeje
V sobotu 27. 9. 2014 se na sokolovně ve Fryštáku uskutečnilo příjemné posezení. Členové Tělovýchovné jednoty
Fryšták a jejich přátelé se mohli vyfotografovat s mistrovským
pohárem, který získali hokejisté PSG Zlín v uplynulé sezóně 2013–2014.
Přijel také zlínský extraligový hráč Filip Čech. Ochotně se s účastníky fotografoval, odpovídal i na všetečné
otázky a sběratelům autogramů se podepisoval.
Tato akce byla velmi povedená a největší zásluhu
na tom měl Broňa Konečný, který vše zorganizoval
– přivezl pohár (byl pořádně
těžký!), zajistil účast hráče
(bohužel ještě dva slíbili, ale
nepřijeli…) a zařídil výborné
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občerstvení. Věříme, že fotograﬁe z této akce budou patřit
mezi klenoty rodinných alb.
Spousta našich občanů fandí zlínským hokejistům a jsme
moc rádi, že již podruhé
v historii získali mistrovský
titul. Věříme, že neúspěšný vstup do letošní sezóny
bude zapomenut a že se
bude opět zlínským „beranům“ dařit. Budeme jim
nadále oporou. Přijďte také
povzbudit „ševce“ a pomoci
jim svým fanděním.
A na závěr děkujeme
ještě touto cestou Filipovi
Čechovi, že si ve svém nabitém kalendáři našel chvíli
na Fryšták.
Dana Konečná
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2014
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Držme se maličkostí, ale konejme je s vytrvalostí.
Don Bosco

20. ledna – celý ústav je dokonale
uklizen. Pan ředitel odjel s panem Dlabajou autem do Holešova. Chlapci seřazeni na chodbě očekávají. Po deváté hodině přijeli Don Tirone, hlavní katecheta
salesiánské společnosti, pan inspektor
a pan ředitel. Zastavili se v kapličce.
Když vyšli na chodbu, přivítaly je zvuky
královské italské hymny – to bylo menší
překvapení. Nejmenší primánek Kuchař
uvítal vzácného hosta česky, po něm
Szotkowski z kvinty polsky a Kopiště
z kvarty latinsky. Uvítání bylo opravdu
srdečné, zanechalo dobrý dojem. Don
Tirone promluvil k chlapcům několik
slov polsky a to je těšilo, protože rozuměli.
Prohlédl si celý ústav a navštívil jednotlivé třídy. Po obědě otcovsky promluvil se spolubratry a zajímal se o všechno. P. Šíma zvěčnil jeho návštěvu
s celou skupinou ústavu, bude to milá
památka. (Na fotce je
Don Tirone
vpravo od P. Stuchlého.) Chlapcům se
Don Tirone líbí. Pan asistent Krčmář
a Novosad z kvinty mu podepsali jakýsi
revers v záležitosti P. Karáska, potom
byla ve sborovně konference. Začal
italsky a doporučoval studium italštiny, což také odůvodnil politickými poukazy. Potom vlastní konferenci začal
polsky. Zdůraznil důležitost povinnosti
náboženských řeholních praktik: aby
je každý vždy a usebraně vykonal, aby
s vlažností nepřišly horší následky, dále
zdůraznil jednotu a podřízenost všech
k hlavě ústavu k řediteli, což nejvíce působí na povolání z řad chovanců.
Končil vřelým povzbuzením, aby
všichni studovali a prohlubovali znalost
života Dona Boska, aby o něm co nejvíce

Kronika ústavu (21.)
školní rok 1937–38
mluvili, šířili jeho známost a sami měli
z této znalosti co největší prospěch.
Po svačině se rozloučil s námi a s chovanci, muzikanti mu zahráli na odchod
a tak skončila návštěva vrchního katechety, která zanechala ve všech pěkný
dojem. On sám prohlásil, že je opravdu
spokojen a to je pro všechny to největší
povzbuzení.
31. ledna – den 50. výročí úmrtí
Dona Boska. Po devítidenní večerní pobožnosti s promluvami pana prefekta
a ředitele se hoši se všemi z ústavu
i s představenými připravili tak, že Don
Bosco mohl mít znovu radost z našeho
ústavu. Očekávali jsme hosty a nikdo
nepřijel, omluvili se. Počasí také neslibovalo nic dobrého. Pan ředitel nacvičil
s chovanci pěknou mši. Byly vystaveny
ostatky Dona Boska po celý den na oltáři, chlapci nezapomínali na návštěvu.
Je všech viditelná snaha udělat Donu
Boskovi radost. S chovanci závodí oratoriáni. Každý večer v triduu měli dospělí požehnání s promluvou P. Lepaříka.
Novénu sv. Františka Saleského
jsme spojili s Donem Boskem. V sobotu byla druhá zpívaná mše sv. s promluvou o sv. Františku. Slavnostnější řeč
doplnila náladu. Odpoledne se spustil
prudký sněhový déšť. Přišla zpráva, že
přijede P. Jurečka z Kroměříže. Pan profesor přijel autobusem na Horní Lapač
a stavil se u rodičů jednoho ze svých
žáků, nějakého Andrýska na zabíjačce.
Tam byli pozvaní i pan prefekt, známý
z administrativy ze Žeranovic. Zdrželi

se tam do 20 hodiny a pak oba přijeli do ústavu. Pan profesor byl jediným
hostem na neděli. Přeložili jsme totiž
oslavu svátku na neděli. Společnou mši
svatou měl pan prefekt. Mnoho oratoriánů a hlavně dospělých přistoupilo
ke sv. přijímání. V sobotu večer se zpovídalo dlouho do noci. To byl duchovní
úspěch svátku Donu Boskovi nejmilejší.
Druhou zpívanou mši měl pan profesor,
slavnostní kázání měl pan prefekt, protože nebylo jiného, tak musel na rychlo
zastoupit. Očekáván byl P. Dokoupil –
Alberti – z Kvasic, ale na poslední chvíli
se také omluvil. Pan ředitel předvedl
šťastně dlouho cvičenou mši svatou
s úspěchem, který fryštacké i přítomné
publikum nedovedlo pochopit.

POZVÁNKA
Zveme Vás na tradiční
Adventní koncert ZUŠ Morava,
který se uskuteční
v neděli 30. listopadu 2014
od 15.30 v kostele sv. Mikuláše
ve Fryštáku.
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Morava
a jako host vystoupí chrámový sb
sbor
TIBI ze Zlína.
Součástí
oučástí koncertu bude také
výstava výtvarných
výt
prací žáků školy.
***
skončení
Po skon
ní koncertu v 17.
1 . hodin
ho
odin
bude následovat
sledovat slavnostní
s av osttn
rozsvícení
svíce
cen vánočního
v
ního
ho stromu
str
na fryštáckém
fryš
štáckém náměstí.
nám
***
Těší se na Vás organizátoři akce.

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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protéz. V Uhrách zasedal sněm a vydal
zákony o branné povinnosti, rozšířené
do 50. roku. (Na to, že šlo o otce, zajišťující početným rodinám obživu, starající se o polnosti, dobytek či živnosti, se
samozřejmě nehledělo!... Skláním se
s pokorou před matkami našich rodů
a staršími sourozenci, kteří na svých
bedrech nesli břemeno naprosto zbytečného a uměle vyvolaného válečného
běsnění).

TRPKÉ PROZŘENÍ...

(„První“ celosvětový konﬂikt ve světle kronikářských záznamů)
Zdánlivá idyla prvních týdnů války
a naděje, že střetnutí skončí „než spadne listí“, se brzy rozplynula ve strachu
z listonošů, přinášejících oznámení
o úmrtí fryštáckých mužů, zpráv z front
v denním tisku, různých nepopulárních
nařízení i dalších ran egyptských.
„Ve čtrnáctém (roku),“ poznamenal
jsem si před mnoha léty z vyprávění
tehdy žijící pamětnice Marie Fišerová z Lukovského č. 131 (1881–1972)
„oběsili Antka (Antonína) Grmelového...
Šak to býl mladý ogar, víš, to byli šikovní
stoláři, tí Grmelé ze Suchého, postavili
si aj fabriku na nábytek ve Varšavě...
Ten Tonek býl dobrý ogara aj řemeslník, Rakúsko ale rád neměl... Býl proti
válce a fšeckému násilí. Nechtěl slúžit
Germánom. Utékl na frontě k Rusom, ty
dycky obdivovál...“
(Antonín Grmela, 1891–1914, český
vlastenec, odmítl bojovat po boku „žaláře“ národů, přeběhl na frontě k ruským jednotkám a byl zařazen v rámci
dohodových ruských vojsk proti silám
Trojspolku – zpočátku ve střelecké rotě,
postupně byl vzhledem k dobré znalosti
jazyků a vzdělání nasazen jako rozvědčík. Při jedné z akcí byl zadržen a odsouzen k trestu smrti. Mám dodnes
deníček kněze, který mi věnoval kolega
z pedagogické školy v Kroměříži profesor Kroupa, který líčí Antkovu popravu
ve Wadovicích. Přivlečeni tu byli pod šibenici na náměstí dne 9. prosince 1914
dva odsouzení kamarádi – Josef Müller
a Antonín Grmela. Náměstí bylo plné vojáků a přihlížejících zvědavců. Záměrně
tuto scénu nepopisuji. Hrdý Antek strhl
z krku šátek a mrštil ho do tváře katanům...)
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Že se „utahuje šroub“ bylo patrno
od počátku roku následujícího...
(Citujeme ze školní kroniky, s. 62
ad.)
„Dne 10. března (1915) byl proveden okresním hejtmanstvím (v Holešově) nový soupis obilí a mouky. Vypočtené přebytky (na 1 osobu denně
čítáno 200 g mouky nebo 20 g chleba)
do 24 hodin byly odevzdány na radnici
pro zásobení těch, kteří zásob nemají,
případně byla část rekvírovaných zásob odvezena do Holešova k dispozici
jiným krajům. Byla to věc pro mnohé
občany dost nepříjemná a neobešla se
bez různých nehod a protestů. Hned
po soupisu všecky zásoby obchodníků
rekvírovány, zkonﬁskovány, pekaři přestali obchodně péci chléb i bílé pečivo,
směli potom prodávati pouze na poukázky, vydané starostou obce (chlebenky, moučenky) dle soupisu a předepsané míry. Ve Fryštáku dík energickému
a prozřetelnému jednání starosty Rudolfa Jadrníčka ze zásob potřebných dost
získáno. Ale v okolí valašském nastal
nedostatek. Zpočátku bylo dost s vydáváním poukázek zmatků, ale časem
nastal pořádek.
Ceny o něco při všech potravinách
znovu stouply, ceny pak obilí na osev
dosáhly nebývalé výše (oves přes 54
K!)“ Tehdy ještě koruna n ě c o znamenala – pozn. red., „takže sotva bylo vše
oseto, zvláště na Valašsku.
V 1. polovici dubna zuřila bitva
v Karpatech, byl odvod domobrany
od 37 – 42 let (28. dubna), při němž
6 občanů odvedeno, provedena školou měšťanskou „vlastenecká válečná
sbírka kovů“, jež činila 48 kg. Zahájeny
v třídách sbírky pro Červený kříž a Vlastenecký dámský spolek na sjednání

V prvních dnech srpna v život uveden státní obilní ústav, jenž obilí veškeré i luštěniny skupovati má prostřednictvím komisionářů v jednotlivých
okresích. Pro Fryšták a nejbližší okolí
(farnost) jmenován jím místní mlynář
Mikuláš Januška.
V dalších týdnech opět rostou ceny
„Proti nerozumnému zdražování všech
potravin vystoupily konečně asi 5. srpna úřady politické, vydavše nařízení proti předražování...“,
Přibývají další rekvizice, odvody
branců. „S vítěznými zprávami docházejí však domů stále četnější oznámení
smrti vojínů na poli válečném z našeho
městečka a okolí...“
(Pokračování příště)

Vybral -Čz-

POZVÁNKA
Město Fryšták a Krajské vojenské
velitelství Zlín Vás srdečně zvou na pietní akt v rámci oslav Dne válečných
veteránů, který se uskuteční v úterý
11. listopadu 2014 v 11 hodin u pomníku padlých ve Fryštáku.
Přijďte společně s námi uctít památku padlých fryštáckých hrdinů
obou světových válek.
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A POZNÁVÁME

Děti umějí inspirovat, stávají se autory nápadů, jež autocenzura dospělého myšlení často zakládá do ústraní,
mají oči otevřené. Pozorují a poznávají.
Týden knihoven v našem balení byl proto poctou právě jim.
Z celého Týdne pro Vás vyjímáme (kromě Letmarku) slova o pořadu
v mnohém výjimečném. Hřeje.

Čína klučičíma očima
Vždycky mi chyběly pořady určené dětem, jejichž autory by byly samotné děti.
Letošní prázdniny probraly několik dalekonosných dopravních prostředků k tomu,
aby dopravily do jedné daleké země jednoho devítiletého kluka a jeho babičku. A to
je počátek příběhu.
střih (zhruba po dvou měsících)
Samuel a Miroslava Končákovi
V kině probíhají poslední přípravy.
Tatínek Víťa zapojuje dataprojektor
k počítači, zkoušíme mikrofon, babička Mirka chystá se Samuelkem a Maxmiliánkem drobná hmotná vzpomenutí
na měsíční výpravu v podobě map, vějířů, hracích karet či nezbytného obrázkového slovníku, v jehož používání Samu
dosáhl (jak připomněla jeho babička)
podivuhodné dovednosti.
V sále postupně přibývají návštěvníci, čas se však nepřesvědčivě překuluje, možná přimrzá k sedačkám. Kluci si
užívají stínohru, již skýtá projekce, dorazila i solidní skupina spolužáků hlavního
účinkujícího.
Deset minut od ohlášeného začátku
uplynulo, kdo hodlal usednout, usedl,
nastala chvíle předstoupit před nás, netrpělivě očekávající.
První slova Samu pronáší rozvážně,
velmi brzy ale okřívá a v projevu se začínají splétat praménky (otázek) jeho ba-

bičky s těmi jeho. Postupem času jejich
tok sílí a proměňuje se v říčku se stinnými zátočinami. To už v jedné z nich sedí
Samuelovi přátelé, sem tam si pokryjí
hlavu kloboučkem z rostlinných stvolů
a hrají si se zhmotnělými vzpomínkami.
Řeka zmohutněla, na dohled je přehrada. Děti se scházejí kolem jejího stolu
a jídelními hůlkami zkouší lapit drobné
mlsy.
Je to jako ponořit koš do tajuplné
studny. Vytáhnete jej a v okamžiku, kdy
nahlédne přes okraj, uvidíte kámen.
Zpočátku zamlžený, postupem času
se opar kolem něj ztrácí a vy spatřujete barvy. S dalšími vyřčenými slovy
na něm k vašemu překvapení přibývají plošky zdůrazňující jeho jedinečnost.
Jedním z takových klenotů pro mě byly
stránky ze Samuelkova ilustrovaného cestovního deníku vyznačující se
vtipnou zkratkou a zachycením podstatných detailů. Dřímají v něm mikroskopické podobnosti s jeho encyklopediemi kosmických bonbonů. Tenhle září
nebeskou modří, jiný, zachycující hravé
vyjednávání českého kluka a jeho babičky v krámcích s předměty pro turisty,
v sobě ukrývá sluneční jas. Pozornosti
neunikají pokrmy (památný Samuho výrok: Chudáci Číňani neznají svíčkovou
;-), lidé (český klučík jako vděčný spolufotografovaný objekt), stavby či voda
(krásně symbolické psaní dočasných
čínských znaků na dlažbu v parku).
Slova i záběry doznívají, už jen se vydat vyzkoušet s dětmi ten velký štětec
ven: Tohle je znak pro Čínu...
V dlani řeka, moře, vesmír.
JK

Milí přátelé
knih a stromů,
zplna nitra Vám děkujeme za splnění jednoho snu. Našeho společného cíle, získání 3 700 Kč potřebných
na patronát třešňového stromku,
bylo dosaženo. Stromeček bude počátkem listopadu spolu s dalšími vysazen sdružením Arnika v rámci projektu Lopatka pro alej v obnovované
aleji mezi Štípou a Velíkovou.
Rádi dodáváme, že jsme při Velkém knižním letmarku díky Vaší štědrosti vybrali dokonce navíc dalších
3 333 Kč. Také tyto peníze už byly
odeslány na konto zmiňovaného projektu.
Stali jsme se svědky kouzla:
Knihy se s Vaší pomocí proměnily
ve stromy!
V úžasu všem, kdo se podíleli, děkujeme my z fryštácké knihovny.

Výročí sametové revoluce
Den 17. listopad, po světě známý
jako Mezinárodní den studenstva, se
v České republice vztahuje ke dvěma
historickým milníkům, které od sebe
dělí půl století: uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek
sametové revoluce v roce 1989.
Od roku 2000 si obě tyto události
v České republice připomínáme jako
státní svátek. Letos uplynulo od druhého významného milníku 25. let.
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„Rychlé šípy“ v sociálním umění
Septem artes liberales - gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie,
astronomie a hudba. Sedmero svobodných umění tvořilo ve starověku a středověku
základ vzdělanosti. „Svobodná“ proto, že se jim věnoval člověk svobodný, osvobozený od nutnosti řemesla či hospodaření.
Pojem „umění“ dnes také spojujeme s architekturou, sochařstvím, malířstvím,
hudbou, divadlem a literaturou. Za sedmé, moderní umění je všeobecně považován ﬁlm. Rakouský myslitel Rudolf Steiner za sedmé umění považoval tzv. sociální
umění.
„Sociální umění“ byl také umělecký směr v první polovině 20. století. Je podmíněno generačním zážitkem 1. světové války a obrací se ke kolektivu i jednotlivci
– prostému člověku. Vyzdvihuje život a věci všedního prostředí
a jako téma a motiv je uvádí do umění, které přijalo prostou
zrakovou zkušenost za základ obsahově nosné formy. V Česku
je zastupovali například malíři Karel Holan, Miloslav Holý, sochař Karel Kotrba a další.
Sociální umění v pojetí Rudolfa Steinera jde však ještě dál
za nám dnes známé umělecké vyjadřovací prostředky. Sociální
umění má své vlastní nástroje v oblasti sociální, tedy společenské. Za všechny jmenujme například otevřenost, respekt,
prostor pro určitou odevzdanost individuality ve prospěch společenství, která vyplývá ze svobodného rozhodnutí jednotlivce
(není tedy nikým a ničím k této odevzdanosti z venku nucen).

Každý z nás je jedinečný, každý, bez
výjimky, přišel na svět se schopnostmi
a talentem pro něco jiného. Méně z nás
pak tento talent u sebe rozpoznalo
a rozvinulo. A možná ještě méně z nás
se svobodně rozhodlo svůj „talent“ věnovat druhým, pateticky, ale přesně,
řečeno „ve prospěch světa“. Předpokladem pro sociální umění je touha spojovat. Dávat dohromady to, co je oddělené. Individualita má v sociálním umění
své nezbytné místo, protože s sebou
nese jedinečné schopnosti, které může
věnovat „společenství“.
Sociální umění je v dnešní době stále „v plenkách“ a rozhodně není samozřejmostí. Nevyučuje se na akademiích
múzického umění ani v jiných školách.
Není masově propagované. Zatím je
otázkou tiché vnitřní práce každého
z nás.
Možná bychom i v příběhu Rychlých
šípů mohli hledat zárodky sociálního
umění. Stejně, jako jsem je já objevila
při premiéře divadelní hry Rychlé šípy,
kterou nastudoval Fryštácký divadelní soubor. Zážitek jednoho nedělního
odpoledne v „lidovém prostoru“ školní jídelny, který se proměnil v bohaté jeviště a diváky doslova nacpané
hlediště, korunovaný věnováním růží
divákům mě přivedl k těmto úvahám

o sociálním umění. Jedno společenství, v tomto případě herců, svobodně
(alespoň v to doufejme) věnovalo svůj
čas a úsilí do přípravy netradiční podívané, aby se pak na několik okamžiků
sešlo společenství druhé, větší (diváci
spolu s účinkujícími) a prodlévali spolu ve veselosti a radosti. Na zkouškách
před představením tvořili nejprve herci.
Premiéru však tvořili všichni, kteří se jí
účastnili. Kéž bychom měli všichni v životě „koule“ podílet se na společném
tvoření. A kéž bychom měli schopnost
nepřehlédnout růže, kterými jsme za to
odměňováni.
mk
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Vážení přátelé a příznivci fryštáckého divadelního souboru, děkujeme, že jste
nás přišli v neděli 5. října podpořit v tak hojném počtu. Stáli jsme za oponou a nemohli uvěřit, že přichází další a další a další…a pak už nebylo ani kousek místa
a pořád jste přicházeli…
Na novou premiéru jsme se velmi těšili. Poctivě jsme dřeli každou neděli skoro
rok, abychom vás pobavili. A výsledek jste mohli vidět sami. Byli jste naprosto skvělé publikum, nervozita z nás spadla hned, jak jsme vstoupili na jeviště, a vy jste se
zapojili do našeho příběhu o partě kluků, kteří si založili klub Rychlých šípů. Velmi si
vážíme i vzácné návštěvy Vontů ze Stínadel, kteří skandovali a podporovali vlastní
vlajkou a dokonce i ježkem v kleci.
Naše radost a spokojenost byla obrovská a rostla s každým vaším pochvalným
slovem. Děkujeme, že jste přišli, protože to byl váš čas a vy jste ho věnovali nám.
Děkujeme za každé vaše pochvalné slovo, protože nás motivuje. Děkujeme za potlesk a smích, protože je naší odměnou. Děkujeme sponzorovi, který se rozhodl nás
podporovat. A děkuji svým hercům, protože mi důvěřovali a snažili se plnit mou vizi
a představu.
Michaela Sovadinová
Město Fryšták ve spolupráci s klubem důchodců
pro Vás připravilo inscenaci slavné hudební komedie.
Zveme všechny v pátek 14. listopadu 2014 od 19 hodin
do velkého sálu kulturního domu ZDV Fryšták.

Slavná hudební komedie
Mam´zelle Nitouche vznikla před sto lety
v tak zvané krásné epoše a dodnes si zachovala
svůj půvab. Jistě také proto, že se do příběhu hry promítnul soud samotného skladatele, zvlášť ono období, kdy se
rozhodoval mezi kostelem a divadlem. Světec Célestin – světák
Floridor, zbožná klášterní chovanka Denisa – andílek s čertem
v těle, i další postavy nás vtahují do proudu proměn
a stále nových dobrodružství.
V české divadelní tradici má ”Nituška” výjimečné místo, zejména zásluhou Oldřicha Nového. Poprvé ji uvedl roku 1938 v pražském Novém
divadle (pozdějším sídle Semaforu) v komorním provedení pro menší
herecký ansámbl. Také tato skutečnost byla inspirací pro vznik
naší současné inscenace. Zachovává noblesní styl jeho úpravy
se všemi komediálními situacemi. I bez sborových scén
je to příběh plný neodolatelného humoru.
V hlavní roli Célestina – Florimonda
– Otakar Brousek mladší.

Fryštácký divadelní soubor
Vás srdečně zve
na představení

9. listopadu v 16 hod.
v jídelně ZŠ

Smích – léčitel
Snad jsem ještě nikdy nešla do divadla s takovým očekáváním, jako
v neděli odpoledne 5. října. Proč?
Fryštáčtí divadelní ochotníci nastudovali Foglarovy Rychlé šípy. No,
nebylo by na tom nic divného, už mají
za sebou dvě inscenace, ale věděla jsem, že v ánsánblu jsou většinou
ženy a chlapů mají poskrovnu. Moje
zvědavost, jak režisérka Mgr. M. Sovadinová, tento problém vyřeší, byla brzy
uspokojena. Prostě, některé mužské
role převzaly ženy, a musím říct, že
výborně!
Doslova „narvaná“ školní jídelna
diváků, kteří už neměli ani kde sedět
ani kde stát! Těžce vydýchaný prostor,
i když byla okna otevřená!
Děj všichni jistě znáte. Správní
kluci založí oddíl Rychlých šípů a vždy
a všude vykonávají jen dobré skutky.
Zápletku vytvářejí party Kočičí pracky
a Podkovy. Rozuzlení samozřejmě patří správným hochům,
Co mne mile potěšilo, bylo vtipné začlenění asi dvaceti dětí do hry
(od nejmladších po dvanáctileté).
Úsporná scénická výprava „jeviště“.
I výkony herců si nezadaly s profesionály.
Přátelé, už hodně dlouho jsem
neslyšela tolik spontánního smíchu
v hledišti, tolik pochvalných slov na každého z herců, na celý kolektiv. Díky
vám! Je to veliká oběť, veliká a náročná práce při nacvičování. Je to kus
času, který byste mohli věnovat své
rodině. Je to množství hodin, které divadlu věnujete! Díky, díky!
Přeji vám, abyste tímto divadelním
představením pobavili i ostatní diváky
v blízkých obcích, či ve Zlíně, třeba
na Malé scéně. Zasloužili byste upřímné ocenění širšího počtu diváků.
Věřte, bylo to nádherné odpoledne
(škoda, že ve Fryštáku nemáme „ divadelní scénu“, výstavní síň, muzeum),
škoda, že ihned po každé podobné
akci musíme ihned všechny artefakty
uklízet a nachystat jídelnu pro další
běžný provoz. Snad se jednou těchto
„vymožeností“ dočkáme.
SK
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dík patří i tentokrát zejména rodině
Němcových a Filipovi, který se skvěle zhostil moderování celé příjemné
akce). Už tradičně bylo připraveno bohaté občerstvení a skákací hrad pro
děti. Během nedělního odpoledne se
na farním dvoře vystřídala spousta nejmenších i jejich rodičů.
Další velké poděkování proto patří
našemu tradičnímu sponzoru panu Robertu Šteffkovi za bezplatné poskytnutí skákacího hradu. (I přes následnou
nepřízeň počasí si jej děti opravdu užily). V neposlední řadě děkují organizátoři všem, kteří se podíleli na přípravě
a také Zastupitelstvu města Fryštáku
za záštitu nad touto povedenou akcí.
Věříme, že příští rok se konečně přijdete podívat na farní dvůr i Vy.
Na všechny Fryštačany se už předem
těší organizátoři této rodinné akce.
-pn-

STAŘÍČKOVA POUŤ 2014

placená inzerce

Vždy třetí zářijovou neděli si
ve Fryštáku připomínáme příchod salesiánů do našeho města. Ten je spojen se „Staříčkem“ P. Ignácem Stuchlým.
Také letos se i přes částečnou nepřízeň počasí konala nedělní poutní
mše venku před kostelem. Bylo sice
poněkud chladněji, ale naštěstí nepršelo. Hlavním celebrantem byl tentokrát P. Josef Klinkovský, salesián, který
je (od září) novou posilou ve fryštáckém DISu. Odpolední program zahájila
svým neotřelým vystoupením skupina
Jack´s Band, hrající žánr country – bluegrassu.
V dalším programu nechyběl ani
tradiční fotbalový zápas a opět byly
připraveny soutěže pro děti, kterých se
ujali fryštáčtí skauti a skautky. (Velký
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Poděkování
Dne 16. 10. o půl druhé jsme autobusem vyrazili do městského divadla
do Zlína na muzikál My Fair Lady.
Děj představení pojednával o sázce
profesora Higginse s plukovníkem Pickeringem, že z pouliční květinářky Lízy
Doolitlové, která mluvila nespisovně
a neuměla se chovat, udělá dámu. Vzal
ji do své laboratoře a tam si napřed nahrál její hlas a pak ji pomalu učil správnému chování. Po několika dnech se
mu to povedlo, vzal ji na dostihy, oblékl
jí nádherné šaty. Přes počáteční potíže
z ní udělal nádhernou, spisovně mluvící
a správně se chovající dámu a tak vyhrál sázku.
Tímto bych chtěl poděkovat všem
hercům Městského divadla ve Zlíně
a všem, co na divadle spolupracovali.
Ondřej Zeman
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2014

Klub maminek L I S T O P A D

POZVÁNKA

Klub maminek naleznete v prostorách Valašského dřevoprůmyslu v Dolní Vsi (odbočka vpravo před restaurací U Žáků).
Také nás najdete na www.vlastovky-frystak.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
PROGRAM
Pravidelné dopolední úterky pro děti
s doprovodem od 9:30–11 hod.
4. 11. Dávky pro rodiny s dětmi –
přijde za námi paní z Úřadu práce a podrobně Vás seznámí s dávkami a příspěvky právě pro rodiny s dětmi. Tato
přednáška s možností konzultace Vám
může pomoci zorientovat se v systému
sociálních dávek.
11. 11. Herna pro děti „S JEDENÁCTKOU“
18. 11. Den s BABMINOTEM –
www.bambinot.cz
Přes internet lze hračky a vánoční
dekorace s 15% slevou objednávat pod
heslem FRYSTAK2014 a tento den si je
vyzvednout v klubu.
25. 11. Halloweenská herna pro
děti
P R AV I D E L N Ý P R O G R A M
u Vlaštovek
Zvídálek pro děti od 1,5 roku každý
pátek od 10 do 11:15 hod. s Romčou
Jančíkovou.
Chytré hraní pro děti od 4 let každou středu od 15:30 do 17 hod. s Renčou Richterovou.
Na obě akce je třeba se vždy předem přihlásit.
P Ř I P R AVOVA N É A KC E
pro širokou veřejnost
9. 11. Úvod do zážitkové pedagogiky s Petrem Kubalou, neděle od 9
do 17 hod., příspěvek 550,- Kč
14. 11. Vánoční pletení z pedigu
s Magdou Plškovou
nebo 12. 12. pátek od 16:30
hod., příspěvek 60,- Kč za tvořící dítě
i dospělého + spotřebovaný materiál,
min. 5 účastníků, přihlášky do 12. 11.
na 773 557 185
18. 11. Den s BAMBINOTEM
úterý od 9:30 do 11 hod. a od 15
do 18 hod., www.bambinot.cz
Přes internet lze s 15% slevou, objednávat pod heslem FRYSTAK2014
a hračky si pak vyzvednout v klubu.
20. 11. Použití a detoxikace léčivými oleji + recepty s Lenkou Smažínkovou nebo 27. 11. čtvrtek od 17:30
do 19:30, příspěvek 80,- Kč, min. 5
účastníků, přihlášky do 14. 11.2014

28. 11. Vánoční tvůrčí dílna – Adventní mámení s Lenkou Plškovou,
pátek od 17 hod., příspěvek 80,- Kč,
rodinný 120,- Kč, vlastní větve, ostatní
materiál zajištěn, přihlášky do 25. 11.
2014 na lplskova@seznam.cz
11. 12. Vánoční slavnost s Jirkou
Sadilou, čtvrtek od 16 do 20 hod., letošní setkání bude opět ve znamení palačinek, bubnování a vánočních koled,
plné pohodové a klidné předvánoční atmosféry, příspěvek dobrovolný, občerstvení zajištěno
Na všechny pozvánky pro veřejnost
je třeba se min. týden před akcí přihlásit na vlaštovčí mail, pokud není uvedeno jinak.
Více informací k jednotlivým akcím
najde také na našich webových stránkách. Změna programu vyhrazena.

Afrika
Obdivuji všechny, kdo dokážou jet
do Afriky a dívat se tam na děti, které
hladoví a žijí v bídě. Přednáška mne
bohužel utvrdila v tom, že peněžitá
pomoc pro Afriku není úplně šťastným řešením, protože tam panuje
taková korupce, že se ﬁnanční prostředky k potřebným většinou nedostanou. Takže můj převládající pocit
z přednášky byl vlastně beznaděj...
Asi by bylo potřeba změnit celkovou
morálku (nejen) v tamní společnosti. Dále začít od malých dětí, dát jim
vzdělání, vychovat novou generaci.
Pokud budu někdy posílat ﬁnance
do Afriky, i na základě této přednášky
půjdou na podporu školství.
V. J., Fryšták
Povídání o Africe bylo velice zajímavé až překvapující. Myslím, že by
paní .... měla jít povykládat do školy,
aby dnešní děti věděly, jak se žije jinde a aby si nemyslely, že ten náš přepych je samozřejmostí. Denně bojují
o přežití, a to mne děsí.
H. M., Fryšták

Poděkování
Maminky si velice váží, děkují a oceňují organizátorky fryštáckého bazárku,
jehož přípravě věnovaly hodně času
a energie!

Český svaz včelařů, o. s.,
základní organizace Fryšták
pořádá
pro širokou veřejnost
v sobotu 8. listopadu 2014
v jídelně ZŠ od 14 do 18 hod.

MEDOVÉ ODPOLEDNE
neboli
„Malá včelařská výstava“
spojená s prodejem včelích produktů,
soutěží o nejchutnější med,
a od 16 hod. přednáška
„Včelí produkty a jejich prospěšnost
pro člověka“ př. Josefa Okála
***
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Richard HOVADÍK

Oživlá vzpomínka
Je žhavá letní noc –
město rozpálené –
noc jak žár
peci otevřené
Hvězdná obloha
zvolna doznívá –
tmu již krášlí –
jitřenka zářivá…
Přijel jsem z muziky
s Mirkem Kubíkem –
náměstí nás vítá –
tichým dotekem
Najednou hřmí hlas
Mirkova otce – učitele –
burácí z okna
jak gong – směle:
Mámo – poslední lumpi přijeli –
můžeme jít klidně spát …
Když na to vzpomenu –
musím se smát
Rodiče mají starosti –
mladí – radosti –
nebyli jsme opití –
jen k veselosti přibití
Můj učitel
už dávno není –
někdy však slyším
jeho hlasu znění…
Kdo se
zajímavě projeví –
při vzpomínce oživne
a znovu se objeví…
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Ulcerózní kolitida
nebo idiopatická proktokolitida je
chronické onemocnění střevní sliznice. Začíná postižením konečníku
a omezuje se na tlusté střevo. Poškozuje sliznici střeva, způsobuje zánět
sliznice a vytváří vředy na povrchu
sliznice. Jde o chronické onemocnění
střídá se období klidu a opakovaného
vzplanutí nemoci. V ČR touto nemocí
trpí zhruba 45 obyvatel na 100 000.
Nemoc se většinou objevuje mezi 20.
a 40. rokem. Ale může se vyskytnout
i v dětství. Častěji se vyskytuje toto
onemocnění u žen.

Kvapilka na Hostýně
Člověk k životu potřebuje kromě plných misek i trošku duchovna, a proto se
sousedé z Kvapilovy ulice společně vydali poslední zářijovou sobotu na Hostýn.
Nápad se zrodil už v době prázdnin při pátečních večerech v našem „letním kině“
pod pergolou u manželů Bělákových. Všichni měli možnost si pro naplánovanou akci
vyčlenit volnou sobotu 27. září.
Ráno v 8 hodin i přes nepřízeň počasí se autobus rychle zaplnil 53 účastníky.
Nálada byla skvělá. Hlavní organizátor Petr Bělák všechny přivítal, nastínil program
a každý dostal na rozmyšlenou, zda pojede obě cesty autobusem či z Hostýna půjde
pěšky na Rusavu a pak autobusem anebo zvládne pěšky cestu až do Fryštáku.
Po příjezdu jsme navštívili mši svatou a pak měli možnost prohlídky poutního
místa. V jedenáct hodin byl sraz na parkovišti, kde nás Magdalénka Ponížilová seznámila s historií Hostýna a následovalo rozhodnutí pro volbu zpáteční cesty. Počasí se umoudřilo, bylo příjemně, a tak téměř všichni jsme se vydali na zpáteční cestu
pěšky, která při povídání, ale i hledání hříbků, velmi rychle ubíhala. První zastávka
byla na Grapech, kde nám posezení s krásným výhledem do okolí zpestřila děvčata
z Kvapilky scénkami s aktuální tematikou. Pak už naše kroky vedly k autobusu, který čekal na Rusavě. Někteří účastníci využili autobusu ne proto, že by cestu pěšky
nezvládli, ale čekaly je ještě další aktivity – slavnostní mše svatá ve fryštáckém
kostele či setkání se zástupci zlínského hokeje a možnost vyfotit se s vítězným
pohárem z loňského roku. Tito poutníci vjížděli do Fryštáku za zpěvu krásné Madony. Ti, kteří se vydali pěšky směr Fryšták, si dali na Ráztoce dobrý oběd a pak už
je čekala cesta do Lukovečka, kde byla zastávka s pohoštěním na výstavě našich
zahrádkářů. Pochvalu si zaslouží pětiletý Honzík Prusenovský, který ušel z Hostýna
celou cestu až do Fryštáku.
Celý krásný den jsme večer završili posezením s opékáním u táboráku. Ogaři
– Petře Běláku, Pavle Ponížile, Tomáši Prusenovský – bylo to skvělé, děkujeme
za zorganizování a těšíme se na další ročník.
Alena Dofková

Staříci do školky – značky
Proužky bílé barvy, mezi nimi barevný. Na stromech, sloupech, rozích.... Červenou
bývá hřebenovka. Občas lze potkat většinou starší turisty, často turistky, kterak lezou
s kyblíčky po škarpách a obnovují značení, aby treﬁli i jiní. „Tam je značka!!“, křičí
nadšeně mrňous. „Bezva! Tak jsme nezabloudili:) Kdo najde, kde je další? A potichu,
v lese se neřve :-)“
Pachové i hromádkové stopy jako orientace pro jiná zvířátka – tady jsem já, tak
bacha, další čtvernožci a opeřenci! Haf! Sleduj – když do mé hromádky dvojnožec
šlápne, většinou štěká.
Značky takříkajíc civilizační, dokumentující barevnost a nezničitelnost obalové
techniky. V obcích, na horách, všude. Tady jsem byl JÁ! Protikladem jsou zvláštní
jedinci, kteří si třeba uvaří a přespí v lese, na horách a nikdo nepozná, že tam byli.
Zajímavé, že obojí se vyvinuli z druhu Homo Sapiens.
Vůbec nejradši mám značky takové úplně zvláštní. Puntík, někdy se svislou nožičkou, jindy má ta nožička ještě i ocásek, takový praporek. Takové divné drobení na papíře. Jsou takoví, kteří z nich dokážou přečíst, co zpívali a hrávali lidi kdysi dávno.
Ony vlastně všecky značky jsou od toho, aby treﬁli i jiní, každý po svém...
Vti.
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PŘÍZNAKY:
bolesti břicha, průjem, krvácení
z konečníku, bolestivé křeče břišního
svalstva, ztráta chuti k jídlu, horečka, nevolnost, mimostřevní projevy
(kloubní postižení, postižení žlučníku
a žl. cest, postižení zraku, afty, kožní
vyrážky)
PŘÍČINY:
dědičnost, infekční onemocnění
hormonální antikoncepce
psychické faktory (stres atd..)
vliv prostředí, stravovací návyky
VYŠETŘENÍ:
Je nutné podstoupit řadu vyšetření. Vyšetření stolice na okultní krvácení. Vyšetření krve (odběr krve).
Kolonoskopie (Endoskopický přístroj je zaveden konečníkem a pokračuje dále do tlustého střeva.)
RTG, CT
LÉČBA:
Při léčbě ulcerózní kolitidy se
uplatňuje několik důležitých postupů:
protizánětlivé léky
imunomodulační léky
biologická léčba
chirurgické řešení
vhodná dieta
Z vlastní zkušenosti, protože
touto chorobou trpím od svých 10
let, mohu říct, že se člověk s nově
zjištěnou Ulcerozní kolitidou ničeho
nemusí bát, není to nic, co by nešlo
zvládnout. Nemoc se dlouhodobě léčí
kortikoidy a dá se velmi dobře ovlivnit
a zmírnit správným životním stylem.
Zdroj: www.wikipedia.com
http://www.oberon-medicina.cz/
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kteří v komunálních volbách
podpořili nejen mě, ale hlavně celé
místní sdružení ODS Fryšták.
Mnohokrát děkuji!
Nikola Dorazínová DiS.
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SENIOŘI

Návštěva z Muráně
Ve dnech 26.–28. září jsme u nás ve Fryštáku přivítali přátele z družební obce
Muráň. Jsme rádi, že byli mezi nimi i naši přátelé – senioři, se kterými jsme při
návštěvě v Muráni navázali přátelství a mohli jsme jim tak oplatit u nás jejich pohostinnost, kterou nám věnovali oni. A tak jsme se společně se zástupci města stali
průvodci při jejich pobytu u nás. V pátek večer jsme je přivítali při společné besedě
ve školní jídelně.
V sobotu ráno jsme odjeli autobusem do Vizovic na exkurze do skláren Glass-Moravia a likérky Rudolf Jelínek. Odpoledne projevili zájem zúčastnit se ve fryštáckém kostele mše svaté ke cti svatého Huberta – patrona myslivců za zemřelé a živé
singularisty a myslivce, kde byli přítomni i zpěváci a trubači. Byl to pro ně velký
zážitek, protože u nich nic takového není. Potom měli možnost posedět na farním
dvoře a ochutnat různé speciality. Večer jsme se všichni sešli v jídelně školy při
kulturním vystoupení žáků školy a pak už následovala společenská zábava. V neděli
ráno jsme odjeli do Lukovečka na výstavu zahrádkářů, chvíli poseděli, občerstvili
se a ještě nám zbývala ve Zlíně návštěva muzea historických automobilů pana Samohýla. Vše rychle uteklo a už tu byl čas oběda a loučení, protože je čekala ještě
dlouhá cesta zpět na Slovensko. Doufáme, že naše přátelství se slovenskými seniory bude pokračovat.
Chceme poděkovat také panu starostovi Lubomíru Doleželovi, že nám seniorům
umožnil strávit tři dny s našimi slovenskými kolegy a tak prohloubit naše přátelství
a vzájemnou spolupráci.
Za výbor důchodců
M.J.

na Sněžku. Museli jsme si vystát dlouhou asi půlhodinovou řadu na lanovku,
ale ten pocit štěstí, že se svezeme nově
otevřenou moderní čtyřmístnou kabinkovou lanovkou až na vrchol Sněžky
(1602 m) stál za to. Na vrcholu Sněžky
se podíváme do Polské boudy, české
Poštovny a na četná vyhlídková místa
do českých a polských Krkonoš. Hlavně
jsme měli velké štěstí, že ten den nebyla na Sněžce mlha, ale krásné počasí,
obloha bez mráčků a dokonce teplota
až 8 st. Byl to zážitek, který se nedá popsat. Třetí den byla pěší asi 15 km túra,
na kterou jsme se vydali přímo od naší
ubytovny přes Modrokamennou boudu k Velké Pardubické a Černohorské
boudě přes rašeliniště až na Černou
horu a zpět do Jánských Lázní. Ještě
k večeru jsme stihli projít menší okruh
pod Janskou horu přes Zlatou vyhlídku,
Hofmanovy boudy zpět na ubytovnu.
Poslední den našeho putování jsme zakončili návštěvou Adršpašských skal,
které spolu s Teplickými skalami tvoří
největší skalní město České republiky.
Fascinující zákoutí jako v Adršpašských
skalách uvidíte jen málokde. Jsou také
největším a nejdivočejším skalním městem Střední Evropy. Vyniká zde krása
skvostných pískovcových útvarů. Mezi
nejznámější patří Milenci, Starosta
a Starostová, Krakonošova lenoška,
Džbán nebo Sloní náměstí. Nejvyhledávanějším místem skal je umělá vodní
nádrž – Adršpašské jezírko. Voda, která
vytéká z jezírka, vytvořila v tomto skalním útvaru Malý a Velký vodopád, který
je vysoký 16 metrů.
Po obědě už nezbývalo nic jiného,
než nasednout do autobusu a vydat se
spokojeni a s pěknými zážitky na dlouhou cestu zpět do Fryštáku.
M.J.

Turisté v Krkonoších
Ve dnech 18.–21. září pořádali
fryštáčtí turisté čtyřdenní putování
po Krkonoších – Jánských Lázních
a okolí. I tentokrát se této turistiky zúčastnilo několik členů ze Šlápot.
Ve čtvrtek ráno jsme nasedli do autobusu a uháněli směr Krkonoše. Vpoledne jsme byli na místě v Jánských
Lázních, a tak tento první den jsme
věnovali prohlídce a poznání této lokality. Druhý den ráno jsme vyrazili moderní šestimístnou kabinkovou lanovkou na Černou horu 1299 m a odtud již
naše cesta vedla okolo Sokolské a Černé boudy až k Václaváku, pokračujeme
úbočím nad Javořím potokem ke Kolínské a Pražské boudě až do Pece pod
Sněžkou. Odtud nás čeká tak 1 km
cesty, abychom se dostali k lanovce
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Na Přílukách je dobře
Aspoň nám, členům KLASu, tam již podvakráte dobře bylo. Původně jsme měli 11.
září projít Příluky a okolí, ale kvůli deštivému počasí jsme opět zakotvili v klubovně příluckých. Po milém přivítání jsme při zákuscích ať sladkých nebo slaných, a různorodém
pitivu sledovali promítání záběrů z oslav a slavení v Mexiku. Obětavě se o to postarali
naši známí manželé Kolajovi. Doprovázeli to i poutavým slovním doprovodem. Potom
jsme mezi sebou přivítali i „našeho“ pana Končáka, který se opozdil, protože napřed navštívil svého bratra v nemocnici. Snad mezi námi přišel i na jiné myšlenky. Krátce na to
přišla další návštěva – tentokráte z „minulosti“. Přišli dva sloužící z hradu a vtipnou,
chytlavou písničkou nám přiblížili dobu hradních pánů. Pěkně navodili veselou atmosféru, v které jsme při povídání a zpívání setrvali až do konce. Ten udělal neúprosný jízdní
řád městské dopravy. Rozloučili jsme se s tím, že oni dokončí u nás Andrýskovu stezku,
a my poznáme Příluky. Věřím, že se na další setkání těšíme my i naši přátelé.
Za KLAS A. Bačůvková

Tradiční opékání špekáčků
V pondělí 15. září se pošmourná obloha rozjasnila a tak mohli téměř všichni členové Klubu důchodců zasednout kolem ohníčku na dvoře DISu a opékat si špekáčky.
Přišlo nás opravdu dost, (53 členů) vždyť jsme byli naposledy pospolu v červnu. A co se
událo od té doby věcí! Byla radost pohledět na to hemžení, na tu výměnu u ohníčku.
Sedělo a vyprávělo by se ještě déle, ale hrozil nám hrom, blížila se bouřka. Ještě že už
měli všichni „ opečeno“. Teď jen rychlé rozloučení a zbyli jen obětaví organizátoři, kteří
zajišťovali vše potřebné a nakonec i sklízeli, uváděli vše do původního stavu. Velký dík
patří panu Černému, paní Horké, Jedličkové, Krajčové. Zároveň patří poděkování i vedení DISu za propůjčení prostor k opékání, půjčení kovových prutů, za všechnu vstřícnost.
A to co jsme si nestihli povědět můžeme napravit při příštích schůzkách našeho Klubu
důchodců.
Za KD A. Bačůvková

V náruči severovýchodního Valašska
S potěšením jsem na prahu babího
léta přijal pozvání paní Elišky Hubayové, Marie Chudárkové a milých přátel
z Lukovečka na pouť po zajímavostech
Valašskomeziříčska a Novojíčínska.
První zastavení patřilo Moravské
gobelínové manufaktuře ve Valašském
Meziříčí, jejíž království nás ovanulo tradiční řemeslnou poctivostí a krásou, jež
dobývala končiny tuzemské i světové.
Při exkurzi ve výrobě jsme obdivovali
spolu s vystavenými gobelíny mravenčí
trpělivost i um všech žen a dívek, jež
tu dotvářejí sny podmanivých předloh
výtvarných umělců nebo se podílejí
na restauraci unikátů oboru. Měli jsme
štěstí: provázel nás sám majitel a ředitel akad. malíř Jan T. Strýček, který je
v oboru pojmem. Věřím, že i Mistr Seifert a někdejší elita z pražské kavárny
Slávie by s pohodou spočinula v manufakturní malebné kavárně, vonící nábyt-
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kem s patinou starých dobrých časů.
S uznáním jsme se pokochali expozicí nově rekonstruovaného zámku
a parku v Lešné u Valašského Meziříčí,
pochutnali si na výtečném obědě v Palačově (podle něhož se psal i rod slovutného Otce národa Františka Palackého,
jehož prapředek Jiří Palacký byl v 16.
století purkmistrem městečka Fryštáku!), okusili slastí Nového Jičína (jednoho z nejkrásnějších měst na sever
od Alp, jehož úchvatné náměstí zdobí
i architektura s pečetí toskánské renesance). V muzeu klobouků, vyráběných
světově proslulou ﬁrmou Tonak, jsme
se „vyparádili“ apartními dámskými
i pánskými klobouky a v závěru putování okoštovali nektaru z pramenů Matky
Země v Teplicích nad Bečvou. Nedalo
mi, abych po cestě aspoň ve zkratce
nepřipomněl pár informací o pamětihodnostech, přírodních raritách i osob-

V měsíci LISTOPADU 2014 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Oldřich Adamík
Ladislav Dohnálek
Květoslava Doležalová
Marie Drábková
Božena Horáková
Anna Jasenská
Jaroslav Karola
Zdeněk Konečný
Miroslav Krajča
Miroslav Krajča
Jarmila Krajčová
Vladimír Mikl
Božena Ondrášková
Anna Petříková
Jaroslav Pšeja
Stanislava Rupová
Jiřina Strnková
Alena Ševečková
Václav Šesták
Jaromír Weigel
Eva Zadáková
Jaroslava Žáková

Blahopřejeme!
Všem oslavencům přejeme mnoho lásky, rodinné pohody, radosti,
štěstí a mnoho zdraví do dalších let.
nostech regionu (Kramoliš, Hejcman,
Kalus, Jahn či slavný historik Palacký).
Příjemně znaveni spočinuli jsme
s kapitánem naší „lodi“ panem Svačinou u kapličky v Lukovečku a s chutí si
připili výtečné „hostýnské“ na zdar dalšího žití a setkávání. Díky!
Slávek Z.
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CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
KAŽDOU STŘEDU 17:45–18:45
TAE-BO je velmi účinný sportovní systém, který redukuje tělesnou hmotnost, symetricky formuje tělo,
zvyšuje svalovou sílu, je zábavou a upevňuje vůli. Mění
také Váš postoj ke stresu a problémům každodenního
života.
Motto zní:
Get ﬁt-lose weight-have fun-be strong – tedy zvítěz sám nad sebou, proto každý jedinec trénuje pro
sebe, s nikým se neporovnává, dává si pauzy kdy chce
a zase se vrátí ke skupině.
TAE-BO používá pohyby odlišných druhů bojových
sportů a umění. V první řadě je to skupinové cvičení s rychlou hudbou. V žádném případě TAE-BO není
kontaktní sport, ale aerobní cvičení určené k posílení
všech svalů těla!
Více informací na Facebooku.
TAE-BO-FRYŠTÁK

Těší se na Vás
Silvie Gajdošíková
Tel. 605 205 537
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
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sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

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

2WHYőHQR32²3É²62²
Mimo pracovní dobu sjednáváme po tel. domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518
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Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

