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Čas dušičkový
Také se pohoršujete nad skutky
několika jedinců nebo skupin “hrdinů”,
kteří na hřbitovech nebo i jiných vzpomínkových místech a památnících poškozují a ničí náhrobky a jiná výtvarná
díla, vybudovaná jinými lidmi z piety
nebo úcty pro ty, co tu již nejsou?
Projevy vandalismu a výtržnictví se
objevily i na místním hřbitově. ukradené hřbitovní lampičky a vázičky, poničené hroby, nepořádek. Toto vše našli
nejbližší těch, jejichž památku přišli na
hřbitov uctít a zavzpomínat. Ve Fryštáku žije skupinka lidí, která našla zálibu
v rozlévání vosku po pomnících (snad
se jedná o mladistvé, kteří z toho
ještě nemají „rozum“). Poslední nepochopitelnost má však na svědomí
bezpochyby pečlivá hospodyňka. Kdo
jiný by v takovém množství zavařoval
meruňky, okurky, papriky, čalamádu
apod. A potom se o ně podělil se zesnulými tak, že je spolu s prázdnými
sklenicemi naházel do kontejneru na
bioodpad na hřbitov. Do areálu TS je
to asi moc daleko a není na rozdíl od
hřbitova otevřen denně.
Pomineme-li motivy “obohacování” z krádeží barevných kovů občany
s narušenou morálkou, všechny ostatní činy ničení má na svědomí nenávist
k lidem.
Ing. Vladimíra Doleželová
Odbor správy majetku města
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Dušičky
„Co jste vy, byli jsme my. Co jsme my, budete i vy.“
– tento nápis často najdete nad vchody některých hřbitovů. Jak píše básník,
smrt je, „jen kus života těžkého“. Záleží ovšem na životě, který jsme prožili, jaký
byl, a jak jsme dokázali přijímat nejen jeho radosti, ale i bolesti.
Hřbitov skrývá tajemství mrtvých i živých, je tu prožitý čas všech zemřelých
a jsou tu i vzpomínky na ně ...a proto nezapomínejme na to, při dušičkových
návštěvách svých blízkých na našem hřbitově.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 17/2010/V ze dne 6. října 2010 (Výběr)
• RMF doporučuje ZMF schválit RO
MF– navýšení provozního příspěvku p.
o. MŠF, a to z důvodu neočekávaného
zvýšení výdajů na výmalbu objektu.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru zařízení Sociální služby města Kroměříže, za účelem úhrady poskytované
služby ve smyslu zák. č. 108/2006 Sb.
pro býv. občana města.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského
kraje – výdaje spojené s činností JSDH
a přijmout příslušné RO MF.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
konaného dne 24. 9. 2010 ve věci přípravy projektu Rekultivace skládky TKO
Fryšták – Žabárna a ukládá ved. OSMM
Ing. M. Kasalovi zajistit plnění úkolů
vyplývajících z této schůzky a z platné
smlouvy.
• RMF schvaluje udělení licence na
veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní pro linku 770370 Bystřice p.
Host. - Holešov – Fryšták - Zlín, o kterou
požádala obchodní ﬁrma KRODOS BUS,
a. s., Kroměříž, s tím, že tato linka vede
přes město Fryšták a má v něm plánovanou zastávku.
• RMF schvaluje pronájem městských
pozemků p. č. 421 - zahrada, o vým.
290 m², a poz. p. č. 422 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o vým. 66
m², oba k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, za
cenu 7,- Kč/m²/rok, žadateli p. K. Žitníkovi, Zlín – Štípa, za účelem využití jako
zahrady, a to na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu městských pozemků p. č.
421 - zahrada, o vým. 290 m² , a poz. p.
č. 422 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o vým. 66 m² , oba k. ú. Fryšták,
ob. Fryšták, mezi Městem Fryšták a p.
K. Žitníkem, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

• RMF bere na vědomí oznámení společnosti Telefónica O2 Czech Republic,
a. s., o zrušení telefonní hovorny na ul.
Mexiko v Horní Vsi bez připomínek.
• 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 schvaluje aktualizaci Povodňového plánu města Fryštáku, vypracovaného Ing. D. Zákravskou, Zlín, v září
2010.
• RMF doporučuje ZMF schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 4. 11. 2009, uzavřené mezi
Komerční bankou a Městem Fryšták,
a to za účelem změny možnosti čerpání
úvěru, kdy se nově stanovuje možnost
vyčerpat úvěr do 31. 12. 2011 (pro potřeby krytí doﬁnancování dotacemi podpořených aktivit města), přičemž ostatní ujednání příslušné smlouvy zůstávají
beze změny.
• RMF bere na vědomí publikaci Knihovny Zlínského kraje – činnost a výsledky
veřejných knihoven v r. 2009 bez přip.
• RMF schvaluje prodej použitých chodníkových dlaždic z chodníku na ul. Holešovská a stanovuje cenu 2,- Kč/kus
vč. DPH .
• RMF schvaluje účast města na humanitární sbírce, a to ve dnech 29. 10.
a 30. 10. 2010 v době od 08.00 do
16.00 hodin, a ukládá Ing. M. Kasalovi
organizačně zajistit se zástupci Diakonie Broumov, organizátorem sbírky.
• RMF schvaluje omezení provozní doby
sběrného dvora Technických služeb
města Fryšták pro ukládání bioodpadu
a velkoobjemového odpadu z domác-

ností v termínu od 12. 11. 2010 do
12. 3. 2011 na dobu od 8.00 hodin do
13.00 hodin.
• RMF ukládá Ing. V. Doleželové, ref.
OSMM, ve spolupráci s Ing. M. Jaškem
připravit na listopadové zasedání zastupitelstva návrh obecně závazné vyhlášky řešící stanovení poplatku za likvidaci
komunálního odpadu.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo č. 2-2010 na dodávku projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení pro
investiční akci „Revitalizace náměstí
Míru ve Fryštáku“ mezi Městem Fryšták,
a vítězem architektonické soutěže, společností ATELIÉR 91, spol. s r. o., Zlín,
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
• RMF schvaluje podání objednávky na
zajištění inženýrské činnosti v rámci
stavebního řízení na stavbu „Revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku“ u společností ATELIÉR 91, spol. s r. o., Zlín, a
pověřuje tímto úkonem Ing. M. Kasalu.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce na distribuci hlasovacích
lístků v rámci konání voleb do Zastupitelstva města Fryštáku ve dnech 15.
a 16. října 2010 mezi Městem Fryšták,
a T. Görigovou, Fryšták a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření dohody o provedení práce na distribuci hlasovacích
lístků v rámci konání voleb do Zastupitelstva města Fryštáku ve dnech 15.
a 16. října 2010 mezi Městem Fryšták,
a K. Chládkovou, Fryšták - Vítová a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje v rámci konání voleb do
Zastupitelstva města Fryštáku ve dnech
15. a 16. října 2010 uzavření smlouvy
o nájmu výpočetní techniky a souvisejících službách mezi Městem Fryšták,
a fou PK Computers, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 10/2010/V ze dne 11. října 2010 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku ke dni 11. 10. 2010 bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 11. 10. 2010
bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO MF č. 12/2010 –
Přijetí dotace od ZK ve výši 6.000,- Kč
na výdaje spojené s činností hasičské
jednotky příjemce (JSDH MF).
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o

2

poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje ve prospěch
JSDH MF, a to mezi Městem Fryšták,
a Zlínským krajem, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje RO MF č. 13/2010 –
Přijetí dotace ve výši 120.000,- Kč na
zajištění výdajů v souvislosti s konáním
voleb do zastupitelstva města.
• ZMF schvaluje RO MF č. 14/2010 –
Přijetí dotace na akci „Mateřská škola

ve Fryštáku – realizace energetických
úspor“.
• ZMF schvaluje RO MF č. 15/2010 –
Přijetí dotace na akci „Mateřská škola
ve Fryštáku – realizace energetických
úspor“.
• ZMF schvaluje RO MF č. 16/2010 Navýšení provozního příspěvku MŠF,
p. o.
• ZMF schvaluje Závěrečnou zprávu HIK
o provedení inventarizace majetku, po-
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hledávek a závazků města Fryštáku ke
dni 15. 9. 2010 vč. příloh č. 1 a 2 - viz
příloha č. 2 tohoto zápisu.
• ZMF schvaluje likvidaci prostředků
(majetku města) ve smyslu přílohy č. 2
Závěrečné zprávy HIK ze dne 08. 10.
2010 - viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o úvěru ze dne 4. 11. 2009,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení, mezi Městem Fryšták, a Komerční
bankou, a. s., Praha, kterým se nově
stanovuje termín možnosti čerpání prostředků ke dni 31. 12. 2011, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje směnu části pozemku
p. č. 395/2, ostatní plocha, o výměře 6
m², nově označeného 395/4, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, dosud
ve vlastnictví města Fryšták, za část
pozemku p. č 393, zahrada, o výměře 6
m², nově označeného 393/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, dosud
ve vlastnictví pí H. Semrádové, Fryšták,
dle návrhu GP zpracovaného Ing. L.
Zlámalem, č. GP 865–352/2010 ze
dne 11. 10. 2010 a schvaluje uzavření
směnné smlouvy mezi Městem Fryšták,

a pí H. Semrádovou, Fryšták, za účelem
směny části měst. pozemku a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 12. 10. 2010
zveřejnění záměru směny části měst.
pozemku p. č. 1015/1 (nově oddělením
dle GP č. 885-267/2010 p. č. 1015/32),
o vým. 4881 m², k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za pozemky p. č. 713/60, o
vým. 153 m², 713/61, o vým. 663 m²,
a části pozemků p.č. 712/24 (nově
oddělením dle GP č. 574-267/2010 p.
č. 712/38), o vým. 3237 m², a části
poz. p. č.712/26 (nově oddělením dle
GP č. 574-267/2010 p. č. 712/39),
o vým. 828 m², vše k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, a to ve vlastnictví pana L.
Pospíšila, Fryšták a uzavřít příslušnou
smlouvu.
• ZMF schvaluje ke dni 12. 10. 2010
zveřejnění záměru směny části měst.
pozemku p. č. 1023/14 (nově oddělením dle GP č. 884-268/2010 p. č.
1023/22), o výměře 2481 m², k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za pozemky p. č.
713/52, o vým. 343 m², p. č. 713/53,
o vým. 268 m², a část poz. p. č.
714/2 (nově oddělením dle GP č. 575267/2010 p. č. 714/33), o vým. 1870
m², vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
a to ve vlastnictví pana S. Rašky,
Fryšták, a uzavřít příslušnou smlouvu.
• ZMF schvaluje ke dni 12. 10. 2010
zveřejnění záměru uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce,

a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p.
Pšeja, přípojka do 50 m“, umístěné na
městském poz. p. č. 47, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene a uzavření příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje předložené znění nájemní smlouvy mezi Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták, a dobrovolnýn
svazkem obcí - mikroregionem Lukovské podhradí, Fryšták, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, předsedou mikroregionu, viz příloha č. 4 tohoto zápisu.
• ZMF schvaluje předložené znění
smlouvy o výpůjčce mezi dobrovolnýn
svazkem obcí - mikroregionem Lukovské podhradí a Českou republikou Krajským ředitelstvím policie Zlínského
kraje, Zlín, zast. plk. Ing. Bc. R.Bébarem, viz příloha č. 5 tohoto zápisu.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy FV při ZMF Ing. S. Velikovského,
CSc., ve věci plnění rozpočtu města
Fryštáku, stavu ﬁnančních prostředků
města Fryštáku ke dni 11. 10. 2010,
návrhu RO MF č. 12/2010 až RO MF č.
17/2010, Inventarizace majetku města
Fryštáku (vyjma přísp. organizací ZŠF
a MŠF) k 15. 09. 2010 bez přip.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
KV při ZMF Ing. J. Dofka bez přip.
• ZMF deleguje na zasedání valné hromady Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, v. o. s., v likvidaci, konané dne 22. 10. 2010, jako zástupce
města místostarostu města Fryštáku p.
R. Dupala, Fryšták.

PÁLENÍ ODPADŮ V DOMÁCNOSTECH
Úvaha o situaci
v tzv. DCHB Fryšták
(tzn. Penzion * pozn. redakce)
Dne 21. října 2010 byli důchodci (či
uživatelé DCHB) poučeni na informativní schůzce o situaci navozené krajem,
který (po pečlivém čtyřletém uvážení
a zhodnocení) přece jen došel k závěru,
že „chráněné bydlení“ nemá (podle zák.
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
ve Fryštáku své opodstatnění. Radní
Mgr. Nersesjan – z vlastní iniciativy(?)
– nabídla úředním postupem našemu
městu objekt „chráněného bydlení“ do
vlastnictví bezúplatným převodem.
(Skutečný důvod konání kraje míním
okomentovat samostatným článkem ve
Zlínském deníku na podkladě poskytnutých zjištění.) Na úvaze a rozhodnutí Zastupitelstva města Fryštáku nyní
závisí, co bude dál. (Pokračování snad
v příštím vydání FL)
Rudolf Šiřina

Podzim je tady a pro většinu z nás to znamená jednak začátek topné sezóny
a jednak úklid zahrady. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické
osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného městem. Město
Fryšták zajistilo pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů i třídění
komunálního odpadu. Ne všichni ho však využívají.
Málokdo ví, že domácnosti jsou ve znečišťování ovzduší hned za automobily.
Domácí kotelny přispívají stále více ke vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích
onemocnění. Záleží však na každém z nás, kolik škodlivých látek vypustí do ovzduší.
Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujeme. Podle zákona je pálení
odpadu v domácnostech zakázáno. Přesto se často v kotlích ocitají plasty, které
uvolňují spoustu rakovinotvorných látek. Dalším, bohužel populárním palivem jsou
staré palety, rozbitý nábytek, natřené či chemicky ošetřené dřevo, jejichž pálením
produkujete vysoké množství dioxinů. Celobarevné letáky a časopisy při spalování
zase uvolňují do ovzduší těžké kovy. Při pálení všech těchto odpadů vzniká mnoho
toxických látek. Při pálení vlhkého dřeva docílíte nižší výhřevnosti a navíc rostou
emise škodlivin.
Lidi přestalo zajímat, co bude v budoucnosti. Ve společnosti má vždy převahu
zisk krátkodobý nad ziskem dlouhodobým. Důležité je, zda se nějaká investice
vrátí v horizontu několika let, méně důležité je, jak nešetrné ovlivňování přírody
poznamená život našich potomků za sto let.
Pálením odpadů nejvíce poškodíte nejen sami sebe a své děti, ale také své
nejbližší okolí. Na znečištěné ovzduší jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim
i k sobě samým ohled.
Ing. Vladimíra Doleželová, Odbor správy majetku města
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VOLBY
KANDIDÁTNÍ LISTINA
Číslo Název strany

Poř.
číslo

KANDIDÁT
Příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
STRANA

Politická
PŘÍSLUŠNOST

HLASY
abs.
v%

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
8
8
9

2
5
1
5
2
3
4
2
1
3
2
3
1
4
1
2
3

Konečný Bronislav
Ševela Lubomír
Doležel Lubomír, Mgr.
Nášel Pavel, Mgr.
Košák Jan, Ing.
Kočenda František, Ing.
Osoha Pavel, Ing.
Knedlová Sylva, Mgr.
Dupal Radomír
Vyskup Radomír
Sovadina Libor, Mgr.
Zapletal Česlav, PhDr.
Mikl Libor
Filák Vlastislav
Pagáč Petr, Mgr.
Velikovský Stanislav
Dohnal Pavel, Ing.

54
52
43
51
44
49
52
76
53
54
36
66
44
58
60
53
51

NK
NK
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ODS
ODS
ODS
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
NK
„STAN“
TOP 09

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP
KDU-ČSL
ODS
ODS
ODS
ČSSD
BEZPP
ČSSD
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP

302
297
973
528
401
411
377
481
469
377
784
552
444
256
487
292
192

SPORTOVCI PRO FRYŠTÁK
SPORTOVCI PRO FRYŠTÁK
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Česká str.sociálně demokrat.
Sportovci pro všechny, Fryšták
Sportovci pro všechny, Fryšták
TOP 09



9,06
8,91
14,63
7,93
6,03
6,18
5,66
12,27
11,96
9,61
16,25
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Když zazní pojem volby, vybaví se
mi známý Ladův obrázek... (v řadě míst
a ve „ velké politice“ to tak někdy vypadá i dnes...). Co to stojí daňové
poplatníky a „chudičké “sponzory raději
uvádět nebudu. Vážím si zdravého selského rozumu Fryštáčanů, Dolňanů,
Horňanů, Vitovjanů i obyvatel osad,
kteří se nedají „opít rohlíkem a prázdnými slovy“, ale kriticky a objektivně
posuzují, co se pro město potřebného
i pěkného udělalo a dělá. Pokud chci
upřímně poděkovat za vaše hlasy, za
vaši důvěru (bez ohledu na politické
škatulky), vyznávám, že ji přijímáme
s úctou k vám, milí spoluobčané, a s
pokorou. Vím, že nás znáte mnozí velmi dobře, jak jsme vyváděli v dětství
i mládí, jak žijeme a chováme se dnes.
Trápí nás toho moc, stejně jako vás.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2010

A chtěli bychom i nemožné. V následujících letech to bude tvrdý chléb.
Buďte na nás přísní a laskaví,
jako dobří rodiče a učitelé, kterým na
nás záleží! Bez vaší lidské podpory
a pochopení bychom propadli a dostali
špatnou známku z mravů.
S úctou
Slávek Zapletal

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 i v nadcházejícím období jsem připraven nadále pracovat ve prospěch Fryštáku.
Mgr. Lubomír Doležel
Také MO KDU – ČSL Fryšták vyslovuje všem voličům upřímný dík za podporu
v komunálních volbách.
Vaše důvěra nás zavazuje v období 2010 – 2014 k další usilovné práci
na rozvoji Fryštáku – k čemuž jsme se
zavázali i v našem volebním programu,
který se budeme snažit co nejlépe naplňovat.
Ještě jednou velký dík za Vaši důvěru.
Ing. Jan Košák
ZPRÁVY

Z

Poděkování
Kandidáti do ZMF – volební strany č. 1 – SPORTOVCI PRO FRYŠTÁK
děkují všem svým voličům za podporu a věří, že budou moci co nejlépe
pracovat pro blaho a pěkný život v našem krásném městě.

PODĚKOVÁNÍ
Zelení děkují za přízeň
Rádi bychom poděkovali všem voličům, kteří nám vyjádřili přízeň či sympatii svým hlasem. Ač naše celkové skóre
nevede do zastupitelských křesel, žádný z vašich hlasů nebyl zbytečný. 191
příznivců „zeleného myšlení“ - to už je
dobrý základ pro společné setkání.
Vězte, že Vaše důvěra je pro nás
motivací k tomu, aby za námi před příštími volbami nestály jen čtyři strany textu o našich představách ve FL a drobné
akce, ale i hmatatelné výsledky a kandidátka v plném počtu. Během vytváření programu jsme se potkali se spoustou zajímavých lidí, se kterými bychom
chtěli pokračovat v započatých plánech.
Rozjeli jsme také projekt s dětmi a studenty a snažíme se podílet na smysluplném využití jejich volného času.
Máte-li zájem o bližší spolupráci
s námi, chuť připojit se do realizace
některých zajímavých akcí, nebo třeba
jen být o našich aktivitách informováni,
neváhejte nás kontaktovat:
Tomáš Černý – tomas@simcar.cz
nebo Jiří Sadila – jurkasad@seznam.cz

PROHLÁŠENÍ
o.s. Rozruch
V textu u politické strany (ODS) je
psáno, že tato strana chce podporovat naše a jiné sdružení.
My ROZRUCH o.s s danou formulací nesouhlasíme a tímto Vás žádáme o následující prohlášení našeho
sdružení - ROZRUCH o.s.
ROZRUCH o.s. je sdružení nezávislé, které nepodporuje žádné politické
strany. Své názory, dotazy, akce prezentujeme veřejně s přímým pojmenováním věci. Podporujeme lidi dobré
vůle, správného myšlení a přiměřeného chování. Rádi podporujeme a děláme akce, které jsou zaměřeny pro
lidi. Neřešíme, jakého jsou lidé náboženství, politického myšlení, pracovního zařazení, věku - bereme člověka
takového, jaký je a jsme rádi, pokud
bere každý z nás na vědomí to, že je
třeba respektovat se navzájem.
Děkujeme za pochopení
Kamil Gyuricsek
předseda sdružení ROZRUCH o.s.

RADNICE

VÁNOČNÍ TRHY 2010
Vážení občané také letos městský
úřad připravuje v sobotu 11. prosince
2010 na náměstí ve Fryštáku tradiční
Vánoční trhy.
Připraveny budou stánky s perníčky,
cukrovinkami, s ochutnávkou a prodejem domácího medu, výrobky ze včelího
vosku a propolisu, valašskými frgály,
domácí uzeninou. V nabídce nebudou
chybět ani knihy, hrníčky, adventní
věnce, jmelí, dřevěné a plyšové hračky,
oděvy, kožené zboží atd.
Vyzýváme také občany našeho
města, aby předvedli svoji dovednosti
a nabídli své výrobky (nutný je vlastní
prodejní pult nebo stolek).
V kulturním programu se představí
folkový soubor Pramen, dechová hudba
Fryštácká Javořina, Gajdoši z Kašavy a
možná přijede i Mikuláš, čert a andělé.
• Upozornění pro prodejce
Prodejní místa je nutno od 1. listopadu objednat na tel. čísle 607 801 942.
Upřednostňujeme sortiment tradičního
vánočního zboží, zejména řemeslné

a rukodělné výrobky typické pro
Valašsko, dále občerstvení, pečivo,
perníky, cukrovinky, včelařské produkty,
hračky, dekorační předměty a jiné dárkové zboží.

Upozornění
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku na podporu
činnosti dobrovolných neziskových
organizací na rok 2011 je třeba
doručit do podatelny MěÚ ve Fryštáku
nejpozději do 30. listopadu 2010.
Tiskopis si můžete stáhnout na
adrese: na www.frystak.cz.

Oznámení
Oznamujeme, že v zimních měsících
opět dojde k omezení provozní doby
sběrného dvora Technických služeb
města Fryšták pro ukládání bioodpadu
a velkoobjemového odpadu z domácností.
V termínu od 12. 11. 2010 – 12.
3. 2011 bude sběrný dvůr otevřen vždy
v sobotu v době od 8.00 do 13.00 h.

PODĚKOVÁNÍ
Vedení radnice ve Fryštáku vyslovuje touto cestou dík ČSAD Vsetín, závodu Zlín zastoupenému Z. Paštětou,
za podporu kulturně společenských
aktivit našeho města v roce 2010.

Vážení čtenáři FL, dovoluji si vám
tlumočit ten nejkrásnější pozdrav od
Ing. Tomáše Dlabaji z Dolní Vsi.
Jelikož je Tomáš pro příští rok nominován do soutěže Mistrovství světa
v orientačním běhu, musí absolvovat
několik závodů ve Světovém poháru.
Momentálně trénuje a závodí u jezera Annecy ve Francii.
Píše, že se různě vypsanými závody
„toulá“ po světě, ale na Fryšták myslí
denně a děkuje Fryštačanům za podporu.
SK

5

Návraty
Jak už jistě víte – v neděli 26. září bylo ve Fryštáku slavnostně odhaleno
sousoší Návraty autora Stanislava Novotného – Kinského.
K této slavnostní akci se proto ještě vracíme několika fotograﬁemi.
1/ Při špatném počasí vyhrávala k dobré náladě dechovka
Fryštácká Javořina.
2/ Se slavnostními projevy vystoupili oba starostové – Lubomír
Doležel a Roman Goldschmidt
a sousoší vysvětil P. Miroslav Dibelka – fryštácký farář.
3/ Nechyběl ani křest tradičním šampaňským.
4/ Navzdory dešti se sešlo velké množství Fryštačanů – aby
svou účastí podpořili slavnostní
okamžiky.
5/ Zahrála i folková skupina
Pramen pod vedením Vlasty
Kunstové
6/ Inspirace Návraty – práce
žákyně 6. třídy K. Ševčíkové nazvaná Sv. Mikuláš.
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Hurá na drakiádu!
Léto uběhlo jako voda a nastal podzim. S ním přišel i čas pouštění draků. Ani
obč.sdružení Věneček nezůstalo pozadu. Tentokráte ve spolupráci s DIS klubem
jsme ve čtvrtek 7.10. 2010 za fotbalovým hřištěm ve Fryštáku uspořádali již 5.
ročník drakiády. Počasí nám tentokráte opravdu přálo, a tak o závodníky nebyla
nouze. Sešlo se neuvěřitelných 80 závodníků v doprovodu svých maminek, tatínků i babiček a dědečků.. Musím přiznat , že se bylo na co dívat a porota, která
přijela s malým zpožděním, byla mile překvapena tak velkou účastí.
Viděli jsme draky různých velikostí
i barev, kupované i doma vyrobené, draky ladně se pohybující na obloze i ty,
kterým se zrovna moc nechtělo. Některé děti měly dokonce vyrobeno i několik
draků, a to pro případ, kdyby náhodou
některý nechtěl létat, nebo přišel k úrazu. Pro zpestření drakiády si pan Jiří Sadila připravil věci k výrobě malých větr-

níků, které si děti mohly s jeho pomocí
vyrobit a odnést si domů. Na závěr drakiády porota vybrala z každé kategorie
(školák, předškolák a drak domácí výroby) 5 dětí , které dostaly věcné dárky
a diplom a všechny ostatní děti dostaly
sladkou odměnu za jejich velké snažení. Ani rodiče nepřišly zkrátka, neboť
porota vybrala 2 zástupce, kteří dostali

malý dárek a hodnocení jako nejvytrvalejší rodič drakiády.
Chtěla bych poděkovat porotě za jejich opravdu nelehký úkol v hodnocení,
neboť v tak velkém množství na velké
ploše vybrat vítěze , je skutečně úkol
nad úkoly. Také moc děkuji sponzorům
za sladkosti do balíčků pro děti. Největší poděkování posílám všem rodičům
a prarodičům za jejich velkou účast
a hlavně za jejich úžasnou přípravu, kterou věnovali při výrobě draků. Je krásné
dívat se do dětských očí, plných nadšení a očekávání, jestli společně vyrobený
drak poletí. Za tu jejich radost v očích
Vám moc děkuji.
Za OS Věneček Zdeňka V.

POZVÁNKA
Občanské sdružení Věneček
při MŠ Fryšták zve všechny na
PODZIMNÍ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD,
který se uskuteční
v pátek 19. listopadu v 17.00 h
Sraz je u lípy na náměstí
ve Fryštáku
Na velkou účast se těší pořadatelé.
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• Rusava, 13. – 17. září 2010
Začátek školního roku je pro žáky
6. ročníků trošku neobvyklý, ale určitě příjemný. Čeká je „Seznamovák“ na
Rusavě.
Možná si mnozí řeknou: „...a kdo
se bude seznamovat, když se všichni
znají už od první třídy?“ To není pravda,
nezapoměňte, že do šesté třídy k nám
nastupují kluci a holky z Lukova.
Všechno to začalo pěší vycházkou
z Fryštáku na Rusavu. Věřte, nevěřte, pro některé to byl přímo výstup na
Mount Blanc, přestože všechna zavazadla převezl pan ředitel autem. V penzionu U Bílého koně se žáci společně

Seznamovací pobyt žáků 6. tříd
a 6.B: „Pobyt na Rusavě“

s třídním učitelem ubytovali. Program
připravily Mattoni a Čiperka (paní učitelky). Všechny aktivity byly zaměřené
na rozvoj týmové spolupráce s cílem
stmelit třídní kolektiv, nechat žáky prožít radost z toho , že patří do třídy, do
které patří. A že se to prostřednictvím
zážitkové pedagogiky podařilo, dokazuje nejen hodnocení všech učastníků, ale i společné výsledky práce jako
např. složení třídní hymny, zvolení třídní
samosprávy, vyjadření pozitivních zpětných vazeb jednotlivým členům třídy při
závěrečném hodnocením.
A co se nejvíce líbilo? Z pohybových
aktivit to byly Mnohonožky a Cesta za
pokladem, ze seznamovacích to byla
hra - Jak mě neznáte (informace o učiteli), z týmových to byly Sázky, k nejlépe
hodnoceným tvořivým aktivitám patřila
třídní hymna.
A co ještě potěšilo? Stezka odvahy,
táborák s opekáním špekáčků, zpěv
s kytarou a ...dobré jídlo, povídání s koníčkem Ihaháčkem...
A z čeho měli radost učitelé? Že by
si šesťáci „Seznamovák“ zopakovali.

8

Zážitky žáků...
6.A: „Seznamovák
s vaší nudou zatočí“

je

nejlepší,

Dne 13. září se naše třída 6.A vydala na seznamovací pobyt na Rusavu.
Po cestě jsme narazili na dvě kovbojky:
Mattoni a Čiperku, které potřebovaly
pomoc se splašenými koňmi. Za pomoc
nás zavedly na ranč „U Bílého koně“.
Tam se holky zabydlely v chatkách
a kluci v pokojích penzionu.
Během pobytu nás nejvíce bavily
hry: Mnohonožky, Autogramy, Sázky a
volby. Každý den nám zakončovalo seznamování a povídání s naším koníkem
„Ihahákem“.
Za ty příjemné chvíle děkujeme paním učitelkám:
Mattoni=L. Truhlářová
Čiperce=M. Šafářová
a naší třídní paní učitelce Janě Kalandrové.
Jana Skaličková
a Veronika Lauterkrancová

Dne 15. září se konal seznamovací
pobyt na Rusavě. Šli jsme z Fryštáku
přes Lukoveček na Rusavu. Na konci
cesty náš čekaly paní učitelky. Jak jsme
došli k Bílému koni, tak nám paní učitelky řekly pár informací a před obědem
jsme byli rozděleni do pokojů a chatek.
Až do večera byl bohatý program. Šli
jsme spát až ve 22 hodin.
Další den ráno byl budíček v 8 hodin. Umyli jsme se a šli jsme na snídani, po které následoval dopolední program. Poté nás čekal oběd a polední
klid. Odpoledne jsme hledali poklad
a hráli jsme mnoho her. Večer jsme volili starostu. Dostali jsme papír a hlasovali jsme. Ti, co postoupili, šli do druhého kola a odpovídali na naše otázky.
Po volbě nás čekal táborák. Tentokrát
jsme šli spát později. Zpáteční cesta do
Fryštáku byla deštivá.
Seznamovák ve verších
Seznamovák krásný byl,
onemocněl Zavadil.
Byla sranda, pěkné hry,
našli jsme i poklady.
Skládali jsme také hymny,
a ty hymny byly divný!
Chodila k nám strašidla,
hrála mimo pravidla.
Na neštěstí vyhrála,
a i ponožky nám sebrala.
Byla nám pak sice zima,
ale nedohonila nás rýma.
Až to všechno skončilo,
všechny nás to mrzelo.
Bačůvková, Macková
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POLICEJNÍ INFORMACE – PREVENCE SENIOŘI

TRNAVSKÝ VRCH
OKRESNÍ PŘEBOR
V PŘESPOLNÍM BĚHU
Ve středu 6. října proběhla jedna
z nejvýznamnějších sportovních soutěží
základních škol Zlínského kraje. Čím
je okresní přebor v přespolním běhu
tak důležitý? Jde o závod s největším
počtem sportovně talentovaných účastníků a lze postoupit nejen do krajského
kola, ale až do republikového. Akce je
známá výbornou organizací, bezproblémovým průběhem a skvělými cenami
pro zúčastněné.
Tradičním pořadatelem je ZŠ Trnava
a letos v této malebné krajině proběhl
již 18. ročník. Soutěží se ve čtyřech
kategoriích: 6.-7. tř., 8.-9. tř., děvčata,
chlapci. V každé kategorii startuje 35
–40 závodníků. Trať měří cca 1 500
metrů, vede náročným kopcovitým terénem, střídají se různé povrchy. Chlapci
8.–9. tříd běží tento okruh dvakrát. Za
školu mohou startovat v každé kategorii
dva závodníci.
A jak dopadl ten letošní ročník? Pro
naši školu byl nejúspěšnějším za posledních 15 let.
Výsledky:
(6.-7. třídy) děvčata - Vodehnalová
Anna-Marie, 6. B - 9. místo, Hanačíková
Zuzana, 6. A - 11. místo
chlapci - Plhák Jan, 7. B - 7. místo,
Daněk Radim, 6. A - 8. místo
(8.-9. třídy) děvčata - Zbranková
Karolína, 9. A - 5. místo, Němcová Eva,
8. B - 15. místo
chlapci - Šlampa Pavel, 9. A - 3. místo, Výskala Stanislav, 9. A - 7. místo
Po součtu umístění v jednotlivých
kategoriích obsadili starší chlapci
2. místo a celkově po součtu všech
umístění byla naše škola nejlepší.
Děkujeme všem našim „borcům“
a přejeme jim hodně sportovních
úspěchů v dalších soutěžích.
MŠ

Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených
skupin osob jak majetkovou trestnou činností, tak násilnou trestnou činností. Starší lidé, lidé se zdravotními handicapy, lidé
důvěřiví, lidé žijící osamoceně a slabé ženy
se často stávají obětí podvodníků a zlodějů, kteří se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo
do jejich obydlí. Podvodem nebo krádeží je
připraví mnohdy o celoživotní úspory.
Policisté preventivně informačních skupin i policisté z jednotlivých obvodních oddělení celoročně oslovují seniory, scházejí
se s nimi v rámci svých přednáškových
aktivit či besed, upozorňují je na rizika,
která na ně číhají a předávají jim důležité
preventivní rady a zkušenosti (besedu pro
seniory s policisty je možné si dohodnout
na tel. čísle 974 661 439 nebo 974 661
208 nebo prostřednictvím e-mailu: pcrzlin@mvcr.cz).
Poslední z velkých akcí uspořádaných
právě pro seniory byla letní akce „Senioři“
za účasti patnácti policistů ze zlínské policie. Ve vytipovaných obcích, kde dochází
k největšímu nápadu trestné činnosti, policisté oslovili starosty příslušného obecního úřadu, ti prostřednictvím místního
rozhlasu podali lidem informaci o důvodu
přítomnosti Policie ČR v obci či městečku.
Poté se policisté rozešli po příslušném teritoriu a informovali seniory o konkrétních
případech protiprávního jednání a varovali je před riziky podomního prodeje či jiné
trestné činnosti. Každý oslovený obdržel
letáky s důležitými doporučeními a informacemi.
V rámci preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie Zlínského
kraje se preventivně informační oddělení
zapojilo také do celorepublikového preventivního projektu s názvem „Senioři sobě“.
Ze statistických údajů, které byly nashromážděny za období od 1. ledna do 31. července 2010, vyplynulo, že z 215 dotazovaných seniorů ve Zlínském kraji se jich 122
dostalo v posledních pěti letech do situací,
ve kterých museli odolávat naléhání neznámého člověka, který zazvonil u dveří jejich
obydlí. Respondenti velmi pozitivně hodnotili setkávání se zástupci policie i informace, které od nás získali.
Pachatelé si ve velké míře tipují oběti
v místech s větší koncentrací osob – nákupní střediska, zdravotnická zařízení. Dále si
své oběti vybírají v původní zástavbě nebo
vesnicích v okolí města Zlína.
Také evidujeme případy, kdy poškozený je nejprve kontaktován telefonicky (na
pevnou linku), pachatel se mu nepředstaví
a s poškozeným hovoří žoviálně „ty mne
nepoznáváš?“ Pokud pachatele senior

osloví nějakým jménem, tak poté vystupuje
pod jménem, kterým ho poškozený oslovil.
Pachatelé si vybírají oběti podle telefonního seznamu, zaměřují se na jména dnes již
méně obvyklá (Anna, Anežka, Božena, Josefa aj.). Další legendu používají převážně
ženy, které se vydávají za pracovnice sociálních služeb či důchodového pojištění.
Na závěr pár důležitých rad:
- Nikdy neotvírejte dveře, když nevíte,
kdo je za nimi. Do bytu vpusťte pouze ty,
které dobře znáte. Pokud vás někdo osloví
jménem, neznamená to, že vás zná. Mohl
si to přečíst například na štítku u dveří.
- Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku
v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije
sama žena.
- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž
vašeho telefonu nebo na dobře viditelném
místě.
- Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném domku, nezapomínejte zavírat okna,
a to i v případě, že jdete nakoupit.
- Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo
s odpadky.
- Čekáte-li příchod cizího člověka, např.
osobu reagující na váš inzerát, požádejte někoho z blízkých nebo přátel, aby byl
s vámi doma.
- Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě
levné zboží. Většinou toto zboží koupíte
podstatně levněji v kterémkoli supermarketu.
- Pořiďte si panoramatické kukátko,
které vám umožní dobře si návštěvníka
prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží vaše dveře jen
pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji.
- Peníze, doklady i klíče noste v příruční
uzavřené tašce vždy odděleně. Noste sebou jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete. Peněženku uložte na dno kabelky.
- Kabelku nenoste na rameně, ale zavěšenou přes loket, máte ji tak pod kontrolou. V nákupních centrech kabelku neodkládejte do vozíku ani do police, když si
prohlížíte zboží.
- Vyhýbejte se návalům lidí a tlačenicím,
okradení může v těchto případech proběhnout téměř bez povšimnutí.
- Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně.
Ochota pomocníka může být jen záminkou
k tomu, aby se dostal do vašeho obydlí
a tam vás okradl.
mjr. Ing. Jana Bartíková
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Čas bilancování
Volby do zastupitelstva obce představují nejen „politickou“ událost, ale je to
čas, kdy se ohlížíme za tím, co dokázalo stávající zastupitelstvo po dobu svého
působení v obci vybudovat, zrekonstruovat nebo obnovit, zkrátka co se podařilo
a co ne.

Takovou příležitostí k bilancování
byla veřejná schůze s občany, která se
konala 1. října 2010. Nelehká práce
a mnohdy těžká rozhodnutí se promítla
téměř v každé oblasti a nelze upřít zásluhy celému zastupitelstvu. Od osamostatnění obce se zbudovalo mnoho.
Mládež a i ti nejmenší si dnes mají
kde hrát a trávit volný čas, ať už na víceúčelovém hřišti nebo dětském koutku;
vybavením víceúčelové nádrže čističkou
pak vznikl ucelený sportovní areál. Proběhla rekonstrukce bývalé školy a obyvatelé tak získali kulturní dům, který je
plně využíván. Rekonstrukcí prošla také
místní kaplička a budova OÚ. Vybudoval se bezdrátový rozhlas, prodloužení
vodovodního a plynovodního řadu Pasíčka, nové místní komunikace „Ulica“
a „Pasíčka“ včetně chodníku. Komplexní opravou prošly všechny místní komunikace.
Obnova výsadby veřejné zeleně
a vybudování parčíku kolem pomníku T.
G. Masaryka a pomníku padlých vojáků
pak už jen dokresluje příjemné prostředí návsi a celé obce.
To všechno je jen velmi zkrácený seznam toho, co se podařilo vybudovat.
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předvánoční „Betlémské světlo“ a řada
dalších akcí spojených s činností Sboru
pro občanské záležitosti. Také zapomenuté tradice se podařilo díky členům
dobrovolných svazků obnovit. Bez ochoty několika nadšenců a chuti spolupracovat by nebyl život v naší vesnici tak
pestrý.
Setkání zastupitelstva s občany bylo
jakýmsi shrnutím všeho, co se za ty roky
2002-2010 v obci událo. Zároveň však
bylo rozloučením se starostou obce
Miroslavem Krajčou, který odstupuje
z funkce a veřejného života celkově.
Za obětavou a mnohdy nelehkou práci,
přestože se někdy dočkal jen kritiky,
předala paní místostarostka odstupujícímu starostovi jménem zastupitelů
pamětní klíč od obce, který si právem
zaslouží.
S.V.

Tradiční výstava ovoce a zeleniny,
kterou pořádal Český zahrádkářský
svaz ZO Lukoveček-Fryšták, příjemně
překvapila všechny návštěvníky, ať už
pěstitele nebo milovníky květin.
Řadu exponátů tentokrát obohatily
suché květinové vazby, proutěné košíky a drobné ozdoby. Zručnost výrobce
těchto košíků bylo možno shlédnout
přímo na místě. K obdivu byly vystaveny i zajímavé bonsaje a výpěstky
ostružiníku, kiwi a mnoha dalších.
Úspěch letošní výstavy utvrzuje účastníky výstavy, že má smysl
i nadále pokračovat v této již tradiční
akci.
Ale ani v oblasti kultury nelze nepřipomenout alespoň ty hlavní okamžiky.
Obec získala po třech letech samostatné působnosti heraldické znaky obce,
zavedly se nové, dnes již tradiční kulturní akce jako jsou „Vítání prázdnin“,
„Slet čarodějnic“, oslava „Dne matek“,
„Drakiáda“, „Mikulášská besídka“,
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2010

Muzikantovy vzpomínky
Zastavujete mne, vážení čtenáři FL, a žádáte pokračování veselého vyprávění
pana A. Rajndla. Dokonce, ti starší, si příhody pamatují přímo z podání některého
člena fryštáckého muzikantského ánsáblu. Tak tedy s dovolením pana Rajndla další
vzpomínka /doslovný přepis/.
„Často jsme hráli na Zlínských Pasekách. Chodili jsme pěšky, lesem. Jednou,
bylo to v létě /asi kolem třetí ráno/, byla krásná noc. /Byli to strýc Ježík, strýc Sitka,
V. Vlk, A. Nohál, Frantina a Karel Matulovi, A. Chalupa./ Měli jsme pořádně popité.
Strýcové Sitka a Ježík se spolu dohadovali a stále za námi zaostávali. Čekali
jsme je na kopci, odkud je vidět Hostýn a část Zlína. Sedli jsme si na kládu a zahráli
si „myslivečka“. Pak jsme chtěli domů. Ale oba strýci s námi nechtěli. Prý jdeme
špatně. Šli za světlem v domnění, že jsou to světla Fryštáku.
Až u chalup na Zlínských Pasekách se přesvědčili, že se splétli. Za další hodinu
jsme došli na místo, kde jsme seděli na kládě. Tam strýc Sitka pronésl památná slova, prý jako voják prochodil celů Itáliu, ale aby si mladí šušni dělali blázny ze starých,
tož to né a pohodil na svých širokých ramenech B heligonku, poslal slinu přes zuby
do lesa na hebký mech. Strýc Ježík mu přitakával.
Domů jsme došli zrovna v době, kdy šli lidé do práce.“
Další vzpomínka příště.
SK

Mašér
Slunce už se ukázalo za Velikovským.
Mlha se zdvihla.
Vidím trénovat Broňka
se svým spřežením psím.
Smečka se mihla
po naší silnici toho časného rána.
Je podzim prostý,
po cestě běží psí smečka
mašérem hnána.
Fryšták je hostí.
Na cestě
zlatým listím podzimu zaváté
nehlučně letí.
Vůně lesa, šumění větříku je mate.
I hlasy dětí
uznale teď sledují rytmické vlnění
ladných křivek psích,
tohoto neslyšně běžícího spřežení
zemí polárních.
SK

VÍTOVÁ
Sousede, nezlob se !
Milí čtenáři, dovolte mi, abych se s vámi podělila o pár
zážitků z akce, která se konala na Vítové.
OS Dobrá nálada Vítová uspořádalo třetí ročník „Sousede, nezlob se!“. Soutěžního klání se účastnilo 20 hráčů, ostatní povzbuzovali a fandili svým favoritům. Do ﬁnále
se probojovalo 5 hráčů a všichni chtěli vyhrát první cenu.
Ale vítěz může být jen jeden, takže letošní ročník vyhrála pí
I. Dlabajová, na druhém místě skončil Lubošek Chládek,
třetí místo obsadila Jarmila Mlčochová a tzv. bramborovou
medaili si odnesl Pavel Boháč. Vítězům ještě jednou blahopřeji a všem hráčům děkuji za účast a skvělou atmosféru,
která zde panovala.
Večer pokračoval taneční zábavou se skupinou CONTRAAKCE, která nám na Vítové udělala opravdový big beat.
Na závěr chci poděkovat všem pořadatelům a za rok se
na Vás znovu těšíme!
Alena Sanitrníková

Ogaři a cérky z Fryštáku,
je mi jedno, jestli tomu říkáte ŠENK nebo ŽABA

V SOBOTU 13. LISTOPADU
tady půjdu na porážku, tož potom
už sa možete stavit a okoštovat ty
delikatésy, co ze mě řezník nadělá...
***
Tož třeba PRDELAČKA, MASO PEČENÉ AJ VAŘENÉ, PREJT,
OVÁREK, JITRNICE, TLAČENKA, ŠKVARKY
A ZAKÚSNÚT SA MOŽETE AJ DO DOMÁCÍHO CHLEBA
A JINÝCH VALAŠSKÝCH ZABÍJAČKOVÝCH SPECIALIT.
A PIT SA BUDE DOMÁCÍ TRNEČKA...
ZVE VÁS KOLEKTIV

placená inzerce

kolem té 12 hodiny
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podoba vzala za své po strašlivé
smršti a následném ničivém požáru
L. P. 1841. Večer jsme si v knihovně
udělali „černou hodinku“... V úvodu
jsme se zaposlouchali do překrásných
strof Máchova Máje (díky vzácnému
záznamu přednesu české herecké elity
– Zdeňka Štěpánka a Václava Vosky).
Věrní čtenáři a posluchači si poslechli
humorné vzpomínání na fryštácké ﬁ gurky a život v době minulé díky originálnímu projevu milého hosta - čestného
občana obce Lukoveček pana Miroslava
Ticháčka, známého vlastivědného pracovníka Fryštácké brázdy. V příjemné
atmosféře jsme se na chvíli ponořili do
časů, kdy nás netrápil příval dopravní
a život ve zdech Fryštáčku Horní a Dolní
Vsi, Vítové i Lukovečka plynul jako klidná řeka uprostřed čarokrásné přírody.
Každodenní vyprávění našich staříčků,
stařenek, tatíčků a maměnek vnášelo

Cesta k pramenům…
(Ohlédnutí za Týdnem knihoven ve Fryštáku)
Také letošní celostátní Týden knihoven (počátkem října) setkal se ve Fryštáku
s živým zájmem veřejnosti.
Vedle milých setkání tříd naší
mateřské školy a dětí ze školní družiny
s královstvím knih a pohádek jsme si
s žáky 6. tříd ZŠ Fryšták jako tradičně
vyšlápli na Skalku a po Andrýskově
stezce, provázeni fryštáckým panem
kronikářem a paní knihovnicí.
Po zastavení u hraničního kříže u Vítové jsme spočinuli v náruči vitovecké
pobočky knihovny, kde paní knihovnice
Jarmila Jašková připravila v kulturním
zařízení malou výstavku literatury o Vítové
(a malé pohoštění) a pan kronikář dr.
Česlav Zapletal zvídavé chlapce a děvčata seznámil s historií a osobnostmi

této malebné místní části pod Velou.
Zazněly také verše vitoveckého rodáka
P. Theodora Zamykala. Za doprovodu
paní učitelek Mgr. Marcely Klapilové
a Mgr. Jany Kalandrové jsme ochutnali nektar ze studánky Ve žlebě, zvané
dnes Vitovjanka. Myslivci, singularisté
a bodří Vitovjané o pramen vzorně
pečují, abychom tu našli osvěžení a
radost z pobytu na čerstvém vzduchu
a krásné přírodě.
Jakýmsi vyvrcholením týdenní knihovnické anabáze byla podvečerní
vycházka s kronikářem po stopách
středověkého městečka, jehož dávná
do života moudrý řád a učilo naše rodiče
i nás dítka napjatě poslouchající, jak lze
i ve skromných poměrech najít klíček
k opravdové lásce, opravdovému štěstí.
Našemu sousedskému besedování byl
přítomen i autor trojsoší Návraty - Mistr
Stanislav Novotný-Kinský s chotí paní
Jitkou Medkovou. Součástí Týdne knihoven byla také výstavka regionální literatury o Fryštáku.
Další vycházku (tentokrát zaměřenou
na historii budov na fryštáckém rynku
a kdo z významných osobností se tu
narodil, co zajímavého se tu událo, příhody) a pěknou chvíli při sousedském
posezení s pamětníky chystá městská
knihovna ve spolupráci s kronikářem
v dohledné době: kdy a v kolik hodin
to bude, včas zájemcům sdělíme na
letáčcích, v městském rozhlase a za
výlohou knihovny.
Anna Z.
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Jedenáctý ročník kulturního festivalu Malý svět začal poněkud uplakaně, zahájen byl proto v místním kině.
Tímto se ještě jednou omlouváme
sousedům, bydlícím v přilehlých budovách, kterým tak doma rezonovala
nejen podlaha: „Děkujeme za vaši
trpělivost.“ Slunce k večeru vykouklo
nad mraky, mohli jsme tak pokračovat
pod širým nebem, na dvorku čajovny
Múzický klub.
Atmosféra byla milá a rodinná. Kromě ‚dospěláků‘ se programu účastnily také děti, pro které bylo v sobotu
připraveno loutkové divadlo holešovského souboru Hvizd. V průběhu celé
akce probíhal žonglovací workshop,
otevřen byl bazárek, sekáč a nechybělo chutné občerstvení.

Polská Tygiel Folk Banda

OHLÉDNUTÍ ZA MALÝM SVĚTEM / 27. – 28. 8. 2010
Hudební program festivalu tvořily kapely převážně regionální. Za
všechny uvádím Los Perdidos, Reggay, Jitunk Kampeny, Prázdné obaly,
Kochta Band, ad. Z Brna hostovala
kapela Maso a vyvrcholením Malého
světa byl koncert polské kapely Tygiel
Folk Banda, která u nás zakončila své
zahraniční turné po krajích českých
a moravských. Dalšími milými hudebními hosty byli vsetínský písničkář
Honza Žamboch a kyjovská kapela
Helemese.
Za pořadatele bych chtěla velmi
poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci a technickém zajištění Malého světa, a v průběhu festivalu pomáhali vždy, když bylo třeba. Za ﬁnanční podporu děkujeme městu Fryšták,
Zlínskému kraji a Regionu Zlínsko.
Připravili jsme pro vás ochutnávku z atmosféry Malého světa - dojmy
a prožitky účastníků festivalu a několik fotograﬁí. Pojďte se ohlédnout
s námi... www.malysvet.zde.cz
Za o.s. Z kola ven Hanka Šimková

Brněnská kapela Maso

Kdo se příliš těší,
nedojde naplnění.
Jiří Sadila
Když očima své paměti
na konec prázdnin dětí pohlédnu,
spatřím já světlé místo,
jenž žití zas dalo rozhlednu.
Z výšky se podívat
na života vývoje běh.
Co bylo kdysi? Kudy to jde?
Co je právě teď?
Lehko i teskno z pohledu toho,
co duše vidět rozhodne se?
Mé oči kalné, poznáním čiré,
nadchne či nenadchne se?
Minulost ospalá, třpytivá dívka,
přítomnost člověka hledá.
Vyslechnout srdce, přijmout vše zcela?
Poznání možností nedá.
Tak zažil jsem to, co zažít jsem měl,
a chvílemi jsem se i zastyděl,
že hledám, co na Zemi není…
Od srdce k srdci,
to teplo lidského chvění.

Dvojí vrchol Malého světa
podle Honzy Krčmy
Nejvíc jsem se těšil na brněnskou
kapelu s naturálním názvem Maso.
A nezklamala. Nehraje vůbec konvenční muziku, a jestliže jste u jejího živého
vystoupení, nepřehlédnete výraznou recyklovanou vizuální stylizaci. Celá kapela je navlečena do šusťáků (v případě
zpěváka mají střih fraku a kalhoty pak
„tříčtvrťáků“), baskytarista navíc oslňuje cylindrem z igelitky jednoho obchodního řetězce. A co Maso nabízí kromě
vizáže? Texty jsou její obdobou − poctivá sekaná. Vezmete základní ﬂákotu
a postupně přihazujete, co kde z jakých
zvířátek zbylo. Jinými slovy jde o necenzurovaný satirický odraz problémů
i libůstek naší společnosti, ale i surrealistické řetězce asociací a slovních
hříček… A to vše zahalené v hutném
hudebním kabátě mj. o dvou baskytarách a harmonice, ze kterého vypadne
tu tenisový míček ska, támhle zápalky
tanga, kapesník šanzonu či otlučený
hrnek punku podpořený hlasem rozburáceného i zklidněného moře v podání
jinak introvertního zpěváka.
Druhým důvodem k těšení mi potom
byla svobodně si Evropou létající Tygiel
folk banda (PL). Už když jsem je zaslechl zkoušet pár hodin před vystoupením
v čajovně, přimrazilo mě to… Instrumentace a zpěv, z kterých cítíte niternou radost. Mnoho nástrojů, hlasy si rostou
podle pocitu, písně nabývají na koncertech pokaždé nových obrysů. S nimi si
připadáte jako mořeplavci objevitelé
a rozhodně ne pouze proto, že by se
jejich produkce dala označit jako world
music… Neváhejte ochutnat!: http://
www.myspace.com/tygielfolkbanda
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Kdybychom odstranili z našeho života všechny
knihy, které nás vedou ke hříchu, udělali bychom
v duchovním životě velký pokrok.
P. Ignác Stuchlý

Co na Vánoce za dárek?
Přece nejlepší dárek je kniha.
Co nám letos nabízí Portál?
Thomas Moore:
A psal prstem do písku
– často nás udivuje, že za vznikem
světového náboženství, které si získalo
miliony přívrženců, stál jeden obyčejný
muž, který žil kdysi dávno a velmi
daleko od nás. To, co je však na celé
věci pozoruhodné, je sen o lidskosti,
který tento muž choval ve své mysli.
Lesk a záře baziliky svatého Petra není
nic proti oné naději a příslibu životní
alternativy, kterou v duchu viděl Ježíš.
Tato kniha představuje podstatu tohoto
učení a nabízí cestu, jak mu v 21. století porozumět s použitím zdravého rozumu a zároveň s láskou.

Kronika oratoře (19.)
(školní rok 1932–33)
Pravidelně do kolejí zapadaly hry
na hřišti. Novým kopacím míčem
je zvýšen zájem o kopanou. Krásné
večery jsme trávili hrou vyvolávanou
Tingolo. Jindřich Metelů se cvičil na
brankáře ve skupině malých. Pro velké
nárazy míče objal tyč, ale „měsíček“,
který dostal, jím 4x zatočil kolem tyče
a usadil ho. Jeho matka, která byla
na hřišti přítomna (přišla si pro synky), spráskla ruce, ale Jindra na to:
„Ale balon jsem přece vyrazil!“
Večer při Tingolu jsem zažili též
několik nehod. V nejživějším tempu
hry srazil se Pepa Pečeňů s Janem
Juránkovým na rohu budovy a Jan
Juránek zůstal v bezvědomí ležet.
Padl na kámen a zranil se na hlavě
i na boku. Po dlouhém křísení přišel
k sobě. Pln sebevědomí se nechtěl
nechat zahanbit a chtěl jet sám na
kole domů. Dobrá vůle zde nic nesvedla. Museli jej donést až k jeho
domu. Doma se nepochválil a šel
hned spát. Ráno vstal ve 4 hodiny,
aby se na 7 hod. dostavil do práce
(učil se zámečníkem). Chodil těžko
a trvalo to týden, než se dostal zpět
do formy. Po týdnu přišel hrát zase
jakoby nic.
Malí oratoriáni se připravují na
svátek sv. Stanislava. Akademii
připravila Legio Angelica. Připravila
dialog sv. Stanislava Kostky Neumanna. Sláva Bělák měl hlavní roli. Pan
ředitel Stuchlý byl tak dojat a nadšen,
že koupil oratoři 50 ping-pongových
míčků. To byl velký úspěch, vždyť
po dlouhý čas nebylo ani jednoho
míčku.

F RYŠ T ÁK

Lis
O víkendu 15. – 17. října k nám
opět zavítal spolubratr Ladislav Heryán.
Letošní 4. ročník Lisu měl téma Don
Bosco. Prošli jsme misie, životopis, sny,
významné mezníky jeho života a lidi, se
kterými se setkal (velká odpolední hra).
Vrcholem bylo promítání životopisného
ﬁlmu, který je opravdu zdařilý, i přes nepatrné nepřesnosti, které asi režisérovi
měly usnadnit natáčení. Sjelo se 53
mládežníků. Byl to poslední víkend pro
děti Starých pák a Mladých mamek
v tomto roce. Ještě nás čeká setkání rodin – které, jak pamětníci pamatují, se
jmenovalo Mikuláš naruby a při němž
dostal Karel Herbst nové auto – Silvestr
a nový běh formace asistentů.

Bruno Ferrero:
Úsměvy pro duši
– nové příběhy Bruna Ferrera, známého italského sběratele moudrosti
a poučení, jako obvykle potěší rodiče,
vychovatele i dospívající čtenáře. Autor
je mistrem zkratky a prosté pointy, která čtenáře může provázet na jeho cestě
všedním dnem.
Pavla Hájková, Jaromír Štětina,
Brutalita moci
– nová kniha rozhovorů volně navazuje na předchozí knihu Život v epicentru. Základní otázkou, kterou se v celé
knize zabývá, je brutalita moci, násilí,
ovládání druhých. Předobrazem jednotlivých kapitol je jedenáct alegorických soch ctností a neřestí barokního
sochaře Matyáše Brauna z Kuksu.

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

V měsíci říjnu 2010 oslavili
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Běla Batíková
Vladimír Januška
Františka Juránková
Vlasta Kamenářová
Marie Kapavíková
Stanislav Mikulík
Emilie Pečeňová
František Polášek
Marta Rektoříková
Marie Ševčíková
Marie Škrabanová
Vladimír Vachut
DIAMANTOVÁ SVATBA
60 let od uzavření manželství
slaví manželé
Ladislav a Zdeňka Šlancarovi
Srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví
a mnoho krásných společných let.
***
V měsíci listopadu 2010 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Jiří Brázdil
Ladislav Dlabaja
Stanislava Dlabajová
Marie Dřímalová
Alenka Chládková
Alena Jandová
Jiří Maroň
Marie Mlýnková
Vnislav Nováček
Anna Petříková
Jarmila Staňková
Ludmila Svačinová
Břetislav Sysel
Emilie Šiřinová
Anna Zezulková

Dne 6. října jsme se školou navštívili Hrádek, domov pro lidi se zdravotním
postižením. Uvítala nás paní Lenka a zavedla nás do pokoje vedle kanceláří. Tam
jsme se rozdělili do tří skupin. Každou skupinu provázela Hrádkem paní vychovatelka. Nejdřív nám ukázala kanceláře. Potom jsme se šli podívat na dva chlapce, kteří
jenom leží a bez cizí pomoci se skoro vůbec nemůžou pohybovat. Bylo nám jich líto
a obdivovali jsme vychovatelky, které s nimi mají takovou trpělivost. Viděli jsme i
jídelnu, kuchyň a hernu. Úplně dole byla místnost na pohybové terapie s perličkovou
vanou. Paní Lenka nám ukazovala, jak obtížné je přesunout postiženého člověka do
vany. Potom jsme šli do nové budovy a prohlíželi jsme si pokoje. Některé se hodně
podobaly těm našim. V některých byl i počítač nebo DVD. Pak jsme šli do dílny, kde
čtyři kluci vytvářeli výrobky z keramiky, korálků a drátků. I my jsme si vyzkoušeli
vyrobit něco z keramiky. Nakonec jsme šli do místnosti, kde na nás čekala většina
postižených. Probíhala tam hodina muzikoterapie. Každý měl v ruce nějaký hudební
nástroj, dřívka, tamburínu, nebo i buben. My jsme si taky vzali nástroje a společně
si s nimi zahráli. Bylo hezké se dívat na to, jak jsou všichni postižení šťastní, když
můžou s ostatními hrát a zpívat. Nakonec jsme všichni dostali malý dáreček,
rozloučili jsme se s nimi a šli jsme zpět do školy.
Díky návštěvě Hrádku si většina z nás určitě uvědomila, jaké máme štěstí, že
jsme zdraví.
Za žáky 7. B K. Odstrčilová, M. Jehličková a E. Halaštová

Klub maminek
P R O G R A M na listopad 2010
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

22. 11.

29. 11.
16. 11

23. 11.
30. 11.

Prezentace české ekologické drogerie
pro domácnost DEDRA, pí. Luckou Chludovou
Výroba lampionů
Tvoření ubrouskovou technikou
Výroba mýdel
Prodej ponožek pro dámy i pány, děti každého věku,
dětských punčocháčů, pí. Majkou Lekešovou
Výroba adventních věnců
Prezentace fy PartyLife (voňavé svíčky, dárky, bytové doplňky)
pí. Dianou Kráčmarovou

Páteční tvoření pro širokou veřejnost:
25. 11. v 16 h Pletení z pedigu, materiál zajištěn.
19. 11. v 17 h Patchwork, materiál zajištěn.
Najdete nás na: www.klubmaminekfrystak.webnode.cz
a napsat nám můžete na: vlastovky@email.cz

Prosba z Hrádku
Prosíme všechny, kteří by mohli
věnovat zbytkový vosk (kousky svíček,
zbytky vosku v kalíškových svících,…)
pro účely pracovní terapie uživatelů Domova Hrádek Fryšták, aby jej ukládali do
označené nádoby, která bude umístěna
u kontejneru v zadní části fryštáckého
hřbitova, případně předali přímo na
Hrádku.
Děkují všichni z Hrádku.
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EMSEKO BIKE RALLY NA TRNAVĚ VYHRÁL MICHAL ČERVENKA
Předposlední závody sjezdu horských kol z cyklu Meatﬂy Wood Bike Series,
tentokrát situované do panenské přírody západobeskydských Hostýnských vrchů,
si závodníci nemohli vynachválit. „Myslím si, že to byl super závod,“ prohlásil na
adresu pořadatelů ze Speedbike teamu Fryšták absolutní vítěz Michal Červenka
poté, co stanul na bedně jako vítěz kategorie mužů. Na kvalitě tratí vedoucích SKI
areálem Trnava a jeho blízkým okolím se shodl i s ostatními účastníky soutěže.
i když s minimálním náskokem před
svými soupeři, přesně o 2,3 sekundy.
„Začátek jsem měl hodně špatný, proto
jsem teď z výsledku docela překvapený. Obrat nastal včasným přezutím na
suché pláště už na 3. RZ“, prozradil
tajemství svého úspěchu celkový vítěz
sobotní bikerally i následného doplňkového závodu v Dualu.

„Tratě byly velice dobře připravené,
navazování jednotlivých pasáží mělo
hlavu a patu, což se nedá říct o každých
tratích. Nebylo místo na odpočinek, jedna zatáčka střídala druhou,“ řekl Tomáš
Musil, druhý nejlepší borec závodu.
Ačkoli souboj probíhal ze začátku za
obtížných podmínek, kdy se závodníci
museli potýkat s blátivými úseky, díky
ideálnímu slunečnému počasí tratě
brzy uschly a začalo platit pravidlo „kdo
přezul na sucho vyhrál“.
JAKO NA HOUPAČCE
Konečné výsledky byly proto až do
poslední chvíle nejisté. V každém kole
vedl přední příčky tabulky jiný závodník,
jména se po každém průjezdu měnila
jak na houpačce. Juniora Lukáše Kruťu
vystřídal po druhém kole ostřílený Tomáš Musil, po další RZ zase exceloval
jezdec domácího týmu SBT Fryšták a
konečný vítěz kategorie „Hardtail“ Lukáš Nášel. „Snažil jsem se vyvarovat
chyb, což se mi dnes dokonale povedlo.
Až na několik málo drobných sklouznutí všechno vyšlo, jak mělo. Soustředil
jsem se hlavně na uhlídání vítězství
v kategorii hardtail, celkově třetí místo
bez rozdílu kategorií bylo příjemným bonusem,“ uvedl po skončení soutěže.
Po posledních dvou průjezdech kontroloval první místo Michal Červenka,

Výsledky „Muži“ nad 18 let
1. Červenka Michal - Červenka Subform Team 00:05:40.9 / 2. Musil Tomáš
- Cykloservis Zlín 00:05:43.2 / 3. Marek Rostislav - BTS racing 00:06:01.9
Výsledky „Střelci“ do 15 let
1. Navrátil Tomáš - Heartattack
Racing 00:06:06.4 / 2. Kokáš Adam
- Specialized Planet Bikes Team
00:06:18.0 / 3. Březík Adam - SBT
Fryšták 00:06:18.4
Výsledky „Junioři“ 15 až 18 let
1. Krejči Peter - Life 4 Ride (Považska Bystrica 00:05:49.2 / 2. Kruťa
Lukáš / Červenka Subform Team
00:05:51.9 / 3. Krybus Daniel / SBT
Fryšták 00:05:52.7
Výsledky „Hardtail“
1. Nášel Lukáš - SBT Fryšták
00:05:43.2 / 2. Matocha Tomáš 00:06:06.0 / 3. Ševčík Michal - Červenka Subform Team 00:06:06.1
Výsledky „Ženy“
1. Lípová Michala - ASP-Bikeshop
00:07:11.8 / 2. Sadílková Aneta - DH
Piraňa team 00:07:40.2
„Myslím si, že velký souboj o celkové prvenství svádělo asi 7 jezdců,
rozhodovalo, kdo zariskoval a přezul
na suché pláště už po druhé RZ jako
Michal Červenka. To se ukázalo jako
velice dobrá volba. Na druhou stranu

klobouk dolů před všemi, kteří jezdili
na mokrých pneu za sucha a dokázali
jezdit konkurenceschopné časy. Díky
těmto vyrovnaným soubojům si myslím,
že jsme se po extra dlouhé době opravdu nenudili,“ zhodnotil celkový dojem ze
závodu Tomáš Musil.
STAŘÍ PÁNI NA STARTU
Na dvou kvalitně připravených tratích nebyli k vidění jen mladí kluci, ale
i čtveřice odvážných otců, pro které
musela být tentokrát vyhlášena samostatná kategorie “Getlemen nad 35
let“. „Absolutně neuvěřitelné. Vůbec
bych nevěřil, že se do něčeho takového
v životě pustím. Do závodu mě přihlásil syn, který downhill a bikerally jezdí
za pořádající Speedbike team Fryšták“,
přiznal se ke své víkendové klukovině
Martin Březík, rally jezdec, absolutní vítěz Würth rally na Vsetíně s Mitsubishi
Lancer E9, ročník narození 1966.
Před posledním závodem Meatﬂy
Wood Bike Series v Luhačovicích, který
se uskuteční 10.10. 2010 je rozhodnuto o celkovém vítězi v kategorii „Muži“
je jím Michal Červenka. Známý je již
i celkový vítěz kategorie „Junior“ Zdeněk Bělák ze Speedbike teamu Fryšták.
Ani jeden z těchto jezdců již nemůže být
z prvního místa sesazen. Naopak velké
boje se ještě očekávají v kategorii nejmladších „Strelců“. Malý krůček chybí
k potvrzení celkového prvenství Lukáši
Nášelovi (SBT Fryšták) v kategorii pevných rámu i Míši Lípové v „Ženách“.
DUAL JAKO BONUS
V následném Duálu O pohár starosty Fryštáku (slalom dvojic na sjezdovce)
excelovaly stálice tohoto adrenalinového sportu. V malém ﬁnále prolétl cílem
jako první Jiří Haferník a postaral se
tak asi o největší senzaci a třetí místo
v této disciplíně. Ve velkém ﬁnále si to
rozdali Tomáš Musil a Michal Červenka.
Od startu až téměř do cíle sváděli nelítostný souboj, který skončil Tomášovým
pádem a vítězstvím Michala.
Dual Slalom „Muži“:
1. Michal Červenka - Červenka Subform team / 2. Tomáš Musil - Cykloservis Zlín / 3. Jiří Haferník - Červenka
Subform team / 4. Tomáš Klanica - DH
Piraňa team
Dual Slalom „Střelci“:
1. Tomáš Navrátil - Heartattack Racing / 2. Adam Březík - Speedbike team
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Fryšták / 3. Vojta Šimek - Speedbike
team Fryšták / 4. Dominik Lošák - Internova DH racing
VELKÉ DÍKY POŘADATELŮM
Atraktivní prostředí, dobrá muzika
i příjemné organizační zázemí nakonec
přilákalo stovky sportovních nadšenců.
Z příjemné atmosféry hladce probíhající
sportovní akce byla cítit kvalitní spolupráce mezi pořádajícím týmem SBT
Fryšták a rekreačním střediskem Trnava. Velký dík patří všem jezdcům SBT
Fryšták za dvojměsíční přípravu tratí
a všem našim „starším“ členům a příznivcům ale i fryštackým hasičům za
pořadatelskou službu a organizaci závodu. V neposlední řadě se sluší poděkovat všem sponzorům závodu a městu
Fryšták za poháry pro nejlepší jezdce
Dualu.
Text: Speedbike team Fryšták
Foto: Zeman, Březíková

Skautský podzimní
minitábor
O minulém, volbami přeplněném víkendu, vyrazili Fryštáčtí skauti a skautky na chatovou základnu Eliška.
Počasí nám přálo a tak nic nebránilo tomu, aby si víc než dvě desítky dětí
z blízkého okolí užily v překrásné podzimní přírodě víkend plný her, zábavy
a tradiční skautské činnosti pod vedením starších členů Fryštáckých oddílů,
kterým touto formou děkuji.

Turnaj nohejbal
Za krásného, byť sychravého podzimního počasí se konal 2. října 2010
1. ročník nohejbalového turnaje ,,O Putovní pohár starosty města Fryštáku“,
který přinesl kvalitní boje 11 týmů.
Nejenom počasí se během turnaje měnilo, ale i překvapivé vyřazení ZŠ Fryšták,
která svedla dodatečný rozhodující boj na jeden set o semiﬁnále s koupelnovým
studiem Danaček, který prohrála.
V semiﬁnále se utkaly 4 týmy, kdy nakonec ﬁnálové napínavé utkání mezi
koupelnovým studiem Danaček a Policií Fryšták vyhrálo místní Obvodní oddělení
Policie Fryšták v poměru 2:1 na sety.
Velké poděkování patří starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi a Městskému úřadu Fryšták.
Zvláštní poděkování patří ﬁrmě JAP mobil, panu Pisklákovi a jeho manželce za
občerstvení a zázemí během turnaje, místní fotbalové hospůdce a její perfektní
obsluze během turnaje.
Doufám, že tento turnaj se stane v městě Fryštáku trvalou tradicí...
Výsledky:
1. Police ČR Fryšták, 2. Koupelnové studio Danaček, 3. Lukoveček, 4. Hvozdná další týmy - ZŠ Fryšták, JAP Mobil, Dorbas, Asep, Elso, Pšeja,D oleček a spol.
Petr Musil

Adam Bělák – vedoucí 5. oddílu
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Pomalu se přikrádá podzim a ve
fryštáckém motokárovém týmu se
bilancuje. Hodnotí se úspěchy, ale
i chvíle zklamání, kdy selže technika,
nebo forma jezdce není OK.
Ve třídě 125 - vzduch nás reprezentovali Zbyněk Sedlář a Pavel Bátrla.
V celkovém hodnocení Pavel vybojoval 3. místo a Zbyněk obsadil 4.místo.
Do poslední chvíle panoval boj mezi
těmito borci, ale spolehlivost motorů
rozhodla. Ondra Januška hájil barvy
města v nejvýkonnější třídě FC 125
(voda). Obdivuhodně se popral s velkou
konkurencí. Celkové 2. místo je pro nás
velkým úspěchem, když až poslední závod ukončil naději na 1. místo. Škoda,
chyběl jediný bodík.

1.

Motokáry opět úspěšné

2.

3.

Na příští sezónu je zase co zlepšovat. Velký dík za
podporu patří: Městu Fryšták, Januška kompresory,
Nářadí Hanák, Obal print, Besi.
Info, výsledky:

www.moravskypohar.wz.cz

5.

4.
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Popis foto:
1. Zbyněk Sedlář-okruh Písek, 2. Ondřej Januška,
2. místo – Vysoké Mýto, 3. Zbyněk Sedlář – 3. místo
Trebatice, 4. Ondřej Januška, příprava na start,
5. Jezdci a mechanici v depu – Dunajská Streda

FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2010

PŘEDVÁNOČNÍ JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
Odjezd FRYŠTÁK /bus ze Slušovic, dále směr Zlín/
• so 4. 12. GYÖR – MAĎARSKO /koupání + vánoční trhy
TERMÁL BUS
Cena: 460,-Kč – dospělá osoba 440,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Odjezd v 5.20 hod. Fryšták náměstí. Termální voda patří mezi nejkvalitnější v Evropě při léčbě pohybového ústrojí. Vnitřní
i venkovní bazény s vodou 34-39°C, vodních atrakce, 2 vnitřní tobogány a kvalitní služby jsou předností tohoto termálu.
Zájemci návštěva vánočních trhů - 5 minut chůze od bazénů. Vstupné cca 2.400,- forintů /cca 240,-Kč/. Děti a senioři
1.800,-Ft /cca 180,-Kč/.
Návrat do 21.00 hod.
• so 4. 12. VELKÝ MEDER (SK) /známé jako Čalovo

TERMÁL BUS
Cena: 440,-Kč – dospělá osoba 420,-Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Odjezd v 5.20 hod. Fryšták náměstí. Koupání v moderním krytém i venkovním bazénu s teplotou vody 32-39°C.
Patří mezi jedny z nejoblíbenějších termálů na Slovensku. www.termalsro.sk
Návrat do 21.00 hod.
Vstupné je cca 8 Euro/den. Do 15 let 6 Euro a senioři nad 60 let 6,50 Eura. Záloha na skříňku 4,-€.

• so 18. 12. PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ /vánočně vyzdobené město

Další jednodenní zájezdy odjezd Zlín – viz. letáky v CK nebo www.rapantaspol.cz.
RAPANT a spol., klub cestovatelů, cestovní kancelář,
Prodejní centrum ABS, trolej. zastávka u brány Svitu, Gahurova 4467, 760 01 Zlín
Rezervace: www.rapantaspol.cz • tel: 577 523 999 /-7/

placená inzerce

Cena: 520,- Kč – dospělá osoba 500,- Kč – dítě do 15 let + zralý věk nad 50 let
Odjezd v 5.50 hod. Fryšták náměstí. Prohlídka vánočně vyzdobené Vídně, tržiště, návštěva vánočních trhů, muzeí, betlémů
a večerní procházka nasvíceným městem. Návštěva Ježíškovy dílny na radnici. Zájemci prohlídka centra s průvodcem.
Zájemci možnost návštěvy Albertina (výstavy Picasso a Michelangelo). Osobní volno v centru. Možnost individuálního programu.
Návrat do 22.00 hod.

DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Nabízím zpracování:
· účetnictví
· daňové evidence
· DPH
· daně z příjmu
· mezd
· výkazů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
· silniční daně
Adresa:
Spojovací 252, 763 17 Lukov
Mob.: 737 208 384
E-mail: kamila.pivodova@seznam.cz

placená inzerce

placená inzerce

Ing. Kamila Pivodová
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placená inzerce
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Možnost
zakoupení dárkových poukazů
a vánočních balíčků
pro vaše blízké.
placená inzerce

Firma JAP MOBIL s.r.o. Vám nabízí své služby
v oblasti prodeje mobilních telefonů všech značek.
Dále provádíme pozáruční servis, poradenství
Nabízíme Vám, příslušenství k mobilním telefonům
jako jsou síťové nabíječky, nabíječky do automobilu,
obaly, baterie a veškeré náhradní díly.

Vánoční akce – od 1. 11. 2010
NOKIA 6303i . . . . . . . . . . . 2.890
NOKIA 6700 slide . . . . . . . 4.390
NOKIA E52 . . . . . . . . . . . . . 4.490
ALIGATOR A 290 . . . . . . . . 1.270
ALIGATOR A400 . . . . . . . . . 1.510
ALIGATOR A500 . . . . . . . . . 1.610
MÁME ŠIROKOU NABÍDKU MOBILNÍCH TELEFONŮ.
www.japmobil.cz
mob.: 725 352 334
prodejna
náměstí Míru 430
Fryšták 763 16

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

