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Připomínáme si…
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.
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Ve Fryštáku je registrováno 3 036 voličů. Odevzdáno bylo 1951 obálek (z toho
1940 platných hlasů). Volební účast ve Fryštáku (64,43 %) byla vyšší než celorepublikový průměr (59,48 %).
Nejvíce hlasů získalo v našem městě hnutí ANO (20,36 %), následováno ČSSD
(17,26 %) a vyrovnanou trojicí ÚSVIT (13,60 %), TOP 09 (13.40 %) a KDU-ČSL
(13,35 %). Hlasy voličů získala také KSČM (8, 14 %) a ODS (5,67 %). Hranici 2 %
nepřekročila Strana zelených (1,85 %), Svobodní (1,75 %), Piráti (1,54 %) a Zemanovci (1,49 %). Ostatní hnutí a strany ve Fryštáku se pohybovaly pod 0,5 % hlasů.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 07/2013/VI ze dne 18. 9. 2013 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku číslo Z 06/2013/VI ze dne 19.
08. 2013 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města Fryštáku v návaznosti na
předložené zápisy č. R 20/2013/VI ze
dne 21. 08. 2013 a R 21/2013/VI ze
dne 11. 9. 2013 bez připomínek.
• ZMF neschvaluje prodej části měst.
pozemku p. č. 383/30 – ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře do 200
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, žadatelům manželům J. a Z.
Jurčíkovým, Fryšták, a to z důvodu, že
není dosud deﬁnitivně rozhodnuto o konečné podobě plánované úpravy rekreační oblasti v lokalitě Horní Ves.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 18. 9. 2013 včetně dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF schvaluje plnění rozpočtu města Fryštáku za období leden až srpen
2013 bez připomínek.
• ZMF v souladu s ust. § 3 písm. c) vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, schvaluje
účetní závěrku MF za rok 2012.
• ZMF v souladu s ust. § 29 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, schvaluje
výsledek hospodaření MF za rok 2012
ve výši + 4.373.452, 19 Kč před zdaněním.
• ZMF schvaluje písemný záznam o hlasování členů zastupitelstva při schvalování účetní závěrky města Fryštáku
za rok 2012 s tím, že žádný z členů
ZMF neuplatnil právo uvést v záznamu
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o hlasování, zda hlasoval pro schválení
či neschválení, a nebyl uplatněn žádným členem ZMF požadavek na písemné odůvodnění člena ZMF k hlasování
o účetní závěrce.
• ZMF v souladu s ust. § 11 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, schvaluje
Protokol o schvalování účetní závěrky
města Fryštáku za rok 2012.
• ZMF nesouhlasí s navýšením platby
města Fryštáku na dopravní obslužnost
kraje a neschvaluje uzavření Dodatku
č. 1 ke Smlouvě č. 0/0140/2010/DOP
o poskytnutí ﬁnančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti
dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou
autobusovou linkovou dopravou mezi
Zlínským krajem a městem Fryšták,
z důvodu zvýšení částky ze 70 Kč na
85 Kč na obyvatele pro rok 2014, a zvýšení z částky 85 Kč na 100 Kč pro rok
2015, a současně pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• ZMF v návaznosti na „Protokol o jednání hodnotící komise“ ze dne 17. 9.
2013 v rámci veřejné zakázky na zajištění dodavatele akce „Fryšták – Dolní
Ves, Kanalizace Vylanta“ bere na vědomí výsledky doplnění nabídek ve věci
zakázky malého rozsahu Fryšták – Dolní
Ves, Kanalizace Vylanta včetně doporučení uchazečů ke způsobu realizace kanalizačního sběrače.
• ZMF vyhlašuje vítěze ve variantě výkopové technologie, a to obchodní ﬁrmu SMO, a. s., Otrokovice, a schvaluje
pořadí na dalších místech: IMOS group,
s. r. o., Tečovice, RM GAS, s. r .o., Hvozdná, Pozemní stavitelství Zlín, a. s., Zlín,
JIP INDUSTRIES, s. r. o., Praha.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na zajištění akce „Fryšták – Dolní Ves,
Kanalizace Vylanta“, a to mezi Městem
Fryšták, a obchodní ﬁrmou SMO, a. s.,
Otrokovice, a pověřuje starostu města
podpisem této smlouvy o dílo.
• ZMF v souladu s „Protokolem o jednání hodnotící komise“ ze dne 17. 9.
2013 schvaluje realizaci přípoložky tzv.
suchovodu (příprava na vedení vodovodu) v rámci realizace akce „Fryšták
– Dolní Ves, Kanalizace Vylanta“, a to
plně v návaznosti na výsledky doplnění
veřejné zakázky, a pověřuje radu města
administrací schvalovacích procesů.
• ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 487/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 212 m²,

k. ú Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu znaleckého posudku, žadateli
ﬁrmě DASTIN, s. r. o., Fryšták.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou DASTIN,
s. r. o., Fryšták, na prodej městského
pozemku p. č. 487/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 212 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
s podmínkou úhrady znaleckého posudku a návrhu na vklad žadatelem, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodej městského pozemku p. č. 152 – zahrada, o výměře
184 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadateli manželům Mgr. B. Urbánkovi
a Mgr. M. Urbánkové, Fryšták, za cenu
znaleckého posudku.
• ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a manželi Mgr.
B. Urbánkem a Mgr. M. Urbánkovou,
Fryšták, za účelem prodeje městského
pozemku p. č. 152 – zahrada, o výměře 184 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
s podmínkou úhrady znaleckého posudku a návrhu na vklad žadateli, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje zadávací dokumentaci
na akci „Stavební úpravy chodníku v ul.
Komenského, Fryšták“ a schvaluje seznam oslovených ﬁrem.
• ZMF v souladu s Interní směrnicí města Fryštáku č. 02/2012 schvaluje komisi pro otevírání obálek na akci „Stavební úpravy chodníku v ul. Komenského,
Fryšták“, a to ve složení: Ing. M. Kasala, Fryšták; Náhradník: Ing. arch. J. Kudělka, Stavební úřad Fryšták; Ing. P. Dohnal, Fryšták; Náhradník: Ing. J. Košák,
Fryšták; V. Filák, Fryšták; Náhradník:
Ing. V. Doleželová, odbor technického
hospodářství MěÚ.
• ZMF v souladu s Interní směrnicí města Fryštáku č. 02/2012 schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Stavební úpravy chodníku v ul.
Komenského, Fryšták“, a to ve složení
(vždy stejné): Ing. M. Kasala, Fryšták;
Náhradník: Ing. arch. J. Kudělka, Zlín;
Ing. P. Dohnal, Fryšták; Náhradník: Ing.
J. Košák, Fryšták; V. Filák, Fryšták; Náhradník: L. Mikl, Vítová; Ing. P. Gálík,
Fryšták; Náhradník: V. Staša, Fryšták;
B. Konečný, Fryšták; Náhr.: P. Ševčík,
Fryšták; R. Vyskup, Fryšták; Náhr.: R.
Dupal, Fryšták; Ing. F. Kočenda, Fryšták;
Náhr.: Ing. M. Jašek, Zlín – Lůžkovice.
• ZMF schvaluje opravený seznam investičních akcí města na rok 2013.
• ZMF bere na vědomí petici občanů
z ulice Nová ve Fryštáku s tím, že problém je dočasný.
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Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku
č. R 21/2013/VI ze dne 11. 9. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy za účelem poskytnutí věcného
daru od města Fryšták obci Lukoveček,
v záležitosti věcné podpory SDH Lukoveček, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF uděluje souhlas MŠ Fryšták, p.
o., k uzavření smluv o výpůjčce s těmito
subjekty:
a) Speciálně pedagogickým centrem,
na výpůjčku prostor logopedická pracovna v 1. nadzemním podlaží, šatna
a WC pro personál za účelem provozování logopedické ambulance pro děti;
b) L. Smažínkovou a I. Jasenskou, na
výpůjčku prostor učebny třídy a herny
v přízemí budovy, šatna a WC pro personál za účelem provozování kroužku
arteterapie pro děti MŠ Fryšták;
c) Základní uměleckou školou Morava,
spol. s. r. o., na výpůjčku prostor učebna třídy a herny v přízemí budovy, šatna
a WC pro personál za účelem provozování trvalého talentového průzkumu.
• RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták, p.
o., k uzavření smluv o výpůjčce s těmito
subjekty:
a.a) Sdružením rodičů a přátel školy
(SRPŠ), na výpůjčku prostor učebny č.
220 pro kurz angličtiny a němčiny pro
dospělé;
a.b) Dětským folklórním souborem
Fryštáček, na výpůjčku prostor tělocvičny a šatny pro nácvik dětského folklorního souboru;
a.c) Mgr. I. Doležalovou, na výpůjčku
učebny v detašovaném pracovišti MŠ
v budově ZŠ Fryšták za účelem výuky
angličtiny pro předškolní děti MŠ.
• RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták, p.
o., k uzavření smluv o pronájmu (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) M. Kydalovou, na pronájem učebny výtvarné výchovy (č. 222) za účelem
pořádání večerního kursu kresby a artterapie;
b.e) M. Končákovou, na pronájem tělocvičny a šatny za účelem cvičení TAI-ČI;
b.f) Ing. L. Kučerou, na pronájem tělocvičny a šatny za účelem sportovního
vyžití rodičů a dětí;
b.g) Ing. Ž. Krejčí, na pronájem tělocvič-

ny a šatny za úč. cvičení pro dospělé.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi, ved. Odboru technického hospodářství Městkého úřadu Fryšták, v termínu do 10. 10.
2013 navrhnout optimalizaci personálního obsazení odboru (porovnání s možností využití externích služeb - viz stávající zkušenosti) a nastavení jednotlivých
vykonávaných činností.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu při
RMF č. 04/2013 ze dne 28. 8. 2013.
• RMF bere na vědomí projednání žádostí uchazečů o přidělení bytu v Domě
s byty pro důchodce Fryšták bez přip.
• RMF schvaluje přidělení bytové jednotky č. D/213 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce paní E. Zadákové,
Uhlířské Janovice a schvaluje uzavření
smlouvy o nájmu bytu mezi městem
Fryšták, a paní E. Zadákovou, a to za
účelem nájmu bytu v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, č. D/213 (doba určitá do 31. 12. 2013), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje přidělení bytové jednotky č. D/215 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce paní L. Richtrové,
Fryšták a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu mezi městem Fryšták,
a paní L. Richterovou, Fryšták, a to za
účelem nájmu bytu v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, č. D/215 (doba určitá do 31. 12. 2013), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje přidělení bytové jednotky č. D/311 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce paní A. Fuksové,
Přílepy a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu mezi městem Fryšták,
a paní A. Fuksovou, Přílepy, a to za účelem nájmu bytu v Domě s byty pro důchodce Fryšták, č. D/311 (doba určitá
do 31. 12. 2013), a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost paní J.
Hillerové, která je zařazena do seznamu uchazečů s trvalým pobytem mimo
Fryšták, ve věci urychlení přidělení bytu
kategorie jednopokojový podkrovní v Domě s byty pro důchodce Fryšták s tím,
že přidělení bytu i v tomto případě proběhne plně v souladu s platnými zásadami pro přidělování bytů v Domě s byty
pro důchodce Fryšták.
• RMF schvaluje pronájem částí městských pozemků p. č. 334 – zast. plocha, nádvoří, p. č. 335 – zahrada, p.
č. 337 – zast. plocha, nádvoří, a p. č.
338 – zahrada, vše k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, o celkové výměře 391 m²
(viz snímek záboru), žadateli Ředitelství

silnic a dálnic ČR, Praha, za účelem realizace stavby „Rychlostní silnice R49,
stavby 4901 Hulín – Fryšták“, stavební
objekty SO 423, SO 431, SO 435 a manipulační pruh.
• RMF schvaluje uzavření nájemní
smlouvy mezi městem Fryšták, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha , na
pronájem částí měst. pozemků p. č.
334, 335, 337 a 338, vše k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, o výměře 391 m², za
účelem realizace stavby „Rychlostní silnice R49, stavby 4901 Hulín – Fryšták“,
stavební objekty SO 423, SO 431, SO
435 a manipulační pruh, a to v ceně
nájmu ve výši 7,- Kč/m²/rok, s dobou
nájmu od 12. 9. 2013 do 12. 9. 2014,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF v návaznosti na připravovanou investiční akci s názvem „Silnice II/490:
Fryšták, průjezdní úsek II. etapa, a v souladu s Článkem V. - Skončení výpůjčky,
bod 1., smlouvy o výpůjčce ze dne 31.
08. 2009, schvaluje podání výpovědi
ze smlouvy o výpůjčce ze dne 17. 1.
2007, uzavřené mezi městem Fryšták
a panem I. Jadrníčkem, Zlín, k pozemku
p. č. 831 – zahrada, o výměře 179 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ke dni 1.
10. 2013, a pověřuje starostu podáním
písemné výpovědi.
• RMF v návaznosti na schválení zveřejnění prodeje poz. p. č. 487/1, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, zastupitelstvem města a vydání souhlasu
ze strany paní Vičarové s prodejem ze
dne 22. 5. 2013 schvaluje ukončení
smlouvy o pronájmu pozemku ze dne
19. 11. 2009 uzavřené mezi městem
Fryšták a paní J. Vičarovou, Fryšták,
k části pozemku p. č. 487/1 – ostatní
plocha, o výměře 15 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a to dohodou
ke dni 15. 9. 2013, a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
• RMF nereﬂektuje na žádost pana M.
Jašky, Zlín, o výpůjčku části městského pozemku p. č. 255/1 – ost. plocha,
o výměře do 50 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták a pověřuje paní G. Najmanovou jednáním s panem P. Jaškou, Zlín,
ve věci realizace směny pozemku p.
č. 243/3, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
v jeho vlastnictví, za část městského
pozemku p. č. 255/1, k. ú. Vítová, obec
Fryšták.
• RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej části měst. pozemku p. č. 383/30
– ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře do 200 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelům
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manželům J. a Z. Jurčíkovým, Fryšták,
a to z důvodu nedořešené dispozice
rekreační zóny v lokalitě u hornoveské
přehrady.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi zajistit
zpracování odborného stanoviska (analýzy) ve věci stanovení postupu města
při přípravě projektu rekreační zóny
v lokalitě u hornoveské přehrady.
• RMF schvaluje uzavření dodatku č.
2 smlouvy o výpůjčce ze dne 31. 10.
2011 mezi Městem Fryšták, a ZUŠ Morava, Zlín, za účelem zavedení termínů
vyúčtování, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o zveřejnění inzerce v tiskovině Zlaté
stránky, a to mezi Městem Fryšták,
a společností MEDIATEL, Praha, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy mezi Městem Fryšták, a MCI
SERVIS, s. r. o., Zlín, za účelem výkonu
zadavatelských činností dle ust. § 151
odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., a prováděcích předpisů, v platném znění, na zajištění veřejné zakázky „Stavební úpravy
chodníku na ul. Komenského, Fryšták“
(zjednodušené podlimitní řízení dle ust.
§ 38 zák. č. 137/2006 Sb.), a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje podání výpovědi mezi
městem Fryšták a společností RWE
Energie, a. s., Ústí nad Labem, k 31.
12. 2013 smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pro odběrné místo
EIC 27ZG600Z0000934K, a pověřuje
starostu podpisem této výpovědi.

Zápis ze zasedání RMF
č. R 22/2013/VI
ze dne 25. 9. 2013 (Výběr)
• RMF schvaluje Přihlášku aukce k obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu
pro odběr do 630 MWh (maloodběr)
s vyvolávací cenou 750 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce
burzovního makléře, a to pro účely nákupu zemního plynu na Českomoravské
komoditní burze Kladno, a. s., a pověřuje starostu podpisem přihlášky.
• RMF schvaluje Přihlášku aukce k obchodování zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu
pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr)
s vyvolávací cenou 750 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce
burzovního makléře, a to pro účely nákupu zemního plynu na Českomoravské
komoditní burze Kladno, a. s., a pověřuje starostu podpisem přihlášky.
• RMF schvaluje Přihlášku aukce k obchodování elektřiny v rámci sdružených
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služeb dodávky elektřiny v napěťové
hladině nízkého napětí s vyvolávací cenou 1.050 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního
makléře, a to pro účely nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze
Kladno, a. s., a pověřuje starostu podpisem přihlášky.
• RMF bere na vědomí doplnění nabídek
na připoložení tzv. „suchovodu“ ke kanalizačnímu potrubí včetně nutného rozšíření výkopu kanalizace akce „Fryšták
-Dolní Ves, Kanalizace Vylanta“.
• RMF schvaluje nejvýhodnější nabídku
na připoložení tzv. „suchovodu“ ke kanalizačnímu potrubí včetně nutného rozšíření výkopu kanalizace akce „Fryšták
-Dolní Ves, Kanalizace Vylanta“, a to
společnosti SMO, a. s., Otrokovice,
a pověřuje Ing. M. Kasalu, vedoucího
OSMM, neprodleně zajistit návrh příslušné smluvní dokumentace.
• RMF schvaluje ukončení smlouvy
o pronájmu pozemku ze dne 1. 6. 2002,
uzavřené mezi městem Fryšták a paní
S. Červenkovou, Fryšták, k pozemku p.
č. 48 – zahrada, o výměře 130 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a to
dohodou ke dni 30. 9. 2013, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje ke dni 26. 9. 2013
zveřejnění záměru pronájmu městských
pozemků p. č. 1019/7 – orná půda,
o celkové výměře 8200 m², a pozemku
p. č. 1023/14 – orná půda, o celkové výměře 4329 m², oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, žadateli paní D. Pospíšilové,
Žabárna za účelem provozování zemědělské činnosti na dobu určitou pěti let,
a schvaluje záměr uzavření příslušné
nájemní smlouvy mezi městem Fryšták
a žadatelkou paní D. Pospíšilovou.
• RMF ukládá Ing. J. Košákovi projednat žádost pana K. Baroše, Fryšták,
o prodej městského pozemku p. č. 25/2
– zahrada, o výměře 148 m², k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem
vyřešení majetkoprávním vztahů u nově
zakoupené nemovitosti, ve Stavební komisi při Radě města Fryštáku.
• RMF schvaluje uzavření Dohody
o ukončení smlouvy č. 113001-S, uzavřené mezi městem Fryšták a spol.
PSK-ASM, s. r. o., Zlín, za účelem realizace akce „Výměna vsypu a čištění
sportovního povrchu – umělý trávník,
sportoviště u ZŠ Fryšták“, a pověřuje
starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na zpracování analytické části integrované strategie města Fryštáku pro
období 2014 až 2020 mezi městem
Fryštákem, a spol. ERIC, s. r. o., Zlín,
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o užití digitálních ortofot uzavíranou
mezi městem Fryšták, a Českou republikou – Zeměměřičským úřadem, Praha
a užití geoinformací, na bezplatné poskytnutí dat ortofoto, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF v návaznosti na zápisy o posouzení a hodnocení nabídek podle bodu č.
1b) Směrnice č. 2/2012 bere na vědomí informace o zakázkách malého rozsahu bez připomínek.
• RMF schvaluje předložené znění stanoviska města Fryštáku k žádosti o. s.
FC Fryšták o poskytnutí dotace z prostředků MŠMT ČR na projekt „Nadstavba a přístavba šaten FC Fryšták“ a ukládá starostovi uplatnit toto stanovisko
v rámci příloh příslušné žádosti.
• RMF schvaluje prodej vytěžené dřevní hmoty z lesních pozemků v majetku
města Fryštáku, a to uchazeči panu M.
Mikéskovi, Valašská Senice a schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a panem M. Mikéskou, za
účelem prodeje vytěžené dřevní hmoty
a pov. starostu podp. této smlouvy.
• RMF schvaluje prodej označené kulatiny kůrovcové (v rámci op. ozdravné
těžby) za cenu ne nižší než 650 Kč/m³.
• RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi neprodleně zajistit poptávkové řízení na
zpracování lesního hospodářského plánu města Fryštáku a na zabezpečení
činnosti odborného lesního hospodáře
s datem výkonu funkce k 1. 1. 2014.
• RMF schvaluje uspořádání sbírky
použitého ošacení ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov,
neziskovou organizací, a to v termínu 8.
11. 2013 a 9. 11. 2013, vždy od 8.00
hodin do 16.00 hodin na Hospodářském
dvoře TS Fryšták, a pověřuje vedoucího
OTH Ing. P. Dohnala organizačním a personálním zabezpečením této akce.
• RMF bere na vědomí zápis ze schůze Komise pro občanské záležitosti při
Radě města Fryštáku ze dne 19. 9.
2013 bez připomínek.
• RMF souhlasí s transformací obč.
sdružení MAS-Partnerství Moštěnka, o.
s., na obecně prospěšnou společnost
– MAS-Partnerství Moštěnka, o. p. s.,
a uděluje plnou moc panu T. Šulákovi,
Veselíčko k zastupování města Fryštáku jakožto člena tohoto sdružení ve
všech záležitostech týkajících se změny
právní formy o. s. MAS-Partnerství Moštěnka, o. s., na obecně prospěšnou
společnost MAS-Partnerství Moštěnka,
o. p. s., včetně zastupování na valné
hromadě MAS-Partnerství Moštěnka,
o. s., u notáře, na níž bude projednána
a schválena změna výše uvedené právní formy.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE
Dále získalo město Fryšták účelovou
neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 105. 459 korun na
úhradu mimořádných výdajů spojených
s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů Fryšták při provádění prací mimo území svého zřizovatele na:
a/ ušlý příjem člena jednotky SDH
Fryšták
b/ opravy poškozené techniky a nákup nezbytných věcných prostředků jednotky SDH Fryšták
c/ náhrady za péči o členy jednotky
SDH Fryšták při zásahu.

V Olomouci 8. 10. 2013
Vážený pane starosto,
zasíláme Vám certiﬁkát – 10. místo za umístění Vaší obce (v kategorii
město) v populární soutěži pro města
a obce ve třídění odpadů ve Zlínském
kraji
„O keramickou popelnici 2012“.
Ještě jednou gratulujeme Vám i
Vašim občanům k tomuto vynikajícímu úspěchu a přejeme Vám hodně
zdaru také v následujících letech.
Za organizátory
Mgr. Miroslav Grass
hlavní koordinátor
informační kampaně

PODĚKOVÁNÍ

Soňa Zatloukalová děkuje za poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje z Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových
zón v roce 2013, která byla využita na
na II. etapu stavební obnovy střechy
měšťanského domu Hrubá hospoda.

Město Fryšták získalo účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 14. tisíc korun na výdaje
spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů na období od 1. 1.
2013 do 31. 12. 2013.
Tyto ﬁnanční prostředky byly využity na výdaje vzniklé a uhrazení v tomto
období na odbornou přípravu velitelů
a strojníků jednotky SDH k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS Zlínského
kraje, velitelské dny s veliteli jednotek
SDH obcí na stanicích ZK. Dále byly využity na uskutečněné zásahy jednotky
SDH na výzvu Krajského operačního
a informačního střediska HZS Zlínského kraje mimo její územní obvod a také
na věcné vybavení neinvestiční povahy.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJEME SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně 1 m², prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek), domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené,
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou,
hračky – nepoškozené a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
- ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil.
8. a 9. listopadu 2013, 8 – 16.00 hod., Hospodářský dvůr TS Fryšták
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. 224 316 800, 224 317 203

Vedení města za tyto přidělené ﬁ nanční prostředky Zlínskému kraji děkuje.

UPOZORNĚNÍ
Připomínáme všem, že žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Fryštáku na podporu činnosti dobrovolných neziskových organizací na rok
2014 je třeba doručit do podatelny
MěÚ ve Fryštáku nejpozději do 30.
listopadu 2013.
Potřebný tiskopis si můžete stáhnout na adrese: www.frystak.cz. v záložce MĚSTSKÝ ÚŘAD/formuláře.

Znečišťování ovzduší
Pro většinu z nás znamená podzim
nejenom úklid zahrady, ale i začátek
topné sezóny. 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 patřičně využívají.
Pokud nejsou dodržovány povinnosti, vyplývající ze zákona o ochraně
ovzduší, lze uložit sankci podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Pálením biologického odpadů škodíte nejen sobě a svým dětem, ale také
svému nejbližšímu okolí. Na znečištěné ovzduší jsou citlivější zejména děti,
těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící
astmatickým či jiným respiračním onemocněním.
Mějte proto ohled nejenom k nim,
ale i k sobě samým.
Ing. Vladimíra Doleželová
Odbor správy majetku města
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HYPOVOLEMICKÝ ŠOK

Adopce na dálku

ŠOK OBECNĚ = je stav, který nás ohrožuje na životě. Naše tělo trpí nedostatkem kyslíku a živin. Je nutné vyhledat odbornou pomoc, jinak tento stav může
skončit smrtí. V povědomí lidí se tento stav zaměňuje za psychický stav, avšak
není tomu tak.
ROZLIŠUJEME ŠOK :
a) HYPOVOLEMICKÝ – snížený průtok krve, nejčastější příčinou je vnitřní nebo
vnější krvácení.
b) KARDIOGENNÍ – nastává, když srdce nepumpuje dostatek krve a v důsledku
toho je nedostatečné okysličení našeho těla.
c) SEPTICKÝ – v případě, kdy se infekce dostane do krevního řečiště, dále do
těla a působí další potíže.
d) ANAFYLAKTICKÝ – silná alergická reakce, má různé příčiny.
PŘÍZNAKY: snižující se krevní tlak, zvýšený tep (zrychlující se), žízeň, studený
pot, kůže mramorové barvy (hlavně okrajové části).

Drazí sponzorští rodiče,
s velkou radostí si Vám dovoluji oznámit, že jsem ukončil 1. ročník
a nastoupil do 2. ročníku. Dokázal
jsem to s Božím požehnáním, Vašimi
modlitbami, pomocí a podporou. Velmi si toho cením. Nechť Bůh požehná
Vaší štědrosti.
Ve škole se mi daří a mám dobré známky. Prázdniny jsem strávil
u svých příbuzných a přátel. Tento rok
jsme stavěli nový dům. Poté následovala kolaudace, které se zúčastnili
všichni příbuzní a známí.
Ředitel Adopce na dálku pan Felix
mě předal věci do školy. Všechny tyto
dary jsou důkazem Vaší lásky ke mně.
Navždy Vám zůstanu vděčný. Vaše
podpora a pomoc mi pomáhají posunout můj život o něco výše. Prosím,
nepřestávejte mi pomáhat.
S vděčností na Vás každý den
vzpomínám ve svých modlitbách
Doufám, že se máte dobře.
S pozdravy
Váš milující Kishore Sanctis

HYPOVOLEMICKÝ ŠOK
KAZUISTIKA:
Je krásné nedělní odpoledne, a tak se vypravíte na fotbalový zápas mladších
žáků. Zápas je velmi napínavý a vzrušující, tedy, až do doby, kdy mohutnější hráč
netreﬁl míč, ale kopl mladšího, slabšího a menšího spoluhráče do břicha. Ten spadl
na zem a pláče, udává velkou bolest, v místě postižení má zčervenání a začínající
hematom. Po chvíli bolest ustoupila, a tak hráč nastupuje znovu na hrací pole
v plné síle, avšak po pár minutách upadá na zem a zůstává ležet. Má velmi rychlý
tep, studený pot, udává velkou bolest v oblasti úderu, má zvláštní zbarvení kůže
(mramorová až namodralá), začíná být dezorientovaný. Jak byste se zachovali v roli
diváka, který celou tuto situaci viděl?
Možnosti řešení:
a) Dělal bych, jakože jsem nic neviděl.
b) Zavolal bych RZS (155).
c) Nenechám ho trápit, dám mu Paralen, co mám po ruce, aby ho to nebolelo.
d) Uložil bych postiženého do protišokové (autotransfuzní) polohy.
e) Začal bych křičet a běžel/a domů, protože se na to nemůžu dívat.
Správné řešení: b; d;
PRVNÍ POMOC:
1. Zjistím, co a jak se stalo.
2. Uložíme postiženého do protišokové polohy, kdy postižený leží na zádech se
zdviženými dolními končetinami, touto polohou můžeme získat až 1 litr krve. Nebo
můžeme také postiženého uložit do autotransfuzní polohy, kdy opět leží na zádech,
ale tentokrát se zdviženými dolními i horními končetinami.
3. Sledujeme tepovou frekvenci, puls a stav vědomí.
4. Přivoláme záchrannou službu 155 nebo 112.
5. Pátráme po příčinách šoku.
6. Ošetříme případná druhotná poranění (zlomeniny, odřeniny aj.).
7. Zabraňte prochladnutí!
8. Dodržujte pravidlo 5T (ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport). Bolest
můžete zmírnit ledováním nebo se snažte odvést pozornost.
9. Komunikujte s postiženým.
10. Vyčkejte příjezdu odborné pomoci a předejte jim pacienta se všemi vašimi
poznatky.
Zdroj: www.wikipedia.com, www.vitalia.cz
Nikola Dorazínová

CHCEŠ SE STÁT MAŽORETKOU nebo ROZTLESKÁVAČKOU?
BAVÍ TĚ TANČIT? RÁDA POZNÁVÁŠ NOVÉ KAMARÁDY?
Tak přijď mezi nás!
Jsme Fryštácké mažoretky a roztleskávačky
a rády tě uvidíme mezi námi.
Pořádáme nábor nových členek od 6 let a více.
Každý pátek od 15:00 do 17:00 (pro mažoretky)
a každé úterý od 16:00 do 18:30 (pro roztleskávačky)
na nové hasičské zbrojnici ve Fryštáku.
Kontakt: sdorazinova@seznam.cz

Vážení příznivci adopce na dálku,
dopis, který uvedl náš článek, přišel
z Indie v září a je zatím posledním
letošním dopisem od našich adoptovaných dětí. Poslední sbírka v našem městě skončila opět úspěšně,
celkový součet Vašich darů včetně
zůstatku z předcházejícího roku činil
45.598 Kč, v prvním pololetí jsme
odesílali platby ve výši 34.900 Kč
a tak máme základ letošní sbírky čítající 10.698 Kč. Jako v minulých letech
bude Vaše dary shromažďovat skupina obětavých občanů města, jejichž
jména budou zveřejněna v relacích
městského rozhlasu na začátku listopadu a najdete je také na informační tabuli u nákupního střediska. Zde
můžete rovněž sledovat, jak se bude
letošní sbírka na adopci dětí na dálku v našem městě vyvíjet. Na konci
minulého roku jsme zvažovali, zda přibereme nové adoptované dítě, a tím
vyrovnáme dlouholetý průměrný stav
našich indických dětí na 7. Protože
jsou náklady na starší děti studující
na středních školách celkem vysoké
(roční platba za jedno dítě je 6.000
Kč) a nedokážeme odhadnout výsledek sbírky, zvolili jsme zatím variantu
podpory stávající skupiny studentů.
Věříme, že se v našem městě najde
opět hodně dobrých lidí s otevřeným
srdcem, kteří nejsou lhostejní a udělají podle svých možností něco proto,
aby se náš svět měnil k lepšímu.
Organizátoři sbírky

7

Jaro již má čtyřicet pět
(K výstavě z roku osmašedesátého)

V čas svádění či tradičního dštění
předvolebního (a ztráty paměti povolební), bylo mi popřáno pobýt a promluvit
na vernisáži výstavy, připravené pluk.
v. v. ing. Radoslavem Mlčochem, rodákem hornoveským. Společně s Vojenským sdružením rehabilitovaných Armády České republiky ji uspořádalo Město
Fryšták v obřadní síni našeho starodávného, čerstvým nátěrem vonícího ratúzku. Spolu s pěti zastupiteli v čele se
starostou Mgr. Lubomírem Doleželem
ji navštívilo žactvo vyšších tříd základní školy s pedagogickým doprovodem
a pár desítek spoluobčanů.
Události vzdálené bezmála půlstovku let tu znovu vyvstaly prostřednictvím
ukázek z tisku, kopií dokumentů a záběrů dramatické doby, v níž mrazivý van
v poslední dekádě srpna sežehl květy
i plody jara osmašedesátého. Na několika panelech se současníci oněch vypjatých dnů a měsíců (někteří i s dojetím) vrátili do okamžiků svého mládí, do
časů nadějí, jednoty a odhodlání, které
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mohly Čechy a Slováky i dědictví našich
otců posunout k důstojnějším horizontům lidského rodu. Říkalo se tomu tehdy „socialismus s lidskou tváří“.
Panely s protiokupačními motivy
z tehdejšího Gottwaldova, invaze pěti
armád Varšavské smlouvy, s projevy
odporu, svědectvím tisku, názory osobností, tvářemi vůdců pražského jara
i doklady holokaustu Norbert, který měl
zlikvidovat vlastenecky orientované velení armády, zároveň vyvolaly v paměti
vyděšené, vyhladovělé, žíznící mladíky
s prstem na kohoutku smrtonosných
zbraní, které tu zfanatizované – možná
i proti jejich vůli – někdo neodpovědný
nahnal, aby udělali v neposlušné zemi
pořádek. Jak dobře mohlo být těmto
chlapcům u maminky, u kamarádů...
Vzpomínám na fryštácké nápisy
„Zastavte okupaci!“, „Pojďte všichni
v jeden šik, Dubček je náš Jánošík!“
„Iďite domoj“... Na radnici řinčel z okresu telefon za telefonem: „Zabraňte
provokacím, zabraňte zbytečným ztrá-

tám na životech!“ Zástupci města stáli
zděšeni, někteří se slzami v očích. Ve
dveřích kanceláře se objevili chlapi
z provozu TON, od Valachů, z JZD: „Lidi
pláčou a zatínají pěsti... Sakra, to zas
papaláše z Kremlu chytl rapl!!!“ U Lípy
svobody se houfovali Fryštačané i přespolní. Přijel jsem z fakulty z okupované
Olomouce. Cítil jsem ze všech stran, že
tak zajedno jsme dávno nebyli. Netušil
jsem, že dlouho ani nebudem...
Na holešovském kostele ještě rok
po „internacionální pomoci“ vítal dělnické autobusy stále prosvítající nápis:
„Lenine vzbuď se, Brežněv se zbláznil!“
V těch šílených dnech beznaděje
jeden Fryštačan - náčelník štábu 34.
stíhací bombardovací divize v Čáslavi –
neztratil hlavu a stíhačky SU-7 a SU-9,
připravené k použití hlavic s ničivou jadernou náplní, naštěstí nevzlétly... Jinak
by při obrovské koncentraci vojsk tento
zemský ráj i část jeho populace zmizely
z mapy střední Evropy...
Nevšední, zdánlivě nevelká výstava,
instalovaná původně v budově Krajského úřadu ve Zlíně, nutí k zamyšlení i zpytování svědomí... Každého z nás!
Dva týdny před vernisáží jsem
v obřadní síni skládal na prahu sedmdesátky „zkoušku dospělosti“ před našimi nejmenšími občánky, jejich rodiči
a prarodiči. V náruči krásných maminek
i v kolébce se spokojeně protahovaly
nádherné děti... Přál bych vám všem,
i šikovným účinkujícím a přítomným, aby
už žádná jara ve vašem životě neničily
mrazy, lhostejnost a neodpovědnost aťsi z jihu, západu, východu či severu
přicházejí. Nikdo nesmí brát našim dětem jejich domov, jejich vlast... Neboť
právě ona, pokud bude moudře, nezištně a s láskou spravována, stane se
naší skutečnou jistotou, bude to naše,
jak o tom snili velcí básníci, naše věčná
a milující matka...
SLÁVEK ZAPLETAL
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bez zaškobrtnutí, rozvonělá káva a jiné
občerstvení. Chvilku ještě zůstáváme,
pak přecházíme na parkoviště. Cestou
si povídáme se sympatickým šéfem
rožnovské knihovny, také oceněným,
o muzice i tradičních řemeslech.
Fryšták:
V inzerovaných 16 hodin jsme na
místě. Opět půjčujeme. A knihovně je
libě.

Paní Aničky si ceníme nejenom my
Milí přátelé,
je nám radostí informovat Vás o mimořádném ocenění, jehož se 10. října
dostalo legendární fryštácké knihovnici,
naší milé kolegyni, paní
ANIČCE ZAPLETALOVÉ.
Zlínským krajem a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně jí toto
ocenění bylo uděleno za přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb
a její mimořádné počiny (kterých bylo za
více než čtyřicet let její služby veřejnosti
nemálo).
Přijali jsme pozvání na slavnostní
předání, které se odehrálo ve čtvrtek
10. 10. v sídle Zlínského kraje.
Těší nás to a jsme hrdí!
Reportážního ohlédnutí se nadějete
níže.
Vaši z knihovny
***
Byl to čtvrtek. Sešli jsme se v knihovně už kolem 13. hodiny, abychom včas
vyrazili. Paní Aničce to slušelo a opřádala nás lehká nervozita. Už za chvíli!
Zlín:
Napřed vbíháme do nové knihovny,
projíždíme podlažími a hledáme paní
Janu Tomancovou, která zaštiťuje regionální služby. Pátrání je neúspěšné, přesto jsme si nové sídlo zběžně prosvištěli. U dveří ještě pár slov s Bohunkou,
někdejší zaměstnankyní Loftu 577, kde
jsme ještě před dvěma lety nakupovali
nové knihy.
Pak už Jedenadvacítka. Místnost,
kde probíhávají tiskové konference, už
postupně zaplňují oceňující, oceňovaní
i hosté. Je usměvavo. Setkáváme se
s kolegyněmi ze sesterských městských
knihoven z okresu, kolem je také spous-

ta dosud nerozpoznaných tváří. Slavnostní předávání začíná. Uvádí je paní
Tomancová. Před námi povstávají dámy
a pánové, jejichž přičiněním se knihovny
zalidňují (nebo spíše začtenářují), díky
nimž knížky častěji putují oběma směry,
kteří mají inspirativní nápady... Těší, jak
ty své provázejí jejich starostové či jiní
zástupci zřizovatelů. Čtyři okresy, čtyři
knihovny, čtyři knihovníci. A za nás paní
Anička. Paní Tomancová čte odůvodnění nominace. Anička je dojatá. Obdrží
cenu a promlouvá. Ještě kytka, polibek.
Jsme rádi, že ji máme!
Paní Aničko Zapletalová, děkujeme
Vám za neuvěřitelných pětačtyřicet let
sil věnovaných službě veřejnosti. Za nápady, energii, laskavá slova, úsměv!
Všechna ocenění předána, instrumentální skladby přednesené saxofonovým kvartetem šikovných žáků ZUŠ Zlín

***
Kdo:
Knihovny: Městská knihovna Holešov, Základní knihovna v Jablůnce,
Městská knihovna ve Slavičíně, Obecní
knihovna ve Starém Hrozenkově;
Osobnosti: Jaroslav Dvouletý (Obecní knihovna v Břestku), Jarmila Odstrčilová (Obecní knihovna Žeranovice),
Pavel Zajíc (Městská knihovna Rožnov
pod Radhoštěm), Anna Zapletalová
(Městská knihovna Fryšták);
Zvláštní ocenění: Otakar Maléř
(Obecní knihovna Petrůvka).

POZVÁNKA

LADISLAV ŠESTÁK
Vás zve na výstavu svých obrazů
ve foyer
KONGRESOVÉHO CENTRA ZLÍN
17. – 21. 11. 2013, 15 – 17 hod.
Vstup zdarma.
http://malir-ladislav-sestak.webnode.cz/
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Věneček - Drakiáda
Ani jsme se nenadáli a máme tu
podzim a s ním naši tradiční drakiádu.
Dopolední déšť nás trochu překvapil,
ale nakonec se počasí umoudřilo
a vše mohlo proběhnout podle plánu.
Na Skalce se snažilo vyzvednout své
draky k výši přes 6 desítek dětí. Přesto, že nám vítr moc nefoukal, nejen
děti, ale i rodiče a prarodiče se nevzdávali a snažili se, co jim síly stačily. Milá porota (ve složení slečna J.
Černíková a pan O. Pelc) vše bedlivě
sledovala a hodnotila. Nakonec dostali odměny nejenom vítězové, ale
také všichni zúčastnění.
Děkuji porotě za její objektivní
hodnocení, panu M. Miklovi za zvučení a hudební doprovod. 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.
-zv-
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Prožitkové učení v mateřské škole
V úterý 8. 10. 2013 v půl 9 ráno, jsme se s dětmi vypravili autobusem do
Pozlovic, kde jsme měli předem domluvenu návštěvu u Odboru služby pořádkové
policie – oddělení hipologie.
Jeli jsme se tedy podívat na to, jak to vypadá, když u Policie ČR slouží také
koně. Se psy už zkušenosti máme, každoročně nás totiž na konci školního roku
navštíví přímo ve školce zaměstnanci z kynologického oddělení a předvedou své
policejní psy v akci. Ale koně, to bylo pro děti něco úplně nového. Přestože jsme
vzali jen ty starší školkaře, přijelo nás do Pozlovic celkem 70. Po celou dobu se
dětem věnoval ppor. Bohumil Miklas, takže jsme strávili dopoledne vyplněné zajímavým povídáním a hlavně praktickými ukázkami přímo v prostoru stájí a výběhu
koní. Úplně největším zážitkem pro všechny bylo, když si mohli jízdu na koních
vyzkoušet na vlastní kůži. A samozřejmě se nedaly zahanbit ani paní učitelky.
Na zpáteční cestě autobusem bylo naší největší odměnou poslouchat nadšené děti, jak si sdělují zážitky z prožitého dopoledne. Velmi si vážíme toho, že jsme
této možnosti mohli využít a dětem tak nabídnout i jiný pohled na práci Policie
ČR.
Ještě jednou tedy touto cestou děkuji všem zaměstnancům oddělení hipologie, kteří nám věnovali svůj čas a připravili program zajímavý pro děti, i nás,
dospělé.
Bc. Ilona Staňková, ředitelka MŠ
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Ochotníci ve Fryštáku

Literární vycházka na Vítovou
Už se stalo tradicí, že se žáci šestých tříd vydávají na literárně-historickou vycházku na Vítovou. I letos jsme se vypravili s manželi Zapletalovými po stopách
našich předků. A protože je pan Zapletal kronikář, dozvěděli jsme se toho opravdu
hodně. Ve vítovské knihovně nám vyprávěl o historii Fryštáku, Vítové i Lukovečka,
nevynechal ani strašidelné pověsti a zarecitoval několik básní místních umělců.
Mezi povídáním jsme dostali čaj a výborné občerstvení od paní Jaškové a prohlédli
si místní prostory. Když nám pan Zapletal odrecitoval poslední báseň, vypravili jsme
se ke studánce Vítovjance. Napili jsme se čisté vody, smutně se rozloučili s manželi
Zapletalovými i paní Jaškovou a šli zpět do školy.
Moc děkujeme za spoustu nových informací a krásně strávený den manželům
Zapletalovým a paní Jaškové.
Žáci 6. tříd

TAJEMNÝ HRAD LUKOV...
Koncem minulého školního roku vyhlásil Spolek přátel hradu Lukova výtvarnou soutěž pro žáky 1. stupně na téma
Tajemný hrad Lukov. Tématem výtvarných prací byl hrad Lukov, jeho historie,
mytologie, současnost i příroda kolem
něj. Převážná většina žáků hrad navštívila a paní učitelky inspirovaly děti také
četbou lukovských pověstí, takže se sešla celá hromada zajímavých výtvarných
děl.
Všechny práce hodnotila divácká
a odborná porota. Slavnostní vyhlášení
výsledků a vernisáž výtvarných prací proběhla v sobotu 7. 9. 2013 u příležitosti
otevření Hradní galerie. Mezi oceněnými, které vybrala odborná porota, byly
i naše žákyně Linda Miklová /2. A/, Simona Fišerová /5.B/ a Lucie Valeriánová /6.A/. Své znalosti o hradu Lukovu si
mohou doplnit z publikací Lukovské pověsti a Hrad Lukov, které obdržely jako
odměnu.
Těšíme se další zajímavou výtvarnou
soutěž z našeho kraje.

V pátek 13. září jsme si dali sraz ve
třídě a pak jsme šli na zastávku a jeli autobusem až do Lukova. Od zastávky jsme
pak šli na hrad pěšky. Počasí nám moc
nevyšlo, celé dva dny pršelo. Přesto hned,
jak jsme dorazili na hrad, tak jsme začali hrát hry. První hru jsme hráli s lanem.
Všichni měli zavázané oči a drželi se lana
dokola. Vašek stál uprostřed kruhu a měl
udělat z kruhu čtverec. V druhé hře jsme
si hráli na myčku. Po těchto hrách jsme
psali na papír, co všechno umíme. Potom
jsme měli oběd, který přivezl pan školník
a po obědě byl polední klid. O půl druhé
odpoledne jsme vyšli do lesa hrát hru
na pravěk: vykřesávali jsme oheň, malovali na skály, hledali kosti nebo vyráběli
zbraně. Večer byl táborák a třídní kabaret.
Kolem jedenácté hodiny jsme si lehli do
spacáků a povídali si a paní učitelka nás
postupně brala na stezku odvahy. V sobotu dopoledne jsme se sbalili a šli až na
konec lesa, kam si pro nás přijeli rodiče.
I když oba dny pršelo, tak se mi na Lukově
líbilo. Bylo tam fajn.
Johana Branná, 4. třída

Tolikrát jsme četli ve fryštáckých
kronikách o divadelních představeních ochotníků v tomto městě, a dlouho se zde nic nedělo. Radovali jsme
se před několika lety, že konečně se
dávají dohromady zájemci o divadelní
činnost. Tři roky se psalo o zahájení
práce v divadelním kroužku a stále
nic. Jen každoročně jsme se mohli
těšit na divadlo, které nám připravily
děti z prvého stupně se svými učitelkami. Tak trochu tiše jsme záviděli, že
se v Lukovečku našla parta nadšenců
a nacvičila a sehrála divadlo. Jasně,
že jsme tam byli.
No a konečně se i ve Fryštáku
pohnuly ledy. Už byla dvakrát úspěšně provedena pohádková hra, kterou
sledovali dospělí i děti v jídelně ZŠ.
Pochopitelně zde vystupovaly pohádkové bytosti. Princezny, Honza, princové, kouzelná babička, zlý čaroděj
a čarodějnice, král, královna, mnoho
„pážat“, dětí. Pohádka nepostrádala
napětí, výhru dobra nad zlem. Báječná byla spolupráce herců s dětmi, diváky. Přiléhavý byl i klavírní doprovod
s písničkami, hezké kulisy, garderoba.
Moc se nám líbily trefné poznámky
o Lepě, Dolní Vsi, Hrubé hospodě...
Díky hercům, díky paní Sovadinové za vtipnou režii, za množství drobotiny, kterou po celou hru „zaměstnávala“. Díky za všechny, kteří jsme hru
viděli. Díky, že Fryštačané se vrací
k bývalé slávě a pověsti o výborných
dramatických zážitcích fryštáckých
ochotníků. Dobrá práce! Budiž vám,
hercům, toto upřímné poděkování povzbuzením k nácviku další hry. Už teď
se těšíme.
SK
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LUKOVEČ K A

LUKOVEČEK MÁ NOVÉ AUTO

„Na tuto chvíli čekaly generace Lukovečanů“ – to byly jedny ze slov, které
vyslovil na louce u požární nádrže pan
starosta Ing. Ludvík Nejedlý ve svém
projevu v sobotu 31. 8. 2013 při příležitosti křtu nového hasičského auta.
Tento červený Mercedes – Benz
v „nejlepších“ letech sehnali obětaví
členové jednotky SDH na internetu až
v Německu. Ke spokojenosti všech
těch, kteří věděli, že stávající vozidlo IFA
je v žalostném stavu a má odslouženo,
se stalo zbožné přání skutečností. Bylo
proto nade vše důstojné, dát tomuto
skutku nejen světský, ale i duchovní
náboj. A právě toho se s radostí ujal
fryštacký pan farář Miroslav Dibelka při
požehnání a křtu jak nového auta, tak
sochy svatého Floriánka. Tento patron
hasičů bude zdobit průčelí nové zbrojnice, která se dokončuje za obecním
úřadem.
Nemalou zásluhou na pořízení této
cisternové automobilové stříkačky se
podílel Zlínský kraj, který poskytnutím
dotace ve výši 350.000 Kč spoluﬁnancoval celou akci.
Slavnostního hasičského odpoledne
se zúčastnilo mimo občanů Lukovečka
také několik blízkých hostů, jako například členové zastupitelstva obce, pan
starosta Lukova Jiří Jangot. Za okrsek
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obleky, funkčním agregátem, další moderní výzbrojí a v neposlední řadě třeba
i teleskopickým halogenovým osvětlením. Pak všichni poseděli u občerstvení a muziky až do večerních hodin.
Jako při každém křtu se odchozí loučili
s přáním všeho dobrého a myšlenkou
na hodně šťastných kilometrů při pomoci blízkým.
P. Kojecký, SV

přijal pozvání jeho starosta Bc. T. Kulenda a také nesmíme zapomenout na
naše spolehlivé a obětavé kamarády
z SDH Fryšták, kteří přijeli v čele s panem Richterem. Je škoda, že účast občanů nebyla příliš velká díky souběhu
s prestižní automobilovou soutěží Barum Czech Rallye.
Po slavnostním křtu a požehnání velká část přítomných nahlédla do útrob
vozidla, což se líbilo zejména dětem.
Jednotka se pochlubila zásahovými
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Nechme se vždy vést pravdou.
V neděli 21. února byla hojně navštívena oratoriánská mše svatá s počtem
asi 90 ti hochů. Mimo to ještě někteří
hoši byli ve farním kostele – 35 hochů
(školáků), nepočítaje v to oratoriány
starší. V obou oratoriánských družinách
je čilo. Byl vyvolen hlouček důvěrníků pro jednotlivé třídy, jejichž svatým
úkolem bude být apoštoly mezi svými
kamarády, získávat Ježíši ty hochy,
kteří dosud nechodí nebo zřídka chodí do kostela. Být především apoštoly
dobrého příkladu. Odpoledne mnoho
hochů odešlo do kina, protože zde nebyl zábavný program. Vynasnažíme se
každou neděli něco pořádat. Z oratoriánské knihovny dnes půjčeno 26 knih.
P. Lepařík se zúčastnil valné hromady
jednoty Orla.
22. února byla schůzka personálu
oratoře. Poukázáno na důležitost toho,
abychom co nejdříve poznali jménem
hochy. Podle kartotéky probráno několik hochů, poukázáno na jejich povahu.
Stanoven program na neděli.
23. února začaly duchovní cvičení
chovanců. Kazatelem rozjímání je P. Jan

Listopad na DISu
Máme naplánováno jen 9 kurzů
orientačních dnů, sezóna již pomalu končí. V půli listopadu o víkendu
proběhne 12. setkání rodin Starých
pák. Pokud si pamatujete, tak před
12 lety dostal Kája od Starých pák
nové auto a setkání se jmenovalo Mikuláš naruby. Velmi se povedlo, pár
mladých rodin se dalo dohromady a
další rok na počest pana biskupa se
rodiny znovu sešly a pak znovu a znovu. Každý rok je tématický, počínaje
nádhernou výzdobou domu, originální
kostýmy nejen dětí, ale i rodičů. Letos
je podmořský svět. Ke konci měsíce k
nám přijedou ředitelé všech komunit
s panem provinciálem na své plánování a formaci.
Dopředu bychom rádi oznámili,
že salesián Jan Štěpán Musil složí v neděli 8. prosince ve 14 hodin
slavné sliby. Poslední slavné sliby ve
fryštáckém kostele skládal František
Bezděk.

Kronika ústavu (13.)
školní rok 1936–37
Vtípil z Moravské Ostravy a P. Babiak –
ředitel a novicmistr z Mor. Ostravy. Ráz
duchovních cvičení je liturgický.
4. března byl v oratoři založen vzdělávací kroužek Dona Boska. Členů je
16, předsedou zvolen František Raška
z Fryštáku.
Před smrtnou nedělí ve čtvrtek, pátek a sobotu o 20 hod byla v kapli pro
jinochy od 15 let duchovní obnova. Promluvy měl P. Mrtvý ředitel. Kaple bývala
každý den plničká. Účastníků bylo každý
den na 100. Po promluvě a požehnání
zůstali ještě v oratoři, kde si hráli a bavili se až do 22 hodiny. V neděli v kapli
pro ně celebroval P. Jan Kubín. Před sv.
přijímáním měl pro ně promluvu. Pak
měli v sále společné smíření.
21. března na Květnou neděli jsme
všechny obřady konali v naší kapli. Odpoledne bylo divadlo „Pojď za mnou“. Na
Zelený čtvrtek byli zvoleni z každé třídy
2 žáci a 2 oratoriáni a po obědě jim pan
ředitel odevzdal na památku knihu Don
Bosco od Albertiho nebo Svensonovu
některou knihu. Vzkříšení se slavilo za
velmi příhodného počasí.
29. března na velikonoční pondělí byla vycházka do Emauz. Vyšlo se

F RYŠ T ÁK
Don Bosco

v 13.30 hod s hudbou a oratoriány přes
Vítovou do Lukova, kde už nás očekávalo před kostelem plno lidí, poněvadž
pan farář jim dopoledne ohlásil náš příchod. P. Lepařík měl v kostele krásnou
promluvu, měla to být ukázka odpolední
instrukce pro oratoriány, ale bylo to zároveň povzbuzení pro všechny lukovské
farníky. Po požehnání koncertovala hudba před kostelem a všichni chovanci
i oratoriáni byli obdařeni pomlázkou. Brzo
nastal prudký vítr a značně se ochladilo, proto jsme brzo spěchali domů, abychom se zahřáli. Doma už na nás čekal
připravený horký čaj se slivovicí. Nálada
byla dobrá. V úterý začala škola.
11. dubna na 2. neděli velikonoční
s evangeliem o Dobrém pastýři připadl
svátek pana ředitele. Slavnost se započala už v sobotu v poledne ohlášením
slavnostního programu, který přečetl na
dvoře chovanec Dvořák. Uspořádal totiž
po vojensku nástup školy a pan ředitel
vykonal přehlídku. Večer byla krátká srdečná akademie, při které chovanci věnovali panu řediteli rozmnožovací stroj
(cyklostyl) a oratoriáni sošku Vzkříšení
v ceně 150 Kč. Slavnou mši svatou
s asistencí celebroval pan ředitel
a jadrnou promluvu měl školní rádce P.
Macháň. Odpoledne a večer se hrálo
římské drama Flavianus, velmi zdařile
sehrané.

Oratoriáni na cvičení dobré smrti. U vjezdu vidíme dva domky s dřevěným plotem,
které už vzaly za své.

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

LISTOPAD

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

s Lenkou Plškovou – VOŇAVÉ DEKORACE ZE SKOŘICE NA VÁNOČNÍ STŮL
– materiál zajištěn. Dílna se uskuteční
při minimálním počtu 5 účastníků. Příspěvek 60 Kč + cena za spotřebovaný
materiál, herna pro malé děti 20 Kč.
Je třeba se předem přihlásit.
6. 12. (PÁ) – PŘIPRAVUJEME – tvořivá
dílna s Magdou Plškovou – PEDIG.
PROGRAM klubu maminek a dětí
od 9:30 do 11:00 hod.
5. 11. Herna pro děti
12. 11. Pomazánkování – můžete přinést domácí pomazánky, které pak
společně ochutnáme na vynikajících
kváskových chlebech z Třebětic, které
prodává zdejší Fryštácká pekárna. Chleba bude zajištěn.
19. 11. POZOR ZMĚNA – toto úterý se
klub nekoná, ale ve bude ve ČTVRTEK
21. 11. ČTVRTEK – přijde za námi Jirka Sadila s Mónicou a Dinkem – zahraničními dobrovolníky, kteří se na čas
zabydleli u nás ve Fryštáku. Přijďte se
s nimi seznámit a popovídat si…
26. 11. Herna pro děti
Změna programu vyhrazena
POZVÁNKY pro širokou veřejnost
13. 11. (ST) 17–19 hod. – tvořivá dílna
– KERAMIKA – vlastní výroba vánočních
andílků a ozdob. Příspěvky: dospělý
100 Kč, dítě od 4 let 50 Kč, herna pro
malé děti 20 Kč. Je třeba se předem
přihlásit.
15. 11. (PÁ) 15–18 hod. – JARMARK U
VLAŠTOVEK – již podruhé do klubu zavítá paní Kubíčková s nabídkou edukativních i zábavních hraček pro děti různých
věkových kategorií a také vánočních
ozdob, které si budete moci zakoupit
s 15% slevou při nákupu ve Fryštáku.
Již nyní si však můžete hračky objednat
se slevou i přes internet na www.bambinot.cz pod heslem FRYSTAK 2013
(pozor bez diakritiky) a vyzvednout si je
pak v klubu. Na tuto akci není třeba se
předem přihlašovat.
20. 11. (ST) 15:30–17 hod. – ARTETERAPIE pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let
– s dětmi nahlédnete do tajů rozličných
tvořivých technik a aktivit. Příspěvek za
jedno dítě 50 Kč, za dvě děti 70 Kč.
Je třeba se předem přihlásit.
29. 11. (PÁ) od 17 hod. – tvořivá dílna
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AUTOBUSOVÝ VÝLET S VLAŠTOVKAMI
IKEA BRNO – sobota 16. listopadu –
výlet se uskuteční při min. počtu 30
“výletníků”. Cestovné 220 Kč na osobu. Odjezd z Fryštáku v 9 hod., návrat
do 18 hod. Nastoupit lze také v Kašavě,
Lukově, Vítové, Horní Vsi a v Holešově
nebo ve Zlíně. Možnost navštívit i jiné
OC poblíž. Již nyní si můžete rezervovat místo na klubovém mailu nebo na
tel. 605 48 28 39, a to nejpozději do
pondělí 11. listopadu. Přihlášení budou
obesláni informativním mailem. Změna
programu vyhrazena.

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

PŘIPRAVUJEME
MOTORÁČEK – cvičení rodičů s dětmi
od 2 měsíců do 4 let pod vedením paní
PhDr. Denisy Krčmové každé středeční
dopoledne. Kroužek může být zahájen
při min. počtu 5 dětí ve skupince blízké
věkem, max. 7. Zaměřuje se na rozvoj
jemné a hrubé motoriky, spolupráci
matky s dítětem a práci v kolektivu,
podporu posílení svalů dítěte, zlepšení
koordinace pohybu a orientace v prostoru, cvičení na gymnastických míčích,
relaxace dětí formou hry, sociální a komunikační dovednosti dítěte, masáže
kojenců. Již nyní se můžete přihlašovat
na klubový mail.
Na všechny uvedené akce je třeba
děti i dospělé předem přihlásit na klubovém mailu: vlaštovky@email.cz, kde
také můžete získat bližší informace.
Sledujte letáky a naše webové stránky.
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na viděnou v klubu!
Vaše Vlaštovky

Podzim vrcholí a úroda už je pomalu sklizena
Před několika lety začala u nás ve Fryštáku krásná novodobá tradice. Poděkovat Pánu Bohu za hojnou úrodu a za všechny dary a plody Země, kterými jsme byli
obdarováni.
I letos se tak stalo v průběhu slavnostní mše svaté v neděli 20. října, při které
se vzpomínalo i na všechny živé a zemřelé členy ZDV Fryšták a farníky.
Chceme proto vyslovit velké poděkování nejenom všem, kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu této slavnostní mše, ale i všem zúčastněným, kteří
s námi tak vyslovili svůj vděk za všechny dary a plody Země nejenom Pánu Bohu
a Matce Boží, ale i „Matce přírodě“.
-zk-
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Zahrádkářská výstava
v Lukovečku

V Ostravě zářil aerobik z Fryštáku
O víkendu 28. a 29. září se v Ostravě pod hlavičkou ČSAE FISAF.cz konaly
aerobní závody. Nejpočetnější a nakonec i nejúspěšnější výpravou byli závodníci
z Aerobik klubu Zlín, který měl své zástupce téměř ve všech dětských i juniorských
kategoriích. Závody byly určeny pro 2. a 3. výkonnostní třídu, tedy pro začínající
a mírně pokročilé závodníky. Zlínský aerobik klub potvrdil pozici nejúspěšnějšího
klubu Zlína, když 18 startů proměnil
v zisk 11 medailí, z toho sedm zlatých,
jednu stříbrnou a tři bronzové. Mezi
trenérkami pak zazářila Mgr. Monika
Váňová z Fryštáku, jejíž svěřenkyně
stály na stupních vítězů celkem osmkrát, z toho šestkrát na stupni nejvyšším. V týmech závodily i Sára Váňová, Alice Čalová, Anička Macková
a Eliška Grulichová z Fryštáku.
„Holky jsou skvělé, moc mne potěšily. Jasně se prokázalo, že měsíční letní
soustředění se odrazí na podzimích výsledcích. Ta hromada medailí je velikou
motivací i do budoucna.“ Vyjádřila se
Mgr. Monika Váňová.
Zdena Šteflová

www.aerobikklubzlin.cz

Opět se sešel rok s rokem a my
malí pěstitelé netrpělivě očekáváme
výsledky naší celoroční práce. O to
víc jsme se těšili na výstavu zahrádkářů v Lukovečku, která se uskutečnila během posledního víkendu v září.
Opět se drobní pěstitelé a zahrádkáři
vyšvihli svými výpěstky. K vidění byly
nejrůznější odrůdy jablek, hrušek,
švestek, ořechů, dýní či cuket až po
krásné aranžmá květin v nejrůznějších
podobách – od starých necek až po
dýňového panáčka. Už u vchodu mohli návštěvníci ochutnat nashi-hit posledních dvou let a dozvědět se něco
o této nové odrůdě. Zajímavý byla
i ukázka pedigu. Nejen pletené výrobky byly k zakoupení, ale i hruškové
a švestkové povidla, frgály a tyčinky,
které v obchodě nekoupíte. Vůně kabanosu z udírny se táhla od hlavní cesty
a lákala k posezení venku na sluníčku
se skleničkou burčáku či vínka. Víno
i burčáky byly lahodné. Poprvé jsem
ochutnal i červený burčák, na doporučení obsluhy a byl opravdu výborný.
Hned jsem si zakoupil domů nějakou
tu láhev. Příjemně jsme poseděli se
známými u kafíčka, uvnitř z krbu sálalo teplíčko a ke kaﬁčku zakousnout
voňavý hruškový frgál, mi připomenulo
dobu našich babiček. Člověk na chvíli zapomněl na každodenní starosti.
Z místní varny se táhla vůně čerstvě
vařených povidel. Měli jsme možnost
nahlédnout, jak se vlastně tato dobrota vaří. Byl jsem mile překvapen, jak
místní zahrádkáři zútulnili a vylepšili
vybavení této místnosti. Naše rodina
zde naposledy vařila snad před 9 lety,
bylo vidět kus odvedené práce. A podle řeči místních, tak se letos vařilo
a stále vaří v jednom kuse. Je hezké,
že se někdo ještě drží starých poctivých postupů. Výsledek opravdu stojí
za to. Už teď se těším na naše domácí
frgály až je manželka upeče z povidel
zakoupených na výstavě. Byla to moc
hezky zorganizovaná víkendová akce,
milá obsluha se jen otáčela a myslím si, že nejenom moje rodina, ale
i ostatní návštěvníci byli opravdu spokojeni. Chtěl bych touto cestou moc
poděkovat pořadatelům, zahrádkářům
a všem, kteří se nějak podíleli na této
výstavě.
P. Novák

Zahrádkáři ZO Lukoveček - Fryšták
děkují všem svým příznivcům za návštěvu na výstavě ovoce a zeleniny
a zároveň i pěstitelům kteří se výstavy
svými výpěstky aktivně zúčastnili.
Výbor zahrádkářů
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V minulosti to byl slavný hrad, ale
i když je dnes jen vstup do objektu jen
na vlastní nebezpečí, protože některé
staré části hradu se neustále rozpadají, i přesto je vyhledávaným turistickým
cílem. Po prohlídce jsme opět nasedli do autobusu, abychom se mohli po
náročné tůře unaveni, ale spokojeni
a obohaceni krásným zážitky vrátit ve

Šlápoty na Slovensku
Je krásný prosluněný den sobota
12. října a naše Šlápoty - turisté klubu důchodců se vydávají na Slovensko
za poznáním Strážovských vrchu do
Sulovských skal. V této chráněné oblasti nedaleko Žiliny se skrývá unikátní slepencové skalní město, tvořené
z valounů vápenců a odomitů spojených
vápnitým tmelem do pevné hmoty. Oblast skalních útvarů se rozprostírá na
malém území. Jsou mimořádné tím, že
vyrůstají z nížiny a tyčí se nad celým
okolím. Je tu velké převýšení, a proto
i krásný výhled do několika malebných
údolí. Hlavní a nejatraktivnější túra
vede pozvolným stoupáním od vesničky
Sulov až k vrcholum skalisek. Tady nadchne nejvíce tzv. Gotická brána, což je
13 metrů vysoký lomený skalní oblouk.
Za pomocí žebříku a kovových kruhů
v kameni se vytáhneme až na nejvyšší bod zříceniny Sulovského hradu, kde
se nachází už jen několik zdí bývalého

hradu. Je umístěn na dokonalém místě
s pěknou vyhlídkou, protože dříve sloužil pro pozorování okolních cest. Výhledy z vrcholových partií jsou fantastické, na jednu stranu, na druhou stranu
další kopce různě vysoké skalní věže.
Z hradu zdoláváme docela náročná místa, opět pomocí žebříku a řetězu přes
sedlo Pod bradou až na vrchol Roháče.
Odtud se dostáváme strmým klesáním
přes Luka zpět do vesničky Sulov, kde
na nás čeká autobus, aby nás převezl
na zdolání poslední části našeho putování a to pod hrad Lietava. Zřícenina
mohutné středověké pevnosti se vypíná na východním okraji Strážovských
vrchů. Svým vzhledem krášlí skalnatý
hřeben vrcholu Cibulník a patří k nejrozsáhlejším zříceninám na Slovensku.
Ve středověku byl považován za nedobytný a pod jeho panstvo patřilo široké
okolí. Hrad vznikl počátkem 14. století
a v průběhu 18. století byl už opuštěn.

večerních hodinách domů. Po týdenním
odpočinku hned v sobotu 19. října jsme
společně se svými kamarády – fryštáckými turisty – odjeli autobusem na
Hostýn, kde se koná vždy v říjnu Svatohubertská pout, které se pravidelně
každým rokem učastníme. I tentokrát
bylo krásné slunečné počasí, příroda
krásně zbarvená a tak před polednem
jsme se vydali pěší turistikou na zpáteční cestu se zastávkou na malé občerstvení na Rusavě. Odtud nám zbývalo
zdolat poslední úsek z 18 km cesty zpět
do Fryštáku. Unaveni, ale spokojeni, že
jsme i v tomto podzimním počasí udělali něco pro své zdraví.
-mj-

Drahé kameny
Vůbec se to nezdá, ale i kámen
je živý. Drahé kameny vyzařují energii - to se ví už dávno. Většina drahých kamenů pomáhá léčit, když jsou
správně ošetřovány. A tak jsme 25.
9. přivítali u nás v Klasu paní Zdenku Gořalíkovou. Začala poutavou
přednáškou i s ukázkami drahých kamenů. Dozvěděli jsme se, jak se různé kameny jmenují, jak se používají
a ošetřují, kde se o nich dovíme více,
kde si je můžeme objednat, nebo koupit. Bylo nám s ní velice dobře, a tak
jsme se dohodli, že k nám přijde po
novém roce s úplně jinou tématikou malování hedvábných šátků. Znovu jí
moc děkujeme a už teď se těšíme na
další setkání.
-ab-
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Maruška? A která?
No přece meteorologická stanice
v Hostýnských horách, známá nám
mnohým jen z vysílání o počasí.
Už v létě v Kašavě nám pan J. Ohlídal navrhl tento výlet a dne 9. 10. jsme
se osobními auty našich členů dostali
na Troják, odkud jsme pěšky pokračovali k Marušce. Přestože právě nesvítilo
sluníčko, byla to příjemná asi 2 km procházka s vyhlídkami na okolní krajinu.
Po krátkém vrcholovém „posílení“ jsme
uznali, že ještě můžeme navštívit (zajet)

na Dvůr v Rajnochovicích. Cestou tam
jsme obdivovali krásně podzimně zabarvené valašské lesy, ve dvoře výběh plný
koní, v restauraci milou obsluhu – mnozí neodolali nabídce a koupili si ponožky
z ovčí vlny právě zde vyráběné.
Na zpáteční cestě ještě jedna zastávka - v cukrárně v Kašavě. Je dobré
dovézt něco vítaného z výletu.
Za Klas

A. Bačůvková,
foto J. Ohlídal

Být dobrovolníkem na rok ve Fryštáku
To může být zajímavý zkušenost… řekli si 2 mladí lidé
a přes program Mládež v akci se přihlásili do projektu EVS (Evropské dobrovolné služby). Tento nabízí mladým lidem vycestovat téměř zdarma do zahraničí, vybrat si místo, organizaci,
náplň práce a v podstatě zdarma trénovat cizí jazyk a získávat
zkušenosti do života.
Od 7. října hostíme Mónicu AFONSO z portugalského
města Tavira a Dinko DINEVA z bulharské Nové Zagory.
Děti a mládež navštěvující odpolední DIS-klub se s nimi
setkávají každý den, žáci devátých ročníků ZŠ dvakrát za týden při výuce angličtiny, a potkat je můžete i vy. Bydlí totiž
přímo ve Fryštáku a kromě práce v DIS-klubu pomáhají našemu o.s. Fair Play Fryšták při různých akcích a aktivitách. Kdo
potřebuje, může si procvičit angličtinu, bulharštinu, portugalštinu, španělštinu i katalánštinu… dobrovolníci nám jsou
k dispozici…
Cílem a smyslem projektu je, aby se zapojovali do místního komunitního života, rozvíjeli své dovednosti a učili se
český jazyk. Zvykem bývá, že po půl roce jsou schopni se
domluvit hezky česky, fryštácky… tak uvidíme.
A co na to samotní dobrovolníci:
Dinko: „Není náhodou, že mám rád palačinky. Zkoušeli
jste někdy úplně neznámou náplň? Nikdy si nemůžete být jistí,
jestli vám bude chutnat, dokud ji sami nezkusíte! Během těchto 14 dnů už tady mám více nových přátel než znám českých
slov. Většina věcí je tu pro mne nových, a tak se učím a těší
mne to“.
Mónica: „Ahoj všem, jsem Mónica z Portugalska. Jsem
nadšená z této příležitosti. Fryšták je přívětivý, žijí zde přátelští

a vstřícní lidé, atmosféra města je útulná. Těším se na vzájemné obohacování. Možná mi zdejší zkušenost práce s dětmi
a mládeží otevře bránu možností vlastní práce v budoucnu.
Nějaká očekávání? Carpe diem – užívej dne“.
A na závěr ještě pozvánka:
BESEDA
O DOBROVOLNICTVÍ, BULHARSKU A PORTUGALSKU
Zváni jste do knihovny,
dne 21. listopadu od 18:30 hod.
Dinko s Mónikou si pro vás připraví zajímavý program
a těší se na vaše otázky…
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V měsíci LISTOPADU 2013 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Emilie Bačůvková
Daniela Bittnerová
Marta Gawlasová
Josef Horák
Karel Horák
Božena Horáková
Bronislava Hubáčková
Ludmila Chudárková
Libuše Janušková
Ludmila Kamenářová
Věra Kamenářová
Zdeněk Konečný
Stanislav Krajča
Antonín Krčma
Karel Lachnit
Vladislav Málek
Marie Matulová
Anna Petříková
Alena Polepilová
Vincenc Staša
Alena Ševčíková
Jaroslava Žáková

Blahopřejeme!
Všem oslavencům přejeme mnoho
lásky, rodinné pohody, radosti, štěstí
a mnoho zdraví do dalších let.
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství slaví manželé LADISLAV a JIŘINA SMÝKALOVI
a DIAMANTOVOU SVATBU – 60
let od uzavření manželství slaví manželé VLADIMÍR a MARIE KOPEČNÍ.

Poděkování
Dovolte nám, abychom jménem celé
naší rodiny poděkovali Komisi pro občanské záležitosti ve Fryštáku za pozvání ke slavnostnímu obřadu u příležitosti
naší zlaté svatby.
Paní matrikářce Daně Konečné za
vstřícnost při zařizováni formalit a vzornou přípravu i organizaci celého obřadu
i milé přivítání.
Všem spoluobčanům, kteří se podíleli na slavnostní přípravě důstojné
a krásně připravené obřadní síně. Již při
vstupu do radnice na nás dýchla historie, a ta nás doprovodila až do obřadní
síně, kde nás pan varhaník Mgr. Vít Němec přivítal svatebním pochodem.
Velké poděkování patří oddávající
paní Mgr. Sylvě Knedlové za její srdečný
a velmi dojemný projev, při němž ukápla
i slzička štěstí.
Paní učitelkám a dětem z MŠ i ZŠ.
Již při vstupu do obřadní síně nás přivítaly děti z MŠ v krásných krojích. Byly
velmi pozorné při projevu paní matrikářky i paní oddávající. Žasli jsme nad překrásným kulturním programem, jejich
přednesem a obsahem, který s nimi

PRODEJNA PEČIVA BONER
ve Fryštáku

Nabízíme Vám poctivou ruční staročeskou výrobu
čerstvého pečiva, různých druhů chleba, frgály, koláče,
ale také hotová chlazená jídla, farmářské mléčné výrobky,
zákusky a svatební koláčky na objednávku.

PŘI NÁKUPU NAD 100 Kč KÁVA S SEBOU ZDARMA!
Otevřeno 6 – 12 a 12.30 – 15.30 hod. • TĚŠÍME SE NA VÁS.
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placená inzerce

vás zve k nákupu.

připravila paní učitelka Alexandra Hochmajerová. Děti ze základní školy nám
zase zazpívaly za doprovodu paní Mgr.
Pavlíny Dračkové dojemnou svatební
píseň.
Velmi jsme ocenili čas i námahu,
kterou musely děti i paní učitelky vynaložit, aby vystoupení bylo tak dokonalé.
Cítili jsme se jako mezi svými, všichni
byli milí a laskaví a díky všem, kteří se
na důstojném obřadu podíleli, se tento
den zařadil mezi ty nejkrásnější, které
jsme v životě prožili.
Všichni zúčastnění přispěli společně k tomu, že celý den se vyvíjel na základě tohoto emotivního zážitku, k němuž jsme se po zbytek dne mnohokrát
vraceli. Moc se o to zasloužily ty krásné
děti, které byly ozdobou našeho obřadu. Byli jsme na ně pyšní.
Chtěli bychom poděkovat vedení
města Fryštáku za to, co pro své staré
občany dělá. Děkujeme za blahopřání,
kytičku i dárek, který nám předala paní
Vidlářová. Bylo to velmi milé překvapení.
Na dotaz, komu máme obřad zaplatit, nám paní matrikářka odpověděla,
že obřad se neplatí, že to je služba občanům. Syn, který žije s rodinou v Rakousku tomu nechtěl ani uvěřit, že to
všechno, co jsme dnes prožili, připravili
lidé zcela nezištně a s láskou ve svém
volném čase.
Všem manželům, kterým bylo dopřáno se tohoto jubilea dožít, doporučujeme, aby se nenechali o tento nezapomenutelný zážitek připravit.
Ještě jednou děkujeme za opravdu
hluboký a překrásný prožitek.
Manželé Alois a Julie Běhůnkovi
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Ing. Michaela VODÁKOVÁ
internetový prodej, zprostředkování
lektorská činnost, výuka cizích jazyků
placená inzerce

Máte-li doma cokoliv nepotřebného co překáží, nafotím,
vystavím na internetu, pošlu a Vy inkasujete peníze.
Lze nabídnout a prodat téměř cokoliv!
Dále nabízím možnost doučování dětí i dospělých, přípravu
ke zkouškám, maturitě, reparátům apod.
Novinkou je individuální výuka seniorů – základní práce na PC
(internet, korespondence, posílání fotografií apod.)
ŽL i aprobaci k výuce a lektorské činnosti mám.

Dolní Ves 30, Fryšták, tel. 603 74 95 24, e-mail: vodakovam@email.cz
NABÍZÍM
placená inzerce

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ,
Tel. 721 085 656
Slezakova.han@seznam.cz

Vyřízení půjčky do 48 hodin
Hotovost až domů • Týdennní splátky
Osobní přístup • Maximální servis
Splatnost maximálně 56 týdnů

Tel. 774 549 175
ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

AUTOVRAKŮ

■
■
■
■
■
■

sjednání pohřbu v kanceláři pohřební služby
a na vyžádání i v bytě,
převoz zesnulých na území republiky i ze zahraničí,
tisk smutečních oznámení a jeho rozeslání,
zajištění květinových darů, hudba, autobus, taxi,
fotograf, výkop hrobů,
prodej hřbitovního zboží
/svíčky, lampy, vázy, obaly na urny/,
fotokeramika a rytí nápisů na urny a pomníky.

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY
Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

placená inzerce

PŮČÍME VÁM NA COKOLIV

placená inzerce

placená inzerce

daňové evidence, daň. přiznání, atd.

včetně vystavení dokladu o ekologické
likvidaci vašeho autovraku NA MÍSTĚ

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

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

Otevřeno: PO – PÁ 8:00 – 17:00, SO 8:00 – 12:00
Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

placená inzerce

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

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
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Plánujete rekonstrukci
domu či střechy?
Chcete snížit provozní náklady
na své bydlení zateplením fasády?
NEPLAŤTE VÍCE, NEŽ JE NUTNO!
Zateplení Vašeho domu již od
790 Kč za metr² včetně lešení!

Vaše přání rádi vyřídíme
na tel. 603 891 709
a na e-mailové adrese
jipindustries@email.cz

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
•
•
•
•
•

Dovolujeme si Vás pozvat na

Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
Profesionální jednání
Férovost
On-line přehled nad svým
účtem
Transparentnost

nedělní
poslechové a taneční
odpoledne
s dechovou hudbou Libora Mikla – MIKLOVCI
a hosty Františkem Svačinou a Antonínem Ryzou.

800 888 120

www.faircredit.cz

placená inzerce

STAR CLUB FLIP
(Dům kultury Zlín)

17. 11. 2013 od 15 hodin
Vstupné 50 Kč
Káva a moučník v ceně.

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

placená inzerce

Dále nabízíme
k pronájmu vysokozdvižnou plošinu
a techniku k výkopovým a zemním pracím
i s obsluhou, a to již od 500 Kč/hod.

