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Svobodných dvacet let

Více čtěte na str. 7

Vážení občané, zastupitelstvo města se na svém nedávném zasedání zabývalo stížností jedné fryštácké maminky, která by nejraději zrušila vysílání
městského rozhlasu.
Dovolím si citovat z jejího e-mailu jednu z pasáží:
„Nechápu, že v dnešní době internetu, televizorů a dalších jiných médií je
stále nutné používat to vřískání do místního rozhlasu, kde se hlásí zprávy, které
nikoho nezajímají v době, kdy doma jsou pouze maminky s dětmi a důchodci (tj.
11.30)!!! Mé dítě v této době vždycky spí a vždycky jej místní rozhlas (i přes zavřené PLASTOVÉ okno) vzbudí. Zajímalo by mě, jakou máte odezvu od ostatních
občanů (věřím, že od velké skupiny důchodců pozitivní). Byla bych za referendum
s otázkou, zda místní rozhlas ano či ne? Pokud máte podklady o tom, že občané
Fryštáku místní rozhlas vyžadují, pak bych je ráda viděla.“
Na základě tohoto podnětu zastupitelstvo rozhodlo, že v měsíci listopadu
proběhne anketa, jejímž cílem bude zjistit, zda mají občané o vysílání městského
rozhlasu zájem či nikoli.
Ve Vašich poštovních schránkách najdete začátkem listopadu formulář a my
Vás žádáme o jeho vyplnění a vrácení na podatelnu Městského úřadu Fryšták.
Na základě výsledků, které samozřejmě zveřejníme, pak zastupitelstvo rozhodne o prospěšnosti vysílání rozhlasu. Věříme, že se do této ankety zapojíte
v co největším množství a vyslovíte svůj názor.
Mgr. Pavel Nášel
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Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 11/2009/V ze dne 30. září 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy účtů města Fryštáku k 29. 9. 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku ke dni 29. 09. 2009
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí Příkaz starosty
č. 2 k provedení inventarizace majetku
města včetně zřízených organizací, a to
k 30. 11. 2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje převzetí technického
zhodnocení majetku jídelny Základní
školy Fryšták, do majetku města a pověřuje starostu podpisem předávacího
protokolu.
• ZMF na základě zákona č. 477/2008
Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace, nám. Míru 7, 763 16
Fryšták, IČO 75022702, ze dne 07. 10.
2002, ve znění změny schválené usnesením Z3/2006 – b. č. 3 b.a) ze dne
15. března 2006 a změny schválené
usnesením Z 03/2008/V/10 ze dne
19. března 2008, kterým se ruší původní znění článků č. IV, V, VI a VII a nahrazuje se novým textem – viz příloha č.
2, a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• ZMF na základě zákona č. 477/2008
Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace, Komenského 344, 763
16 Fryšták, IČO 75022711, ze dne 07.
10. 2002, ve znění změny schválené
usnesením Z3/2006 – b. č. 3 a.a) ze
dne 15. března 2006 a změny schválené usnesením Z 03/2008/V/10 ze
dne 19. března 2008, kterým se ruší
původní znění článků č. IV, V, VI a VII
a nahrazuje se novým textem – viz příloha č. 3, a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Fryšták a fou E.ON
Distribuce, České Budějovice ke stavbě
energetického zařízení s názvem „SB4506-015 Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové smluvní výši 1.000Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Fryšták
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a fou E.ON Distribuce, České Budějovice
ke stavbě energetického zařízení s názvem „SB-4508-107, Fryšták, Tovární,
kab. VN+TRST“, umístěné na pozemku
p. č. 295, 423, 424, 425, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové smluvní výši 20.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy.
• ZMF schvaluje ve smyslu GP č. 847077/2009 ze dne 26. 08. 2009 směnu
pozemku p. č. 394/2, k.ú. Horní Ves u
Fryštáku, ob. Fryšták, o výměře 142 m²,
dosud ve vlastnictví města Fryšták, za
pozemek p. č. 383/43, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře 57
m², dosud ve vlastnictví Ing. J. Špačka
a Ing. M. Špačkové, Zlín, bez doplatku
z důvodu minimálního rozdílu v cenách
jednotlivých pozemků. ZMF schvaluje
uzavření směnné smlouvy mezi Městem Fryšták a manž. Ing. J. Špačkem
a Ing. M. Špačkovou, Zlín a pověřuje
starostu podpisem příslušné směnné
smlouvy.
• ZMF schvaluje zřízení věcného břemene přístupu na pozemek p. č. 394/3,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
pro manž. Ing. J. Špačka a Ing. M. Špačkové, Zlín a schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene přístupu na
pozemek p. č. 394/3, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, pro vlastníky
pozemku a pověřuje starostu podpisem
příslušné smlouvy.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje části měst. pozemku p. č. 166
– zahrada, o výměře 250 m², k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, žadatelce pí G. Dlabajové, Fryšták, za účelem využití jako
zahrady, a doporučuje radě města řešit
požadavek formou výpůjčky.
• ZMF schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 122, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, o výměře 217 m², z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
zapsaného na LV č. 60000, na obec
Fryšták, LV č. 10001, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták, IČO 00283916, zast.
starostou Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu nemovitosti č.
UZSVM/BZL/4410/2009-BZLM vč. doložky ve smyslu ust. § 41 zák. č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, mezi Městem Fryšták
a Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, za účelem převodu parc.

p. č. 122, vým. 217 m², druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití – ostatní
komunikace, zaps. na LV č. 60000 pro
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, do vlastnictví města Fryštáku a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
• ZMF nereﬂektuje na žádost p. J. Manďáka, Fryšták, a části občanů z ul. Holešovská, č. j. 1751/09 ze dne 27. 08.
2009, ve věci tzv. zrušení průmyslové
zóny ve Fryštáku, vymezené v rámci
platného územního plánu města jako
lokalita T – Za Humny.
• ZMF ukládá Ing. M. Jaškovi a Ing. M.
Kasalovi dopracovat stanovisko (včetně kalkulace cen pro podnikatele) pro
případné zajištění likvidace odpadů
ﬁrmám působícím ve správním území
města Fryštáku prostřednictvím systému města.
• ZMF bere na vědomí výsledky studie
proveditelnosti komplexního nakládání
s odpady mikroregionu Lukovské Podhradí a ukládá stavební komisi zpracovat stanovisko k dalšímu postupu ve
věci komplexního nakládání s odpady
města v rámci mikroregionu i samostatně.
• ZMF neschvaluje zveřejnění záměru
prodeje měst. bytů č. 1 a č. 2 ve Sdruženém objektu, Souhrady 386, 763 16
Fryšták, a doporučuje radě pronajímat
městské byty v souladu s Interní směrnicí č. 05/2005 Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech a domech
v majetku města Fryšták.
• Žádost obce Lukoveček o ﬁnanční
příspěvek na využití sportovního areálu
v Lukovečku.
Žádné z hlasování nepřineslo nadpoloviční většinu nutnou ke schválení
a přijetí usnesení, tudíž příspěvek nebyl
schválen.
• ZMF bere na vědomí informaci, že
zpráva předsedy Finančního výb. při
ZMF bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva.
• ZMF bere na vědomí zprávu předsedy
Kontrolního výboru při ZMF Ing. J. Dofka
bez připomínek.
• ZMF nereﬂektuje na stížnost provozu
městského rozhlasu a souhlasí s jeho
stávajícím provozem a ukládá Mgr. P.
Nášelovi zpracovat anketu do každé
domácnosti ve věci provozu městského
rozhlasu.
• ZMF bere na vědomí informace Mgr.
P. Nášela ve věci změn vydávání Fryštáckých listů a ukládá mu projednat připravované změny s obcí Lukoveček.
• ZMF bere na vědomí předložený ná-
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vrh možného umístění a technického
řešení autobusové zastávky v lokalitě
„Na Špici“ a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit zpracování projektové
dokumentace ve smyslu předloženého
návrhu.
• ZMF akceptuje předložený soupis
víceprací nutných k bezchybnému dokončení díla a v souladu s ust. čl. XVIII
smlouvy o dílo č. 100730, uzavřené
mezi Městem Fryšták, fou VW Wachal,
a. s., Kroměříž, a zveřejňuje záměr uzavřít dodatek č. 2 k této smlouvě, kterým se mění rozsah provedených prací
v celkové výši 2.059.835,- bez DPH, tj.
2.451.204,- vč. DPH, čímž se celková
cena díla stanovuje na 23.908.991,- Kč
bez DPH, tj. 28.451.699,29 vč. DPH –
viz příloha č. 4 a ukládá Ing. M. Kasalovi
jednat s výše uvedenou společností ve
věci předložení příslušného dodatku.
• ZMF neschvaluje prodloužení kanalizačního řadu ve smyslu požadavku
Osadního výboru Vítová a souhlasí
s realizací kanalizačního řadu v dané
lokalitě ve smyslu platné projektové dokumentace.

• ZMF schvaluje předložený návrh sousoší, zpracovaný Stanislavem Kinským
– Novotným a schvaluje úhradu nákladů
na zpracování návrhu sousoší a jeho výrobu oproti předloženým dokladům.
• ZMF schvaluje realizaci projektu „Myšlenkou Štefánika k obnově a rozvoji kulturních tradic fryštácko – kanianských“
v rámci Fondu mikroprojektů česko –
slovenské příhraničí a v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013.
• ZMF schvaluje pro potřeby realizace
projektu „Myšlenkou Štefánika k obnově a rozvoji kulturních tradic fryštácko
– kanianských“ v rámci Fondu mikroprojektů česko – slovenské příhraničí
a v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013 vyčlenění
ﬁnančních prostředků z vlastních zdrojů
po celou dobu trvání mikroprojektu a realizace mikroprojektu.
• ZMF schvaluje zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení na akci
Kanalizace ul. Korábová a ukládá Ing.

M. Kasalovi neprodleně objednat zpracování této dokumentace.
• ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/2343/2009/KH mezi Městem
Fryšták a Zlínským krajem za účelem
poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč
na výdaje spojené s činností jednotky
sboru dobrovolných hasičů JPO II SDH
a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• ZMF schvaluje RO MF č. 16/2009 poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 20
tis. Kč.
• ZMF bere na vědomí návrh možné zástavby měst. poz. p. č. 394, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, ob. Fryšták, a ukládá
Ing. M. Košákovi projednat předložený
návrh zástavby ve stavební komisi vč.
návrhu stavebně technického a legislativně právního postupu.
• ZMF ukládá Ing. M. Kasalovi a p. J.
Najmanovi zajistit pravidelnou (týdenní)
údržbu – úklid hřbitova a chodníků (nánosy bláta, listí apod.).

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 16/2009/V ze dne 8. října 2009 (Výběr)
• RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 508/17 – trvalý
travní porost, o výměře 25 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli Povodí
Moravy, s. p. Malenovice, proobčasné
parkování služebního vozidla, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části městského pozemku p. č.
508/17 a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF schvaluje úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti se zpracováním projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí na
akci Kanalizace - ul. Korábová ve smluvní výši 69.000,- Kč vč. výškopisného
a polohopisného zaměření.
• RMF v souladu s ust. čl. č. 5 Interní směrnice Městského úřadu Fryšták
č. 05/2005 Pravidla pro poskytování
bydlení v nájemních bytech a domech
v majetku města Fryšták ze dne 10.
března 2005 schvaluje přidělení městského bytu č. 2 v tzv. Sdruženém objektu, Souhrady 386, 763 16 Fryšták,
pí M. Barboříkové, Fryšták a schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt a pov. starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF v souladu s ust. čl. č. 5 Interní směrnice Městského úřadu Fryšták
č. 05/2005 Pravidla pro poskytování

bydlení v nájemních bytech a domech v
majetku města Fryšták ze dne 10. března 2005 schvaluje přidělení městského bytu č. 1 v tzv. Sdruženém objektu,
Souhrady 386, 763 16 Fryšták, pí H.
Bittnerové, Fryšták a schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na městský byt a pov.
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF ukládá místostarostovi R. Dupalovi projednat žádost o pronájem části
měst. poz. p. č. 487/1 ostatní plocha –
ostatní komunikace, o výměře 12,5 m²,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob. Fryšták,
žadatelky pí J. Vičarové, Fryšták, za účelem umístění buňky u č. p. 93 v Horní
Vsi, Fryšták, ve stavební komisi města.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/1990 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, schvaluje ke dni 09. 10. 2009 zveřejnění
záměru výpůjčky části měst. poz. p. č.
–170– ostatní plocha - silnice, o výměře
13,5 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, ob.
Fryšták, žadatelce pí L. Gyuricsekové,
Fryšták, za účelem zřízení vjezdu a vstupu na pozemek p. č. 98 v k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
• RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje

ke dni 09. 10. 2009 zveřejnění záměru výpůjčky části měst. pozemku p. č.
937/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 2 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadatelům pí R. Holomkové, Fryšták, p. V. Zbrankovi, Fryšták,
a p. M.Musilovi, Fryšták, za účelem
úpravy sjezdu k RD, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, a uzavření příslušné smlouvy
o výpůjčce.
• RMF neschvaluje uzavření Dodatku
č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012109-09, uzavřené dne 02.
01. 2009 mezi Městem Fryšták, a fou
Veolia Transport Morava, a. s., Ostrava – Moravská Ostrava, a ukládá Ing.
M. Jaškovi jednat ve věci nabídkového
řízení (včetně smluvní dokumentace)
o formě závazku pro rok 2010.
• RMF bere na vědomí činnost veřejných knihoven Zlínského kraje za rok
2008 bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o úhradě nákladů spojených s připojením anténních stožárů na elektrické
rozvody Moravské Vodárenské, a. s.,
a to mezi Městem Fryšták a Moravskou
vodárenskou, a. s., Olomouc a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF nereﬂektuje na nabídku fy AGENT
ve věci zřízení venkovních informačních
kiosků.
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• RMF schvaluje uspořádání humanitární sbírky, a to ve dnech 6. a 7. 11.
2009, a ukládá Ing. M. Kasalovi organizačně zajistit se zástupci Diakonie
Broumov.
• RMF nereﬂektuje na žádost pí M.
Štěpánkové, oděvy GEM, Fryšták,
o prominutí dluhu z nájmu a ukládá Ing.
M. Jaškovi neprodleně projednat se žadatelkou způsob o možnosti urychlené
úhrady dlužné částky.
• RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
k dohodě o pracovní činnosti, uzavřené
mezi Městem Fryšták a p. Františkem
Zapletalem, Fryšták - Žabárna, kterým
se nově stanovuje doba trvání, a to od
8. 10. 2009 do 31. 5. 2010, přičemž
ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze
změny, a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
• RMF schvaluje změnu otevírací doby
pro odkládání velkoobjemového odpadu
a bioodpadu z domácností v měsících
prosinec 2009 a leden až únor 2010 o
sobotách od 08.00 do 13.00 hodin.

• RMF schvaluje ke dni 9. 10. 2009
zveřejnění záměru výpůjčky měst. pozemku p. č. 166 – zahrada, o výměře
489 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadatelce pí G. Dlabajové, Fryšták, za
účelem využití jako zahrady.
• RMF neschvaluje objednávku pořadu
„Večer operetních, muzikálových a šansonových melodií“ předloženou Mgr.
Pavlem Nášelem.
• RMF nereﬂektuje na nabídku fy PLANstudio, spol. s r. o., Praha, na edici map
předloženou Mgr. Pavlem Nášelem.
• RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek podle bodu č.
2 Směrnice Města Fryštáku č. 1/2009
- Zakázky malého rozsahu na akci Opěrná zeď z gabionů na hranici pozemků
pro IBV bez připomínek.
• RMF schvaluje vítěze zakázky, který
podal nejvýhodnější nabídku, a to ﬁrmu
IDVS, a. s., Valašské Meziříčí a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou IDVS, a. Valašské
Meziříčí, za účelem realizace opěrné zdi

z gabionů na hranici pozemků pro IBVa
pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
• RMF bere na vědomí zvýšený rozsah
ploch, na kterých je město povinno zajišťovat zimní údržbu, ukládá Ing. M.
Kasalovi, vedoucímu OSMM, zajistit
spolupráci externích subjektů pro zajištění zimní údržby místních komunikací
a chodníků, a ukládá R. Dupalovi projednat návrh nového plánu zimní údržby
města ve stavební komisi.
• RMF bere na vědomí výroční zprávu
ředitele Základní školy Fryšták, p. o., za
školní rok 2008/2009 bez připomínek.
• RMF přijímá petici proti umístění a výstavbě Administrativně kompletačního
centra, č. j. 1993/09 ze dne 06. 10.
2009, poř. číslo 2/2009.
• RMF v návaznosti na usnesení U R
5/2009/V/11 ze dne 04. 03. 2009 nesouhlasí se záměrem stavby Administrativně kompletační centrum fy Okenní
systémy Zlín, s. r. o.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 12/2009/V ze dne 19. října 2009 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání ZMF č. Z 11/2009/V ze
dne 30. 09. 2009 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zápis z jednání
RMF č. R 16/2009/V ze dne 08. 10.
2009 bez připomínek.
• ZMF schvaluje RO č. 17/2009 ve výši
4.118.000,- Kč - přijetí dotace na akci
Fryšták – Vodovod Vítová z prostředků
MZe ČR.
• ZMF schvaluje vyloučení z další účasti
v zadávacím řízení uchazeče Československá obchodní banka, a.s. pro nedodržení podmínek.
• ZMF na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením §
81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění,
schvaluje výběr nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby „Investiční úvěr pro město Fryšták“
takto: 1/ Komerční banka, a.s.,Praha,
2/ Česká spořitelna, a.s. Praha.
Zadavatel rozhodl o zadání veřejné zakázky uchazeči Komerční banka, a. s.,
v souladu s hodnocením nabídek hodnotící komisí s tím, že rozhodl o výběru
varianty B - proměnlivá úroková sazba.
• ZMF schvaluje smlouvu o úvěru včetně úvěrových podmínek pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby mezi
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Městem Fryšták a spol. Komerční banka, a. s., Praha, za účelem přijetí úvěru
ve výši 16 mil. Kč pro účely ﬁnancování
investičních akcí města v rámci kapitálových výdajů a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo č. 100730, uzavřené
mezi Městem Fryšták a fou VW Wachal,
a. s., Kroměříž, kterým se navyšuje
rozsah provedených prací o vícepráce
v celkové výši 2.059.835,- bez DPH, tj.
2.451.204,- vč. DPH, čímž se celková
cena díla stanovuje na 23.908.991,- Kč
bez DPH, tj. 28.451.699,29 vč. DPH,
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• ZMF ke dni 01. 01. 2010 ruší zajišťování služby dosud vykonávané na základě § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znění, tj.
ruší zajištění vyprázdnění a likvidaci
odpadu ve sběrné nádobě zařazeného
podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob
opráv. k podnikání.
• ZMF bere na vědomí petici proti
umístění a výstavbě Administrativně
kopletačního centra, č. j. 1993/09 ze
dne 06. 10. 2009, poř. číslo 2/2009,
a ztotožňuje se s usnesením Rady města Fryštáku č. U R 16/2009/V/21 ze
dne 8. 10. 2009.

• ZMF ruší usnesení č. U Z 2/2009/
V/4d.s) ze dne 18. 02. 2009 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč,
a to mezi Městem Fryšták a zařízením
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o., Fryšták, za účelem částečné úhrady neinvestičních
nákladů spojených s opravou fasády objektu – památkově chráněného objektu
nacházejícího se v Městské památkové
zóně Fryšták a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schválilo harmonogram zpracování nového územního plánu /viz Slovo
starosty na str. 5).
• ZMF schvaluje za účelem majetkoprávního vypořádání a realizace rychlostní
komunikace R 49, Hulín – Fryšták, ke
dni 19. 10. 2009 zveřejnění záměru
prodeje pozemků p. č. 936/9, o vým.
308 m², k. ú. Dolní Ves, ob. Fryšták,
a poz. p. č. 936/16, o vým 144 m², k.
ú. Dolní Ves, ob. Fryšták, vyčleněné z
měst. poz. p. č. 818/50 k. ú. Dolní Ves,
ob. Fryšták, oba orná půda, zapsané na
LV 10001 u Katastrálního úřadu Zlín, a
to Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
za cenu ne nižší než 173,42 Kč/m², tj.
celkem 78.386,- Kč, a schvaluje uzavření příslušné kupní smlouvy se žadatelem.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
na dveře našich domovů zaklepal
již předposlední měsíc roku - sychravý
listopad, aby nás - i přes svůj příslovečný chlad podzimních plískanic - potěšil
nejen kouzelnou paletou nejrozmanitějších barev usínající přírody, ale aby nám
opět připomněl i některé milníky našeho života jak osobního, tak i celospolečenského, veřejného.
I letos si (2. listopadu) připomeneme
při příležitosti dne Památky zesnulých
osudy našich rodinných příslušníků,
blízkých i známých, kteří nás již opustili a nemohou být bohužel mezi námi.
Mnozí tedy budeme hojně navštěvovat
hřbitovy, abychom projevili úctu našim
zesnulým. A protože je toto období spojeno mimo jiné s mnohdy až kriticky
zvýšeným pohybem lidí na hřbitovech
a aut na komunikacích, dovolil bych si
v této souvislosti všechny požádat, aby
k sobě byli, pokud možno, maximálně
tolerantní a ohleduplní, a to např. při
parkování vozů v inkriminovaných lokalitách, při průjezdu zastavěným územím
přiměřeně sníženou rychlostí, ale také
např. při likvidaci „hřbitovního“ odpadu,
listí spadlého na hroby apod. I to jsou
totiž „maličkosti“, které mohou přispět
k důstojnému průběhu letošních Dušiček.
V listopadu si - kromě svátku Martina, který by mezi nás měl zavítat na
bílém koni - rovněž připomínáme Den
válečných veteránů (11. 11., na počest
konce 1. sv. války, podpis příměří v r.
1918, slaví se v demokratických zemích
Evropy, USA a Kanadě). Připomínám
jen, že i v řadách Fryštačanů se našlo spousta těch, kteří odešli do vřavy
obou světových válek, a kteří se domů
bohužel už nikdy nevrátili. I proto radnice (a jsem přesvědčen, že i nejeden
z Vás) uctí památku všech těchto našich spoluobčanů, ale i mnoha milionů
obětí válečného běsnění, které kromě
obětí nejvyšších přineslo obrovské utrpení a strádání civilního obyvatelstva.
Nezapomeňme tedy tichou vzpomínku

věnovat mrtvým, ale i živým veteránům
všech válek, kteří svým postojem přispěli k vítězství svobody a demokracie
ve světě.
Náš „republikový“ milník pak představuje datum 17.11., které kalendáře
uvádějí jako Den boje za svobodu a demokracii. Letos si připomeneme kulaté
jubileum už dvaceti let od tzv. sametové revoluce, která se stala počátkem
nové, k pluralitě a demokracii směřující
epochy celého našeho národa. Doufám,
že pro mnohé z nás se tento den stane
mimo jiné příležitostí k jakési inventuře
politického života „osobního“ i celospolečenského, k rekapitulaci činů našich
i těch, kteří prostřednictvím demokratických nástrojů řízení společnosti bezprostředně ovlivňují každodenní realitu,
ale i přímo předurčují budoucnost tohoto státu...
A ještě dovětek veskrze pracovní.
Vážení spoluobčané,
jak již jistě víte, zastupitelstvo města schválilo zpracování nového územního plánu města, jednoho ze základních
(rozvojových) dokumentů města. Následně byl také odsouhlasen harmono-

gram dalšího postupu přípravy tohoto
dokumentu - viz výzva na jiném místě
tohoto periodika. Vzhledem k tomu, že
zastupitelům velmi záleží na tom, aby
byl tento nástroj řízení územní politiky
pokud možno maximálně komunikován
se širokou veřejností a aby podoba nového územního plánu co nejvíce korespondovala i s Vašimi odůvodněnými
požadavky a potřebami (samozřejmě
s odkazem na stanoviska kompetentních dotčených orgánů státní správy
a samosprávy), vyhlásil nejvyšší orgán
města lhůtu, během níž můžete písemně (do podatelny města, sekretariát
starosty) podávat své žádosti o případné změny územního plánu, popř. podávat jiné návrhy či podněty. Tato lhůta je
stanovena na období od 1. listopadu
do 31. prosince 2009. Dovoluji si tedy
na Vás apelovat, abyste se - v případě zájmu - jednak seznámili s poslední podobou územního plánu, a jednak
abyste, na základě stávající situace a
zamýšleného záměru, prokazatelně,
tedy písemně, uplatnili své žádosti
v uvedeném termínu. Jeho dodržení je
předpokladem plynulosti navazujících
kroků - vyhodnocení všech požadavků
pořizovatelem a zpracovatelem plánu,
ale také jejich projednání v orgánech
města. Uplatnění požadavků k tomuto datu je důležité i z toho důvodu, že
k později předloženým žádostem zastupitelstvo nebude moci přihlížet z důvodu jasně formulované koncepce stanovené právě v rámci projednání nové
komplexní podoby územního plánu. Dodávám jen, že o dalším postupu (např.
veřejném projednávání apod.) budete
vždy v předstihu informováni!
Těším se tedy na dobrou spolupráci
nejen v otázce tak zásadní, jakou je podoba územního plánu!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Zastupitelstvo schvaluje následující harmonogram ve věci zpracování nového územního plánu města Fryštáku:
a) podávání žádostí občanů, podnikatelů a všech dotčených orgánů o případné změny Územního plánu města Fryštáku - od 01. 11. 2009 do 31. 12. 2009,
a to vždy písemně do podatelny města Fryštáku;
b) sumarizace a vyhodnocení podnětů a požadavků včetně zpracování stanoviska zpracovatele a pořizovatele ÚP – do 28. 02. 2010;
c) projednání podnětů a požadavků vč. mapového podkladu požadovaných
změn na příslušných pozemcích v orgánech města – do 31. 03. 2010;
d) podněty a požadavky na změny stávajícího územního plánu podané do 31.
10. 2009 budou automaticky zařazeny do projednávání nového ÚP;
e) změny schválené a zahájené k tomuto datu budou dokončeny v samostatném režimu.
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ZPRÁVY Z OSMM

Vážení občané, řidiči,
vzhledem k blížící se zimě si Vás dovolujeme upozornit na problémy vznikající při
zimní údržbě místních a účelových komunikací s vozidly s parkujícími podél komunikací. Řidiči těchto vozů nesplňují podmínky Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění:
§ 25 Zastavení a stání
Odst. 3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Odst. 4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.

Po většinu roku nedodržování těchto předpisů příliš nevadí. Problémy nastávají
až v zimních měsících při údržbě těchto komunikací. Kdy vozidla parkující podél komunikací komplikují jak možnost výjezdu obyvatelům přilehlých domů (ti jsou nuceni
odklízet sníh nejen ze svého vjezdu, ale i z části zablokované vozovky), tak především pracovníkům technických služeb. Abychom předešli případným problémům,
Žádáme Vás o parkování v zimních měsících na svých pozemcích, parkovištích,
případně tak, aby bylo možno udržovat pokud možno celou plochu vozovky.
Děkujeme za pochopení a smysl pro dobré sousedské vztahy.

Pálení odpadů v domácnostech
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.
Také venkovní grilování je upraveno zákonem. Podle zákona o ovzduší (č. 86/
2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat
pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem. Není také povoleno spalování listí a trávy. Pálení odpadů může
být sankcionováno.
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

INVESTIČNÍ AKCE
„Kanalizace Vítová“
a „Vodovod Vítová“
Vážení spoluobčané,
v průběhu loňského roku zahájilo
Město Fryšták práce na realizaci „Kanalizace Vítová“ a to díky ﬁnanční podpoře Ministerstva zemědělství ČR, které
poskytlo dotaci ve výši 11.528,- tis. Kč
a rovněž díky dotaci Zlínského kraje,
který přislíbil dotaci 1.980,- tis. Kč.
Investiční akce byla připravena v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a přispěje ke zlepšení životního prostředí na Vítové.
Realizace „Kanalizačního sběrače B“
délky 1.778 m byla započata stavební
ﬁrmou VW Wachal a.s. Tylova 220/17,
767 01 Kroměříž v říjnu loňského roku,
do dubna letošního roku byl sběrač B
doveden až pod Vítovou. Vzhledem k náročným hydrogeologickým podmínkám
bylo nutno v některých úsecích měnit
skladby podkladních i ochranných vrstev kanalizace, doplňovat drenážní systém, zpevňovat potrubí obetonováním
a v nejvíce podmáčeném více než 200
m úseku byla výkopová technologie nahrazena protlakem. S velkými problémy,
a to hlavně díky velkému přítoku spodní
vody, se stavební ﬁrma potýkala i při realizaci čerpací šachty u přečerpací stanice pod Lešnou.
Stavební práce na „Stoce A“ byly zahájeny na jaře letošního roku úsekem
podél Vítoveckého potoka a postupně
přešly do zastavěného prostoru podél
místní komunikace, v mnoha místech
i do tělesa komunikace.
V zastavěné části obce se stavbaři potýkali nejen s tvrdšími hydrogeologickými podmínkami, ale mnohde
i s poněkud jiným průběhem podzemních sítí, hlavně zatrubněných částí potoka a přípojek dešťové kanalizace. Velmi si ceníme přístupu Vás všech, kteří
chápete přínos nově budované kanalizace. Poděkování si zaslouží hlavně vlastníci pozemků, přes které je kanalizace
vedena, protože bez jejich souhlasu
a trpělivosti, by nebylo možno tuto potřebnou infrastrukturu vybudovat.

Vážení občané,
Městský úřad ve Fryštáku pořádá v sobotu 12. prosince 2009 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 nechybí 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 ovšem vlastní prodejní pult nebo stolek).
V kulturním programu se představí folklórní soubor Pramínek a dechová hudba Fryštácká Javořina a možná přijede i loutkové kočovné divadlo a chybět nebude ani Mikuláš, čert a andělé.
UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE - Prodejní místa je nutno od 1. listopadu telefonicky 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.
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UPOZORNĚNÍ
Znovu žádáme všechny občany, aby
při následné likvidací spadlého listí
a suché trávy využívali služeb sběrného
dvora ve Fryštáku.
Věříme, že nebudete v tomto podzimním období narušovat občanské
soužití např. pálením trávy a listí a obtěžovat spoluobčany vzniklým kouřem
a zápachem.
Děkujeme za pochopení.
MěÚ Fryšták

POZVÁNKA
Klub fryštáckých důchodců pořádá v
pondělí 16. listopadu od 17 hodin v jídelně Penzionu cestopisnou besedu na
téma – Brazílie.
Srdečně zveme všechny členy i nečleny klubu, kteří se chtějí dozvědět
něco zajímavého o této exotické jihoamerické zemi.

Pokud si chcete i Vy připomenout
listopadové události z roku 1989
v našem regionu
zve Vás Muzeum jihovýchodní Moravy
a kulturní institut Alternativa
(v prost. Kolektivního domu ve Zlíně )

až do 24. listopadu
na výstavu nazvanou

JAK PADALY DRAČÍ HLAVY
aneb
20 let od listopadu 1989
ve Zlíně.
Otevřeno je PO – PÁ od 8 –12
a 13 – 17 a v SO 10 – 16 hod.
Kontakt na tel. 577 018 162
nebo e-mail: alternativa@muzlin.cz
Také Městské divadlo Zlín vyzývá a prosí
všechny, kteří zažili revoluční dění roku
1989 přímo ve zlínském divadle, o zapůjčení fotograﬁí, nahrávek či jakýchkoli
materiálů z této doby. Zlínští divadelníci
totiž chystají na 17. listopad 2009 malé
ohlédnutí do historie pod názvem Vzpomínání na sametovou revoluci, které se
uskuteční od 19 hodin.

UPOZORNĚNÍ
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku na podporu činnosti dobrovolných neziskových organizací na rok 2010 je třeba doručit do
podatelny MěÚ ve Fryštáku nejpozději
do 30. listopadu 2009.
Tiskopis získáte na adrese: na www.
frystak.cz.

Svobodných dvacet let
Je 17. listopadu 1989. Mně jsou necelé dva měsíce a z okolního světa mě
zajímá jenom maminka, tatínek, jídlo a spánek.
To kdybych tenkrát tušila, jak toto datum a události, které se v těchto měsících
staly, budou i pro mě v budoucnu důležité.
Tak například jsem přinejmenším moc vděčná za to, že mohu mít v občance
napsané místo narození Zlín a ne Gottwaldov - to město omylu, které neslo jméno po jednom z našich komunistických diktátorů. Nenáleží mi však hodnotit, ani
kritizovat.
V tomto malém zamyšlení bych jenom ráda poděkovala té „hrstce statečných“,
co se nebáli vyjádřit své demokratické a z mého pohledu jednoduše lidské názory.
Vyjádřit je tak, že je ostatní poslouchali, a že na těchto idejích později vznikl
nový, snad lepší stát. (…Láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí)
Můj velký obdiv patří všem mladým lidem, kteří ten osudný den v podvečer
neměli strach a zapojili se do velké demonstrace v Praze.
Já tehdy ležela v peřince, někde u mámy v náručí a nevěděla, co se děje. A oni
mezitím rozhodovali o budoucnosti naší země. A rozhodli o ní…
Rozhodli, že dál nechtějí žít ve státě plném bezmoci a totality. Že každý člověk, má právo studovat, dělat to, co ho baví, cestovat kam chce, aniž by za to
byl potrestán. Některé věci, které tenkrát lidé museli zažívat, jsou pro nás mladé
v dnešní době absolutně nepředstavitelné. Nedovedu si představit, že bych například musela jít z donucení pracovat někam do továrny, nebo že by mi někdo
ubližoval za to, že jsem křesťan… Že by „moje brány poznání“ zůstaly navždycky
zavřené a nikdy bych nemohla poznat krásu zemí, jejichž jazyk a kulturu jsem se
rozhodla studovat…
Ten strašák, který se jmenuje komunismus, bohužel mezi námi stále přebývá
ve formě politické strany, se však odsunul daleko do pozadí. Naštěstí… Ona zmiňovaná „hrstka statečných“ dokázala nejenom zrušit demagogickou vládu jedné
strany, ale strhla masku těm, kteří se přetvařovali a lhali.
Tenkrát nám někteří schopní lidé ušlapali cestu, ukázali nám, kudy se demokracie může ubírat. To, jak jsme to my a současní představitelé státu uchopili do
rukou, je už jiná otázka. Pokud můžu mluvit za sebe, věřím, že jsem se rozhodla
dobře. Věřím, že možností, kterých se mi i díky 17. listopadu a revoluci dostalo,
budu schopna využít nejen ve svůj, ale i ve prospěch druhých. Proto díky těm tisícům statečným, kteří se nebáli… Díky vám za mých svobodných dvacet let…
Martina Nášelová,
bývalá žačka fryštácké ZŠ
studentka University Palackého v Olomouci
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Slovo rodičům
A máme za sebou začátek školního
roku a s ním i nově přijaté děti do naší
mateřské školy. Tento začátek je po
všech stránkách náročný pro paní učitelky, kdy ve třídě je zapsáno 28 dětí,
které z různých stylů výchovy rodiny si
zvykají na určitý režim, nové prostředí,
pravidla třídy, které jsou nutností pro
bezpečnost. Pro dítě je důležité dodržování určitého životního rytmu, pravidelnosti, očekávání a otevřené budoucnosti z hlediska motivace a přípravy na
určitou činnost.
V červnu, na schůzce rodičů nových
dětí, jsem rodiče seznámila s průběhem dne v mateřské škole – režimem
dne a doporučovala jsem sladění činností rodiny a školy. Všichni máme svoje děti rádi, dáváme jim volbu, svobodu,
ale mít hranice je nutností. Vyplatí se
to v budoucnu dětem i jejich rodičům.
Naučit dítě plánování, odpovědnosti za
plnění úkolů a respektování určitých
pravidel, vede k zodpovědnosti za sebe
sama.
Rodičům na naší schůzce jsem doporučovala, aby dítě připravovali na
vstup do mateřské školy a to po stránce
psychické i po stránce sebeobslužných
činností – oblékání, používání wc, samostatnost při jídle. Maminka má doma 1,
2, 3 děti a řekne mi, že dítě už musí
jít do školky, protože ho to doma nebaví, nebo že dítě už nezvládá, neboť je
doma nedobré... Ve třídě máme zapsáno 28 dětí, ale učitelka si už musí umět
poradit. Ano, souhlasím je člověkem,
který se zabývá výchovou a vzděláním
dětí předškolního věku, má na to školu.
Ale rodiče jí to moc neusnadňují, spíš
tím i sobě komplikují dobu, kdy dítě si
zvyká na školku. Rodič, který není sám
vyrovnaný s tím, že dítě předá do péče
ve školce, protahuje dobu předání dítěte do třídy, ale tím si moc nepomůže,
protože jedině prodlužuje trauma dítěte,
které stejně posléze plačící předá paní
učitelce. V tomto případě rodiče jsou
upozorněni učitelkou, že bude lépe,
když se raději rychle rozloučí a ujistí
dítě, že si pro něj příjdou. Pokud rodič
nereaguje, často se to stává, na to, co
mu říká paní učitelka, stav s předáváním dítě zbytečně stresuje. Dítě cítí, že
ho předává s obavou a stres, který prožívá i rodič, nejčastěji matka, se přenáší i na potomka.
Školka je první institucí, se kterou
se dítě i rodič setkává.
Mateřská škola ve Fryštáku je již
od roku 1906 a za tuto dobu učinila
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ve všech směrech velký krok dopředu.
Myslím si, že jsme školka, která nabízí
rodičům i dětem dostatek možností pro
komunikaci, ať už prostřednictvím akcí
školy, nebo akcí uskutečněné sdružením rodičů „Věneček“ při mateřské škole. Jsem přesvědčená, že všechny mé
spolupracovnice svou práci vykonávají
dobře a snaží se vašim dětem, poskytnout co nejvíce z všestranné výchovy
a vzdělání a umožňují vašim dětem aby
si na nové prostředí a kolektiv co nejdříve zvykly. Je to součástí socializace dítěte-člověka, který bude v budoucnu žít
mezi lidmi, bude s nimi spolupracovat.
Ve třídě se setkává spousta dětíosobností, které se snaží prosadit za
každou cenu a vyvolávají tím konﬂiktní
situace. Úlohou učitelky je naučit děti
vzájemně komunikovat, spolupracovat,
tolerovat se a dělit např. o hračky. Není
také jednoduché, když rodiče mívají velmi individuální požadavky na své dítě
vzhledem k učitelce. Pokud se jedná
o zdravotní problematiku, chápeme to,
ale těch maličkostí, zbytečností, které
si rodiče vyžadují při výchově svého potomka bývá někdy mnoho. V mateřské
škole je dítě v kolektivu dětí a to ve velkém kolektivu. Učitelka plní výchovné
a vzdělávací požadavky, které vyplývají
ze školního vzdělávacího programu, dodržuje režim dne, dbá na bezpečnost
a snaží se dle dané situace s dětmi
pracovat individuálně, ve skupinách
i s celou třídou. Ale je třeba říct, že hodina má 60 minut a dětí je 28 a tak je
jasné, jak dlouho v této hodině je možné
samostatně s každým dítětem mluvit.
A co se dále stane v této hodině, ovlivňuje další situaci ve třídě. V letošním
roce zvláště máme problém s novými
dětmi, které neumí používat WC, a tak
je tady navíc sprchování, převlékání

apod.. A to by dítě do školky už mělo
umět.
Plán práce, který ten den máme
přichystaný je jedna věc, ale až situace, naladění dětí ukáže, jak to všechno
bude možné dát dohromady po stránce
organizační i pedagogické.
Mám v kolektivu spolupracovnice,
které mají zkušenosti a zájem vychovávat vaše děti, rozšiřovat jejich vědomosti, dovednosti a návyky a proto vím,
že se na ně mohu spolehnout. Jen si
vezměte, ve kterém povolání jste v takovém hluku, zvláště v září, říjnu než si
děti zvyknou. Ve kterém povolání nemáte přestávku, volno na jídlo v klidu, a to
nemluvím o dalších potřebách člověka.
Učitelka ve školce je člověk, který vstřebává tisíce otázek a proč. Ano práce
s dětmi je krásná, ale všechny z nás
rády vypnou, aby relaxovaly a měly zase
energii pro další práci.
Je třeba říct, ujistit všechny rodiče,
nové i budoucí, že vaše děti přijímáme jako své vlastní, a proto chceme
jim společně s vámi usnadnit budoucí
život, který je čeká. Proto je vedeme
k samostatnosti ve všech směrech,
k rozšiřování vědomostí, dovedností
a návyků, a také dle školního vzdělávacího programu, také vztahu k rodnému
městu, k tradicím. Doporučuji všem, aby
při výchově dodržovali určitá pravidla,
která budou platit, aby v rodině udržovali své rodinné rituály (týkající se svátků, narozenin, výletů apod.) které právě
vám vyhovují a stmelují širší rodinu.
Tím přispíváte nejen k socializaci svého
dítěte, ale učíte ho kontaktu s různými
věkovými skupinami (babičkou, dědou
apod.) a zároveň ho vedete k odpovědnosti a toleranci, která se v budoucnu
odrazí i ve vztahu k vám, rodičům. Dítě
po společných zážitcích s rodiči nebude
vidět jen samo sebe, ale bude počítat
i s vaší přítomnosti. Rodič tak v určitém
věku, když dítě odroste, založí si vlastní
rodinu, se nemusí obávat osamocení.
Věřte, že s každým z nás zamávala
v dobrém i špatném slova smyslu doba,
ve které se nacházíme.Doba rychlá,
hektická, náročná, která klade nároky
na dospělé i děti.
Proto přeji všem rodičům, aby zvládali výchovu a vzdělání svých potomků
co nejlépe, a aby jim na oplátku vyrůstaly zdravé, krásné a bezproblémové děti,
takové, jaké si je přejí mít.
Mgr. Bc. Marcela Ševelová
ředitelka MŠ Fryšták
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Ve stopě Trnavského běhu
Každý rok na podzim pořádá ZŠ Trnava závod v přespolním běhu, kterého se
účastní žáci naší základní školy společně s žáky okolních škol.
V pátek 9. 10. se do Trnavy vypravi4.B a Danovi Kroupovi ze třídy 5.A.
ly děti prvního stupně. Trať měřila cca
Druhé místo získala v kategorii děv500 metrů a jak se ukázalo, naší borci
čat Kateřina Dohnálková ze třídy 4.B
byli velmi dobře vybráni, protože všichni
a v kategorii chlapců Radim Daněk ze
doběhli a nechali za sebou mnoho soutřídy 5.A. První místo a zlatou medaipeřů.
li si dovezli Adam Srovnal ze třídy 2.B
Získali jsme dvě čtvrtá místa, dvě
a Patrik Slaměna ze třídy 3.B.
třetí místa, dvě druhá místa a dvě první
Všem závodníkům bych chtěla poděmísta. Čtvrté místo si vybojovala dvě
kovat za výborné výkony, velmi dobrou
děvčata, a to Barbora Osohová ze třídy
reprezentaci naší školy a popřát hodně
2.B a Marie Vajďáková ze třídy 4.A. Třesil a úspěchů v dalších závodech.
tí místa patří Radimu Tkadlecovi ze třídy
Eliška Galíková
Vážení rodiče,
vzhledem k narůstajícím stížnostem ohledně chování žáků naší školy, ale i mládeže, která už studuje na středních školách, obracím se na Vás s prosbou o spolupráci. Procházíte-li parkem na náměstí, zajisté jste si povšimli velkého množství
odhozených papírků, obalů od potravin i nedopalků cigaret. Nepořádek za sebou
nechávají žáci, kteří po skončeném vyučování, ale často i večer, tráví volný čas
vysedáváním v parku, protože nemají žádné užitečné zájmy a domácí povinnosti
a chybí jim kontrola ze strany rodičů. Škola se snaží dětem nabídnout širokou škálu
zájmových kroužků a upozorňuje na nevhodné chování žáky, kterých se to týká,
ale i přes to nevidíme zlepšení. Proto Vás žádám, vážení rodiče, poučte své děti
o potřebě dodržovat a pečovat o veřejný pořádek, neničit společný majetek, který
mají možnost ve volném čase využívat, vždyť případné opravy musíte zaplatit, nebo
jdou z našich společných prostředků. Pohovořte se svými dětmi o tom, jak, kde
a s kým tráví svůj volný čas, jakým aktivitám se věnují. Zajímejte se o jejich kamarády, zájmy, potřeby a Vámi vložený čas se Vám vrátí v podobě bezproblémového
dítěte. Podpořte prosím školu v tomto směru v době, kdy na děti číhá nebezpečí
v podobě kouření, alkoholu, drog, pohlavních chorob a také gamblerství. Společné
působení rodiny a školy je podmínkou všestranného a správného rozvoje osobnosti
žáka. Děkuji za spolupráci
Mgr. Libor Sovadina, ředitel školy
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za zvuku houkačky až na louky. Samozřejmě, že vše patřilo k ukázce rychlého
zásahu Policie ČR. Děti si zvědavě prohlédly vybavení vozidla, policejní výzbroj
a výstroj.
Když to všechno shrnu, strávili jsme
společně pěkný den. Modrá obloha,
foukalo tak akorát, teploučko a stromy
kolem louky poseté ﬁalovými ocúny,
byly jak vymalované. Kdo by to řekl, co
příroda všechno dokáže. Každý si něco
odnesl, ať už dobrou náladu, spoustu
zážitků a nebo jen příjemný pocit z vydařeného dne.
S.V.

DRAKIÁDA
Letošní podzim byl vskutku nádherný, celé září se teplotně podobalo letním prázdninám. Ale co by to byl
za podzim, kdyby se nepouštěli draci
a opékání špekáčků také k této akci neodmyslitelně patří.
Jako každý rok se na loukách u myslivecké chaty vznášelo hejno pestrobarevných draků.
Sem a tam běhaly nejen děti, ale
i tatínci se s drakem v ruce vrátili do
dětských let. A nejen to! Modely letadel, které nám předvedli pánové Jiří
Pavlík a Petr Šimík v doprovodném programu, snad každého zaujaly. Třešničkou na dortu byl výjezd policejního auta
V rámci týdne knihoven proběhla v knihovně v Lukovečku akce výtvarného pojetí knihy Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Akce se zúčastnilo 28 osob, z toho 17 dětí, které si malovaly na sádrové odlitky ve tvaru kočičky. Příjemné
odpoledne zakončilo pohádkové předčítání paní místostarostky z této knihy.
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Muráň – Fryšták
55 rokov priateľského zväzku
Zvon vyzváňa do diaľky, oznamuje
nám, že tá družba začala sa pred 55 –
rokmi na úrovni základných škôl Mesta
Fryšták a Obce Muráň.
55 rokov, je to skoro jeden ľudský
vek, a preto je treba zastať na chvíľu,
zamyslieť sa, zaspomínať, keď deti
oboch škôl písali si listy a tieto priateľstvá neskôr aj svojimi rodinnými
návštevami utužovali. Pár liet ubehlo
a táto družba sa začala aj na úrovni
obecného a mestského zastupiteľstva,
kde sa stretajú poslanci, folklórne súbory, športovci, turisti....
Nie je to len obyčajný zvyk v rámci slušnosti, ale sú to úprimné stisky
rúk, objatia a pri prechádzke krásnou
Muránskou prírodou, pri rozhovoroch
otvárame svoje srdcia našim blízkym
priateľom. Pri zrode tejto zmluvy v 1954
roku bol prítomný z fryštáckej základnej
školy pán Jaroslav Pavlík a začínajúca pani učiteľka Sylva Knedlová. „Ako
a prečo práve Muráň a Fryšták?“ Pýtal
som sa pani Sylvy Knedlovej pri výstupe
chodníkom na Muránsky hrad. Odpoveď
na moju otázku som dostal: „Pán Pavlík pri cestách za krásami Slovenska
zašiel aj do muránskych krásnych hôr
a keď mu bola položená úloha nadvia-

Mnohí z Vás, drahí Fryštáčania ste
už objavili maličký kút raja na svete, na
Muráň vy stále radi prídete. Ste vítaní
srdcom na dlani, priateľstvo nech pretrváva medzi nami.
Odkaz predkov zachovajme aj do
budúcich liet, tím čo pri zrode družby
stáli, vzdajme hold a česť.
Jozef Kubaško

Poděkování

zať družbu so slovenskou základnou
školou, povedal: Buď Muráň, alebo žiadna iná škola!“ Takto vznikla družba
medzi Fryštákom a Muráňom.
Zacitujem slová básnika Antona
Macáka, ktorý ospieval muránsky kraj:
„Či znáš kraj ten čarokrásny, peknotou
čo hýri, kde nad zašlou slávou plačú
v zrúcaninách výry? Otázkami rozpoviem ti povesť z pod ich pera, ktorá srdcia jak do okov krasocitom zviera...“

ČSZ Lukoveček - Fryšták děkuje
všem svým příznivcům za účast na
výstavě a hlavně těm, kteří přispěli
svými výpěstky ze zahrad a zahrádek
k obnovení tradice těchto výstav.
Oceňujeme to zvlášť v letošním
suchém počasí, kdy by se bez Vaší
pomoci tato výstava nemohla uskutečnit.
Děkuje Český zahrádkářský svaz
Lukoveček – Fryšták.

Probuzení
Do zvuků lesa
se zahnízdilo přežvykování pily
piliny prýští z rány
jako krev
strom již naklání svou hřívu
v tom kopyta větví
zabubnovala v křeči na zem
úlomky odlétly žabími skoky
i pták prchá v úděsu
vetřelec ztichl
a les opět působí svou věčnou silou.
Kmen jsem olyskoval
Čela natřel barvou
A uložil do stínu
Stín má v sobě smutek
Smutek,
který je důstojnou poctou spícímu stromu
čas plynul
a míza pomalu vyschla
uchopil jsem dřevo
obracím
hladím
zahřívám je dlaněmi
a promlouvám k němu.

Brzy procitneš
A pokud budu žít
Budeme spolu
Dláto je nestálé
Pořád mění směr
Bušící palice odskakuje
Hodiny a dny plynou
Strom vstává z mrtvých
Dílo je hotovo
Barva vše zvýraznila
Zjemnila
A sjednotila
Velká dřevěná hlava
Vlastně maska
Se dívá přes oční průhledy
Dívá se a žije
Klidně a důstojně
Umění má sílu Živé vody
Voňavé dřevo
Se probudilo k životu
Richard Hovadík
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PERLIČKY Z VÝSTAVY BÁBOVEK

Víte, že…
- občané zapůjčili asi 50 bábovkových forem?
- na stolech se objevilo 162 kusy konviček, cukřenek, šálků, podšálků?
- upečených bábovek bylo asi 30?
- asi 12 členná komise /tj. poslední návštěvníci/ provedla hodnocení?
- po celou výstavu se staralo o návštěvníky 20 žáků základní školy?
- výstavu zhlédlo kolem dvou set zájemců?
- při čtení zápisového deníčku jsme zjistili, odkud až na naši výstavu lidé přijeli.
Pro zajímavost jsme vypsali odkud hosté byli:
Slovensko – Drietomá, Holič, Warszava, Havířov, z Kateřinic u Opavy přijel sám
pan starosta se svou rodinou, Malenovice, Vyškov, Havířov, Domažlice, Ludslavice,
Lukov, Holešov.
Většinou si vyjeli autem, na kole, protože slyšeli o výstavě ve vysílání zlínského
studia Českého rozhlasu Brno. Takovou výstavu prý ještě nikdy neviděli a o takové
výstavě ještě nikdy neslyšeli.
Vypisuji několik postřehů z deníčku:
Výstava se líbila, byla zajímavá, voňavá, s originálními exponáty forem různých
tvarů, ale i druhů upečených dobrot. Bylo to potěšení pro všechny smysly, děkuji za
kulinářský, estetický, nevídaný zážitek, děkuji za zajímavou inspiraci. Závidí, že Fryšták
výstavami žije, že určitě nezůstaneme jen u 1. ročníku, že by se chtěli do dalších ročníků zapojit a přispět svými výrobky.
Někteří toužili ochutnat vystavené výrobky, jiní si chtěli koupit alespoň díleček ke
kávě, čaji, mnozí obdivovali zapůjčené porcelánové servisy a dekoraci vůbec. Téměř
všichni chtěli recepty. Bohužel jsme je neměli. /Dodatečně prosím vystavovatele –
pokud to není recepis rodinného tajemství – napište a pošlete mi ho do školy. Pokusím se je předat zájemcům/.
No a jak komise hodnotila?
Nejvtipnější – Žrouti/J. Krčma, nejhezčí – Princezna/D. Jurušková, nejchutnější –
višňová/p. Kasalová, čokoládová/p. Pavlová, pomerančová/p. Bubeníčková.
Za další umístění dostanou návštěvníci diplomy. Nám dovolte, abychom vyjmenovali vystavovatele, byť by vystavovali třeba jen jeden exponát. /např. p.
Jašková z Vítové přivezla dokonce 5 bábovek/: paní Dofková, Šťuchlíková, Marholtová, Černá, Hrdličková, Raková, Konečná, Jarošová, Vidlář J., Vidlářová Z.,
Kozojedová, Vlčková, Němcová, Langrová, Pavlová, Nováková, Jašková, kolektiv
dětí - Vidlářová, Kasala, Vidlář.
Za pořadatele Základní školy ve
Fryštáku děkuji všem, kteří se jakoukoli
formou výstavy účastnili. Myslím si, že
První ročník byl nad očekávání velice
pěkný.
Děkuje SK
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Dušičky
2. listopadu si všichni připomínáme
Památku zesnulých neboli Dušičky.
Způsob, jakým se slaví dnes, je známý od roku 998, kdy jej zavedl francouzský opat Odillo.
Tento svátek je však mnohem starší.
Pochází z keltské tradice, ze svátku
Samhain, který se slavil v den keltského nového roku, v den, kdy se podle
keltské víry prolíná náš svět se světem
mrtvých. Dušičky jsou vzpomínkou na
zesnulé, kteří ještě nejsou na tuto skutečnost připraveni a prochází fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se
duše pozůstalých mohla ohřát a strávit
s nimi noc.
Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou
pozměněnou formou právě této tradice.
Dušičky se slaví v celém křesťanském světě a přeneseně i v USA, kde
je svátek známý jako All Hallow´s Day
neboli Halloween.
Na začátku listopadu proto lidé navštěvují hřbitovy, aby si připomenuli své
blízké.
Na mrtvé se vzpomínalo ve všech kulturách a není žádný důvod tuto tradici
v současné době opomíjet. Vzpomínat
na své blízké, kteří už nejsou s námi,
bychom však měli i jindy a ne jenom jednou za rok v tento listopadový svátek.
-pn-

POZVÁNKA
Občanské sdružení Věneček a MŠ
Fryšták Vás zvou na tradiční podzimní lampionový průvod, který se bude
konat v pátek 13. listopadu od 17.
hodin.
Sraz dětí a rodičů je v 17. hodin na
náměstí u lípy ve Fryštáku.
Akce bude zakončena ohňostrojem.
Těšíme se na Vaši účast!
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2009

Adventní koncert 2009
Také v letošním roce se ve fryštáckém kostele svatého Mikuláše představí učitelé a žáci ZUŠ Morava, kteří společně připravují další ročník Adventního
koncertu.
Akce se uskuteční v neděli 29. listopadu od 15.30.
Požádali jsme proto o krátký rozhovor jednoho z hlavních organizátorů –
učitele ZUŠ Morava Ladislava Dolinu.
Co stojí za tradicí fryštáckých adventních koncertů?
Všechny koncerty v prosinci musely
být dříve pojmenovány Vánočními koncerty, i když byly pořádány v Adventu
a doba vánoční začíná až 24. prosince.
My jsme se proto soustředili na 1.
neděli adventní a spojili jsme koncert
s rozsvěcováním stromu na fryštáckém
náměstí - no a už z toho stala tradice.
Chceme si připomenout, že Advent
je především doba očekávání narození
Krista, doba, kdy se má člověk vnitřně
uklidnit a nenechat se vtáhnout do reje
běhání po krámech a supermarketech
za zvuku předimenzovaných a stokrát
obehraných koled.
Našim cílem je navodit spolu s žáky,
kolegy a hosty v posluchačích pěknou
náladu a pohodu, pomoci každému se
tak trochu zastavit.
Kolik interpretů už na koncertech
představilo?
Na našich koncertech vystupují žáci
ZUŠ Morava jako sóloví, komorní nebo
orchestrální hráči, někteří studují svůj
obor na středních uměleckých školách,
jiní hrají ve velkých či malých dechových
orchestrech, cimbálových muzikách,
scholách atd.
Nepočítal jsem to, ale bude jich jistě
ke stovce.
Jaké hudební lahůdky nás čekají
v programu letošního ročníku?
Pokud se týká výběru hudby, tak se
vždy osvědčila díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho nebo jiná vhodná chrámová hudba.
Tradiční součástí koncertu je také prodejní výstava žáků výtvarného oboru pí
učitelky Lenky Truhlářové.
No a po skončení koncertu pak společně se starostou Mgr. Lubomírem
Doleželem za zvuků žesťových fanfár
rozsvítíme vánoční strom na fryštáckém
náměstí Míru.
Určitě se máte na co těšit.
Představí se žáci ZUŠ Morava na podobných koncertech i mimo Fryšták?
Letos poprvé budeme adventní koncert reprízovat na Malé scéně ve Zlíně
dne 9. prosince od 17.00.

Vedle varhan a Smyčcového komorního orchestru chceme zapojit do programu i Cimbálovou
Muziku ZUŠ Morava, která si s sebou přivede Bartošův dětský folklorní
soubor.
Přejeme hodně uměleckých úspěchů a budeme se těšit na vaše vystoupení.
Za rozhovor děkuje P. Nášel

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
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v pátek 6. 11. 2009 a v sobotu 7. 11. 2009
od 8.00 do 16.00 hodin ve sběrném dvoře TS Fryšták
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Listopadový vítr slunce polyká
Na den 1. 11. připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech zemřelých – dušičky. Oba tyto dny vzpomínáme na své zemřelé příbuzné a přátele.
V tyto dny se přichází na hřbitovy, abychom očistili okolí hrobu, položili věnce, květiny
a zapálili svíčku a pak se v tichu pomodlili za spásu duší. Modlitba živých pomáhá
zemřelým očistit jejich hříchy a vyjadřuje hlubokou naději člověka na posmrtný šťastný život u Boha a zároveň i solidaritu s těmi, kteří již zemřeli, ale ještě nemohou
u Boha žít.
Z lidových obyčejů víme, že na den svátku Všech svatých se peklo pečivo - housky ve tvaru hnátů, položených křížem, kterým se říkalo „kosti svatých“. Na druhý
den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo,
zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem a tím bývaly obdarováni žebráci
a chudí lidé, postávající u kostela či hřbitova.
TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Kniha Guy Gilberta
O DĚTECH A VÝCHOVĚ

Co bude
• 4. – 6. 12. 2009
Adventní duchovní obnova
Vede: P. Jiří Kopřiva
Biskupský delegát pro katechezi a prefekt AKS Olomouc - Stojanova kolej.
Budovatel rajnochovického střediska
ARCHA, organizátor Svatohubertských
poutí na Sv. Hostýně, zpovědník a duchovní doprovázitel.
• Čtyři víkendy v období 12/09-3/10
Chodíme spolu
“Láska nespočívá v tom, že se díváme
jeden na druhého, ale v tom, že se díváme jedním směrem.“ Exupéry
Během čtyř víkendů se snažíme proniknout k tomu, co to obnáší, když se
život táhne ve dvou. Příprava nikoli na
den svatební, ale především na dny následující.
Vede: František Bezděk a manželé
Osohovi

Jak ze svého potomka vychovat delikventa:
• Okamžitě mu všechno dejte.
• Nikdy mu neříkejte „ne“. To by ho
traumatizovalo.
• Netrestejte ho. A pokud jednou podlehnete pokušení ho potrestat, hned to
s omluvou a velkou pusou na čelo vezměte zpátky.
• Hlavně nešetřete společnost, v níž
žije. Dělá mu náramně dobře, když vidí,
že je všechno pitomé, idiotské, zbytečné
a rozkladné. Nikdy nevyzdvihujte nic, co
se společnosti daří a co je na ní dobré.
• Klidně mu opakujte, že když se mýlíte, mohou za to ti druzí, ovšem vy nikdy.
Brzy se naučí tvrdit, že veškerou odpovědnost za všechno špatné, čeho se
dopouští on sám, nese společnost a ti
druzí.
• Pokud vaše dítko bude drzé na učitele a ten ho ve škole pošle za dveře,
nenechte si to líbit, hned za tím přehnaně přísným pedagogem zajděte a přímo
před svým potomkem mu řekněte pěkně
od plic, co si myslíte o jeho zneužívání
moci.
• Povaluje se v osmnácti až dvaceti
letech na gauči a odmítá hnout prstem?
Nezasahujte. Ještě si potřebuje užít teplo domova.
• Dávejte mu důstojné kapesné. Kdyby
měl míň než kamarádi, znamenalo by to
pro něj hrozné ponížení.
Výchova vždycky kolísá mezi autoritou a pochopením. Nikoli však autoritou
drtící, neomylnou, ale dávající potřebnou
jistotu. Nelze však ani souhlasit s rezignací na výchovu pod záminkou, že „svoboda urychluje dospívání“, vytvoří osobnost, vede mladé k odpovědnosti. Děti
potřebují cítit pevnou ruku, rozhodnost.

Mladý člověk se potřebuje víc než
kdy předtím poměřovat s jistotami dospělého. S jistotami, které nejdřív hledá
a ověřuje si je sám na sobě. Nečeká, že
budete téhož názoru jako on. Chce znát
váš postoj. Pak si sám vybere.

Kronika oratoře (7.)
(škol. rok 1930-31)
Zasluhuje zmínky zajímavý případ,
který potvrzuje a dokazuje, jak jsou
oratoriáni rádi a řekl bych hrdí, že jsou
oratoriány a že jejich jména jsou veřejně vyvěšena. Pumpoval a připravoval
jsem kopací míč, abychom si trochu
zahráli na dvoře. Hoši se tlačili ze
všech stran a dělali si plány kdo, kde
a jak bude hráti. Já jsem mlčel, proto odpověděl za mne jakýsi oratorián,
který se cítil uražen, že se s ním možná nepočítalo, zatím co si činili nároky
hlasité ti, kdož nejsou ještě zapsáni:
„Však budou hráti jen oratoriáni!“
A tu dostal odpověď v opovržlivém
tónu: „A kdo jsou to ti oratoriáni? Když
jsem vstoupil do oratoře, jsem oratorián!“ Hned nato jeden malý čipera,
který to poslouchal: „O ne, ne, tady se
podívej, kdo jsou oratoriáni,“ a táhl jej
před tabulku jmen.
„Oratoř“ byla dnes velmi pěkná
a čtena ode všech. Byly udělány dvě
kopie: jedna pro každou světnici. Dnes
si přečetli obě čísla i naši internisti
a velmi se jim líbila. Tu však se přihodilo ovšem něco, co pak muselo vzbuditi jen náš smích. Poněvadž jídelna je
v přízemí a u cesty možno slyšeti od
kolem jdoucích, co se tam děje. Stalo
se, že právě tou dobou, kdy se v jídelně nahlas četla četba „Oratoře“, šel
kolem oratorián Poledňák. Když zaslechl hlučný smích, zastavil se u okna
a poslouchal. Četlo se právě o něm
a jeho zápasu v ping-pongu. Když se
dočetlo,jeden z internistů náhle otevřel okénko a vylil naň sklenici vody.
Poledňák přišel do oratoře i přes toto
neštěstí velmi veselý a spokojený, neboť jak se smíchem doznal, poněvadž
prý neměli po ruce kvítí, aby mu je metali pod nohy jako slavnému mistru,
hodili na něj, co měli po ruce, že jej
zaleli, aby v brzku rozkvetl sám. – Jsou
plni nadšení, že jejich jména prostřednictvím „Oratoře“ putují z úst do úst.

Dům Ignáce Stuchlého • tel: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Fryštačan TOMÁŠ KONEČNÝ
– hvězda českého stolního tenisu

Den válečných veteránů
Pomalu se blíží výročí ukončení 1.
světové války, které svým datem odpovídá Dnu válečných veteránů. 11. listopad je tak slaven v mnoha zemích světa
jako „Poppy Day“.
V tento den rozkvetou na klopách lidí
v USA, Austrálii, zemích západní Evropy
vlčí máky jako symboly zmařených životů ve všech válkách světa.
Neziskové občanské sdružení Asociace nositelů legionářských tradic si dovoluje nabídnout zakoupení symbolu tohoto dne – vlčího máku jako květiny do
klopy, a to poprvé s českou trikolórou
jako symbolem všech, jejichž památku
tento den uctíme.
Byli bychom rádi, kdybyste i vy pomohli vytvořit tuto tradici také v ČR.
Vlčí mák ve formě květiny do klopy si
můžete objednat tímto způsobem:
Dopisem na adresu: Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., PO BOX
13, Kafkova 19, 160 41 Praha 6, dohodnout osobní odběr telefonicky na:
604 206 677 a v internetovém obchodu: www.artia-net.cz.
Cena za 1 ks je 20 Kč. Výtěžek prodeje není ziskem, ale je použit na publikační činnost a aktivity pro mládež,
spojené s poznáním historie České republiky.
Věříme, že takto ještě více zvýšíte důstojnost oslav ukončení hrůzné války a
jejích obětí a zároveň přispějete k tomu,
aby jména padlých neupadla nikdy v zapomenutí. Děkujeme za vaši přízeň
pplk. v.v. Ing. Jaroslav Houška
Asociace nositelů
legionářských tradic
Podrobné informace
na www.anlet.cz.

Před nedávnem jsem ve Fryštáckých
listech ve dvou obsáhlých přehledech
upozornil na chystanou encyklopedii
osobností města Fryštáku. Její součástí
bude vedle sféry kulturní, pedagogické,
vědecké, podnikatelské atd. také část
sportovní (vedle cyklistických hvězd
jako Alois Holík, Mojmír Javořík, František Jadrníček, Tomáš Musil...), motoristických legend (František Jadrníček,
Lukáš Březík a další), mistra světa v orientačním běhu Tomáše Dlabaji, bývalé
mistryně ČR v orientačním běhu Miluše
Dudíkové, mistryně v atletice Mirky Březíkové, mistra Moravy v boxu Jaroslava
Horáka, řady fotbalistů, reprezentanta
republiky ve střelbě-olympionika Miloslava Papežíka, patří tu i špičkový stolní tenista Tomáš Konečný (1985, vnuk
známého fryštáckého stolního tenisty
Ladislava Pečeni).
Začínal ve Fryštáku, později svěřenec výborného trenéra Koldase působil
ve Zlíně, v Mokrých Lazcích, nyní v Pra-

ze. V kategorii mladších žáků se stal
mistrem České republiky (ve dvouhře,
čtyřhře i smíšené čtyřhře). Za rok 1999
byl vyhlášen mezi nejlepšími sportovci
Zlínska. Je mistrem Evropy juniorů ve
čtyřhře. Také jako senior se úspěšně
zúčastnil mistrovství světa a řady mezinárodních turnajů.
Prosím sportovce – příbuzné a vedoucí našich oddílů – o dodání potřebných informací k těm osobám fryštáckého sportu, které si zaslouží uvedení
v připravované encyklopedii.
Potřebné údaje, včetně foto předejte v půjčovní dobu, prosím vás, do
městské knihovny nejpozději do konce
tohoto roku. Jinak bychom je nemohli v encyklopedii uvést. Soustřeďování
materiálů je náročná, mravenčí práce.
Děkuji vám proto za ochotu, pomoc
a porozumění.
Slávek Zapletal

Klub maminek
Vánoce klepou na dveře
Ve dnech 11. – 13. prosince 2009
proběhne v jídelně ZŠ Fryšták

PROGRAM
na listopad 2009
Pravidelné úterky 9 – 11 hodin:

• 3. 11. Cvičení a říkanky s maminkou
Dankou
• 10. 11. Tvoříme z papíru „Scrapbooking“
• 17. 11. Státní svátek - VOLNO
• 24. 11. Beseda na téma moderní látkové pleny s pí. Ditou Rubešovou
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
Páteční tvoření 13. 11. v 17 hod.:
Tvořivá dílna – práce na hrnčířském
kruhu.

jubilejní

20. ročník
výstavy betlémů.
V pátek 11. 12. odpoledne do 17.
hodin přineste do školy exponáty.
V sobotu 12. 12. (budou i Vánoční
trhy) bude výstava otevřena od 8 do
17 hodin. Rovněž tak i v neděli.
V neděli 13. 12. od 17 hodin si pak
můžete exponáty odnést domů.
Těšíme se na spolupráci s občany
našeho města.
Za pořadatele SK
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1. místo Ondřej Januška

Souboj ve tříde FC-okruh Písek, O.Januška č. 26

Motokáry Fryšták – ﬁnále sezóny

Zbyněk Sedlář č. 33, Miroslav Rektořík č. 133

Zb. Sedlář 2. místo, i motokrosařům
se někdy zadaří – Mir. Rektořík 3. místo
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Léto se přehouplo k podzimu a to
znamená i postupné ukončení závodní
sezóny v kartingu. Při součtu bodů z letošních podniků si stojíme na výbornou.
Téměř z každého závodu dovezli kluci
z týmu nějaký věnec. V Moravském
poháru celkově obsadil ve třídě ČZ 3.
místo Zbyněk Sedlář a 6. místo Pavel
Bátrla. V nejvýkonnější třídě FC pak 5.
místo Ondřej Januška a současně se
stal mistrem ve třídě ČZ v konkurenčním seriálu Hobby cup. Všem v týmu
patří velké uznání za dosažené výsledky a reprezentaci nejen u nás, ale
i v Rakousku či na Slovensku. Touto
cestou děkují všem sponzorům, kteří
nás ﬁnančně podpořili. Těšíme se na
další reportáž z jarních závodů.
RJ

Poslední minuty před startem
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Ještě jedna prázdninová akce
I když máme podzim v plném proudu, nedá mi to, abych se ještě nevrátil
k jedné důležité akci, která proběhla na
naší chatové základně Eliška v srpnu.
Pro budoucí vůdce a vůdkyně skautských oddílů tu proběhl Lesní vůdcovský
kurz pořádaný Svazem skautů a skautek ČR. Ve skautu je to totiž tak, že kdo
chce vést děti v oddílech a zodpovídat
za ně, musí projít poměrně náročným
vzdělávacím programem. Týdenní Lesní
kurz je jeho podstatná a také nejnáročnější část.
Naštěstí ve vedení Svazu je dost
schopných bratrů a sester, kteří dokáží
takovou akci zorganizovat a zajistit pro
ni i jedny z nejlepších skautských lektorů jaké máme. A tak se naši frekventanti mohli seznámit s bývalou náčelnicí
Junáka sestrou Ivou Mackovou, poutavě
přednášel autor mnoha skautských knih
a příruček bratr Jiří Zachariáš – Pedro.
Teorii skautingu přednášel mjr. Miroslav
Kopt – Orel, známý skautský historik,
historii SSSČR přednesl starosta Svazu
bratr Ivo Vacík atd. atd. Celkem se tu
vystřídalo na 19 přednášejících.
Průběh kurzu netvořily jen přednášky, ze kterých bolí nejvíc sedací svaly.
Výklad byl proložen řadou praktických
ukázek, zkušeností a her. Každý večer
byl táborák a při něm účastníci kurzu diskutovali a hodnotili své písemné práce.
Nezapomnělo se na zábavný program
a krásné povídání u ohně. Zde se potvrdilo, že i ty největší „kapacity“ v jakémkoliv oboru lidské činnosti, jsou v naprosté většině úplně normální a zábavní
lidé. A mezi skauty to platí dvojnásob.
Jejich poutává vyprávění a vzpomínky se
často protáhly dlouho do noci.

Celý týden proběhl v jednom zátahu,
na dlouhé prostoje a nudu prostě nebyl
čas. Fryštácké oddíly zajišťovaly i materiální vybavení, ubytování a stravování
pro všechny účastníky. Za to poslední
vděčíme zejména sestrám Němcové
a Kocourkové. I mezi skauty v Praze se
dnes vykládá o tom, jak se ve Fryštáku
na Elišce dobře vaří.
A jaký přínos měla tato akce pro
Fryšták? Hlavně je to vklad pro fryštácký skauting do budoucna. Z 15 frekventantů Lesního vůdcovského kurzu bylo
7!! z Fryštáku a nebylo to tím, že akce
se náhodou konala na naší základně.
Fryštácké oddíly se pomalu připravují na generační výměnu a chvála Bohu
nám dorůstá generace nadějných vůdců
a vůdkyň. Zejména pro ně má tato akce
nesmírný význam v jejich budoucí skautské činnosti. A tak děkuji těm, kteří kurz

absolvovali. Byli to: Jan Görig ml., Adam
Bělák, David Jarcovják, Terezka Görigová, Markéta Matulová, Eva Kadlečková
a Zdenka Vítovská
Po skončení kurzu následují ještě
dva víkendy na dokončení celého vzdělávacího procesu k získání vůdcovského
oprávnění. Jeden už proběhl koncem
září ve Vilémovicích v Moravském krasu.
Byl zaměřen zejména na praktické zkušenosti. Mimo jiné se tu pod vedením
zkušených jeskyňářů prolézala jeskyně
Býčí skála a pomohlo se i při vyklízení
jeskyních prostor. Poslední víkend proběhne opět u nás na Elišce v listopadu.
Pokud vše dobře dopadne, budeme
mít nových sedm velmi schopných a odpovědných vůdců a vůdkyň pro fryštácké děti v našich oddílech. Tak ať se jim
daří!
Bělák Bedřich, ved. 5. oddílu SSS ČR

NOVÉ CENY INZERCE VE FL
Služba
Cena bez DPH Cena vč. DPH
Inzerce FL
inzerce - ČB - A4
1000
1190
inzerce - ČB - A5
500
595
inzerce - ČB - A6
250
298
inzerce - ČB - A7
125
149
inzerce - ČB - A8
60
71
inzerce - B - A4
1500
1785
inzerce - B - A5
750
893
Inzerce - B - A6
375
446
inzerce - B - A7
200
238
Programy čajovny, DISu, pozvánky na kulturní a
sportovní akce ve Fryštáku pořádané neziskovými
organizacemi – do formátu A5 – zdarma, formát
A4 dle ceníku inzerce.
Názory, dojmy a zprávy z uskutečněných akcí –
max. 1 strana A4 i s fotem – zdarma.
Poděkování za účast při posledním rozloučení –
zdarma.
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Svatováclavský jarmark Vizovice
Svatováclavský jarmark, na kterém se prezentují města a obce Zlínska a zároveň i řemeslníci, lokální umělci, lidoví tvůrci nebo některé neziskové organizace,
se letos konal v neděli 27. září ve Vizovicích.
Akce, kterou pravidelně pořádá svazek obcí Region Zlínsko, se uskutečnila
už po třetí.
Jejím hlavním cílem je především
upozornit návštěvníky na atraktivity
a speciﬁka měst a obcí Zlínska. Účastníci jarmarku mají možnost svým potenciálním návštěvníkům předvést zajímavosti jednotlivých míst a podpořit tak
rozvoj cestovního ruchu.
První ročník Svatováclavského jarmarku se uskutečnil v září 2007 na hradě
Lukově, o rok později tuto akci přivítala
dostihová dráha ve Slušovicích.
Na vizovické náměstí se tentokrát sjely na tři tisíce návštěvníků.
Kromě prezentačních stánků obcí regionu (kde nechyběl ani Fryšták) se vystřídalo na pódiu na Masarykově náměstí
na sto tanečníků folklorního souboru
Vizovjánek, cimbálová muzika pod ve-
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dením Dalibora Bambucha, děti z Lukovečku, folková kapela 9evět měsíců po
TEE a také dechovka Fryštácká Javořina. Vrcholem odpoledního programu byl
koncert známého písničkáře Františka
Nedvěda, který přijel do Vizovic zazpívat
se svým synem Vojtou.
Všichni, kteří se zábavného odpoledne ve Vizovicích zúčastnili, měli možnost přispět na dětský domov ve Zlíně
– Lazech.
Nakonec se vybralo asi 4 200 korun
a všem dárcům patří velký dík,“ uvedl
předseda Regionu Zlínsko Ondřej Kapusta.
Návštěvníci projevili velký zájem o tiskoviny našeho města – ať už se jednalo
o publikaci Fryšták 2006 nebo brožuru
vydanou k 610. výročí založení místní
části Vítová či mapu našeho města.
Téměř ihned byly rozebrány i zpěvníčky

CM Prameny a CD Dolů přes Fryštáček.
Spousta lidí si se zájmem prohlédla
i propagační panel připravený na fryštáckém Hrádku a dětem se moc líbily
drobné keramické dárečky připravené
„jejich kamarády z Hrádku“.
Škoda jen, že tuto akci korunovanou
krásným počasím, nepodpořilo více
měst a obcí našeho regionu – jako by
snad o svou propagaci ani neměli zájem.
Snad se to v příštích letech zlepší.
- pn -
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MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – Kde můžete požádat o vodu z kohoutku?
Dvanáct restaurací zatím na Moravě vyslyšelo výzvu společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s. a ve svých provozovnách začalo podávat zákazníkům vodu
z kohoutku. „Zatím jsme projekt Kohoutkovou, prosím! rozjeli v Olomouci, ve Zlíně
a Prostějově, máme ale i jednu menší obec Smržice na Prostějovsku,“ potvrdila
mluvčí společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. která do skupiny Veolia Voda
patří.
Ve Zlíně máme restaurace čtyři: Zámeckou restauraci, kafé bar Terassa na
Dlouhé, Sklípek u Tomáše - Boněcko a Parkhotel Zlín. V Olomouci to je hotel Alley
a restaurace hotelu Arigone, kavárna Betánie ve Wurmově, Moravská vinotéka
v Litovelské a připravuje se Hostinský pivovar Moritz a kavárna Gallo. Na Prostějovsku je to kromě zmiňované restaurace v kulturním domě ve Smržicích také
Pivovar a restaurant U krále Ječmínka. Celkem byly rozdány asi dvě stovky karaf.
„Možnost přihlásit se do projektu je stále otevřená, žádnou z restaurací jsme
sami neoslovovali, čekáme na reakci těch subjektů, které mají o projekt zájem.
Restaurace však musí splňovat jistou kvalitu vnitřních rozvodů, aby mohly do
projektu vstoupit. Ty totiž mohou ovlivnit chuťové vlastnosti vody,“ uvedla mluvčí
vodárenské společnosti Helena Koutná. Odhaduje, že v regionu by se mohlo zapojit ještě kolem desítky podniků.
A co restaurace získají? Zajímavé karafy k podávání vody a nálepku na dveře,
která hostům česky i anglicky oznámí, že kohoutková je zde k mání. A taky reklamu. Vodohospodáři totiž zřídí na webových stránkách mapu všech zařízení v ČR,
kde se kohoutková voda z karaf nabízí. Webové stránky www.kohoutkova. cz byly
spuštěny v říjnu.
„Snažíme se prosadit pití vody z vodovodu jako jednu z forem ekologického
chování. Otočení kohoutku je přece jenom maličkost, kterou příroda ocení. Navíc
náš produkt – pitná voda - odpovídá velmi přísným kritériím kvality a je kontrolována až po kohoutek v domácnosti,“ uvedla Koutná.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. • 800 100 063 • www.smv.cz

Krajská nemocnice má speciální křeslo
Zlín – Speciální polohovatelné křeslo s nejnovějším typem infuzní pumpy pro
pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní má od letošního září Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), ve Zlíně. Moderní křeslo je umístěné v Centru pro
diagnostiku a léčbu této nemoci v neurologickém oddělení KNTB. Slouží pacientům,
kteří se v nemocnici léčí ambulantně a pravidelně docházejí na speciální infuzní
léčbu. Křeslo včetně infuzní pumpy stálo 110 tisíc korun a nemocnice jej získala od
sponzorské ﬁrmy BIOGEN IDEC.
„Křeslo slouží k několikahodinovému uložení pacienta během léčebného procesu. Díky příslušenství může nemocný při léčebné proceduře zaujmout maximálně
pohodlnou a komfortní pozici. Také lékař a obsluhující personál má díky nejmodernějším vymoženostem křesla péči o pacienta méně náročnou. Polohu křesla včetně
výškového nastavení a podpěry nohou lze zvolit pomocí tlačítek ručního ovladače,“
sdělila vedoucí Centra pro diagnostiku a léčbu této nemoci a zástupkyně primáře
neurologického oddělení KNTB Alena Gaťková.
Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému a postihuje především mladé lidi.
„Nejvíce se vyskytuje mezi 20 až 30 lety věku a projevuje se nesmírně pestrými
příznaky. Mezi nejčastější patří dvojité vidění, mlhavé vidění, poruchy hybnosti končetin nebo poruchy močení,“ vysvětlila Gaťková.
Centrum pro diagnostiku a léčbu této nemoci v KNTB eviduje v současné době
240 většinou mladých pacientů s roztroušenou sklerózou. Podle přísných mezinárodních kritérií jsou léčeni vysoce efektivní a nákladnou léčbou formou podkožních
nebo nitrosvalových injekcí, které si pacienti aplikují sami doma.
„Pouze nejnovější lék Tysabri aplikujeme formou infuzí a v těchto případech využívají naši pacienti pohodlí nového křesla. Nejen tato mimořádně nákladná infuzní
léčba, ale i ostatní formy léčby v našem Centru pro diagnostiku a léčbu roztroušené
sklerózy mozkomíšní zásadním způsobem udržuje nemocné ve velmi dobrém klinickém stavu bez zásadního vlivu na kvalitu života,“ uvedla Gaťková.
Zdůraznila, že veškerá léčba těchto pacientů je zaměřena proti progresi klinických potíží a neurologických příznaků nemoci, k odvrácení invalidity a k maximálnímu zajištění co nejvyšší kvality života.
Zdroj: Tisk. mluvčí nemocnice Karla Havlíková

Koncert
Fryštácké Javořiny
Jak jistě víte z organizačních důvodů
musel být přeložen na nový termín koncert Fryštácké Javořiny.
Známá dechovka oslaví dvacáté výročí od svého založení narozeninovým
koncertem, který se uskuteční v sále
ZDV ve Fryštáku v sobotu 7. listopadu
2009 od 19.00 hod.
Uvádět jej budou moderátoři Českého rozhlasu Brno Ivana Slabáková
a Karel Hegner.
Ve dvouhodinovém koncertě kromě
skladeb, které připomenou dvacet let
života Javořiny, uslyšíte také vynikající
sólisty. Na sopránsaxofon přijal ozvání
vzácný host Felix Slováček, kapelník
BigBandu Felixe Slováčka z Prahy, který
pochází s Malenovic.
Na trombón a tenor se představí první pozounista České ﬁlharmonie Praha
pan Robert Kozánek, který je zároveň
i bývalým členem Fryštácké Javořiny.
Kromě těchto dvou vynikajících sólistů uslyšíte také Avion Swing Band se
zpěvačkou Gábinou Slezákovou, kteří
se ještě na pódium vrátí i během večerní taneční zábavy.
Předprodej vstupenek probíhá na
Domě kultury ve Zlíně a na Městském
úřadě ve Fryštáku. Vstupenky prodané
na původní termín zůstávají v platnosti.
Více info: www.frystackajavorina.cz.

POZVÁNKA
Základní umělecká škola Morava,
Městský úřad Fryšták a Fryštácká farnost Vás zvou na Adventní koncert,
který se uskuteční v neděli 29. listopadu v chrámu svatého Mikuláše
ve Fryštáku. Začátek je naplánován
na 15.30.
V programu se představí žáci
a učitelé ZUŠ Morava a součástí koncertu bude i výstava výtvarných prací
žáků výtvarného oboru.
Po skončení koncertu se sejdeme
na náměstí, kde bude slavnostně rozsvícen fryštácký vánoční strom.
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Výprodej skladových zásob

Suzuki SX4 1,6 GLX: 359 900 Kč

Jak už to tak bývá, příchod novinky obvykle doprovází výprodej skladových zásob
vozidel stávající řady. Využijte proto aktuální situace a ušetřete 30 000 Kč.

Suzuki Servis radí:

Přesto, že je Suzuki vyhlášený specialista na zimní nečas, nezapomeňte, že od
1. listopadu je v ČR zákonná povinnost mít zimní výbavu.
* Nechte si přezout zimní pneu již od 165 Kč za kolo
* Při nákupu zimního pneu a disků využijte slevy 22% a přezutí zdarma

SIMCAR, s.r.o.

FRYŠTÁK u Zlína, tel: 577 911 653
mob: 724 209 511
e-mail: prodejna@simcar.cz

Www.Simcar.Cz

Podzim pod Velou, foto P. Nášel
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