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Podzim Na Skalce...
POZVÁNKA
Město Fryšták
a Městská knihovna Fryšták
Vás zvou
na
slavnostní prezentaci
nového, rozšířeného vydání
knihy Česlava Zapletala jr.
Fryštácká brázda vypráví

– ZÁZRAČNÉ SVĚTLO
s ilustracemi Martina Ševčíka.
Slavnostní setkání se uskuteční
v pátek dne 26. října od 17 hodin
v obřadní síni fryštácké radnice.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Foto: P. Nášel
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Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 10/2012/VI ze dne 16. 8. 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 16. 8. 2012 vč. dlouhodobých
závazků města bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězení
všech dotazů bere na vědomí plnění
rozpočtu města Fryštáku ke dni 16. 8.
2012 bez připomínek.
• ZMF schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Fryšták, oddíl kopané, za účelem částečného krytí nákladů
spojených s dopravou hráčů jednotlivých
oddílů na mistrovská utkání a schvaluje
uzavření smlouvy mezi městem Fryšták,
a TJ Fryšták a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF akceptuje poskytnutí daru na
akci „Adventní akademie 2012“ a doporučuje Radě města Fryštáku projednat na svém zasedání.
• ZMF akceptuje poskytnutí peněžitého
daru Nadaci pro transplantaci kostní
dřeně a doporučuje Radě města Fryštáku projednat na svém zasedání.
• ZMF pověřuje starostu podpisem Přihlášky aukce k obchodování elektřiny
v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napěťové hladině nízkého
napětí s vyvolávací cenou 1.300 Kč/
MWh a dalšími parametry uvedenými
v přihlášce burzovního makléře, a to pro
účely nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, a. s.
• ZMF pověřuje starostu podpisem Přihlášky aukce k obchodování zemního
plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630
MWh s vyvolávací cenou 750 Kč/MWh
a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního makléře, a to pro
účely nákupu zem. plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno, a. s.
• ZMF pověřuje starostu podpisem Přihlášky 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.
• ZMF v návaznosti na předložený materiál Honzíkova školka Fryšták (2 varianty) bere na vědomí projekt této soukromé mateřské školy a souhlasí se
záměrem Bc. M. Zavrtálkové realizovat
projekt soukromé mateřské školy ve
Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí výsledky výběrového řízení – veřejné zakázky malého
rozsahu na zajištění akce “Zpevnění po-
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vrchu MK Korábová“ a vyhlašuje vítěze
soutěže, a to ﬁrmu IMOS group, s. r. o.,
Tečovice.
• ZMF v návaznosti na zprávu komise
pro posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky - akce „Zpevnění povrchu MK Korábová“ schvaluje umístění
uchazečů na dalších místech: 2. místo: fa SMO, a. s., Otrokovice; 3. místo:
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ,
s. r. o., Veselí nad Moravou; 4. místo: fa
RAPOS, spol. s r. o., Holešov; NOVAAGROTIS, s. r. o., Zlín – omluvena účast.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a spol.
IMOS group, s. r. o., Tečovice za účelem
realizace stavby „Zpevnění povrchu MK
Korábová“, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF vylučuje v rámci veřejné zakázky
na zajištění dodavatele akce „Obnova
veřejného osvětlení Fryšták“ všechny
uchazeče pro nesplnění zadávacích
podmínek.
• ZMF ruší zadávací řízení na zajištění dodavatele akce „Obnova veřejného osvětlení Fryšták“, neboť z účasti
v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni
uchazeči.
• ZMF akceptuje rozsah víceprací uvedený v Komentáři vykonavatele TDI
k předloženým vícepracím č. 1 na stavbě „Stavební úpravy Mateřské školy
Fryšták, p. o.“, zpracováno Ing. K. Mičou
a zveřejňuje záměr uzavření dodatku
č. 1 mezi městem Fryšták a spol. STAVYMA, spol. s r. o., Otrokovice, kterým
se nově stanovuje termín dokončení
realizace stavby na 17. 9. 2012 a sjednaná cena díla navyšuje o rozsah víceprací.
• ZMF bere na vědomí žádost nájemce zařízení „Šenk“ Fryšták – Horní Ves
pana R. Svačiny, Fryšták, o výměnu
oken a dveří včetně orientační cenové
nabídky, a neschvaluje výměnu otvorových prvků v zařízení „Šenk“ Fryšták –
Horní Ves v roce 2012.
• ZMF bere na vědomí objem předpokládaných nákladů na realizaci částečné opravy původní kotelny ZŠ (oprava
střechy, výměna oken, klempířské práce) a neschvaluje vyčlenění ﬁnančních
prostředků na tyto práce v roce 2012.
• ZMF doporučuje RMF schválit výpůjčku objektu bývalé školní kotelny o. s.
Fair play Fryšták na jednorázové akce
tohoto sdružení.
• ZMF bere na vědomí sdělení starosty
ve věci nedodání návrhů na další využití
objektů č. p. 16 na ul. P. I. Stuchlého,
kina, bývalé kotelny ZŠF a sokolovny.

• ZMF souhlasí s využitím dvou tzv.
startovacích bytů v objektu čp. 386 na
ul. Souhrady v souladu s platnou interní směrnicí č. 05/2005 – Pravidla pro
poskytování bydlení v nájemních bytech
a domech v majetku města Fryšták.
• ZMF schvaluje prodej nově odděleného pozemku p. č. 395/5 – ostatní plocha, o výměře 40 m², a pozemku p. č.
393/2 – zahrada, o výměře 6 m², oba
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli paní D. Učnové, Zlín, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem s podmínkou úhrady znaleckého posudku,
geometrického plánu a návrhu na vklad
žadatelem a zároveň schvaluje uzavření
kupní smlouvy pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
• ZMF bere na vědomí žádost manželů
P. Voborníka a N. Kučíkové, Zlín, o prodej městských pozemků p. č. 469/49
– trvalý travní porost, o výměře 195 m²,
a poz. p. č. 469/59 – trvalý travní
porost, o výměře 71 m², oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, a ukládá Ing. M.
Kasalovi zajistit znalecký posudek za
účelem stanovení tržní ceny uvedených
pozemků.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Fryšták,
a p. o. Ředitelství silnic Zlínského kraje,
Zlín, ke stavbě „Silnice II/490: Horní Lapač – Fryšták“, umístěné na městském
pozemku p. č. 636/6 – ostatní plocha,
silnice, zapsaného na listu vlastnictví č.
10001 pro katastrální území Dolní Ves,
obec Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Dolní Ves, TS T7 Vilan.,
obnova“, umístěného na pozemku p. č.
205/3, v k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 17. 8. 2012 zveřejnění záměru uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Halaška,
přípojka NN“, umístěného na pozemku
p. č. 805/4, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene podle platných právních předpisů.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
odpovídající věcnému břemenu mezi
městem Fryšták, a fou E.ON DistribuFRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2012

ce, a. s., České Budějovice, ke stavbě
energet. zařízení „Fryšták, p. Nečekal,
přípojka NN“, umístěného na poz. p. č.
22/1, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za
cenu věcného břemene a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 17. 8. 2012
zveřejnění záměru uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a fou JMP
Net, s. r. o., Brno, ke stavbě plynárenského zařízení „ZTV Fryšták – Skalka,
část SO 05 – NTL plynovod a přípojky“,
umístěného na pozemku p. č. 904,
600/2 a 600/3, vše k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcné-

ho břemene podle platných právních
předpisů.
• ZMF bere na vědomí informace
o záměru uzavření smlouvy odpovídající
věcnému břemenu na stavbu „Kanalizace Vítová“, umístěné na poz. p. č.
990/1, k. ú. Fryšták, poz. p. č. 832/2,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a poz. p.
č. 108/2, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
mezi MF a ČR – ÚZSVM.
• ZMF bere na vědomí sdělení (společné stanovisko) výborů kontrolního a ﬁ nančního ve věci stanovení výše obvyklého nájemného (komerčního) v objektu
Základní školy Fryšták bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí Informace o po-

stupu soudního řízení ve věci žaloby
města Fryštáku na neplatnost usnesení
valné hromady spol. VaK Zlín, a. s., bez
připomínek.
• ZMF bere na vědomí informace Ing.
arch. J. Kudělky, vedoucího odboru
výstavby – Stavebního úřadu Fryšták,
jakožto pořizovatele ÚPD města Fryštáku, o přípravě nového Územního plánu
města Fryštáku.
• ZMF bere na vědomí žádost paní J.
Kučerové, Zlín, o pronájem části objektu čp. 100, Vítová, za účelem zřízení
hostinské činnosti, a doporučuje radě
města jednat o uzavření nájemní smlouvy ve smyslu uvedené žádosti.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 16 a R 17/2012/VI (Výběr)
č. R 16/2012/VI
ze dne 23. 8. 2012 (výběr)
• RMF schvaluje jako zástupce města Fryštáku na zasedání valné hromady honebního společenstva Fryšták –
Dolní Ves, IČO 70969493, zast. p. M.
Doleželem, která se koná v sobotu dne
25. 8. 2012 na chatě Lindáč, pana M.
Doležela, Fryšták, zplnomocňuje jej tímto ke všem právním úkonům souvisejícím s programem této valné hromady
(viz příloha tohoto zápisu) a v souladu
se stanovami honebního společenstva,
zejména pak hlasováním, a to rovněž
i k hlasování pro prodloužení smlouvy
o výkonu práva myslivosti (pronájmu honitby) ve prospěch stávajícího subjektu,
tj. Mysliveckého sdružení Fryšták, Dolní, IČO48472816, zast. p. Z. Fišerem,
předsedou sdružení, a pověřuje starostu podpisem příslušné plné moci pro
p. M. Doležela ve smyslu výše uvedeného.
č. R 17/2012/VI
ze dne 27. 8. 2012 (výběr)
• RMF bere na vědomí nabídku fy GEOMETRA Opava, spol. s r. o., na pořízení upgradu na verzi 10 a 11 pro program MYSIS, neschvaluje jeho pořízení
v r. 2012 a doporučuje OSMM uplatnit
požadavek v rámci rozpočtu města na
r. 2013.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru o. s. Fryštácké mažoretky,
za účelem částečné úhrady nákladů
s pojených s organizací akce Adventní
akademie 2012 (ozvučení, občerstvení
účinkujících, výzdoba sálu), a to oproti
předloženým dokladům.
• RMF bere na vědomí nabídku p. P. Esterky, Vizovice, na doprodej pohlednic
města Fryšták a ukládá Mgr. P. Nášelovi, ved. městské knihovny, projednat

podmínky případného odkupu pohlednic včetně návrhu distribuce.
• RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru Nadaci pro transplantace kostní
dřeně, Plzeň, za účelem částečné úhrady nákladů spojených s odběrem a vyšetření kostní dřeně.
• RMF bere na vědomí návrh dokumentu Zásady poskytování grantové podpory nestátním neziskovým subjektům
městem Fryšták a ukládá Mgr. P. Pagáčovi zajistit projednání tohoto materiálu
ve „školské“ a v „kulturní“ komisi v termínu do 15. 10. 2012 včetně předložení stanoviska.
• RMF přiděluje bytovou jednotku č. 1
ve Sdruženém objektu, Souhrady č. p.
386, Fryšták, žadatelce paní D. Strangműllerové, Fryšták, a to na dobu 1 roku
od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 s možností prodloužení o dva roky a schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem
Fryšták, a D. Strangműllerovou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí elektronicky
podanou žádost pana M. Hrdličky o poskytnutí informací o možnostech dlouhodobého pronájmu městského bytu
bez připomínek.
• RMF zveřejňuje ke dni 28. 8. 2012
záměr pronájmu nebytových prostor
(místností - viz příloha č. 1 tohoto zápisu) včetně stávajícího zařízení ve vlastnictví města ve Víceúčelovém zařízení
č. p. 100 na Vítové, J. Kučerové, Zlín,
za účelem zřízení nekuřácké hospody,
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou
3 měsíce bez udání důvodu, a schvaluje záměr uzavření příslušné nájemní
smlouvy.
• RMF ruší své usnesení č. U R
14/2012/VI/15 ze dne 16. 7. 2012 a
doporučuje ZMF schválit prodej pozemku p. č. 697/17 – trvalý travní porost,

o výměře 93 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadatelům manželům P. a D.
Šenkeříkovým, Žabárna – Fryšták za
cenu znaleckého posudku, s podmínkou úhrady znaleckého posudku a návrhu na vklad žadatelem, a uzavření kupní
smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem podpory
kulturně - společenského života města
výpůjčku části prostor bývalé kotelny
(uhelny) u Sokolovny ve Fryštáku, a to
pouze v termínu od 18. 10. 2012 do 23.
10. 2012 (hudební produkce vždy jen
v době od 7.00 hodin do 22.00 hodin),
a to za účelem konání audiovizuálního
setkání hudebníků s názvem „Pojď na
scénu“ dne 20. 10. 2012, a schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části objektu bývalé kotelny (uhelny) umístěné
na poz. p. č. 121, k. ú. a obec Fryšták,
mezi městem Fryšták, a o. s. Fair Play
Fryšták, a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• RMF souhlasí s podáním přihlášky
města Fryštáku do soutěže Obec přátelská rodině a ukládá Ing. P. Osohovi
připravit materiál dle propozic této soutěže k datu 31. 10. 2012 za účelem
schválení této žádosti v zastupitelstvu • RMF bere na vědomí informace o zajištění evidence příspěvkových organizací v základním registru osob a ukládá
ředitelům městských příspěvkových organizací ve spolupráci Ing. M. Jaškem
zajistit splnění všech zákonných povinností.
• RMF bere na vědomí sdělení Ing. Kasaly, vedoucího OSMM, ve věci vyčíslení škody za odcizený a následně nalezený kovový příčný dopravní práh v délce
6 m, umístěny ve Fryštáku na ul. Spojovací, před rodinným domem č. p. 330,
pořízený v roce 2003 a za poškozené
dvě informativní provozní dopravní znač-
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ky IP02 (zpomalovací práh), pořízené
spolu s prahem v roce 2003.
• RMF bere na vědomí výzvu ÚZSVM ve
věci převodu části pozemků p. č. 239,
241 a 245, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pod místní komunikací a pověřuje OSMM pořízením GP na
oddělení částí pozemků p. č. 239, 241
a 245, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, na kterých se nachází tě-

leso MK, a doporučuje ZMF schválit podání žádosti o bezúplatný převod nově
odd. části pozemků pod MK na ČR – ÚZSVM, odl. pracoviště Zlín.
• RMF bere na vědomí Nabídka spol.
Hrdlička, spol. s r. o., Beroun, na poskytnutí služby GEODATA on-line/e-Utility Report (hromadné podání žádosti o
vyjádření k existenci inženýrských sítí) s
tím, že rada rozhodne po prověření sys-

tému ostatními radními či zastupiteli.
• RMF bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly s předmětem Věcná
správnost použití ﬁnančních prostředků poskytnutých v r. 2011 na projekt
Konverze evidence knihovních fondů
obecních knihoven regionu Fryštácka
z knihovního systému ISIS do knihovního systému Clavius s výsledkem „Cíle
projektu byly splněny“ bez připomínek.

Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 11/2012/VI ze dne 5. 9. 2012 (Výběr)
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 5. 9. 2012 vč. dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězení
všech dotazů bere na vědomí plnění
rozpočtu města Fryštáku ke dni 5. 9.
2012 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí informace Mgr.
L. Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták, p. o.,
o dofakturaci elektrické energie za
období 2009-12, o navýšení záloh na
úhradu el. energie včetně z toho vyplývajících důsledků na výši provozního
příspěvku, souhlasí s úhradou dlužné
částky formou splátkového kalendáře
(celkem 3 roky s počátkem splácení
v roce 2013) a ukládá Finančnímu výboru při ZMF připravit návrh úpravy výše
provozního příspěvku ZŠ Fryšták, p. o.
• ZMF ukládá Finančnímu výboru při
ZMF připravit návrh stanoviska ve věci
stanovení výše případného příspěvku
města Fryštáku na provoz soukromé mateřské školy (Honzíkova školka Fryšták),
realizovaný Bc. M. Zavrtálkovou.

POZVÁNKA
Základní organizace zahrádkářů
Lukoveček-Fryšták Vás srdečně zve
na výstavu ovoce a zeleniny, která se
uskuteční ve dnech 6. a 7. 10. 2012
v Obecním domě v Lukovečku.
Exponáty budou přebírat: v Lukovečku pan Láník, ve Fryštáku pan
Jaroš a pan Böhm, nebo je můžete
přímo předat pořadatelům dne 5. 10.
2012 v Obecním domě.
Občerstvení je zajištěno.
Otevřeno: sobota 13 - 18 hod.
neděle 9 - 18 hod.
Srdečně zvou pořadatelé.
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• ZMF schvaluje ke dni 6. 9. 2012 zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 697/17 – trvalý travní porost, o výměře 93 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadateli manželům D.
a P. Šenkeříkovým, Fryšták - Žabárna, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem
(v rámci dodatku č. 1 tohoto posudku),
s podmínkou úhrady znaleckého posudku a návrhu na vklad žadatelem, a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• ZMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. ROZHODLO o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na
služby „Poskytnutí bezúčelového investičního úvěru pro město Fryšták“ takto:
Pořadí č. 1 (Nabídka č. 2) Obchodní ﬁrma: Komerční banka, a. s. Praha. Nabídka uchazeče měla nejvyšší užitnou
hodnotu, tj. 97,80 bodů.
• ZMF na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením §
81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje
pořadí uchazečů na dalších místech:
Pořadí č. 2 (Nabídka č. 1) Obchodní ﬁrma: Česká spořitelna, a.s. Praha. Nabídka uchazeče měla užitnou hodnotu
93,05 bodů.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o úvěru mezi MF, a spol. Komerční banka, a. s., Praha za účelem poskytnutí
bezúčelného investičního úvěru pro MF,
a to v objemu 8 mil. Kč, se splatností
10 let počínaje od roku 2013 a dalšími
podmínkami, a to v souladu s nabídkou
uchazeče, tj. Komerční banky, a. s.,
a pov. starostu podp. této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 5 na stavbu „Stavební úpravy Mateřské školy Fryšták, p.
o.“, uzavřenou mezi městem Fryšták,
a fou STAVYMA, spol. s r. o., Otrokovice, kterým se nově stanovuje termín dokončení realizace stavby na 17. 9. 2012
a sjednaná cena díla navyšuje o rozsah

víceprací a pověřuje starostu podpisem
příslušného dodatku.
• ZMF schvaluje ke dni 6. 9. 2012 zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 469/49 – trvalý travní porost, o výměře 195 m², a pozemku p. č.
469/59 – trvalý travní porost, o výměře
71 m², oba k. ú. Vítová, obec Fryšták,
žadateli manželům P. Voborníkovi a N.
Kučíkové, Zlín, za cenu ne nižší než
cenu stanovenou znaleckým posudkem, s podmínkou úhrady znaleckého
posudku a návrhu na vklad žadatelem,
a uzavření příslušné kupní smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi MF, a fou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „Fryšták, p. Halaška,
přípojka NN“, umístěného na poz. p. č.
805/4, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a fou
JMP Net, s. r. o., Brno, ke stavbě plynárenského zařízení „ZTV Fryšták – Skalka, část SO 05 – NTL plynovod a přípojky“, umístěného na pozemku p. č.
904, 600/2 a 600/3, vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene podle platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy odpovídající věcnému břemenu mezi městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení „001030002694
Fryšták, p. Pulec, kabelová“, umístěného na pozemku p. č. 49/2, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene podle plat. práv. předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF ukládá Mgr. P. Nášelovi, PhDr. Č.
Zapletalovi a L. Miklovi projednat s Ing.
R. Mlčochem možnost organizace slavnostního představení 2 publikací Ing.
R. Mlčocha veřejnosti.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

VOLBY
Městský úřad Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

OZNÁMENÍ
Starosta města Fryštáku stanovuje na základě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001
Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a
zákona č. 320/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dobu a místa konání voleb
v obci Fryšták.
Dne 12. října 2012 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 13. října 2012 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
MÍSTA KONÁNÍ VOLEB
- sídla volebních okrsků ve Fryštáku pro voliče podle místa trvalého pobytu:
1. Fryšták – Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 – přízemí č. dv. 209
Místní část Fryšták – všechna č.p. na ulicích 6.května, B. Bakaly, Dr. Absolona,
Holešovská, J. Kvapila, Jiráskova, Lúčky, Na Hrádku, nám. Míru, Nová, Osvobození
IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární, Zlínská,
ulice Komenského - místní část Fryšták č.p. 78, 80, 177, 178, 179, 183, 184, 190,
192, 206, 208, 209, 225, 231, 234, 251, 265, 280, 281, 292, 344, 364, 365,
366, 381, 391, ulice Osvobození místní část Fryšták č.p. 94, 95, 96, 149, 168,
195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367, 431, 434, 445, ulice Potoky celá
mimo č.p. 4 místní část Dolní Ves, ulice Přehradní místní část Fryšták č.p. 245,
246, 247, 248, 249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372, 388, 393, 411, 412,
414, 432, 433, Pekárkova č.p. 436, Spojovací místní část Fryšták č.p. 437.
2. Dolní Ves – Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 – přízemí č. dv. 210
Ulice Potoky místní část Dolní Ves č.p. 4, ulice Přehradní místní část Dolní Ves
č.p. 26, 28, 36, 37, 38, 65, 88, 98, 112, 135, 139, 184, 185, 186, 189, 193,
194, 195, 196, 199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233, 238,
241, 242, všechna č.p. na ulicích Dolnoveská, Příčná, Stolařská, Strž, Vylanta.
3. Horní Ves – Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 – přízemí č. dv. 220
Všechna č.p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna II,
Humna III, Hutky, Korábová, Lesní čtvrť, Mexiko, Osvobození I, Osvobození II, Osvobození III, Parková, Spojovací, Úvoz, ulice Komenského místní část Horní Ves č.p.
38, 47, 103, 117, 118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181, 182, 183,
184, 185, 188, 189, 200, 212, 213, 214, 216, 219, 225, 226, 227, 229, 230,
231, 232, 233, 235, 236, 240, 246, 250, 251, 252, 255, 263, 266, 267, 271,
272, 274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 298, 299, 300,
301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352, 390, 396, 408, 423, 432, ulice Osvobození místní část Horní Ves č.p. 3, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 97, 99, 122,
124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 222, 223, 224, 282, 315, 316,
376, 415, 416, 417, ulice Ke Skalce místní část Horní Ves všechna č.p., mimo č.p.
ulice Ke Skalce místní část Vítová 105, 106, ulice J. Kvapila místní část Horní Ves
č.p. 395.
4. Vítová – Multifunkční zařízení, Vítová č.p. 100
Všechna č.p. místní část Vítová, ulice Ke Skalce místní část Vítová č.p. 105,
106, ulice Vítovská místní část Horní Ves č.p. 116, 149, 155, 171, 238, 243, 273,
276, 279, 283, 296, 311, 364, 377, 380, 412, 414, 418, 420, 422.
5. Žabárna – Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 – přízemí č. dv. 225
Všechna č.p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché,
místní část Fryšták, ulice Žabárna č.p. 214,371.
Ve Fryštáku dne 27. září 2012
Mgr. Lubomír DOLEŽEL
starosta města Fryštáku

Jak na audiovizuální
záznamy zastupitelstva?
Při posledních dvou zasedáních
zastupitelstva jsem zažil dvě zajímavé situace. Ta první byla video dokumentace jednoho z bodů jednání zahrnující debatu o budoucnosti kotelny
a hlasování o pronájmu této nemovitosti občanskému sdružení Fair Play
Fryšták. Ta druhá situace se týkala
mé omluvy zastupitelům za neupozornění na pořizovaný záznam.
Jak se to všechno mohlo stát?
Zastupitelstvo se schází v daných termínech v zasedací místnosti
na radnici od 16 hodin. Pro někoho,
koho se vážně dotýká některý bod
jednání, to může znamenat několik
komplikací.
Představte si, že někteří lidé chodí
ze zaměstnání až po páté hodině. To
ovšem není můj případ, můžu si vzít
volno kdykoliv je potřeba. Je dobré
domluvit se s někým uvnitř, aby vám
dal vědět, až přijde váš čas.
Pak ovšem míříte do zasedací
síně plni roztodivných pocitů očekávání, nervozity či strachu. Což si umím
u slabších nátur dobře představit.
Jste napjatí, snažíte se odezírat z úst
obvykle hlavních politických představitelů, kteří váš problém diskutují.
Do toho za okny hrncuje jedno
auto za druhým a vy rozumíte každé
třetí slovo. Jste nervózní, protože nevíte, zda vás zastupitelé podpoří či
nikoliv. Nakonec odcházíte a vlastně
ani nevíte, co se odhlasovalo, kdo
vás podpořil nebo čí a jaké argumenty
vás zase převálcovaly.
Teď už víme, jak na to. Zákon prý
umožňuje si takové zasedání zdokumentovat zvukem i obrazem. Stačí,
když na to zastupitele upozorníte.
Doporučujeme tak učinit přes pana
starostu ještě před zahájením zasedání, pak nemusíte trapně krájet jeho
nezřídka hustou atmosféru tak, jako
to plánujeme dělat my, kteří tu a tam
přinášíme svou špetku do zastupitelského či radního mlýna. V některých
městech jako jsou třeba Napajedla
dokumentují všechna zasedání a zveřejňují je na kabelové televizi.
Tomáš Černý
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FRYŠTÁCKÝ
DOKTREKKING 2012
Zveme všechny příznivce turistiky již
na 8. ročník Fryštackého dogtrekkingu,
konaného ve dnech 11.–14. října 2012.
Jedná se nejenom o závod na extrémní
vzdálenost cca 85 km, ale připraveny
jsou i kratší tratě a nechybí speciální
trať určená pro maminky s kočárky.
Základnou pro tento závod je autocamp Patriot v Držkové.
Bližší informace najdete na www.
frystak.tombru.com.
Za tým pořadatelů
Broňa Růčka

Poděkování
Děkuji mnohokrát za nalezení
a odevzdání peněženky s ﬁnančním obnosem panu Ing. Františku Kočendovi
– zastupiteli města Fryštáku.
Jsem rád, že takový člověk žije ve
Fryštáku a zastupuje zájmy nás – občanů.
Velmi děkuje
František Černý, Fryšták

UPOZORNĚNÍ
Opět vyzýváme všechny zájemce o
aktuální informace z radnice, aby se
zaregistrovali k odběru těchto zpráv na
webových stránkách www.frystak.cz.
Po zaregistrování tak budete automaticky přijímat všechny důležité informace (mj. i zprávy o přerušení dodávek elektrické energie v našem městě)
do vašich e-mailových schránek.
Pozn.: Za informace o přerušení dodávek el. energie neodpovídá město
Fryšták, ale dodavatel, kterým je ﬁrma
E.ON Česká republika, s.r.o., Reklamace
můžete směřovat i na telefonickou linku
840 111 333, případně e-mail info@
eon.cz.

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

MATEŘS K Á

Š KO L A

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

F RYŠTÁK

w w w.msfr ystak.cz • tel. 577 911 157

Drakiáda
V úterý 18. září 2012 jsme uspořádali další ročník tradiční podzimní
„Drakiády“.
Počasí nám velmi přálo a tak nebyla nouze o účastníky. Na Skalce se
shromáždilo přes 70 dětí s různými kupovanými, či doma vyrobenými draky.
Přesto, že se některým nepodařilo draka dostat na oblohu, náladu to nikomu
nepokazilo. V závěru porota vyhodnotila
nejdéle létající draky, ocenila ty, kteří
si doma dali tu práci a vyrobili si draka

vlastního, ale také nevynechala ocenění nejvytrvalejšího rodiče. Nakonec, jak
už u nás bývá zvykem, dostaly všechny
děti sladkou odměnu za velkou snahu
a trpělivost.
Poděkování posílám především porotě, která neměla lehký úkol v rozhodování a také všem účastníkům za jejich
podporu.
za O.s.Věneček Z.V.
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POZVÁNKA
Zveme všechny rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se uskuteční ve čtvrtek dne
4. října 2012 od 16 hodin v Mateřské škole Fryšták, Komenského 344
u příležitosti obnovení provozu v nově
zrekonstruované budově.
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2012
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F RYŠTÁK
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Naše školní zahrada
Člověk je od nepaměti spjat s přírodou, protože v ní vidí životadárnou sílu. Výpěstky byly pro něj zdrojem potravy. Lidé se chovali k přírodě s posvátnou úctou,
a to v nich zůstává nebo mělo by být zakořeněno.
I naši žáci ZŠF se snaží pěstovat
některé rostliny na školním pozemečku u školy. Jistě jste si všimli, že část
zahrady je věnována moderní výsadbě
ovocných vřeten. První plody otrhali začátkem září zástupci jednotlivých tříd,
rozpočítali, rozdělili ovoce mezi děti.
Úrody bylo více jak 60 kg.
Druhá část zahrady byla po dlouhé
době prohnojená, poorána,povláčena.

Po rozdělení na záhony jsme vypěstovali 13kg cibule (a dali ji k dispozici do
školní jídelny). Česnek se nám letos nevydařil. Jednak jsme ho pozdě zasadili,
jednak ho někteří prázdninoví brigádníci
vypleli současně s trávou.
(Je mi docela líto, že některé děti
neznají z domova, jak vypadá ta či ona
zelenina, dokonce nepoznali ani dýni
a vytrhali ji s plevelem).

Velmi úspěšní jsme byli v pěstování rajčat. Podařilo se nám k dnešnímu
dni sklidit, otrhat, rozdat a dát do školní jídelny téměř 90 kg kvalitních plodů.
Pokud další dozrají, bude to zase nejméně tolik.
Zbytek zahrady je sice „zarostlý“,
ale jsou zde medonosné květiny, pivoně, kosatce aj. Je nám prozatím líto je
zlikvidovat.
Až se děti naučí opravdu s chutí
pracovat na školní zahradě (mimochodem dostanou se tam jen některé třídy
jednou za 14 dní na 2 hodiny, a to někdy prší, jindy je takové sucho, že lze
všechno jen „zatrhnout,“ ale ani plevel
nevykopat), pak bude naše radost poněkud větší.
SK

Zdravá strava na Farmářských trzích
Nejen farmáři vystavovali a prodávali své zboží ve Fryštáku na náměstí.
Přidala se k nim i děvčata ze 7. tř.
ZŠ Fryšták. Proč? Mají v učebních osnovách předmět Pracovní činnosti (tedy
v 6. tř. práci na pozemku, v 7. tř. vaření).
Ale jak „vařit“, když ve školní cvičné kuchyňce máme hosty? Mateřskou školu.
Pro dívky sedmých tříd lehká pomoc.
Budou vyrábět něco, co nepotřebuje
velké a složité kuchyňské zařízení.
Každá dostala několik tištěných návodů o zdravé stravě, či radu vyhledat si přiklady receptů na
internetu. A protože se dívky musí naučit i tzv. domácí hospodaření, vypracovala si každá ﬁnanční rozpočet. Spočítala
náklady, spočítala, kolik stojí jeden výrobek, přidala něco
málo za práci a s cenovkou mohla svůj „výrobek“ prodávat ve
vestibulu naší školy.
Kolem obvodu vestibulu byly lavice pokryté ubrusy a na
nich úhledně vystavené výrobky. 36 druhů! Jeden hezčí než
druhý! Už jen ten pohled a vůně vyprovokovaly každému návštěvníkovi laskominy a apetit. Koupil, ochutnal, pochválil

nejen krásný vzhled výrobků, ale i vynikající chuť. Pochválil děvčata za výborný
nápad, ocenil jejich šikovnost a už jim
radil, co by chtěl vidět na „pultě“ příště.
Některé dívky měly „ prodáno“ za
hodinku. Sbalila svůj obchůdek a doma
si spočítala, zda vydělala, či prodělala.
Byla to jejich první zkušenost. Jejich
první „výdělek“ za vlastnoručně vyrobený produkt.
Myslím, že mohu dívkám srdečně
poděkovat i za vás, vážení návštěvníci, kteří jste se při odchodu z výstavní a prodejní místnosti, vyjadřovali velmi pochvalně. Oceňovali jste vtipný a užitečný projekt výuky pro praxi,
oceňovali šikovnost děvčat.
Děkuji i rodičům, kteří se nebáli podpořit svá děvčata.
Osobně se do projektu zapojili, pomohli nachystat „výstavní
místnost“, poradili, přivezli, odvezli materiály. Přesně tak si
představuji spolupráci – škola versus rodiče! Díky! Věřím, že
děvčata časem získají další užitečné zkušenosti a brzy vás
překvapí svou samostatností a „obrychtovaností“.
SK
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HRÁDEK
Vítáme podzim...
Tak nám ubylo sluníčka a tak trochu
se nám po něm stýská. Přesto všechno
jsme i v září měli spoustu aktivit a navštívili jsme se zbytkem slunečních paprsků v zádech ještě spoustu povedených akcí. V sobotu 8. 9. to byl beneﬁční
koncert v Otrokovicích na Štěrkovišti.
Přijali jsme pozvání Naděje a skutečně
jsme nelitovali. Původně jsme se chtěli
zdržet jen dvě hodinky a ve ﬁnále z toho
bylo celých šest dlouhých hodin. Počasí
nám přálo, koupili jsme si občerstvení
a koncerty jako např. našich známých
Los Perdidos jsme si taky užívali. Hned
za dva dny nás čekal výlet do historie,
kterého se každoročně účastníme na
hradě Buchlově. I letos jsme zdolali
všichni úspěšně tu největší překážku
a to strmé schody, které vyšlapeme
s vyplazeným jazykem – to doslova a do
písmene. Opět jsme obdivovali středověkou scénku a „prošmejdili“ černou

Září je samozřejmě v povědomí
všech měsícem, který signalizuje, že je
tu nový školní rok a to platí i pro naše
klienty. Do školy nastoupila naše rehabilitační třída SPC Lazy, která i letos
pokračuje v základní škole ve Fryštáku.
Současně vyrazili vstříc studiím tři klienti, kteří jezdí do Zlína, jedna klientka

kuchyni. Je to jedna z akcí, která přesto, že se opakuje každým rokem, nic jí
to neubírá na kvalitě a my jsme rádi, že
můžeme být u toho. S tím máme spojenou ještě jednu mimořádně příjemnou
tradici a to pravidelnou zastávku v Holešově v cukrárně na náměstí, kde si
dáme každý svoji oblíbenou zmrzlinu.
V druhé polovině září se ještě uskutečnily 19. 9. naše oblíbené sportovní
hry v Uherském Brodě. Je to příležitost,
jak se blýsknout před soupeři, a navíc
si protáhnout tělo a vyšťourat z útrob
„zdravého ducha“. Bylo to asi naše nejkratší působení na „sportovkách“, neboť počasí se zhoršilo natolik, že nebylo možné pokračovat v soutěžení…
do praktické školy a dva na učební obory – pečovatelství a stravovací služby.
Za podpory všech zaměstnanců jim budeme přát ty nejlepší studijní výsledky.
Rádi bychom se pochlubili, že se
nám podařilo získat projekt z MPSV
jako přípravu k transformaci našeho zařízení. Je to dvouletá záležitost, během
níž se za pomocí odborníků, veřejnosti,
aktivních zaměstnanců i klientů samotných pokusíme přijít více na kobylku záhadnému pojmu – transformace.
Za domov Hrádek, naše zaměstnance i klienty přejeme všem školákům
úspěchy při sběru a prohlubování informací, ostatní veřejnosti a Fryštačanům
zvlášť pěkný podzim a dobrou orientaci
v připravovaných podzimních volbách…
-sš-
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ZPRÁV Y

Z

LUKOVEČ K A

Něco pěkného na stůl...
Dne 31. 8. uspořádala MS ČČK
ukázku, jak je možno vytvořit jednoduchou květinovou vazbu. Školit nás
přišla paní Dudová, která je v tomto
oboru velmi znalá.
Každá z nás si přinesla misku, vázičku nebo prostě nějakou nádobu, kterou chtěla zelení a květy naaranžovat.
Podmínka také byla přinést vše možné,
co na zahrádce roste. První nám paní
Dudová vysvětlila základy vazby. Pak
jsme vyfasovali kostičku ﬂorexu a začali jsme.
Člověk by nevěřil, kolik různých rostlinek ze zahrádky je možno použít do
vazby.
Všichni jsme si svoje výtvory odnesli domů a pěkných pár dní nám zdobily
stoly.
Hana Popelářová

Začínají se krátit dny a dvě třetiny
motokárové sezony jsou už za námi.
Již od prvních závodů podávali jezdci
z karting klubu Fryšták velmi pěkné
výkony.
Kluci reprezentovali Fryšták na Slovensku (Trebatice, Dun. Streda), v Čechách (Vysoké Mýto, Písek, Sosnová),
také v Rakousku (Bruck an der Leitha).
Zbyněk Sedlář už 2. rokem startuje ve
třídě FC veterán a Ondra Januška ve třídě FC junior.

MOTOKÁRY

Jezdci se účastní tří motokárových podniků (Moravský
pohár, KartingCup a OpenCup) s vodou chlazenými motory.
Pro zpestření sezóny letos vyrazili i na závody se vzduchem
chlazenými motory ČZ na motokárový okruh do Vysokého
Mýta.
Téměř z každého závodu vozí kluci věnce a poháry
a nemalý podíl na tom taky mají mechanici a jejich "zlaté
ručičky".
Velký dík patří městu Fryšták, JANUŠKA KOMPRESORY, NÁŘADÍ HANÁK, OBAL PRINT.
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Když kráčíte, zůstaňte nohama na zemi, ale srdcem v nebi.
Don Bosco

V sobotu 14.září byly v naší kapličce hody – svátek Povýšení sv. kříže.
Společnou mši svatou měl pan ředitel. Ústav navštívil klerik František Hudeček. Večer byl dp. Horniak zpovídat
poutníky ve Štípě.
V neděli náš ústav společně s fryštackým procesím se účastnil pouti do
Štípy. Bylo to místo naší obvyklé pouti
8. září. Šli jsme poprositi Sedmibolestnou, aby nám požehnala na cestu do
nového školního roku. Vypravili jsme se
s naší hudbou půl deváté. Kázání měl
náš dp. František Lepařík, na to následovala slavná mše svatá sloužená dp.
farářem P. Kubínem. Asistovali při ní
naši kněží.
V pondělí nás navštívil náš spolubratr klerik Rochla se svým přítelem Boh.
Plískou, soudním úředníkem. Ve dnech
18. – 20. září se konalo v ústavě triduum obvyklé na začátku školního roku
a zároveň cvičení šťastné smrti. Kazatelem a mimořádným zpovědníkem byl
tentokrát dp. Josef Staša z Moravské
Ostravy.
24. září odjel pan ředitel do Moravské Ostravy, aby se zúčastnil uvedení
nového inspektora do služby P. Ignáce
Stuchlého. Tento den byl významným
pro salesiánské dílo. Tímto byla u nás
zřízena samostatná inspektorie. Tento
obřad provedl jihoslovanský inspektor
P. František Walland, náš dosavadní
vizitátor, jenž po 6 let řídil salesiánské
dílo v naši vlasti. Nastolení nového inspektora se zúčastnili všichni ředitelé
z republiky.
Ráno 26. září odjeli do Itálie bohoslovec Oldřich Med a klerik Jan Med na
misie do Indie. Téhož dne přijel boho-

P. Stuchlá přijímá sliby, Hodoňovice

Kronika ústavu (4.)
školní rok 1935–36
slovec Karásek z Lublaně, aby za dva
dny na to odjel do Moravské Ostravy.
Odpoledne se vrátil pan ředitel.
V sobotu 28. září je národní svátek
a jmeniny pana ředitele. Slavnostně
budeme jeho svátek oslavovati později. V předvečer k nám přijel náš drahý
inspektor P. Ignác Stuchlý. Přivítali jsme
ho na chodbě naší říznou kapelou, proslovem pana ředitele, jednoho z chovanců a veselou básní primána. Následující den odjela naše kapela s panem
inspektorem do Kroměříže, aby oslavila
80. výročí trvání arcibiskupského semináře. Téhož dne večer se s námi rozloučil spolubratr pan Josef Holík, aby
odcestoval do Říma jako průvodce katakomb sv. Kalista.
30. září odjíždějí na vojnu (5 měsíců) dp. František Lepařík do Brna a dp.
Antonín Dvořák do Bratislavy. Zanechávají citelnou mezeru. Na místo školního
rádce nastupuje P. Horniak, místo vůdce oratoře zůstává neobsazeno. Zpovědníkem hochů delegován P. Hruška.
Oratoř se příčinou dětských nakažlivých
nemocí uzavírá.
2. října začínají fungovat obě dvě
družiny Nejsvětější Svátosti a sv. Aloise. Předsedou byl zvolen P. Vrtaník, zástupcem v družině N.Svátosti asistent
Jurečka, sv. Aloise pan Bartušek. Přijímají se na zkoušku aspiranti.
4. října, na první pátek v měsíci, byla
podle tradičních zvyků mše sv. na faře.
V neděli, na slavnost růžencové Panny
Marie, se ústav podílel na dopoledním

průvodu městem. Oratoř se otevírá jen
v neděli a opět se zavádí loutkové hry.
23. října přijel msgre. Štancl a dvanáct noviců na obláčku, jenž na počest
100 leté vzpomínky obláčky Dona Boska budou oblékat novicové ve všech
salesiánských domech. Následující den
se sjeli rodiče v hojném počtu. Ráno
o 9 hodině byla slavná mše sv. s msgre
Štanclem. Dojmy nevypopsatelné. Posléze v divadelním sále rodinný oběd.
Odpoledne slavnosti akademie za účasti fryštacké populace. V sobotu odjíždí
naše kapela s panem ředitelem Mrtvým
do Kroměříže na pohřeb ex-ředitele semináře Dr. Halíka.
28. října jsme se zúčastnili příležitostného kázání (P. Vrtaník) a oslavné
mše sv. na faře. Promluva u pomníku
padlých byla odložena pro nepříznivé
deštivé počasí.
1. listopadu ústav participuje na
společném průvodu na hřbitov. Slavnostní dušičkové kázání pronesl P. Horniak. 7. listopadu jsme instalovali lustry
v kapličce, skvostný to dárek pana Fischera řezníka.
8. listopadu byla první oﬁciální
návštěva nového inspektora P. Ignáce Stuchlého. Zdrží se až do neděle.
Přijímá návštěvy spolubratří a nahlíží
do registrů. V neděli se hraje dvakrát
představení „Chci být vaším osobním
služebníkem“. Přehojná návštěva. Dopoledne je v ústavu schůze katolických
učitelů.
24. listopadu se hraje v oratoři loutkové divadlo. P. Lepařík přijíždí z Brna
na propustku, vlastně jen na černo, jako
aspirant. Pan ředitel odjel s hudbou do
Prusinovic na slavnost sv. Kateřiny.

Brigáda bohoslovců, Dl. Louka u Oseka

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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Příměstský tábor DIS-klubu
Letošní prázdniny rodičům a jejich dětem DIS-klub nabídl celkem 13 dnů příměstského tábora. Putování se účastnilo 40 dětí z Fryštáku a okolí, Zlína a dokonce
i z Liptálu. Program byl nastaven na poznávání okolí, hezké vztahy a obyčejné zážitky v přírodě. Počasí nám přálo i ke koupání. Rád bych tímto poděkoval též ochotným
pomocníkům, kteří se k nám přidali (některé dny totiž přišlo skoro 30 dětí). Díky
Zdeničko, Křupko, Sáro, Nikol, Ireno, Marie, Honzi, Jiří, Ladiku i Martine.
A tady je pár reﬂexí rodičů:
…s táborem jen a jen veliká spokojenost. Pokud mohu mluvit za sebe a své
kluky, oceňujeme především neotřelé
a jednoduše krásné nápady, které My,
unavení rodiče, nemůžeme dětem dát...
pochod potokem, táborák v potoce, to
je akce hodná pro skutečné supermany.
Rozhodně si vážíme také ﬁnanční nenáročnosti, což při platbě 20 Kč za luxusní
jídlo, které jsi s dětmi uvařil - je věc velmi nevídaná..
…Ondra byl z tábora nadšený a příští rok by chtěl jít opět. Každý den líčil
zážitky, měl jich plno, tak by to mělo na
táborech správně být. Mně se líbilo, že
poznají i okolí Fryštáku a ani jim nevadila pěší chůze. Děkuji Vám, že měl Ondra

14 dní zážitků a že měl posledních 14
dní fajn prázdniny.
…čím se vraceli špinavější, tím byli
šťastnější. Rozhodně příští rok by si
naši kluci rádi zopakovali takto strávené prázdniny.
…mé děti se zúčastnily jen dvou dní
a musím Vám vyřídit, že se jim program
moc líbil a byly spokojené. Děkuji za
„opatrování“ dětí i starost, jakou máte o
přípravu programu a dalších organizačních věcí. Přeji, ať se Vám i nadále daří
ve Vašem úsilí dělat něco pro druhé...
…ptala jsem se Jakuba, jestli by
chtěl pro příště něco změnit, hluboce
se zamyslel a řekl, že se mu nelíbili
mravenci při přespání na Výlantech, což

ovšem nemůžete ovlivnit. Jinak byl se
vším spokojený a těší se na další setkání.
…jsem si vědoma, že jsem mohla
kluky omlouvat více dopředu. Jsem moc
ráda, že sis posteskl nad omlouváním
dětí, protože já jsem si tím mnoho uvědomila a přehodnotila! Na tábor se klukům nikdy nechtělo vstávat, proto byli
ráno rozmrzelí, ale při návratu domů
hýřili dobrou náladou. Čišela z nich spokojenost, pohoda a velká fyzická únava.
S úsměvem vyprávěli zážitky z koupání
a her. Prožili si jiný přístup mezi dětmi
a tebou vedoucím. Podle velké spokojenosti, až blaženosti kluků, soudím, že
na táboře nebyla klasická rivalita, povinnost, posměch. Všechno bylo v rámci
respektování, možností, nálady,.. Jsem
ráda, že kluci mohli poznat i jiné společenské chování než je doma či ve škole. Takové volnější a zároveň s hlubším
prožitím. Za to Ti, Jirko, a tvým pomocníkům velmi děkuji.
A já se už těším na příští rok…
Za DIS-klub Jiří Sadila

Informace z knihovny: Vyzkoušejte si u nás čtečku e-knih
Rádi čtete, ale nebaví vás všude
s sebou tahat těžké knížky? V tom případě vsaďte na elektronické čtečky
e-knih. Díky nim můžete mít doslova
tisíce knih u sebe – mít svoji vlastní
knihovnu. A navíc vám zabere minimum
místa.
Nyní máte možnost si u nás v Městské knihovně Fryšták osobně vyzkoušet novinku na trhu – čtečku e-knih
eReading.cz. A pokud vás zaujme, můžete si ji dokonce půjčit domů a číst si
tak kdekoli a kdykoli vás napadne.
Čtečka eReading.cz vám nabízí
možnost číst si nejen knížky, ale také
aktuální vybraná periodika, podle vaší
nálady.
Připravujeme pro Vás přednášku
o moderních elektronických čtečkách,
kde se dozvíte, jaké výhody vám elektronická čtečka e-knih eReading.cz nabízí a jaké jsou trendy v této oblasti.
Čtečka eReading.cz
Novinkou na trhu je čtečka eReading.cz Second edition. Proti prvnímu
modelu je tento až 3x rychlejší díky výkonnějšímu procesoru. Na jedno nabití
umožní přečíst až 8 000 stránek textu
a podle typu použití může bez nabíjení
fungovat až jeden měsíc. Čtečka eReading.cz Second edition je provázána
s portálem eReading.cz, ze kterého si
čtenáři mohou nechat zasílat všechen

zakoupit také stylové pouzdro ve 4 barevných provedení – v červené, zelené,
smetanové či fuchsiové barvě.

obsah automaticky a bezdrátově. Majitel čtečky eReading.cz již tedy nemusí
čelit potížím s nekompatibilitou či propojováním s PC. K nové čtečce eReading.cz Second edition si může čtenář

Přednáška Bohuslava Komína ze
společnosti HP Tronic Zlín spojená
s prezentací nové čtečky eReading.cz
se uskuteční v Městské knihovně ve
Fryštáku v úterý 23. října od 17 hodin.
Těšíme na všechny zájemce, kteří si
chtějí vyzkoušet tuto novinku v oblasti
elektronických knih.
V rámci spolupráce městské knihovny a Základní školy ve Fryštáku jsme připravili tuto přednášku také pro žáky II.
stupně, která se uskuteční ve středu
24. října dopoledne v jídelně základní
školy. Také žáci fryštácké školy tak budou mít možnost seznámit se s touto
technologickou novinkou.
-pn-
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placená inzerce

Vážení spoluobčané!
Ve dnech 12. a 13. října se uskuteční volby do Senátu a zastupitelstev ČR.
Jmenuji se Ladislav Fryš a bydlím ve Fryštáku. Kandiduji do Zastupitelstva Zlínského kraje za stranu
Suverenita-Blok Jany Bobošíkové.
Moji práci v Zastupitelství Zlínského kraje vidím v těchto oblastech.
olicii ČR vytváří pod
Dnešní bezpečnostní situace v Policii
podmínky pro kriminalizaci společnosti tím, že snížení počtu
policistů a rušením některých jejich pracovišť v obcích i ve
Zlínském kraji dostává reálnou podobu. Zabraňme tomu společně! Chci se podílet i na vytváření aktivní činnosti pro děti
a mládež, protože drogy nejsou řešením. Svou práci vidím
i v sociálně-právní ochraně dětí, kdy včasnou prevencí v rodinách můžeme zabránit domácímu násilí. Nás občany určitě
trápí dopravní obslužnost zejména v době pracovního klidu

a ve svátky. Problémem měst a obcí je nedostatek mateřských škol.
Zajímá mne i dokončení rychlostní komunikace, která uleví
Fryštáku, ale i ostatním obcím od dopravní náročnosti, zejména nákladní dopravy. Účastí ve volbách máme možnost ovlivnit, jak bude vypadat obec, kraj, země. Všichni se zamysleme
a zapojme se aktivně do veřejného života.
Vyzývám mladé lidi, zúčastněte se voleb, jedná se především o vaší budoucnost, jak budete spokojeně žít. Máte
možnost volit strany a jednou z nich je i strana SuverenitaBlok Jany Bobošíkové, která nezavlekla tuto zemi do dluhů,
korupce a obohacování na úkor nás občanů.
Závěrem chci poděkovat starostovi Fryštáku Mgr. Lubomíru Doleželovi za krásné přijetí předsedkyně a kandidátky
na prezidenta Jany Bobošíkové strany Suverenita blok Jany
Bobošíkové v našem městě a Vám občanům poděkovat za
účast.
Ladislav Fryš, nezávislý kandidát do krajského zastupitelství Zlínského kraje za stranu Suverenita blok Jany Bobošíkové.
Děkuji Vám za každý hlas.

Podpoříme vznik nových pracovních míst!
Podpoříme příchod dalších investorů do průmyslových
zón v kraji.
Evropské peníze chceme využít především pro vznik
nových pracovních míst a rozvoj podnikání.
Odmítáme další privatizaci ve zdravotnictví!
Krajské nemocnice musí zůstat v krajských rukou.
Zaměříme se na stabilizaci hospodaření nemocnic.
Snížíme životní náklady občanů!
Snížíme náklady domácností na topení podporou
výměny starých kotlů za nové.
Budeme dále rozvíjet projekt rodinných pasů, který přináší
konkrétní ﬁnanční úlevy pro rodiny s dětmi
a nově zavedeme senior pasy pro podporu seniorů.
Chceme kvalitní a dostupné vzdělání!
Zasadíme se o zachování základních škol v malých obcích.
Budeme podporovat řemesla a učební obory,
o které je zájem na trhu práce.
Podpoříme rozvoj venkova a zemědělství!
Budeme podporovat místní producenty
a propagovat regionální produkty.
Podpoříme specializované výroby – včelařství, vinařství,
ovocnářství, drobné chovatelství a zahrádkářství.
Chceme bezpečný Zlínský kraj!
Budeme podporovat obce, jednotky dobrovolných hasičů,
okresní sdružení hasičů, obnovu a rozvoj hasičské techniky.
Budeme rozvíjet krajskou zdravotní záchrannou službu.
placená inzerce
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Odpolední program zahájila svým
příjemným vystoupením cimbálová muzika Juráš, která si v několika hudebních blocích okamžitě získala pozornost
a přízeň všech posluchačů.
Připomínkou 75. výročí založení
skautu ve Fryštáku byla zajímavá výstava v přilehlých skautských klubovnách.
Všem skautům i jejich vedoucímu panu
Bedřichu Bělákovi (Klausovi) patří velký dík, za pomoc při organizaci pouti,
a mladším skautům i za přípravu řady
her pro nejmenší návštěvníky. Dalším
zpestřením odpoledne byla také výstava fotograﬁí pana Petra Procházky –
s přírodními motivy. Fotograﬁe na plátně vypadaly jako opravdové obrazy
a všem návštěvníkům se také moc
líbily. Ani tentokrát nechybělo bohaté občerstvení, skákací hrad pro děti
a další atrakce. O tom, že i letošní ročník „Staříčkovy pouti“ se opět vydařil,

Staříčkova pouť 2012
Stalo se už novodobou tradicí, že
třetí zářijovou neděli si ve Fryštáku
připomínáme příchod salesiánů do našeho města. Ten je spojen se „staříčkem“ P. Ignácem Stuchlým. Není divu,
že připomínka této události nese název
„Staříčkova pouť“ a letos se konala už
po šesté. Hned úvodem nutno dodat,
že i tentokrát se „Staříček“ postaral
o docela příjemné počasí a díky tomu
se mohla nedělní poutní mše konat venku před kostelem.
Hlavním celebrantem byl fryštácký
rodák P. Pavel Uhřík, který přijal pozvání otce Miroslava Dibelky. I to byl možná
jeden z důvodů, proč se prostor u busty
P. Ignáce zaplnil poutníky.
Ti tentokrát přišli nejenom z Fryštáku, ale i ze širokého okolí.

Promluvu otce Uhříka, při které vyzdvihl zejména úctu ke „Staříčkovi“
a jeho působení ve Fryštáku zakončil
zpěv písně Don Bosco. Po skončení
mše svaté pak následoval průvod na
hřbitov, kde se u „Staříčkova“ hrobu konala krátká modlitba.

není pochyb. Během nedělního odpoledne se na farním dvoře vystřídala
spousta dětí a jejich rodičů. (Sice jsme
to nepočítali, ale odhadem jich mohlo
být opět nejméně tři sta).
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci a také Zastupitelstvu města Fryštáku za záštitu
nad touto povedenou akcí. Velké poděkování vyslovujeme také sponzoru panu
Robertu Šteffkovi za bezplatné poskytnutí skákacího hradu (Děti si jej opravdu užily).
Pokud Vás mrzí, že jste letošní „Staříčkovu pouť“ promeškali, nevadí. Přijďte se za rok podívat na farní dvůr. Na
všechny Fryštačany se budou těšit organizátoři této rodinné akce.
-pn-
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Ozvěny z Malého světa
A tak proběhl XIII. ročník festivalu
Malý svět, v předposledním srpnovém
víkendu. Byl krásný, byl plný setkání
a kvalitní hudby. Přišli přátelé, přišli
příznivci a fanoušci kvalitní kultury, přišli sousedé a přišli rodiče i děti. Velmi
si vážíme podporujícího prostředí, bez
kterého by celý festival nemohl fungovat ba ani existovat. V letošním roce
byla výrazně posílena hudební složka
a jako novinku jsme zařadili autorské
čtení. Pro poprvé přijala naše pozvání
slečna Barbora Baronová a představila svůj ojedinělý knižní projekt Slečny.
Jsme velmi rádi, že letošní program
oslovil též řadu Fryštačanů, a že se
tak Malý svět stává vskutku tradiční
a otevřenou kulturní akcí. Pro příští
ročník chystáme řadu novinek a těšíme se, že příjemná rodinná atmosféra a kvalitní a pestrý kulturní program
vás opět naláká do svých sítí a budete mít chuť strávit víkend společně
s námi. Zapište si do diáře 23.–24. 8.
2013. Těšíme se na vás. Za občanské sdružení Z kola ven děkujeme za
ﬁnanční, materiální a vstřícnou podporu městu Fryšták, fryštácké farnosti,
panu faráři Miroslavu Dibelkovi, panu
Janu Košákovi a ﬁrmě Rudolf lešení.
Též za obětavou práci všem dobrovolníkům a fryštáckým skautům, kteří
věnovali svůj čas a pomohli nám vytvořit příjemné festivalové prostředí.
Zveme vás na malou ochutnávku
na www.malysvet.zde.cz. Pojďte se
podívat s námi.
Za o. s. Z kola ven
Hanka Šimková
Nahoře – Břetislav Jančík z kapely
Hudba Fryšták
Dole – Roman a Ika Kraicovi
jako slovenská kapela Romanika
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Tradiční táborák
Slunečné pondělní odpoledne 17. 9., dělalo krásnou pohodovou kulisu malému ohníčku na dvoře DISu. Členové Klubu důchodců si tu při známých melodiích
linoucích se z malého přehrávače, opékali špekáčky.
Už tradičně se takto po dvou volných prázdninových měsících zahajuje naše
činnost. Špekáčků i balených limonád bylo dost, kdo chtěl pivo, zakoupil si ho
v baru DISu. Byl to zajímavý pohled na nás seniory, jak jsme se kupili při té zájmové
činnosti kolem ohně. Za neustálého „kolování“ u ohně přibývalo šumu a smíchu,
takže ani tentokrát nedošlo na zpívání – vždyť už jsme se tak „dlouho“ nesešli
dohromady. Že tu vládla dobrá nálada, o tom svědčí i přiložené foto. Po celou dobu
se o ohýnek obětavě staral pan Černý. A nejen to - všechna ta polínka byla z jeho
vlastních zdrojů. Hlavnímu „ohnivákovi“ za to srdečně děkujeme.
Anna Bačůvková, foto Marie Jedličková

K L A S – Klub aktivního stáří / schůzka první
Díky tomu, že náš Klub důchodců už
má přes 70 registrovaných členů, rozhodli jsme se rozšířit naši činnost. A tak
se nás 12 seniorek sešlo 18. září v místnosti nové hasičské zbrojnice na prvním
Klasu. Krásné, nové prostory nás vítaly
žlutými ubrusy na stolech, modrou vázou se žlutým květem, modrými svíčkami. (I židle byly modré, krásně to ladilo).
Máme přece dnešní téma – domácí etiketa, domácí oslavy. Po krátkém přivítání a rozhodnutí, že se budeme oslovovat
křestními jmény, začala rozcvička myšlení. Potom už hlavní téma – jak se slavilo
dřív: např. poutě ve Štípě. Něco málo
z historie štípského poutního místa.
A jak a co se slaví dnes? Jak se stoluje?
A už skládáme ubrousky podle návodu
i podle předvádění Libušky. Jednoznačně ten Libuščin vyhrál – byl efektnější.
Bylo by to nadlouho popisovat celou
schůzku, kdo se chce dovědět víc, má
možnost přijít příště – tři až čtyři nové
zájemce rádi uvítáme. Na první schůzce
jsme se pobavili, zasmáli a snad i něco
nového se dověděli a poznali.
Už se těšíme na další Klas. Závěrem
chceme poděkovat městu Fryšták, že

nám bezplatně zapůjčuje krásné prostory v nové hasičské zbrojnici. Moc nám,
seniorům, tímto pomáháte.
Za Klas
Anna Bačůvková

POZVÁNKA
KLAS – Klub aktivního stáří (pod Klubem důchodců Fryšták).
Členové se budou scházet 1x za 14
dnů vždy od 16 do 18 hodin v prostorách konferenčního sálu v nové hasičské zbrojnici ve Fryštáku.
Připraven je bohatý program:
18. 9. Domácí etiketa
2. 10. Záliby, koníčky, sběratelství
16. 10. Česká republika
30. 10. Domácí mazlíčci
13. 11. Žij kulturou (hosté)
27. 11. Sociální služby ve stáří
11. 12. Dárek (host)
Jedná se o rozšíření činnosti Klubu
důchodců pro ty, kterým už to méně
chodí. Scházet se budeme v prostorách nové hasičské zbrojnice – je tam
výtah… Můžete se pobavit, něco nového se dozvědět a třeba si i vsedě zatancovat.
Anna Bačůvková
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ilustrační foto

POKOUSÁNÍ
KAZUISTIKA :

Loučení s prázdninami na Kvapilce
Dlouho připravované sousedské
posezení Havaj party se uskutečnilo v
sobotu 25. srpna 2012.
Celé této akci předcházela výroba
kostýmů, zdobení ulice, příprava soutěží pro V. dětskou olympiádu na Kvapilce, ale také pečení a vaření dobrot pro
společný bufetový stůl.

Sešly se neuvěřitelné modely, které
hýřily barvami, a někteří účastníci byli
doslova k nepoznání. Po absolvování
soutěží byly předány diplomy, následoval společný přípitek a fotografování.
Večerní posezení zpříjemnila a obohatila retroprojekce na plátně umístěném na domě Konečných z předchozích
ročníků dětských olympiád a různých
akcí našeho bohatého uličního života.
Věřte, že bylo na co dívat a na co vzpomínat.

Dva kamarádi (8 a 9 let) jdou ze
školy kolem domů a najednou z otevřené branky vyběhne pes, štěká, vrčí
a jednoho ze dvou kamarádů kousne
do lýtka. Vtom na něj zavolá páníček
a pes ihned přestane a běží k noze.
Co byste udělali v roli majitele?
Možnosti :
a) Zavolal bych RZS nebo bych jej
odvezl k lékaři.
b) Schoval se domů i se psem.
c) Očistil bych ránu.
d) Zkontroloval bych základní životní funkce.
e) Dal bych za vyučenou klukům,
proč tudy chodí, když ví, že máme
psa. Oni ho určitě provokovali.
f) Kontaktoval bych jeho rodiče
(zákonné zástupce).
Správné řešení : a; c; d; f;
PRVNÍ POMOC:
Postiženého posadíme nebo položíme. Ránu obnažíme a důkladně
prohlédneme. Očistíme okolí rány
dezinfekčním prostředkem. Ránu vypláchneme borovou vodou a přiložíme
obvaz (nejlépe aseptický). Zkontrolujeme fyziologické funkce. Vyžádáme
si od majitele zvířete očkovací průkaz
a potvrzení o zdravotní prohlídce zvířete.
RZS zajistíme v případě rozsáhlého poranění, krevních ztrát, případně
šoku z pokousání.
Pokud nemá poraněný rozsáhlé
poranění, velké krevní ztráty nebo
šok zajistíme ošetření u lékaře.
Deﬁnitivní ošetření provede lékař v nemocnici, zde předáme lékaři
očkovací průkaz zvířete a potvrzení
o zdravotní prohlídce zvířete.
Zdroj : www.ordinace.cz, uč. První
pomoci – M. Beránková, A. Fleková,
B. Holzhauserová – Informatorium

Děkujeme všem organizátorům a účastníkům za příjemně strávené odpoledne i večer.

Nikola Dorazínová
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Klub maminek

– ZÁŘÍ

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.

Kreativní odpoledne pro tvořivé duše
v Klubu maminek Fryšták
5. 10. 2012 od 15 hod. – ŠITÍ PANENEK
Lektorka: Hanka Svačinová
Potřeby: šicí stroj, šicí potřeby, látku tělové barvy a vzorovanou na šatičky, vlnu
na vlásky, výplň (duté vlákno),
kurzovné: 100 Kč
12. 10. 2012 od 16 hod. – PLETENÍ Z PEDIGU
Lektorka: Magda Plšková

kurzovné: 50 Kč

NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME: Výrobu dřevěné hry pro nejmenší „Krmení zvířátek“, dekorace k vánočnímu času, šití.
REZERVACE není nutná, ale vítaná na vlastovky@email.cz.

Pro inspiraci přinášíme fotograﬁi výrobků, které si máte
šanci sami vyrobit v rámci našeho pátečního tvořivého odpoledne. Že nejste dostatečně
šikovní? Přijďte a vyzkoušejte
své skryté dovednosti.
Těšíme se na Vás!

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

PROGRAM:
Pravidelné úterky od 9:30–11 hodin
POZOR změna začátku provozní doby
– od 9.30!
2. 10. Za příznivého počasí se sejdeme
na hřišti za sokolovnou.
9. 10. Procházka Fryštákem s poutavým vyprávěním kronikáře PhDr. Česlava Zapletala.
Sejdeme se před knihovnou. Za deště
či vichru budeme v klubu.
16. 10. Drátkování s Markétou Čepickou. Přineste si vlastní předmět k odrátkování (karafa, lahev, hrnek, kamínek,…), kleštičky a tenkou rukavici.
23. 10. Dýňové mlsání. Recepty, ochutnávka přinesených pochutin a lahodné
dýňové polévky (vlastní miska a lžíce),
tvoření.
30. 10. Dušičky / Halloween – povídání o tradicích a dlabání dýní. S sebou
vlastní dýni, nůž, lžíci a fantazii.
A ještě...

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
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
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.

POZVÁNKA DO KLUBU na úterý 30.
10., kde se od 16:00 do 18:00 hod.
uskuteční dušičko-halloweenský výukový program pro děti prvního stupně
ZŠ. Povídání o tradicích, hry, tvoření...
Více informací na mi.nu@centrum.
cz. Děti je nutno předem přihlásit, počet míst je omezen.

PODĚKOVÁNÍ
Velký dík patří všem maminkám,
které aktivně podpořily náš klub pečením buchet a jejich prodejem na
posledních farmářských trzích!

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.
Sbírka se uskuteční:

26. – 27. 10. 2012, 8.00 – 16.00 hodin, Sběrný dvůr TS Fryšták
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace podá Městský úřad Fryšták tel.
577 911 048 nebo Diakonie Broumov: tel.: 224 316 800, 224 317 203
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V sobotu 1. září 2012 proběhla na
sokolovně ve Fryštáku pěkná sportovní
a společenská akce – 40 let od založení volejbalového oddílu v našem městě.
Byli pozváni bývalí i současní členové
i hráči. Téměř 60 osob přišlo či přijelo zavzpomínat do Fryštáku. Zakládající člen a hlavní iniciátor Mgr. Bohumír
Urbánek ve svém zahajovacím projevu
v krátkosti připomněl čtyřicetiletou
historii, sportovní úspěchy, brigádnickou dobrovolnou činnost volejbalistů
i společenské akce a také naději, že ve
Fryštáku rostou další budoucí vynikající
hráči. Vždyť právě ty nejmenší – předškoláky a žáčky mladšího školního věku
každé pondělí na sokolovně trénuje
a připravuje právě B. Urbánek.

40 let od založení volejbalového oddílu ve Fryštáku
Poté jednatel TJ Fryšták Bronislav
Konečný vyzvedl a ocenil práci a zásluhy některých členů a předal krásné
pamětní listy Bohumíru Urbánkovi, Jiřímu Dofkovi, Zdeňku Poledňákovi, Josefu Rafajovi, Lubomíru Ševelovi a Pavlu
Hrabíkovi. Předseda TJ Fryšták P. Hrabík zase poděkoval za práci pro fryštácký sport Bronislavu Konečnému a také
jemu předal pamětní list.
Zajímavé a bohaté odpoledne probíhalo v družné atmosféře a s výborným
občerstvením. Příjemným zpestřením
byla skvělá tombola. Došlo také na
sport a hrál se samozřejmě volejbal…
Pamětníci vzpomínali a mladí se seznamovali s činností odbíjenkářů také
prostřednictvím promítání fotograﬁí

a videa, které s precizností sobě vlastní
nachystal Pepík Rafaja.
Přátelská veselá nálada vydržela do
pozdních nočních hodin. Myslím, že se
zase podařila jedna z mnoha volejbalových akcí, což dokládají i přiložené fotograﬁe.
A ještě závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli do bohaté
a krásné tomboly – jmenovitě panu Josefu Filákovi z Horního Lidče, panu Karlu Pilčíkovi – ﬁrmě Masna Krásno a Idema Zlín, Ing. Stanislavu Velikovskému,
Broňovi Konečnému, rodině Rafajové,
rodině Urbánkové a také Městu Fryšták
za zhotovení krásných pamětních listů.
Za volejbalový oddíl
Dana Konečná
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FRYŠTÁCKÝM SJEZDAŘŮM SE DAŘÍ

V měsíci ŘÍJNU 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Anna Bačůvková
Marta Dlouhá
Ludmila Jarcovjáková
Antonín Láník
Věra Nedbalová
Jaroslav Odstrčil
Marie Sedlaříková
Vlasta Šebíková
František Škamrala
Augustin Uhlíř
Bohumír Urbánek

Blahopřejeme!
ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství slaví manželé
Ladislav a Dagmar REKTOŘÍKOVI
a manželé
Bohumil a Ivánka HAVLÍKOVI.
Oběma manželským párům a všem
oslavencům přejeme mnoho rodinné
pohody, štěstí a hodně zdraví do dalších let.

BLAHOPŘÁNÍ
K výročí zlaté svatby manželům
Aloisovi a Bohumile Plišťákovým
mnoho štěstí a zdraví, vzájemné tolerance a lásky do dalších společných
let přejí děti
Ilona, Robert a Alois s rodinami.
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Čtrnáctiletý Daniel Kroupa ze Speedbike teamu
Fryšták se stal celkovým vítězem Slovenského poháru v downhillu 2012 v kategorii Žáci.
Rozhodl o tom v infarktovém závěru na posledním závodě ve známém středisku Donovaly. Dan
Kroupa sváděl celou sezónu vyrovnané souboje
zejména s Filipem Zemanem ze slovenské formace
Novatec CTM racing, který vyhrál závody na Malinu
Brdu a Kubínské Holi, zatímco Kroupa kraloval na
Malé Lučivné a Mráznici. Jediný závod ve Vysokých
Tatrách v Bachledové Dolině ovládl třetí v celkovém
pořadí Adam Rojček.
Semiﬁnálová jízda je hodnocena za poloviční
body proti ﬁnálové, která určuje pořadí závodu. Propočty hovořily jasně. Fryštáckému bikerovi stačilo
2x druhé místo v obou jízdách, protože měl v průběžné klasiﬁkaci 9 bodů k dobru. Na velmi rychlé trati,
kde došlo bohužel i k několika vážným zraněním při
sobotních trénincích, zajel v semiﬁnálové jízdě čtvrtý
čas a náskok se smrskl na pouhé 2 body. Zeman ji
totiž vyhrál. Bylo jasné, že pořadí ﬁnálové jízdy rozhodne i o celkovém pořadí poháru. Kroupa vsadil
vše na jednu kartu, jízda mu náramně vyšla a svůj
semiﬁnálový čas ještě o 7s zlepšil. O vteřinu přitom
porazil svého celoročního soupeře
a vyhrál tak nejen ﬁnálový závod v Donovalech, ale i celý Slovenský
pohár ve sjezdu v kategorii žáci.
Dan Kroupa: „Jsem strašně šťastný, že to vyšlo. Upřímně, po
první jízdě jsem v to moc nevěřil, protože jsem neměl žádný pád,
ani jsem neudělal větší chybu a přesto jsem byl až čtvrtý. Trať byla
hodně rychlá s velkým množstvím prachu a nevěděl jsem, kde ještě
něco vymyslet. Ve ﬁnále jsem vsadil vše na jednu kartu, jízda mi
vyšla a v cíli jsem měl velkou radost, že je to doma!“
Kroupa je přitom i čerstvým vicemistrem ČR v downhillu z mistrovství republiky, které se jelo před dvěma týdny v Koutech nad
Desnou. Tam se dařilo i jeho týmovému kolegovi Martinu Kolajíkovi,
který jako nejúspěšnější zlínský biker obsadil v prestižní kategorii
Elite páté místo.
Zdeněk Bělák st., foto J. Laštůvka
FRYŠTÁCKÉ LISTY 10/2012

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219
Za kompletní autovrak

ZE ŽIVOTA FARMÁŘSKÝCH TRHŮ

vyplatíme 500 Kč

Rádi bychom poděkovali všem, kteří svou přítomností podpořili letošní Den
splněných přání. Živá hudba, živá zvířata, dražba koňského hnoje, moštování,
slavnostní otevření cyklostezky, žonglování, jednokolky a chození po laně, sbírání
přáníček do demižonu a závěrečné sázení trnky ke škole. Spousta lidských setkání, dobré občerstvení, milá spolupráce. Díky všem za pomoc a ochotu přiložit
ruku k dílu. Ukázalo se, že se k nám přidávají velmi šikovní a schopní náctiletí
pomocníci.
Ještě zmínka o dvou vý(pro)herních automatech, které na Dnu splněných přání
sloužily jakožto upozornění na regulaci hazardu. Tragikomické vidět rodiče držící
své malé ratolesti v náručí, aby dosáhli na ty cuplíky...
Snad se Fryštáku zalíbí i pravidelné malé trhy každý pátek přímo na náměstí.
Těšit se můžeme na obměňující se sortiment a prodejce.
Za Fair Play Fryšták Jiří Sadila

Ing. Bc. Michaela VODÁKOVÁ

11 % p.a.
Délka vkladu 6/12 měsíců,
výpovědní lhůta 1 měsíc bez sankcí.
Výplata úroků měsíčně nebo při ukončení smlouvy.
Nejvyšší právní ochrana. Počet vkladů je omezený.
INFORMACE:

tel. 577 434 429 nebo 602 258 416

■
■
■
■
■
■

placená inzerce

Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:

placená inzerce

ZÚROČÍME VÁŠ VKLAD

POZVÁNKA
Hledáme vážné zájemce o ochotnické divadlo ve Fryštáku.
Vzniknout by mělo pod vedením
Mgr. Art. Alexandry Nečesané. Kdo má
zájem a chtěl by se stát ochotnickým
hercem tohoto amatérského spolku, ať
se přihlásí na tel. 736 257 652.

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

placená inzerce

Pokud se chcete zbavit jakékoliv věci a získat peníze a nemáte čas řešit
jak a kde, zařídím vše za Vás. A budete příjemně překvapeni,
co vše se dá prodat a získat tak nečekaný finanční obnos.
Rovněž nabízím doučováni dětí i studujících dospělých
– aprobaci i živnostenský list pro tyto činnosti mám.

www.prodejvsechno.cz

placená inzerce

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

– internetový prodej, zprostředkování,
lektorská činnost

Kontakt: Dolní Ves 30, Fryšták • mobil: 603 74 95 24
e-mail: vodakovam@email.cz, info@prodejvšechno.cz

AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE

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

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

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

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz
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opět u nás...
oblíbená travesti skupina
přijíždí s novým programem
opět do Fryštáku.

Sál ZDV Fryšták

Předprodej vstupenek v ceně 180 Kč
v Tipsportu na Náměstí Míru 46.
Lístky je nutno zakoupit v předprodeji!

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Fryštácké listy vydává Město Fryšták jako měsíčník v nákladu 1400 ks. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
Odpovědný redaktor Mgr. Pavel Nášel. Graﬁcká úprava, zlom, tisk RENO Zlín [reno@zlin.cz]. Registrační číslo MK ČR E 13006
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24. 10. v 19 hodin

