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Slavnostní otevření nově zrekonstruované
fryštácké mateřské školy. (více uvnitř čísla)
Foto: P. Nášel
POZVÁNKA
Zveme Vás na slavnostní prezentaci
knihy básní fryštáckého autora
ing. Radoslava Mlčocha
nazvanou Pozdní vzpomínky.
•••
Slavnostní setkání se uskuteční
v pátek dne 16. Iistopadu 2012
od 17 hodin v obřadní síni
fryštácké radnice.
V kulturním programu se představí
učitelé a žáci ZUŠ Morava.
•••
Akce se koná pod záštitou
Zastupitelstva města Fryštáku.
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Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 18, R 19 a R 20/2012/VI (Výběr)
č. R 18/2012/VI ze dne 6. 9. 2012
• RMF schvaluje zadávací dokumentaci
včetně kvaliﬁkačních požadavků a obchodních podmínek a seznamu oslovených ﬁrem v rámci veřejné soutěže na
zajištění dodavatele akce „Obnova veřejného osvětlení Fryšták“.
• RMF schvaluje jmenování komise pro
otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (jedna společná
„výběrová komise“) v rámci veřejné soutěže na akci „Obnova veřejného osvětlení
Fryšták“, a to ve složení: - Mgr. M. Černá,
fa MCI SERVIS, s. r. o., Zlín; Náhradník:
JUDr. Schafferová, MCI SERVIS, s. r. o.,
Zlín; - Ing. M. Kasala, Fryšták; Náhradník: Mgr. L. Doležel, starosta města; - V.
Filák, Fryšták; Náhradník: L. Mikl, Vítová; - Ing. F. Kočenda, Fryšták, Náhradník: Ing. J. Košák, Fryšták; - R. Dupal,
Fryšták; Náhradník: R. Vyskup, Fryšták;
- Ing. S. Velikovský, CSc., Fryšták; Náhradník: P. Ševčík, Fryšták; - p. M. Dubovský, Fryšták; Náhradník: J. Najman,
Kostelec.
• RMF schvaluje uzavření mandátní
smlouvy mezi městem Fryšták, zast.
Mgr. L. Doleželem, starostou města,
a spol. MCI SERVIS, s. r. o., Zlín, zast.
Mgr. M. Černou, jednatelkou, za účelem
organizace veřejné zakázky - zajištění výkonu zadavatelských činností – na akci
„Obnova veřejného osvětlení Fryšták“.
č. R 19/2012/VI ze dne 19. 9. 2012
RMF bere na vědomí informaci starosty
o přípravě aktivit v rámci Dne seniorů
a v návaznosti na schválený rozpočet
města Fryštáku na r. 2012 souhlasí
s organizací divadelního představení
s tím, že ukládá Mgr. P. Nášelovi předložit návrhy na konkrétní program.
• RMF schvaluje předložený program
družebních dnů obce Muráň a města
Fryštáku ve dnech 5 – 6. 10. 2012 ve
Fryštáku a ve dnech 20. – 21. 2012 na
Muráni v rámci Dne seniorů.
• RMF schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti mezi městem Fryšták,
a pí Mgr. Art. A. Nečesanou, Dubnica
nad Váhom, za účelem vedení divadelního ochotnického kroužku dospělých ve
Fryštáku, a to pro období od 1. 10. 2012
do 30. 6. 2012, s provozem 3 h týdně,
a pov. starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí s bezplatným poskytnutím kinosálu města Fryštáku jakožto zázemí činnosti ochotnického divadelního
kroužku, vedeného Mgr. Art. A. Nečesanou, a to včetně úhrady energií spojených s činností tohoto kroužku (3 hodiny
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týdně) a pověřuje kontrolou činnosti tohoto kroužku Mgr. P. Nášela, vedoucího
městské knihovny.
• RMF schvaluje uzavření dohod o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na žáky, navštěvující ZŠF v roce
2011, a to mezi městem Fryšták, a obcemi: Vlčková, zast. P. Huňou, starostou, Lukoveček, zast. Ing. L. Nejedlým,
starostou, Lukov, zast. J. Jangotem,
starostou, Horní Lapač, zast. F. Kolečíkem, starostou, Březnice, zastoupenou
J. Hutěčkou, starostou obce, a pověřuje
starostu Fryštáku Mgr. Doležela podpisem těchto dohod.
• RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták, p. o.,
k uzavření smluv o výpůjčce s těmito
subjekty:
a) Sdružením rodičů a přátel školy
(SRPŠ), na výpůjčku prostor učebny
č. 220 pro kurz angličtiny pro dospělé;
b) Dětským domovem, Základní školou
speciální a Praktickou školou Zlín, na
výpůjčku prostor místnosti pod hlavním
schodištěm (bývalá klubovna), chodby
a WC pro činnost ZŠ speciální a praktické (pro klienty z Hrádku);
c) Folklórním souborem Fryštáček, na
výpůjčku prostor tělocvičny a šatny pro
nácvik dětského folklorního souboru.
• RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták, p. o.,
k uzavření smluv o pronájmu (cena nájmu 100,-Kč/hod bez DPH) s těmito subjekty:
a) K. Boršekem – World Association of
Karate Jutsu, na pronájem tělocvičny
a šatny pro trénink karate;
b) D. Staňkovou, na pronájem tělocvičny
a šatny pro cvičení žen;
c) Ing. M. Zapletalovou, na pronájem tělocvičny a šatny pro harmonizační cvičení žen;
d) M. Kydalovou, na pronájem učebny
výtvarné výchovy (č. 225) pro požádání
večerního kursu kresby a keramiky;
e) S. Galíkovou, na pronájem tělocvičny
a šatny pro cvičení aerobiku žen;
ch) M. Končákovou, na pronájem tělocvičny a šatny pro cvičení TAI-ČI;
f) L. Kučerou, na pronájem tělocvičny
a šatny pro sport. využití rodičů a dětí.
• RMF za účelem propagace města
Fryštáku schvaluje bezplatnou distribuci
140 ks ručně malovaných map regionu
Zlínsko.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
č. 45102270 pro Polyfunkční objekt
s hasičskou zbrojnicí č. p. 438, mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou Moravská vodárenská, a. s., Olomouc.
• RMF bere na vědomí sdělení OSMM
ve věci zjišťování informací o placeném

a neplaceném přístupu občanů, popřípadě zaměstnanců a zástupců města,
k nabízenému programu.
• RMF bere na vědomí výpověď pana
A. Holíčka nájemní smlouvy na nájem
městského bytu č. 3 v objektu č. p. 16,
ul. P. I. Stuchlého, Fryšták.
• RMF v návaznosti na výpověď pana
Aloise Holíčka nájemní smlouvy schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu
č. 3 v č. p. 16 P. I. Stuchlého, Fryšták,
uzavřené mezi městem Fryšták, a paní
M. Holíčkovou, P. I. Stuchlého 16,
Fryšták, na dobu neurčitou a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF doporučuje ZMF schválit zveřejnění záměru směny pozemků p. č. 474/4
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 31 m², za městský pozemek
p. č. 531/2 – zahrada, o výměře 129
m², oba k. ú. a obec Fryšták, mezi městem Fryšták a žadatelem p. S. Čadou,
Fryšták, s podmínkou akceptace shodné
ceny pozemků, úhrady návrhu na vklad,
znaleckého posudku a daně z převodu
nemovitostí žadatelem, a uzavření příslušné směnné smlouvy.
• RMF bere na vědomí žádost paní J. Kučerové ve věci pronájmu nebytových prostor víceúčelového zařízení č. p. 100 na
Vítové, o výměře 47 m² a sdělení ve věci
probíhajícího řízení o změně způsobu
užívání pronajímaných prostor (z pekárny
na nekuřáckou hospodu), a odkládá své
rozhodnutí o pronájmu do doby schválení změny způsobu užívání Stavebním
úřadem Fryšták.
• RMF nereﬂektuje na žádost fy Provident Financial, s. r. o., Praha, o umístění
reklamního zařízení na obecním plotě
u vjezdu k mateřské škole ve Fryštáku.
• RMF bere na vědomí nabídku pana
M. Mikla, Fryšták, na bezúplatný převod svých nemovitostí – pozemků p. č.
122/3 – orná půda o výměře 44 m²,
poz. p. č. 123 – ostatní plocha, o výměře
427 m², a poz. p. č. 178/2 – orná půda,
o výměře 54 m², vše k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, s podmínkou
vybudování nové plochy komunikace na
předmětných pozemcích a uhrazení veškerých nákladů spojených s převodem
pozemků městem Fryšták a pověřuje
OSMM předložením zprávy o ﬁnančních
a technických požadavcích na zpevnění
plochy včetně návrhu termínu realizace.
• RMF v návaznosti na opakovanou žádost p. Romana Svačiny, Fryšták, o výměnu oken v pronajatých nebytových
prostorách „Šenku“ v Horní Vsi ukládá
Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit poptávkové řízení (zakázku malého rozsahu dle IS MF č. 2/2012) za účelem
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přípravy výměny oken v nebytových prostorách „Šenku“ v Horní Vsi a současně
mu ukládá zajistit ve spolupráci s Ing. M.
Jaškem návrh dohody o prominutí úhrady ceny nájemného v předmětné nemovitosti v návaznosti na případnou úhradu
výměny těchto oken na náklady žadatele
dle cen vysoutěžených městem Fryšták.
• RMF bere na vědomí sdělení pí D.
Strangműllerové, Fryšták, o zrušení přidělení městského bytu č. 1 ve Sdruženém objektu č. p. 386 ve Fryštáku, ruší
své usnesení č. U R 17/2012/VI/3 ze
dne 27. 8. 2012, a schvaluje vyřazení
žadatelky ze seznamu uchazečů o městský byt.
• RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části měst. pozemku p. č. 2/1 – ostatní
plocha, o výměře 30 m², k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli o. s. Fair Play
Fryšták, se sídlem Fryšták, zast. Ing.
J. Sadilou, pro pořádání pravidelných
pátečních malých Farmářských trhů na
náměstí, na dobu určitou (13 pátků –
21. 9. 2012, 28. 9. 2012, 5. 10. 2012,
12. 10. 2012, 19. 10. 2012, 26. 10.
2012, 2. 11. 2012, 9. 11. 2012, 16.
11. 2012, 23. 11. 2012, 30. 11. 2012,
7. 12. 2012 a 14. 12. 2012), s týdenní
výpovědní lhůtou bez udání důvodu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF neschvaluje dlouhodobou výpůjčku nebytových prostor bývalé kotelny
(uhelny) u Základní školy ve Fryštáku, za
účelem každodenního užívání pro vznik
Klubu Kotelna, žadateli o. s. Fair Play
Fryšták, zast. Ing. J. Sadilou.
• RMF bere na vědomí trestní příkaz
Okresního státního zastupitelství ve Zlíně ve věci potrestání podezřelých osob
z přečinu krádeže majetku města (odcizení retardéru a poškození dopravního
značení) bez připomínek.
• RMF bere na vědomí vyrozumění Policie ČR – Obvodního oddělení Fryšták
o odložení oznámení přestupku proti majetku podle ust. § 50 odst. 1 písm. a)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
v platném znění, z důvodu nezjištění
podezřelé osoby, která měla úmyslným
způsobem poškodit dopravní zrcadlo
SAT 1200 na křižovatce u pomníku padlých ve Fryštáku, a ukládá Ing. Jaškovi,
vedoucímu ESO, uplatněním škody u příslušné pojišťovny.
• RMF schvaluje zřízení vodovodní a
kanalizační přípojky k objektu čp. 100
na Vítové (multifunkční kulturní zařízení
města) a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně zajistit projekčně i realizačně v návaznosti na schválený rozpočet (provozní
výdaje).
• RMF schvaluje konání dne otevřených
dveří v nově zrekonstruovaném objektu
Mateřské školy Fryšták a ukládá starostovi zajistit symbolický slavnostní akt
předání tohoto objektu veřejnosti.

č. R 20/2012/VI ze dne 3. 10. 2012
• RMF schvaluje uzavření dohody
o provedení práce na distribuci volebních
lístků v rámci konání voleb do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 12. a 13.
10. 2012, mezi Městem Fryšták, a Ing.
L. Jaškovou, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• RMF schvaluje v rámci konání voleb do
zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13.
10. 2012 uzavření nájemní smlouvy na
instalaci, provoz a nájem výpočetní techniky mezi městem Fryšták, a fou Pavel
Kozojed - PK Computers, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje poskytnutí občerstvení
členům okrskových volebních komisí při
volbách do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012.
• RMF doporučuje Zastupitelstvu města Fryštáku schválit příspěvek projektu
„Honzíkova školka Fryšták“, předloženo
Bc. Magdou Zavrtálkovou, ve výši 700
Kč na žáka měsíčně, a to za předpokladu, že je dítě obyvatelem města Fryštáku
a při stoprocentní naplněnosti mateřské
školy zřizované městem Fryšták.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o spolupráci mezi Fryšták, a spol. Československá obchodní banka, a. s., Praha a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• RMF schvaluje nákup 3600 ks pohlednic města Fryštáku od p. P. Esterky,
Vizovice, a pověřuje Mgr. Pavla Nášela,
vedoucího knihovny, zajištěním nákupu.
• RMF bere na vědomí záměr odborného lesního hospodáře p. J. Končáka,
Fryšták, ve věci mýtní těžby, nátěru kultur, úklidu klestí v městském lese a pověřuje Ing. M. Kasalu, vedoucího OSMM,
a radního R. Dupala zajištěním součinnosti při uvedených činnostech v městských lesích, a to v rozsahu a cenových
podmínkách uvedených v písemnosti ze
dne 20. 9. 2012.
• RMF nereﬂektuje na nabídku fy Hrdlička spol. s r. o., Beroun, na pořízení
služby GEODATA on-line/e-UtilityReport
(hromadné podání žádosti o vyjádření
k existenci inženýrských sítí).
• RMF doporučuje ZMF schválit zrušení
svazku obcí – mikroregionu „Lukovské
podhradí“ se sídlem Městský úřad Fryšták, a pověřit starostu města Fryštáku
Mgr. L. Doležela, jako člena výboru svazku obcí „Lukovské podhradí“, ke jmenování likvidátora svazku obcí „Lukovské
podhradí“, ke schválení likvidačního
zůstatku a k podpisu dohody o zrušení
svazku obcí „Lukovské podhradí“.
• RMF bere na vědomí informace pí A.
Bačůvkové o činnostech v rámci projektu Klubu aktivního stáří ve Fryštáku o programu v období září – prosinec
2012 - bez připomínek.

• RMF bere na vědomí informace o přípravě pronájmu části nebytových prostor
(místností - viz příloha č. 1 tohoto zápisu)
včetně stávajícího zařízení ve vlastnictví
města ve Víceúčelovém zařízení č. p.
100 na Vítové, o celkové výměře 45 m²,
paní J. Kučerové, Zlín, za účelem zřízení
nekuřácké hospody, bez připomínek.
• RMF bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve věci
odvolání p. P. Metely, proti rozhodnutí
Magistrátu města Zlína, odbor ŽPaZ,
o dodatečném povolení stavby vodního
díla „Zatrubnění koryta místního toku“
bez připomínek.
• RMF doporučuje Zastupitelstvu města Fryštáku schválit obecně závaznou
vyhlášku o oceňování občanů města
Fryštáku a ukládá starostovi předložit
doplněný návrh OZV.
• RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu ze dne 17. 9. 2012 ve věci připomínkování zásad poskytování grantové
podpory města – ukládá Mgr. P. Pagáčovi předložit tento návrh na zasedání
zastupitelstva - a ve věci udělení krajského ocenění panu B. Bělákovi za kvalitní
práci s dětmi a mládeží (dlouholetého
vedoucího skautu ve Fryštáku) bez připomínek.
• RMF při výkonu funkce zřizovatele
Mateřské školy Fryšták, p. o., schvaluje
udělení mimořádné odměny ředitelce tohoto zařízení Bc. I. Staňkové, a vyslovuje
Bc. I. Staňkové poděkování za vzorný přístup k řešení odstranění hygienické závady v objektu mateřské školy a zajištění
náhradního provozu.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku
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Zápis ze schůze Zastupitelstva města Fryštáku
č. Z 12/2012/VI ze dne 8. 10. 2012 (Výběr)
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• ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 11/2012/VI ze dne 5. 9. 2012
bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města Fryštáku v návaznosti na zápisy RMF č. R 18/2012/VI ze dne 6. 9.
2012 a RMF č. R 19/2012/VI ze dne 19.
9. 2012 bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku ke
dni 8. 10. 2012 vč. dlouhodobých závazků města bez připomínek.
• ZMF v návaznosti na zodpovězení všech
dotazů bere na vědomí plnění rozpočtu
města Fryštáku ke dni 8. 10. 2012 bez
připomínek.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1777/2012/
KH mezi městem Fryšták, a Zlínským
krajem, Zlín, na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Fryštáku, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje příspěvek projektu „Honzíkova školka Fryšták“, předloženého Bc.
M. Zavrtálkovou, a to za předpokladu, že
je dítě obyvatelem města Fryštáku a při
stoprocentní naplněnosti mateřské školy
zřizované městem Fryšták.
• ZMF bere na vědomí tiskem předloženou zprávu Ing. Jaška, vedoucího ESO,
o odhadu úspor při nákupu zemního plynu a elektřiny na Českomoravské energetické burze Kladno bez připomínek.
• ZMF bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci akce „Stavební úpravy MŠ
Fryšták, p. o.“ (řádně dokončené, převzaté, zkolaudované a uvedené do provozu)
s povinností provedení topné zkoušky
a seznámení s jejím výsledkem na dalším
zasedání zastupitelstva bez připomínek.
• ZMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze
dne 3. 7. 2012, uzavřené mezi městem
Fryšták a fou STAVYMA, Otrokovice, kterým se akceptuje rozsah více/méněpráce a kterým se navrhuje snížení celkové
sjednané ceny o objem méněprací čímž
se změní konečná celková částka za dílo
na výši 7.505 972,- Kč bez DPH.
• ZMF rozhodlo o vyloučení z další účasti
v zadávacím řízení uchazeče spol. Němeček – Elektromontáž, a. s., Strážnice.
• ZMF na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ROZHODLO o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího
kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky
zadané ve zjednodušeném podlimitním
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řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce „Projekt obnovy veřejného osvětlení města Fryšták“ takto: Pořadí č. 1 Nabídka č. 3 uchazeče ELMO, a. s. Zlín.
• ZMF na základě doporučení hodnotící
komise schvaluje pořadí uchazečů na dalších místech : 2/ PETAS Petřík, s. r. o.
Zlín. 3/ SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o.,
Holešov. 4/ AŽD Praha, s. r. o., Praha. 5/
ELTODO-CITELUM, s. r. o., Praha.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a spol. ELMO a. s.,
Zlín, za účelem zajištění – realizace stavby „Projekt obnovy veřejného osvětlení
města Fryšták“, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s tímto vybraným
uchazečem ve smyslu vítězné předložené
nabídky.
• ZMF schvaluje prodej 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,
manželům P. Voborníkovi a N. Kučíkové,
Zlín, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, s podmínkou úhrady znaleckého posudku a návrhu na vklad žadateli
a schvaluje uzavření kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje prodej pozemku p. č.
697/17 – trvalý travní porost, o výměře
93 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
manželům P. a D. Šenkeříkovým, Fryšták
za cenu stanovenou znaleckým s podmínkou úhrady znaleckého posudku a návrhu
na vklad žadateli a schvaluje uzavření
kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• ZMF schvaluje ke dni 9. 10. 2012 záměr směny pozemků p. č. 474/4 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 31
m², k. ú. a obec Fryšták, ve vlastnictví
p. S. Čady, Fryšták, za městský pozemek
p. č. 531/2 – zahrada, o výměře 129 m²,
k. ú. a obec Fryšták, s podmínkou uznání
shodné ceny pozemků, úhrady návrhu na
vklad, znaleckého posudku a daně z převodu nemovitostí žadatelem, a uzavření
příslušné směnné smlouvy.
• ZMF bere na vědomí návrh p. M. Mikla na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na bezúplatný převod pozemků
p. č. 122/3 – orná půda, o výměře 44 m²,
p. č. 123 – ostatní plocha, o výměře 427
m², a p. č. 178/2 – orná půda, o výměře
54 m², vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, mezi městem Fryšták a p.
M. Miklem, Fryšták, s podmínkou vybudování komunikace do 2 let od uzavření
smlouvy (lehká komunikace s penetračním postřikem) a uhrazení nákladů spojených s bezúplatným převodem pozemků
městem Fryšták.
S ohledem na možnost bezúplatného pře-

vodu pozemků z vlastnictví p. M. Mikla do
vlastnictví města ukládá Ing. M. Kasalovi
zajistit jednostupňovou dokumentaci na
možnou výstavbu MK na předmětných
pozemcích a návrh příslušné smlouvy.
• ZMF schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Fryšták, a fou E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, ke
stavbě energetického zařízení „Fryšták,
Město, přeložka venk. vedení NN“, umístěného na pozemcích p. č. 384/1, 394/1
a 397, 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 zveřejnění záměru uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Telefónica Czech Republic, a. s., Praha ke stavbě podzemního komunikačního vedení
s názvem „16010-014810 Fryšták, Dolní
Ves, Přehradní, 8RD, ÚPS“, umístěného
na pozemcích p. č. 954/1 a 955/3, oba
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene dle platn. práv. předpisů.
• ZMF bere na vědomí zásady na udělení
cen občanům města a ukládá starostovi
prověřit a projednat vše s právníkem.
• ZMF schvaluje zrušení svazku obcí –
mikroregionu „Lukovské podhradí“ se
sídlem Městský úřad Fryšták, a pověřuje
starostu města Fryštáku Mgr. L. Doležela, jako člena výboru svazku obcí „Lukovské podhradí“, ke jmenování likvidátora
svazku obcí „Lukovské podhradí“, ke
schválení likvidačního zůstatku a k podpisu dohody o zrušení svazku obcí „Lukovské podhradí“.
• ZMF bere na vědomí stanovisko advokátky Mgr. J. Zwyrtek – Hamplové ze dne
2. 10. 2012 ve věci možné neslučitelnosti funkcí člena zastupitelstva a zaměstnance města.
• ZMF bere na vědomí informace OSMM
o průběhu zaměřování částí pozemků p.
č. 239, 241 a 245, vše k. ú. Horní Ves
u Fryštáku (lokalita u bytových domů na
ul. Komenského), v návaznosti na výzvu
ČR – ÚZSVM, územní pracoviště Zlín,
a schvaluje podání žádosti o bezúplatný
převod nově oddělených částí pozemků
p. č. 239, 241 a 245, vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, nacházející
se výlučně pod místními komunikacemi,
a pov. starostu podáním této žádosti.
• ZMF schvaluje zařazení do programu
zasedání zastupitelstva dne 8. 10. 2012
bod č. 12c) Návrh na schválení dokumentu Zásady pro poskytování grantové podpory NNO z rozpočtu města Fryštáku.
• ZMF schvaluje dokument Zásady pro
poskytování grantové podpory NNO z rozpočtu města Fryštáku.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

NOVĚ TŘÍDÍME I ELEKTROODPAD
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů (vyjma televizorů a výpočetní techniky) zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku:
spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím
kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám
s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které
platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech:
1. na hospodářském dvoře TS Fryšták každou sobotu (velké i malé elektrospotřebiče) od jara do podzimu v době od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hod.,
v zimních měsících v době od 8.00 do 13.00 hod.
2. do malých kontejnerů na drobný elektroodpad, které jsou umístěny vždy společně s kontejnery na sklo na následujících místech:
• Fryšták – u nákupního střediska
• Dolní Ves – u pohostinství Lepa
• Horní Ves – na točně
• Vítová – u víceúčelového zařízení č. p. 100
• Žabárna – vedle zahradnictví
To, že vysloužilé spotřebiče patří na místa zpětného odběru snad nikdo nijak
nezpochybňuje a všichni jsme se naučili podle této zásady také ve většině případů
chovat. Čím menší ale spotřebič je, tím méně ekologický přístup zpravidla projevujeme. Bohužel dosud u některých lidí přežívá krátkozraký přístup: co se vejde do
běžné popelnice, to do sběrného dvora nepovezu!
Praxe neustále ukazuje, že nejdůležitější podmínkou efektivního fungování systému zpětného odběru je maximální komfort pro jeho uživatele. Jinými slovy – lidé
jsou sice ochotni chovat se ekologicky a odevzdávat staré spotřebiče tam, kam
patří, nesmí to ale pro ně znamenat zvýšenou námahu. Proto vznikl projekt, který
se jmenuje „Malý kontejner“ a je určen právě pro odkládání tzv. malých spotřebičů.
Malé kontejnery tak mají pomoci vysbírat maximum spotřebičů, které by jinak skončily mimo síť sběrných míst.
Do těchto kontejnerů patří drobný elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, kávovary, žehličky na vlasy či třeba vrtačky. Tyto kontejnery jsou ve Fryštáku
umisěny tam, kam si již lidé zvykli nosit ostatní odpad určený k recyklaci, tedy sklo.
Bohužel si místo s umístěním malého kontejneru někteří pletou s odkladištěm elektroodpadu. Např. v Horní Vsi už byl ke kontejneru odložen televizor. Malé kontejnery
byly rozmístěny po obci pro zvýšení komfortu obyvatel nikoli k zakládání skládek!
Od měsíce září můžete také odevzdat na hospodářském dvoře TS Fryšták do
k tomu určené nádoby lineární a kompaktní úsporné zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky nebo světelné
zdroje s LED diodami. Vysloužilé úsporné zářivky totiž obsahují malé množství
rtuti a další látky, které mohou při rozbití poškodit lidské zdraví a následně
i životní prostředí. Správnou recyklací
se přitom získávají důležité suroviny.
Materiálové využití vysloužilé zářivky je
až 96 %. Správně by proto měly skončit
na sběrném místě. Odevzdané zářivky
poté budou odebrány ﬁrmou Ekolamp
k ekologické recyklaci.
Ing. Vladimíra Doleželová
Odbor správy majetku města

Ukončení sociální služby
v DCHB Fryšták
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám touto cestou sdělila
několik následujících informací, které
se týkají Domova s chráněným bydlením ve Fryštáku. Jak si jistě mnozí z
Vás pamatují, bylo toto sociální zařízení otevřeno v r. 1994 a přivítalo do
nového domova 69 uživatelů služeb.
V současné době poskytuje DCHB
domov 71 platícím uživatelům. Na základě usnesení Rady č. 0702/Z20/12
odst. 1. Zastupitelstva Zlínského kraje
dojde ke dni 31. 12. 2012 ke zrušení
sociální služby typu chráněné bydlení
poskytované v DCHB Fryšták.
Jednoduše řečeno, v důsledku
výše uvedených skutečností dochází ke zrušení všech pracovních míst
v příspěvkové organizaci DCHB
Fryšták, uvedených v platné organizační struktuře. Budova DCHB se stane od 1. 1. 2013 součástí majetku
Města Fryšták. Stávající obyvatelé dřívějšího DCHB budou mít ke stejnému
datumu (od 1. 1. 2013) novou nájemní smlouvu, kterou jim nabídne nový
majitel – Město Fryšták. Pokud budou
potřebovat služby (nákupy, pomoc s
osobní hygienou, úklidem v bytě...),
budou si toto zajišťovat sami za pomoci svých rodinných příbuzných,
nebo přes poskytovatele služeb, jako
je Charita Zlín, nebo Holešov, či přes
jiné – soukromé poskytovatele..
Dále bych chtěla upozornit na
skutečnost, že evidence uchazečů o
umístění v DCHB bude ukončena a
tento „pořadník“ se nebude předávat městu Fryšták. Město si v brzké
době samo stanoví podmínky, které
musí mít uchazeči o bydlení v tomto
bytovém domě. Jedno však je jisté.
V bytovém domě mohou být i nadále
poskytovány byty pouze těm osobám,
které pobírají invalidní, nebo starobní
důchod. O přesných podmínkách budete informováni v některém dalším
čísle FL.
Dokončení na str. 6
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V současné době Vás prosím,
abyste se na radnici, či kancelář
DCHB neobraceli s dotazy „kolik se
bude platit, jak se bude platit, kdo
bere přihlášky, ať jste v evidenci žadatelů o byt na prvních místech“... Vše
se nachází ve fázi jednání, promýšlení, kalkulací a hlavně, dané návrhy
musí být schváleny Radou a Zastupitelstvem Města Fryšták. Do té doby
budou veškeré podané informace neúplné a nepřesné.
Já osobně bych všem, nejen občanům ale i organizacím, chtěla poděkovat za podporu, pochopení a často
i pomoc. Přeji Vám hodně zdraví, rodinnou pohodu, toleranci, pochopení
a pevnou mysl.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Za kol. zaměstnanců DCHB, p.o.
ředitelka Bc. Jarmila Kojecká

Radní schválili rekonstrukce krajských silnic
za více než půl miliardy korun
ZLÍN – Deset investičních záměrů řešících rekonstrukce komunikací, které
má ve své správě Zlínský kraj, schválili
krajští radní. Celkové náklady na jejich
uskutečnění, které proběhne v průběhu
let 2013 a 2014, přesáhnou půl miliardy korun.
Na Zlínsku se rekonstrukce bude
týkat silnice II/490 v Polichnu, místní
částí Luhačovic. Opravena zde bude
vozovka v celkové délce 390 metrů
včetně mostu. Dalším rekonstruovaným
úsekem bude silnice II/495 v úseku od
odbočky na Popov ve Štítné nad Vláří
směrem na Jestřabí, a to v délce 853
metrů. Oprav se dočkají také 3 kilometry silnice II/490 mezi Horním Lapačem a Fryštákem. Poslední schválenou
investicí na Zlínsku je přestavba nepře-

hledné křižovatky silnic II/492 a II/493.
Jedná se o křižovatku u Luhačovic, na
které se z hlavní silnice vedoucí směrem z města na Dolní Lhotu odbočuje
na Petrůvku. Na jejím místě vznikne
nová čtyřramenná okružní křižovatka.
Tři její ramena budou představovat napojení stávajících silnic, jedno rameno
povede do areálu autokempinku u Luhačovické přehrady. Souběžně bude
opravena i silnice vedoucí od křižovatky
po začátek města Luhačovice.
Na Vsetínsku budou rekonstrukce provedeny na dvou úsecích silnice
II/487, která je významnou propojovací
komunikací se Slovenskem. První úsek
dlouhý 3,5 kilometru bude opraven
mezi Ústím u Vsetína a začátkem obce
Hovězí, druhý o délce 731 metrů (včetně mostu) v městě Karolinka.
Na Uherskohradišťsku nový povrch
obdrží silnice II/497 mezi pivovarem
v Jarošově a okružní křižovatkou
u zimního stadionu v Uherském Hradišti
a rovněž silnice II/490 mezi Nivnicí
a Dolním Němčím.
Na Kroměřížsku čeká stavební
úprava silnici II/150 v úseku od konce
obce Loukov po začátek obce Komárno
v délce 4 kilometry, z nichž dva úseky
dlouhé 600 a 685 metrů budou vedeny
v nové trase a původní úseky budou rekultivovány. Rekonstrukce bude provedena i na 3 kilometry dlouhém úseku
silnice II/432, konkrétně od začátku
kroměřížské místní části Vážany, přes
obec Jarohněvice až po začátek obce
Šelešovice.
Jan Vandík

Své právo volit využila i nejstarší
fryštácká občanka – stoletá paní Anna
Petříková.
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ZÁSADY GRANTOVÉ PODPORY NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ
MĚSTEM FRYŠTÁK
Čl. I
Základní ustanovení
1. Zastupitelstvo města Fryštáku
(ZMF) vnímá spoluzodpovědnost za
všestranný rozvoj Města Fryštáku (MF).
Současně oceňuje roli nestátních neziskových organizací (NNO) i jednotlivých
fyzických osob v různých oblastech
tohoto rozvoje, zejména společenské,
kulturní, prorodinné, environmentální či
sportovní ve všech případech zejména
při práci s dětmi a mládeží. Proto deklaruje zájem pokračovat ve ﬁnanční podpoře těchto subjektů grantovým systémem a k zajištění co největší efektivity
této své podpory schvaluje její zásady.
2. Grantová podpora není určena k
řešení sociální situace jednotlivých občanů.
3. Objem ﬁnančních prostředků, vyčleněných pro grantovou podporu v příslušném roce, je stanoven schváleným
rozpočtem MF pro daný rok.
4. Dotace ze systému grantové podpory je nepřevoditelná a na její poskytnutí není právní nárok.
Čl. II
Konkrétní účel grantové podpory
1. Systém grantové podpory je určen k poskytování dotací na:
– činnost NNO na příslušný kalendářní rok,
– činnost fyzických osob, jež výrazným způsobem reprezentují MF, na příslušný kalendářní rok,
– jednotlivou akci, pořádanou NNO
(Čl. III odst. 6).
2. Dotace jsou poskytovány na podporu aktivit, spadajících do podporovaných oblastí (dle Čl. I odst. 1), a to pouze aktivit subjektů, které sídlí na území
MF, resp. působí ve prospěch občanů
MF.
Čl. III
Organizační řešení grantové podpory
1. ZMF rozhodne o složení grantové
komise pro daný rok. Komise má 5 až
7 členů a tajemníka – pracovníka městského úřadu (MÚ).
Při sestavení komise dbá na zastoupení výborů a komisí.
2. Tajemník grantové komise zajistí
obvyklými způsoby zveřejnění informace o grantovém řízení na daný rok. Uzávěrka podávání žádostí je stanovena do
30. 11. předchozího roku.
3. Tajemník grantové komise shro-

mažďuje přijaté žádosti o grantovou
podporu.
4. Grantová komise projedná všechny podané žádosti o dotace. Výsledek
zpracuje do návrhové tabulky, kterou
předá starostovi k předložení na nejbližší jednání ZMF.
5. Tajemník grantové komise zajistí
písemné informování žadatelů o rozhodnutí ZMF a přípravu i podpis smluv se
subjekty, jimž byla schválena dotace.
Čl. IV
Žádosti o dotaci
1. Žádosti o dotaci jsou platné pouze na předepsaném formuláři, zveřejněném na internetových stránkách MF.
Všechny položky formuláře musí být
řádně vyplněny. Základní podoba formuláře je přílohou těchto zásad.
2. Písemné žádosti dle odst. 1 musí
být nejpozději do termínu uzávěrky
(30.11.)podány na podatelnu MÚ.
3. Při hodnocení žádostí se přihlíží
zejména k
– potřebnosti činnosti pro obyvatele
MF,
– soustavnosti činnosti (aktivita
osvědčená již několik let),
– kvalitě činnosti (zkušenosti členů
ZMF, pracovníků MÚ, ohlasy občanů),
– kvalitě zpracování podaného projektu,
– ﬁnanční náročnosti (mj. relaci celkových nákladů projektu a požadované
částky) a reálnosti projektu.

Čl. V
Poskytnutí a vyúčtování dotací

– seznam předkládaných dokladů
o čerpání dotace.
4. Řádné vyúčtování čerpání dotace
je podmínkou poskytnutí dotace v následujícím roce.
5. Náležitosti vyúčtování dotací, ve
smyslu tohoto článku, obsahují smlouvy, podepsané s příjemci dotací. Smlouvy připravuje MÚ.
Čl. VI
Závěrečné ustanovení
Tyto zásady grantové podpory nestátních neziskových subjektů ze strany
MF nabývají účinnosti dnem schválení
8. 10. 2012.

Vážený pan
Mgr. Lubomír Doležel
Náměstí Míru 43
Město Fryšták
Vážený pane starosto, zasíláme
Vám certiﬁkát 7. místo za umístění
Vaší obce v kategorii město v populární soutěži pro města a obce
ve třídění odpadů ve Zlínském kraji „O keramickou popelnici 2012“.
Ještě jednou gratulujeme Vám i Vašim občanům k tomuto vynikajícímu
úspěchu a přejeme hodně zdaru také
v následujících letech.
Za organizátory:
Mgr. Miroslav Grass
Hlavní koordinátor
informační kampaně
Eufour PR, s.r.o.
www.eu4.cz

1. Dotace jsou poskytovány vždy
až po podepsání smlouvy s příjemcem
dotace, a to formou uhrazení již vynaložených nákladů do výše schválené
dotace. Uhrazení se provádí na základě
příjemcem předloženého vyúčtování doplněného patřičnými doklady.
2. Prostředky dotace jsou příjemci
poukazovány formou zaslání na jeho
účet.
3. MÚ zveřejní na internetových
stránkách MF závazný formulář k vyúčtování dotací. Formulář obsahuje
– údaj o skutečných celkových příjmech a celkových nákladech projektu,
– přehled příjmů projektu ve smyslu
bodu 6 b) Žádosti o poskytnutí dotace,
– přehled jednotlivých položek nákladů ve smyslu bodu 6 c) Žádosti
o poskytnutí dotace a
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MATEŘS K Á

Š KO L A

F RYŠTÁK

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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych velmi poděkovat všem
rodičům za obětavou pomoc při úklidu
a stěhování nábytku v objektu mateřské školy koncem měsíce září letošního
roku. Dále bych chtěla vyslovit svůj dík
zaměstnancům TS Města Fryštáku za
profesionální přístup a vstřícné jednání
při stěhování veškerého vnitřního vybavení z objektu hasičské zbrojnice, technického dvora a základní školy. A velké
poděkování patří paní Radce Trojanové,
která nám ve svém volném čase zhotovila krásné popisky a štítky na dveře
v celém objektu mateřské školy. Materiál sponzorovala ﬁrma Dorbas s.r.o.
Ilona Staňková, ředitelka MŠ

Občanské sdružení Věneček
při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve
na

Těšit se můžete na
ohňovou show, průvod obvyklou trasou
a závěrečný ohňostroj.
TĚŠÍME SE NA VAŠE SVĚTÝLKA!
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ZÁKL A D N Í

Š KO L A

F RYŠTÁK

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

Ekologická vycházka, aneb co všechno se přihodilo…
Ve čtvrtek 27. 9. 2012 jsme měli
sraz v 8:30 h. na školním dvoře. Paní
učitelka nám rozdala rukavice a pytle
na odpadky a mohli jsme vyrazit. Každá
třída se vydala jiným směrem. Na tuto
„očistu“ Fryštáku a jeho okolí se kromě
nás vydal také celý první a zbytek druhého stupně.
Nejprve jsme šli přes Horní Ves na
Mysliveckou chatu, kde jsme mohli posvačit. Už cestou jsme sbírali odpadky,
ale tam jsme našli úplný poklad. Hromadu odpadků (plasty, plechovky, sklo)
a dokonce i kosti. Tak jsme to všechno
posbírali a naplnili tím množstvím celé
4 pytle. Všechny pytle jsme nechali
u chaty a pokračovali jsme dál v naší cestě lesem. Ještě u parku jsme potkali pana
školníka, který vezl v autě kluka (Daniel
M.) ze 4. třídy s rozřezanou nohou. My
jsme se vraceli. Z rozcestí jsme šli do
kopce po silnici kolem Myslivecké chaty
až ke škole.
Všem se vycházka hodně líbila a
klidně bychom si ji zopakovali. Tak skončila naše cesta plná zábavy, povídání,
smíchu a samozřejmě sbírání odpadků.
A. Hrnčiříková a M. Mikulková, 7. A.

POZVÁNKA
OS Fryštácké mažoretky, Město
Fryšták a ZŠ Fryšták a Vás srdečně
zvou na 1. ročník předvánoční akademie. Akce se uskuteční dne 23. 11.
v sále kulturního domu ZDV Fryšták
od 17 hodin, pod záštitou MF. Výtěžek
z této charitativní akce bude věnován
na podporu fryštáckého Hrádku.
Vstupné je dobrovolné.
jsme se vydali směrem k Januškově chatě. Došli jsme k lomu a pak k chatě. Tam
jsme dojedli svačinky a po nějaké době
odpočinku jsme se rozhodli, že si zahrajeme hru „Hutututu“, 7. A versus 7. B. Začalo nás hrát málo, protože se některým
nechtělo. Hra se nám moc líbila, ale asi
po 10 minutách této „pohybovky“ Jindra
K. spadl a poranil si koleno. Tak jsme
přestali hrát, třídní paní učitelky mu daly
první pomoc a vydali jsme se směrem
k Lukovečku. Celou cestu se kluci střídali a ve dvojici nesli Jindru na zádech,
nebo na rukách. Všem nám bylo Jindry
líto a hoši projevili i kus solidarity a kamarádství. Šli jsme lesem, kolem studánky a na rozcestí Lukoveček-Fryšták-studánka. Tam pak přijel pan školník
s panem ředitelem pro Jindru, aby ho
kluci nemuseli celou cestu nést. Pak už
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Holky v akci
Už o nás víte, že v 6. třídě jsme měly výuku- práce na pozemku. Kutily jsme na
školní zahradě. Dle návodu jsme každá z nás na podzim zasadila svůj stromek- trnku (vloni na podzim). Pak jsme se dozvěděly něco z teorie a na jaře vysely doma
do kelímků semena paprik, rajčat. Různě jsme je zalévaly, přesazovaly, až mohla
přísada do zahrádky či do květináčů na balkon.
Mimo tyto rostliny jsme zkoušely vypěstovat za semínek, které nám dala pí. uč.
Knedlová, okrasné květinky a speciální indiánské dýně ve tvaru jablka či hrušky.
Pak přišly prázdniny. Jasně, že jsme se staraly, abychom se mohly pochválit.
Nyní jsme v 7. třídě. Máme (místo prací na zahradě) vaření. Tady se nám z té
vlastnoručně vypěstované zeleniny daří připravovat chutné a zajímavé nadívané papriky, plněná rajčata, pikantní zeleninové saláty.
Už jsme si vyzkoušely udělat palačinky. Víte, jaká je to věda, aby se vám nepřipálily, neroztrhly?
(Jistě jste jedli amoletky se sladkými náplněmi, ale zkusili jste někdy přistrouhnout do těsta syrovou mrkvičku, naplnit palačinku plátkem sýra, šunky, špenátem?)
Nyní, v době sklizně ovoce se učíme péci záviny, jablka v županu, vytvořit ovocné
poháry, naučit se ovoce a zeleninu uskladňovat a konzervovat atd.
Už se těšíme, jak vás překvapíme nějakým experimentem na dalších farmářských trzích.
Holky ze sedmých tříd

Čas jeseně...
Stromy žloutnou.
Listí opadává.
Na slunečních stráních
uvadá kvítí.

Zlaté pampelišky,
které včera usínaly na lukách
a ráno se s jásavým třpytem pozvedly,
teď náhle zbělely
a jejich stříbrné šediny
se rozletěly jako chmýří,
jako vzdušné deštníčky,
přes louku, nahoru k lesu.
I bělokoré břízky vědí,
že čas jeseně je blízký.
Vždyť i bílá oblaka plují
s ptactvem do neznámých dálek.
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Úvaha
o lidské chamtivosti
Všimněte si, že zločiny nebývají páchány pro zločiny samé. (Kromě patologických případů). Každý kriminalista
vám potvrdí, že zločiny páchají lidé za
určitým účelem. (Bohužel, my jim někdy přisuzujeme politický charakter).
Většině dlouho předem promyšlených
zločinů jde zpravidla o peníze, o majetek. Jde jim o snahu obohatit se,
osvojit si něco, co jim nepatří (třeba
i za cenu likvidace člověka). Řekněte, odkud by brali lidé s nadměrnými
požadavky na vysoký styl života peníze? Stačil by jim jejich poctivý plat na
všechno? Obávám se, že ne! To lze
dokázat na milionech poctivých dříčů.
A tak pokud chce TEN někdo vyniknout, zpravidla zapomene na dobré
vychování, na etické principy a dokonce se mnohým z nich podaří ze
sprostého zločinu udělat ctnost. A už
je to tady. Mnozí využijí této možnosti, stávají se bezohlednými, cynickými
a jak se lidově říká „nenažranými“.
Prostě- mají tzv. široké svědomí.
A kdo jimi trpí? My! Obyčejní pěšáci, kteří umíme jen poctivě pracovat
a poctivě žít!
SK

VYCHÁZKA NA VÍTOVOU
Začalo to úplně normálně. Ve středu
ráno 10. 10. jsme se sešli ve vestibulu
a povídali si, co nás dnes čeká. Naše
vycházka začala výšlapem na Skalku,
kde už na nás čekal pan doktor Zapletal se svou manželkou. Fryšták byl před
námi jako na dlani. Pan doktor povídal
o historii Fryštáku, kde co dříve bylo,
co se vystavilo, ale také, co se nikdy
neuskutečnilo. Hlavním cílem vycházky
byla knihovna na Vítové. Na cestě jsme
se ještě zastavili u křížku a dozvěděli
jsme se, jak se dříve lidé loučili se svými blízkými zesnulými. V knihovně na
Vítové jsme se konečně zahřáli teplým
čajem. Fryštácký kronikář pan Česlav
Zapletal zarecitoval básničku, přečetl
nám pověst nejen o vzniku názvu obce
Vítová, ale také nás pobavil příběhem
o vysokém a objemném pánovi, který
krotil rozčertěné chlapy v Hrubé hospodě. Naše spolužačka Bára nám doplnila
vyprávění hrou na klavír. Prohlédli jsme
si knihovnu a vydal i se ke studánce
s čistou, pramenitou vodou, kde nám
skokan hnědý připomněl, že musíme
chránit přírodu, neboť sami jsme její nedělitelnou součástí. Literárně-turistická
vycházka se všem žákům 6. ročníku
moc líbila.
K. Gregor, 6. A
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SENIOŘI – TURISTÉ
Fryštáčtí turisté – Rožnovské vrchy
Byl krásný slunečný den a tak fryštačtí turisté vyrazili 28. zaří na svatého
Václava do Rožnovských vrchů. Také
tentokrát se této turistiky zúčastnilo několik členu klubu důchodců. Autobusem
jsme se dopravili do známého střediska
Vsácký Cáb a odtud se již pokračovalo
pěší turistikou přes Ptáčnici na rozhlednu Buřov. Protože byl krásný slunečný
den, byla z této rozhledny pěkná viditelnost po celém okolí. Odtud jsme pokračovali až do Valašské Bystřice, tady po
krátkém odpočinku se menší skupinka
odebrala k našemu autobusu, který je
převezl do Rožnova. Ti zdatnější pokračovali dále přes Hýžovické díly, Rusové

sedlo až do Rožnova pod Radhoštěm,
kde na nás čekal náš autobus. Měli
jsme v nohách 15 km, a tak jsme s chutí poobědvali v místní restauraci, krátce si odpočinuli, abychom se mohli po
pěkně stráveném turistickém dni vrátit
štastně domů.
Turisté Klubu důchodců neodpočívají a opět vyrážejí do přírody. Scházíme
se téměř každou sobotu, když nám to
počasí dovolí. Byli jsme již na Tesáku,
Rackové, dvakrát na Lukově a na naší
oblíbené Rusavě. Společně s fryštáckými turisty jsme se vypravili na Javorový
vrch, Vsácký Cáb a Svatohubertskou
pout na Hostýně. Budeme v našich toulkách přírodou pokračovat i nadále. Vracíme se vždy domu nabití novou energií
a s pocitem štěstí, že jsme udělali něco
pro své zdraví.
M.J.

Fryštáčtí senioři se vrátili do školních lavic
Po dvě říjnová odpoledne (16. 10. a 18. 10.) se v počítačové učebně fryštácké základní školy sešlo téměř 30 seniorů, kteří
projevili zájem o kurs počítačové gramotnosti. Na přípravě kursu se podílela Městská knihovna Fryšták a ZŠ Fryšták. Oběma
institucím a zejména panu řediteli Mgr. Liboru Sovadinovi a panu knihovníkovi Mgr. Janu Krčmovi za to patří velký dík. Většina zúčastněných už projevila předběžný zájem o další podobné školení a tak je docela možné, že i v našem městě vznikne
v budoucnu něco jako „universita třetího věku“.
Mgr. Pavel Nášel – vedoucí městské knihovny
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D ŮM

IG N Á C E

S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Smutným se dny vlečou, veselým rychle utíkají.
Don Bosco

Kronika ústavu (5.)
školní rok 1935–36

Panna Maria před opravou

Panna Maria
v restauraci
V nedávné době se nám podařilo
v kapli Domu Ignáce Stuchlého restaurovat nám salesiánům velmi vzácnou
sochu Panny Marie Pomocnice křesťanů. Tuto sochu přinesl do našeho domu
v roce 1928 P. Ignác Stuchlý, jako věrnou kopii sochy z prvního salesiánského ústavu v italském Turíně, založeného
samotným Janem Boskem, zakladatelem kongregace Salesiánů Dona Boska.

Děkujeme tímto Zlínskému kraji,odboru kultury a památkové péče za ﬁ nanční podporu v hodnotě 20.000 Kč.

Na svátek Neposkvrněného početí
Panny Marie , 8. prosince, byla ráno
slavnostní mše svatá, na které se přijímali aspiranti do obou družin a pak byla
společná schůze za přítomnosti pana
ředitele. Odpoledne se dávala premiéra
hry „Mariin Rybář“. Následující den odjel pan Hlaváč a pan Astr do Ostravy na
schůzi salesiánských spolupracovníků.
Na Štědrý večer byla podle zvyků
tombola a půlnoční.
Na Nový rok byla slavná zpívaná mše
svatá, odpoledne obnova křestního slibu . Po sv. požehnání se hrálo dětské
představení Detektiv. Po večeři chodili
koledníci. Na Tři krále připravily družiny misijní akademii v sále. Program byl
bohatý a zajímavý. Na úvod promluvil P.
Vrtaník. Návštěva byla velehojná!
21. ledna přijíždí P. Coggiola na stav
překladů Memorií Dona Boska.
V malé družině sv. Aloise proběhly
pololetní volby. Staré předsednictvo se
jaksi osvědčilo. Podle lístků, co se mi
líbí a nelíbí, v družině vyznělo celkem
uspokojivě po půlroční práci. Ze 74 přítomných zvolen 57 hlasy Šustek, místopředseda 52 hlasy Navrátil.
13. února přijel již dlouho očekávaný
pan inspektor P. Stuchlý. Zdrží se zde
několik dní, ač to není ještě inspektoriální vizita.

P. I. Stuchlý o Božím Těle

29. února se šťastně vrátili z vojny
P. Antonín Dvořák a P. František Lepařík. P. Dvořák se ujal funkce školního
rádce a P. Lepařík se tak zpovědníkem
a vedoucím oratoře, jež až do května
byla otevřena jen v neděli. Téhož dne
odjel P. Hruška do Lublaně. V postě vypomáhali kněží ve zpovídání v okolních
farnostech.
14. března měl P. Lepařík duchovní
obnovu orelské mládeže mužské ve Zlíně. Sestávala ze dvou konferencí, jedné meditace a jedné instrukci o zpovědi
a velikonočním přijímání. Za týden měl

Panna Maria po restauraci

Dům Ignáce Stuchlého • tel.: 577 911 065 • e - mail: dis@disfr ystak.cz • w w w.fr ystak.sdb.cz
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tutéž obdobnou duchovní obnovu pro
ženskou mládež.
29. března se zahájily duchovní cvičení pro chovance. Současně se ve farním kostele konaly sv. misie. Meditace
měl P. Antonín Vacval ze Šaštína. Závěr
duchovních cvičení byl ve čtvrtek 2.
dubna. Dopoledne koncertovala hudba.
V neděli 5. dubna jsme se zúčastnili zakončení sv. misií v kostele a krásného
průvodu s misijním křížem.
Obřady Sv. týdne jsme měli celé
u nás. Již na Květnou neděli jsme poprvé v naší kapličce měli svěcení ratolestí,
přičemž každý osobně obdržel ratolest
z rukou celebranta pana ředitele. Ve
Sv. týdnu nás navštívil P. Jan Jurečka,
profesor. Bohužel pro nemoc se nemohl
s námi zúčastnit obřadů
O vzkříšení jako jiná léta hrála naše
kapela. V Pondělí velikonoční jsme
podnikli vycházku do Emauz společně
s oratoriány. Směr byl Zlín. Škoda, že
nebyl předtím podrobněji vypracován
plán, jen by se předešlo různým nedostatkům. Cíl byl stanoven: Lesní hřbitov! Zde jsme se pomodlili De profundis
a zazpívali Odpočiňte v pokoji. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve farním
zlínském kostele, kde bylo sv. požehnání. Krásně se rozléhala kostelem píseň:
„Don Bosko, děti své v náručí skryj!“

ADOPCE NA DÁLKU
Moji drazí adoptivní rodiče, Díky požehnáním našeho Pána, se nám daří velmi
dobře. Doufám, že se máte také dobře. Často na Vás vzpomínáme v modlitbách.
Velmi Vám děkuji za Vaši podporu. Doufám, že Vám Pán žehná a jste zdraví. Začal
nám nový akademický rok. Jsem rád, že mohu chodit do školy se svými kamarády.
Moje závěrečné vysvědčení bylo velmi dobré a nyní navštěvuji kurz na škole Svatého Josefa v Bangalore. Tento kurz trvá 3 roky a potom bych si chtěl udělat ještě
jeden kvaliﬁkační kurz. Prosím Vás o modlitbu. Během prázdnin jsme navštívili
mé příbuzné. Bylo to krásné. Můj bratr Kiran se má také dobře. Pracuje jako řidič
v jedné organizaci. Mým rodičům se daří také dobře a posílají Vám mnoho pozdravů. Vzpomínáme na Vás v našich modlitbách.
Ještě jednou Vám mnohokrát děkuji za Vaši štědrost a lásku. Váš milující
Kishore Sancthis
Vážení příznivci adopce na dálku, dopis, který uvedl náš článek, přišel z Indie
v srpnu a je zatím posledním letošním dopisem od našich šesti adoptovaných
dětí. Poslední sbírka v našem městě skončila opět úspěšně, celkový součet Vašich darů činil 36.678 Kč, v prvním pololetí jsme odesílali platby ve výši 34.900
Kč a tak máme včetně zůstatku z předcházející ho roku základ letošní sbírky
čítající 10.745 Kč. Jako v minulých letech bude Vaše dary shromažďovat skupina
obětavých občanů města, jejichž jména budou zveřejněna v relacích městského
rozhlasu na začátku listopadu a najdete je také na informační tabuli u nákupního
střediska. Zde můžete rovněž sledovat, jak se bude letošní sbírka na adopci dětí
na dálku v našem městě vyvíjet. Na konci minulého roku jsme zvažovali, zda přibereme nové adoptované dítě, a tím vyrovnáme dlouholetý průměrný stav našich
indických dětí na 7. Protože jsou náklady na starší děti studující na středních
školách celkem vysoké (roční platba za jedno dítě je 6.000 Kč) a nedokážeme
odhadnout výsledek sbírky, zvolili jsme zatím variantu podpory stávající skupiny
studentů. Věříme, že se v našem městě najde opět hodně dobrých lidí s otevřeným srdcem, kteří nejsou lhostejní a udělají podle svých možností něco proto,
aby se náš svět měnil k lepšímu.
Organizátoři sbírky

Mistr Číny v orientačním běhu
Čína je nejlidnatější zemí světa a čtvrtá největší rozlohou.
Strávit v ní měsíc,
poznáte z ní stejně
málo, jako z České
republiky při průjezdu
rychlíkem. Před patnácti lety se v Číně
začal běhat také orientační běh a přibližně každý druhý rok se
tam vrací série světových závodů. Ale v tak
velké zemi se téměř
vždy podíváte do jiného kouta. Není divu,
vždyť jen samotná
Velká čínská zeď měří
6000 km. To by vystačilo na několik maratonů. A opravdu
se tam i jeden běhá. Patří k nejtěžším na světě. Příkrost
některých úseků této obranné hráze jsem si letos vyzkoušel
sám na vlastní kůži. Orientační běžci totiž zavítali do Pekingu, poté do severočínského Changchunu, který je mezi sportovci proslavený čínskou obdobou švédského Vasova běhu
na lyžích. A v poločase je uvítal také „neznámý“ Chongqing,
jehož mrakodrapy snesou srovnání se slavnější Šanghají.
Čína je kulturně a architektonicky bohatá a člověk téměř neodloží fotoaparát. Ale nebyly to císařské paláce ani

věhlasný olympijský
stadion „Ptačí hnízdo“, co se mi zaryjí
do paměti nejvíce.
Byl to závod s velkým
Z, který pro Evropana
nemá obdoby. Byl to
běh v rýžových polích
a bambusovém lese.
Tak vypadalo letošní
mistrovství Číny a zároveň závod světové
série. Šokující terén,
šokující zážitek a také
šokující vítězství mezi
ženami pro domácí
Zhu Minguye. Číňanka
ještě nikdy nevyhrála.
Také mezi muži došlo
k premiéře. Tomáši Dlabajovi se podařilo navázat na legendárního Čecha Rudolfa Ropka, který vyhrál světovou sérii
v Pekingu v roce 1998. A k prvnímu vítězství ještě fryštácký
běžec získal vavříny mistra Číny. O dva dny později zvítězil
i v botanické zahradě v Pekingu.
Orientační běh vyrůstá z Evropy do světa. Příští rok se
bude závodit také na Novém Zélandu a v Kolumbii. Je zajímavé vidět, jak daleko vás může zavést běhání, které začíná
v lesích mezi Fryštákem a Lukovečkem.
-td-
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Kdo v srdcích zůstává, neumírá...
(Za Rudolfem Svačinou a Marií Hanačíkovou)
Na sklonku druhé říjnové dekády
jsme se v chrámu sv. Mikuláše poklonili
památce dvou našich osobností, které
se významně zapsaly do paměti novodobé fryštácké pospolitosti.

Pan Rudolf Svačina, rodák z Horní
Vsi (78 let), později nalezl nový domov
v Lukovečku, kde se svou manželkou
vychovali syna a dceru. Této obci a milované krajině zůstal věrný až do konce života. Po absolvování základního
a odborného studia působil jako mistr
a technický náměstek ředitele Dřevopodniku Holešov. Tato ﬁrma měla svůj
provoz v osadě Žabárna, kde našlo
zaměstnání okolo 50 kvaliﬁkovaných
spoluobčanů. Dřevopodnik se stal
v oblasti dřevozpracující výroby pojmem
a vybavil svým nábytkem desítky československých institucí v řadě zemí světa, včetně Spojených států amerických
a vyspělých zemí západní Evropy.
V letech 1981 – 1989 se Rudolf
Svačina ujal na základě voleb funkce
starosty města (tehdy jako předseda
Městského národního výboru ve Fryštáku). Za jeho působnosti započala I.
etapa plynoﬁkace, budování kanalizace
a vodovodního řádu. Vedle investiční činnosti (akcí „Z“) je třeba ocenit i nebývalou aktivizaci společenských organizací
(sdružených v tehdejší Národní frontě)
i občanských výborů. Díky rozsáhlé brigádnické iniciativě, pomoci zemědělství
a dalšímu společnému úsilí se rozšířila síť obchodů i místních služeb, vznikl zahrádkářský areál mezi Horní Vsí
a Vítovou, nová nákupní centra (např. ve
Vítové) apod. V ročních kronikářských
záznamech nacházíme i doklady řady
kulturních, sportovních a společenských iniciativ (první rekonstrukce sokolovny, hřiště kopané nebo slavnostní
odhalení bust slavných fryštáckých rodáků – zasloužilých umělců, hudebních
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skladatelů a světově proslulých dirigentů a zakladatelů Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně – čestných občanů města Fryštáku Břetislava Bakaly
a Jaroslava Kvapila). V rámci hudebních
slavností v roce 1987 přivítaly hudební
elitu z celé vlasti stovky občanů regionu, milé prostředí a náměstí – poprvé
od války zářící nově upravenými fasádami a ratúzem.
Díky pochopení starosty Svačiny
vznikl mladý krojovaný dechový orchestr
Fryštácká Javořina, který dodnes sklízí
ovace doma i po celé Evropě (v duchu
jeho odkazu se konají také každoroční
přehlídky dechových hudeb – Valašská
setkání). V osmdesátých letech začala
i cílevědomá publikační činnost: vycházel Zpravodaj města Fryštáku, vyšla publikace Fryštácko hudební i další pamětní
a propagační tisky. Spolu s předsedou
MěstNV R. Svačinou a tajemníkem Petrem Bezděčíkem jsme viděli svazky fryštácké kroniky a dokumentačních příloh
vystaveny v Národním muzeu v Praze na
Václavském náměstí. Současně jsme
převzali vrcholnou cenu v rámci soutěže kronikářů naší republiky. Rozhovor
s námi natáčela i polská televize. Na
tehdejší obřadní síň v radnici se jezdili
dívat z měst a obcí celého státu. Spolu
s předsedou JZD Fryšták ing. Vladimírem Chudárkem a zástupci města
Fryštáku převzal pan Rudolf Svačina
v Praze pro Fryšták uznání vlády ČSR.
Nebyla to lehká léta. Ani funkcionáři našich obcí neměli na růžích ustláno.
Sám jsem byl občas svědkem nepochopení nadřízených orgánů při prosazování potřeb obcí i arogance lidí, kteří zapomněli z čeho vzešli. Rudolf se nebál
zvýšit hlas a udeřit i před „nemocnými
mocnými“ pěstí do stolu. To někteří páni
nahoře neodpouštěli. Proto je třeba daleko objektivněji a lidsky poctivěji hodnotit práci všech, kdo potřebám města
i občanů i v nehostinných podmínkách
obětovali svá nejlepší léta.

Paní učitelku a ředitelku Mateřské
školy ve Fryštáku v Jadrníčkově vile (Na
Hrádku) Marii Hanačíkovou, která nás
nečekaně opustila ve věku 85 let, jsem
jako chlapec poznal jako přívětivou
a laskavou choť výborného fryštáckého
muzikanta Mirka Hanačíka staršího. Sedával jsem v koutku vedle tatínka v nezapomenutelném salónku – zkušebně
v hostinci u Matulů, někdy i v sále u Sitků, a okouzleně pozoroval, jak pod taktovkou úžasného Karla Matuly vyrůstá
orchestr, který ve své době patřil k nejlepším tělesům sui generis v naší vlasti
a reprezentoval českou lidovou hudbu
na celostátní spartakiádě v Praze.
Právě v mateřské škole jsem poznal
vzácné povahy, jako byla paní učitelka,
básnířka, ctitelka umění Marie Kopřivová, rozená Krajčová z Horní Vsi –
čestná občanka města Fryštáku, nebo
předčasně zesnulá Irenka Čapáková
z Nové ulice, naše sousedka, provdaná
Sovadinová. Ve šlépějích toho nejvzácnějšího, co dotváří duši dítěte na celý
život, postupovala i paní ředitelka Marie Hanačíková. Měli jsme ve Fryštáku
štěstí, že právě v mateřských školách
fryštáckých, na prahu našich životních
cest, stály skvělé učitelky a ředitelky –
zlaté ženy, zlaté duše! Plně souhlasím
s americkým spisovatelem Robertem
Fulghumem, že to nejlepší jsme získali
právě v mateřince. Na takových základech jste mohli stavět katedrály!
A na závěr mi popřejte vzpomínku
na každého z těch, kteří dočasně poodcházejí z naší blízkosti. Patří k nim
i kamarádi z dětství, toho těžkého
a přesto nejšťastnějšího času našeho
pozemského bytí. Tak zůstane mi v srdci až do posledních chvil věrný Fryštačan a dobrý člověk – pan Bohumil Chudárek (72 let), s nímž jsme rozloučili
v pátek 19. října v obřadní síni zlínského krematoria.
Neboť kdo v srdcích zůstává,
žije s námi věčně...
SLÁVEK ZAPLETAL
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Infarkt myokardu – IM
Infarkt myokardu (srdeční mrtvice) je náhlé přerušení krevního zásobování části srdce, to zapříčiní přerušení dodávku
kyslíku do srdce a tudíž vzniká odúmrť svaloviny (svalových
vláken). Je to jedna z forem ischemické choroby srdeční
(ICHS). Dochází k tomu náhlým uzávěrem srdeční (koronární) tepny - nejčastěji vznikem sraženiny (trombus). Sraženina
vznikne tak, že v tepnách zásobující srdce krví (tzv. koronárních, věnčitých tepen) se v důsledku Aterosklerozy ukládá
tuk, usazuje se na vnitřní straně cévy, zužuje její průměr. Větší nashromažděné množství vede ke vzniku aterosklerotického plátu, který může prasknout, a když praskne, tak se na
jeho povrchu začnou shlukovat krevní destičky (trombocyty),
které úplně uzavřou koronární tepnu. Tudíž oblast, která je
touto tepnou zásobena, se ocitá bez kyslíku a bez živin.
KAZUISTIKA:
Nacházíte se v nákupním centru, pozorujete výlohy a najednou uslyšíte hlasitý výkřik: POMOC! otočíte se, rozhlédnete se a vidíte staršího pána, jak se drží za hrudník, je bledý
a nemůže dýchat. Nikdo z ostatních nakupujících si ho nevšímá, co byste udělali Vy ? Jak byste tomuto staršímu pánovi
pomohli?
Možnosti:
a) Nikdo si ho nevšímá, tak si ho nebudu všímat taky.
b) Zjistil bych, zda je při vědomí, pokud ano, uložíme postiženého do polohy v polosedu.
c) Zavolal bych RZS.
d) Kontroloval bych základní životní funkce, až do příjezdu
RZS.
e) Zavolal bych RZS, ale nebudu na ně čekat, spěchám.
Správné řešení: b; c; d
Příznaky: svíravá, pálivá, palčivá, šokující bolest za hrudní
kostí, která může vystřelovat do horních končetin, zad, krku;
neklid, úzkost, strach ze smrti; bledost až namodrání (cyanóza); studený pot.
PRVNÍ POMOC :
1. Postiženému zajistíme naprostý fyzický a psychický
klid.
2. Uložíme ho do polohy v polosedu až do sedu a pohodlně jej opřeme.
3. Pokud postižený užívá léky (např. Nitroglycerin aj…),
které mu lékař doporučil při bolestech na hrudníku, podáme
mu je.
4. Kontrolujeme fyziologické funkce – dech, tep.
5. Při selhávání krevního oběhu a dýchání, zahájíme neodkladnou resuscitaci.
6. Zajistíme příjezd RZS.
Poznámka :
Infarkt myokardu se vyskytuje více u mužů než u žen. Nejčastěji u mužů nad 50 let a u žen nad 60 let. Avšak toto
onemocnění se nevyhýbá ani mladším lidem, kteří mají nadměrnou srážlivost krve, genetické dispozice či velmi špatnou
životosprávu. Infarkt myokardu spolu s anginou pectoris jsou
ischemickou chorobou srdeční (ICHS), na kterou ročně umírají statisíce lidí.
Zdroj: www.vitalia.cz, uč. První pomoci pro zdravotnické
školy – Mgr. Monika Beránková, Anna Fleková, Mgr. Blanka
Holzhauserová – Praha, Informatorium
Nikola Dorazínová

Zahrákářská výstava
v Lukovečku
Rád bych touto cestou poděkoval všem členům Svazu zahrádkářů v Lukovečku, kteří připravili výstavu ovoce
a zeleniny v prostorách Obecního domu v Lukovečku ve
dnech 6 a 7. října.
Každoročně je to nejenom pro zahrádkáře něco jako
„malá slavnost“ vystavit zde své výpěstky a také zkontrolovat úrodu nejenom svých sousedů. A třeba i potají závidět
dobrou úrodu jiných pěstitelů.
Už u dveří nás přivítala obrovská přes 60 kg těžká dýně,
která byla opravdu raritou nejen pro děti, ale i pro dospělé
návštěvníky. K vidění byly nejrůznější druhy ovoce od jablek,
hrušní až po ořechy, ze zeleniny krásné červeně vybarvené
chilli papričky, nejrůznější tvary cuket nebo letošní úroda
hřibů. Výstava byla velmi hezky vyzdobena, dekorace nejrůznějších plodů, aranžmá různých květin a ibišků lahodila jistě
každému oku. Dokonce i prezentace včelařství určitě hodně
návštěvníků zaujala. Ti mohli zhlédnout také výrobu košíků
a podnosů z pedigu a také měli možnost vyzkoušet si pletení
sami. Po skončení prohlídky jsme zamířili k menšímu občerstvení. Pochutnat si na výborném burčáku či skleničce vína,
podávané velmi příjemnou, usměvavou obsluhou zahřeje
i potěší srdce každého.
No nedejte si... A pak odpolední kafíčko s hruškovým
frgálem, tyčinkou a závěr odpoledne zakončit třeba teplou
klobásou z udírny či párkem – co víc jsme si mohli přát?
Potkali jsme zde také spoustu známých a na naše všetečné otázky nám vždy ochotně odpověděli odborníci – zahrádkáři.
Opravdu velmi příjemně strávené sobotní odpoledne,
umocněné ještě krásným slunečným počasím, které sem
přilákalo spoustu příznivců zahrádek. V neděli už sice počasí moc nepřálo, ale i tak jsme odpoledne ještě zajeli na
skleničku burčáku a domů jsme si přivezli hrušková povidla
a sklenici medu. Už se zase těšíme na příští rok. Zahrádkáři
si dali na přípravě opravdu hodně záležet.
A také potěší, že výstava je čím dál na vyšší úrovni nejenom službami, ale i spoustou mladých lidí kolem. A tak to
má být.
- PK -
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Klub maminek

– LISTOPAD

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
2. 11. 2012 od 17 hod.
DŘEVĚNÁ HRA „KRMENÍ ZVÍŘÁTEK“ aneb malování na dřevo
Lektorka: Lenka Plšková. Materiál: zajištěn. Kurzovné: 40 Kč
9. 11. 2012 od 16 hod.
ŠITÍ KABELKY Lektorka: Hanka Svačinová. Potřeby: šicí stroj a šicí potřeby, látky
jsou zajištěny. Kurzovné: 100 Kč

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

PROGRAM
Pravidelné úterky od 9:30 – 11 hodin
6. 11. S Luckou Ištvánkovou o lesní
školce, šátkování, bylinkách i látkování.
13. 11. Volné hraní, tvoření.
20. 11. Prezentace a ochutnávka výrobků Fryštacké pekárny.
27. 11. Výroba adventního kalendáře.

30. 11. 2012 od 17 hod.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ (aranžmá, přání). Lektorka: Lenka Plšková
Materiál: zajištěn, vlastní vítán. Kurzovné: 40 Kč
NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME: pletení z pedigu, korálkování, šití
REZERVACE na vlastovky@email.cz, kurzy se konají při počtu účastníků 4 a více.

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

Vlaštovky – KLUB MAMINEK FRYŠTÁK
pro Vás ve školním roce 2012/2013 připravil následující
:
KROUŽKY A AKTIVITY
PONDĚLÍ:
• Zvídálek – od 10:00 hod.– kroužek pro děti s rodiči od 2 do 5 let
ÚTERÝ:
• Pravidelné setkávání maminek, ale i ostatních příznivců klubu – od 9:30 hod.
ČTVRTEK:
• Angličtina pro děti s Míšou – od 17:15 hod.
PÁTEK:
• Angličtina pro děti s Katkou – od 15:45 hod. (jednou za 14 dní)
• Páteční tvoření pro širokou veřejnost
téma, den a hodina budou vždy s předstihem upřesněny
• Výukové programy pro děti od 5 – 11 let
téma, den a hodina budou vždy s předstihem upřesněny
Sledujte měsíční program uveřejněný ve FL, na webu či letácích.
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BESKYDSKÁ SEDMIČKA
MČR v extrémním horském maratonu
V pátek 7. září se konalo mistrovství
v extrémním maratonu. Startovalo se
v Třinci na náměstí svobody ve 22.30 h
a cíl byl na náměstí ve Frenštátu pod
Radhoštěm. Trať vedla přes sedm beskydských vrcholů – Velký Javorový 1031
m, Ropice 1082 m, Travný 1203 m,
Lysá hora 1324 m, Smrk 1276 m, Čertův mlýn 1205 m a Radhošť 1129 m.
Závodu se zúčastnil i OlomouckoFryštacký tým ve složení Jiří Lakva
a Radek Zapletal. V kategorii Sport na
trati dlouhé 95 km s převýšením 5430
m skončili ze 427 startujících na 167.
místě v čase 25 h a 45 min.
Š.B.
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PÁTEČNÍ TRHY PRO NÁS
Farmářské páteční trhy… NO A CO?
Konečně přímo na náměstí… NO A CO?
Čtyři hezké dřevěné stánky a už i s plachtami…
NO A CO?
Jakožto organizátoři farmářských trhů ve Fryštáku začínáme vnímat postupné „zevšednění“. A to je vlastně dobře,
v podstatě o to nám od začátku šlo. Aby bylo úplně běžné, že
si lidé zajdou v pátek na náměstí nakoupit zdravě.
Jenže zjišťujeme, že je potřeba důsledné organizace.
Zjistili jsme, že např. s elektřinou to není tak snadné. Je
třeba napojit se ze sloupu veřejného osvětlení, a to takovým
způsobem, aby nesvítily všechny lampy na náměstí a kolem
kostela, je nutné, aby pracovník technických služeb obešel
každou jednu lampu a odpojil ji. Za tyto komplikace se Městu
Fryšták omlouváme a věříme, že společně najdeme příznivější
řešení.
Upozorněni jsme také byli na hudební produkci. Je nutné
dbát na autorská práva pouštěné hudby.
Další se týká plochy vymezené pro stánek. Někteří prodejci potřebují prodávat ze svého auta, a proto by jim více
vyhovovalo mít dřevěný stánek otočen „na druhé straně chodníku“. O této variantě budeme jednat.
Máme totiž s Městem Fryšták smlouvu. Ta se týká také
ﬁnančního vyrovnání. Za každý páteční trh zaplatí naše sdružení Městu Fryšták 600,- Kč. Od trhovců vybíráme zatím 200,Kč (za 4 stánky tedy 800,- Kč). Zbývá vždy 200,- Kč, kterými
postupně splácíme na naše náklady zakoupené stánky.
Další otázka je samotný sortiment. Mnozí si již zvykli na určité produkty a jdou nakoupit cíleně. Naší snahou do budoucnosti je, aby se každý dopředu dozvěděl, jaké zboží jej ten
daný pátek čeká. Pro ukázku tedy uvádíme rozpis na měsíc

listopad a takto hodláme pokračovat i od jara příštího roku.
Změna „programu“ může nastat, za což se předem omlouváme. Rádi uvítáme Vaše návrhy, kontakty, přání…
Velkým úskalím je také prodejní doba. Sami prodejci vyjadřují lehkou nespokojenost s malou odpolední účastí. Tušíme,
že spousta lidí přijíždí z práce až kolem 16. či 17. hodiny, a to
se již s trhovci většinou nesetkají. Ráno je trh zahájen od 7.
hodiny. Bude skvělé, když si na trh zajdete nakoupit a tím vyjádříte prodejcům podporu. Snad budou spokojenější a třeba
„déle vydrží“ a počkají i na odpolední zájemce.
Tento „zkušební provoz“ malých farmářských trhů bude letos ukončen 7. prosince a pak nás již čeká poslední trh velký
– vánoční: v sobotu 15. prosince.
Za zmínku také stojí upozornění na několik video-reportáží
z našich trhů. Najdete je (včetně nejnovějšího videa ze Dne
splněných přání) na Youtube, když si zadáte Farmářské trhy
Fryšták.
Na setkávání a Vaši radost z trhů se těší
za o.s. Fair Play Fryšták,
Jiří Sadila (776 14 06 53)
2. listopadu: Zelenina Syrovín, mléčné výrobky, kuřata,
králíci – Farma Němcovi, pečivo M. Grulichová, ovčí sýry.
9. listopadu: Zelenina Syrovín, Farma Němcovi, frgály –
Cyrilovo pekařství, ovčí sýry.
16. listopadu: Zelenina Syrovín, Farma Němcovi, pečivo
Grulichová, ovocné šťávy Karger Heliavita.
23. listopadu: Zelenina Syrovín, Farma Němcovi, valašské
pečivo, ovčí sýry.
30. listopadu: Zelenina Syrovín, Farma Němcovi, pečivo
Grulichová, med.
7. prosince: Zelenina Syrovín, Farma Němcovi, valašské
pečivo, ovčí sýry.

Poděkování za dary a plody Země
Opět je tu podzim, z polí je už vše sklizeno a stalo se krásnou novodobou tradicí i u nás ve Fryštáku poděkovat za hojnou
úrodu a za všechny dary a plody Země, kterými jsme byli i letos obdarováni. Tentokrát se tak stalo v průběhu slavnostní mše
svaté v neděli 30. září, při které se vzpomínalo také na všechny zemřelé (i živé) členy ZDV Fryšták.
Rádi bychom vyslovili velké poděkování nejenom všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu této slavnostní mše, ale
i všem zúčastněným, kteří s námi tímto vyslovili svůj vděk za všechny dary a plody Země nejenom Pánu Bohu a Matce Boží,
ale i Matce přírodě.
ZK
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2. DOBROČINNÝ BAZAR
Dobročinný obchůdek a poradna
Dotek ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Tomáše Bati
pořádá Druhý Dobročinný bazar. Bazar
podpořený Nadací Divoké husy, která
přislíbila zdvojnásobit výtěžek akce,
se bude konat v budově rektorátu
a knihovny Univerzity T. Bati ve Zlíně
– Budova U 13 (naproti Kongresového
centra) od 13. 11. 2012 do 15. 11.
2012.
Dobročinný bazar bude probíhat tři
dny. Návštěvníci mohou naši organizaci
podpořit nejen nákupem zboží, ale také
darováním věcí, které budeme moci
prodávat ve vizovickém Dobročinném
obchůdku. Prodej a sběr věcí bude probíhat 13. a 14. 11. od 9 do 15 hodin
a ve čtvrtek 15. 11. od 9 do 13 hodin.
Na akci je zvána kromě studentů
a zaměstnanců univerzity také široká
veřejnost. Přijďte nakoupit dárky, oblečení, knihy, dekorace, výrobky chráněných dílen a dobrovolníků. Přímo na
bazaru nám můžete věnovat věci, které
jsou stále hezké a Vám už se nehodí.
Prosíme, aby věci, které nám darujete,
byly moderní, kvalitní, čisté, vyprané,
nepoškozené a zdravotně nezávadné.
Darovat nám můžete oblečení, doplňky, obuv, šperky, knihy, keramiku, hry
a hračky, porcelán, sklo, umělecké
předměty, knoﬂíky, galanterní materiál. Nepřijímáme poškozené, staré věci,
spodní prádlo, plavky, nábytek, elektrické spotřebiče, elektroniku, kosmetiku
a potraviny.
Výtěžek bazaru bude stejně jako minule věnován obecně prospěšné společnosti Dotek na nákup kompenzačních pomůcek.
Těšíme se na Vás!

Kraj vyhlásil fotosoutěž
zaměřenou na soužití mladé a starší generace
ZLÍN – Při příležitosti Roku aktivního
stárnutí a mezigenerační solidarity vyhlásil Zlínský kraj pod patronací radní
pro oblast sociálních věcí Taťány Nersesjan fotograﬁckou soutěž s názvem
„Mládí a (versus) stáří“. Smyslem této
soutěže je především upozornit na soužití a vztahy mladé a starší generace
a napomoci vytvářet podmínky důstojného stárnutí. Do soutěže se mohou
zapojit amatérští fotografové neomezeného věku s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji.
„Soutěž by měla přinést zamyšlení
nad pomíjivostí života, zranitelností,
závislostí a smrtelností. Chceme společnost, která vnímá demograﬁcké
stárnutí jako šanci a starší lidi jako
cenné zdroje. Důležité je respektování
důstojnosti člověka bez ohledu na jeho
zdravotní stav či životní situaci,“ uvedla
radní Taťána Nersesjan.
Maximálně 3 soutěžní fotograﬁe
opatřené názvem snímku mohou soutěžící zasílat elektronicky nebo poštou – více informací včetně potřebných
formulářů je možno najít na webových
stránkách Zlínského kraje – www.kr-zlinsky.cz. Sběr snímků bude ukončen 31.
prosince 2012, vyhlášení výsledků pak
proběhne v lednu roku 2013.
Zaslané fotograﬁe budou posouzeny odbornou porotou soutěže, ve které

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem spoluobčanům, kteří nám
pomohli doprovodit pana Bohumila
Chudárka na jeho poslední cestě.
Rodina Chudárkova

D

iamantová
svatba

Libuše a Rostislava
Svačinových

V měsíci LISTOPADU 2012 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Ladislav Bačůvka
Zdeněk Fiala
Anděla Chudárková
Marie Jedličková
Zdeněk Konečný
Jiří Kotas
Ladislav Pečeňa
Oldřich Petřík
Anna Petříková – 100 let!
Josef Pisarský
Maria Rozsypalová
Jaroslav Sádlík
Jarmila Staňková
Rostislav Vyskup
Ludmila Zelinková
Jaroslava Žáková

Blahopřejeme!

Život je plný krás pro toho,
kdo je hledat umí.
Život je plný štěstí, pro dva,
kteří si porozumí.
Cestičkou schůdnou i trnitou,
životem šli jste spolu,
láska Vám byla oporou v starostech,
štěstí i bolu.

ZLATOU SVATBU – 50 let od uzavření manželství slaví manželé JOSEF
a JANA DOLEŽELOVI
DIAMANTOVOU SVATBU – 60 let
od uzavření sňatku slaví manželé
LADISLAV a VĚRA PEČEŇOVI
a manželé ROSTISLAV a LIBUŠE
SVAČINOVI.

K výročí Vaší diamantové svatby
Vám z celého srdce blahopřejí
Vaše dcery

Všem manželským párům a všem
oslavencům přejeme mnoho rodinné
pohody, štěstí a hodně zdraví do dalších let.

Libuše a Alexandra s rodinami.
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zasednou například umělecký fotograf
Zdeněk Hartinger či docent Jaroslav
Prokop, ředitel Ústavu reklamní fotograﬁe a graﬁky Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně.
Výherci soutěže se mohou těšit na
značkový fotoaparát, návštěvu ateliéru
akademického malíře Jiljího Hartingera,
setkání s jeho bratrem uměleckým fotografem Zdeňkem Hartingerem a mnohé
další zajímavé ceny.
Jan Vandík
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placená inzerce

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

ZDARMA
včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219

OBEC LUKOV OTEVŘELA

NOVÉ CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
a nabízí všem zájemcům
MOŽNOST PRONÁJMU TĚLOCVIČNY A MALÉHO SÁLU SE ZRCADLY.
Tělocvična je určena pro fotbal, ﬂorbal, basketbal, házenou,
tenis a badminton (2 kurty).
Malý sál je možné pronajmout na zumbu, jógu, aerobik atd.

Za kompletní autovrak

vyplatíme 500 Kč
AUTOVRAKOVIŠTĚ
TŘEBĚTICE
placená inzerce

PODĚKOVÁNÍ
malý sál 8 x 8 m – 150 Kč/hod.
tělocvična 15 x 32 m – 400 Kč/hod.
KONTAKT: správce pan Z. Topič na tel: 775 550 316 nebo cvalukov@lukov.cz



Dovolujeme si Vám nabídnout své služby:
■
■
■
■
■
■

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

placená inzerce

ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A KREMAČNÍ SLUŽBY

Studentka Pedagogické fakulty MU Brno
nabízí

doučování dětem základní školy,
případně studentům střední školy.
Současně nabízí možnost hlídání dětí
během dne i ve večerních hodinách.
Služby je možné využít od čtvrtku do soboty.
Trpělivost, empatie a příjemné vystupování
je na prvním místě.
Tel. kontakt: +420 777 242 416

ZÚROČÍME VÁŠ VKLAD

11 % p.a.

Mimo pracovní dobu sjednáváme po telefonické domluvě.
pí Hana Hrnková, Holešovská 268, 763 16 Fryšták
tel. 732 766 518

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.

www.pribylak.estranky.cz
e-mail: pribylak.bohumir@centrum.cz

tel. 577 434 429 nebo 602 258 416

placená inzerce

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.

placená inzerce

Zahrádkáři ZO Lukoveček–Fryšták
děkují všem svým příznivcům za účast
na výstavě ovoce a zeleniny. Výsledky soutěže o nejhezčí jablko a různé
kuriozity budou zveřejněny ve vývěsce
zahrádkářů.
Zahrádkáři

INFORMACE:
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placená inzerce

placená inzerce
placená inzerce
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