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Fryštácký cestovatel JIŘÍ GRYGERA stojí na vrcholu
6 210 metrů vysoké hory Razdelnaja v pohoří Pamír.
(více v článku uvnitř čísla)
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POZVÁNKA
Město Fryšták a Klub důchodců pro Vás připravili v neděli 13. listopadu od 19 hodin v sále ZDV
Fryšták pořad s názvem „Štěstí Květy Fialové“.
Uslyšíte zajímavé povídání naší herecké
legendy s kolegou a osobním přítelem, hercem
Slováckého divadla, panem Josefem Kubáníkem.
Paní Květa vzpomíná na svůj bohatý život,
slavné kolegy, natáčení dnes již legendárních ﬁlmů
a má v zásobě také plno úsměvných a originálních
rad do života.
O hudební doprovod se postará cimbálová
muzika Dubina.
Vstupné dobrovolné – na vaši účast se těší
organizátoři akce.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 14/2011/VI ze dne 21. září 2011 (Výběr)
• RMF bere na vědomí informace starosty o průběhu přípravy převodu Domova s chráněným bydlením Fryšták
z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Fryštáku a pověřuje starostu
projednáním otázek možného uzavření
dohody o narovnání majetkoprávních
vztahů a závazků (vzniklých v důsledku rozhodnutí zastupitelstva v r. 1996)
mezi městem Fryšták, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a Zlínským krajem, a to ve smyslu předběžné identiﬁkace možného obsahu
této dohody (návrh na stanovení nových
podmínek dříve přiznané dotace, převod majetku, zástavních či obdobných
práv, ujednání o sankcích apod.), aby
byla přiměřená co do výše i lhůt.
• RMF souhlasí s udělením licence
k provozování veřejné linkové osobní
dopravy vnitrostátní pro dopravce ČSAD
Vsetín, a.s., a to linky č. 820821 Zlín
– Fryšták – Holešov, a to z důvodu, že
příslušná linka má zastávku v městě
Fryšták, čímž je zajištěna základní dopravní obslužnost občanů města.
• RMF bere na vědomí sdělení Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Zlín k průběhu
skartačního řízení a ukládá starostovi
zajistit proškolení zaměstnanců města
v oblasti výkonu spisové služby.
• RMF bere na vědomí příkaz České
inspekce životního prostředí, oblastní
inspektorát Brno, ve věci udělení pokuty subjektu podnikajícím v oblasti zemědělství.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o obstarání vypořádání
transakcí s cennými papíry mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, a Komerční bankou, a.s., Praha, a to z důvodu
jednorázového převedení evidence cenných papírů ve vlastnictví města Fryštáku z nezařazeného majetkového účtu
Centrálního depozitáře cenných papírů,
a.s., Praha, a to za celkovou roční cenu
za vedení cenných papírů na Custody
účtu ve výši 0,08% p.a., vypočtených
ze součtu nominálních hodnot vedených cenných papírů plus poplatek za
vypořádání transakce s cennými papíry evidovanými v Centrálním depozitáři
cenných papírů.
• RMF stanovuje příspěvek na neinvestiční výdaje na žáka pro žáky dojíždějící z ostatních okolních obcí s trvalým
pobytem v těchto obcích a plnících
povinnou školní docházku v Základní
škole Fryšták, p.o., za rok 2010 ve výši
5000,- Kč na žáka a ukládá Ing. Jaškovi připravit návrh příslušných dohod
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o úhradě poměrné části neinvestičních
nákladů na žáka.
• RMF v souladu s ust. čl. X bodu č. 2
Zřizovací listiny Základní školy Fryšták,
p.o., ze dne 25. 3. 2008, uděluje souhlas řediteli tohoto zařízení k uzavření
smluv, a to
a) o výpůjčce mezi ZŠF a Sdružením rodičů a přátel školy,
b) o výpůjčce mezi ZŠF a Dětským
domovem, Základní školou speciální
a Praktickou školou Zlín,
c) o výpůjčce mezi ZŠF a Folklorním
souborem Fryštáček,
d) o pronájmu nebytových prostor mezi
ZŠF a K. Boršekem, World Association
of Karate Jutsu,
e) o pronájmu nebytových prostor mezi
ZŠF a D. Staňkovou – Cvičení žen,
f) o pronájmu nebytových prostor mezi
ZŠF a Ing. M. Zapletalovou – Harmonizační cvičení žen,
g) o pronájmu nebytových prostor mezi
ZŠF a M. Kršákovou – Rehabilitační cvičení žen,
h) o pronájmu nebytových prostor mezi
ZŠF a M. Končákovou – Cvičení Tai – či
i) o pronájmu nebytových prostor mezi
ZŠF a M. Caisem – vyžití rodičů a dětí
(badminton, basketbal), a to za cenu
pronájmu 100,-Kč /hod.,
a ukládá řediteli postupovat při uzavírání příslušných smluv v souladu s platnou zřizovací listinou tohoto zařízení.
• RMF bere na vědomí Zápis z jednání
Komise pro školství, mládež a tělovýchovu č.4/11 ze dne 22. 8. 2011 bez
připomínek.
• RMF schvaluje v rámci osmého ročníku vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní
činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje nominaci pana B. Běláka, Fryšták, a to za jeho dlouhodobou
kvalitní a zodpovědnou práci s dětmi
a mládeží v oblasti skautingu.
• RMF schvaluje zapojení města Fryštáku do projektu Dne zdraví a souhlasí
s výpůjčkou objektu bývalého kina dne
31. 10. 2011 v době od 13 do 20 hodin za účelem realizace tzv. Screeningu
civilizačních rizikových faktorů, a to ve
prospěch nestátního zdravotnického
zařízení – domácí zdravotní péče – poradna podpory zdraví, zast. J. Cimburkem, Slušovice.
• RMF souhlasí se zařazením žádosti
H. Šťastné, Jasenná, o změnu územního plánu - zařazení pozemků p. č. 248,
247, 246, vše k.ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, do kategorie výstavby s tím, že
tato žádost bude projednávána v rám-

ci probíhajícího řízení přípravy nového
územního plánu města.
• RMF souhlasí se zařazením žádosti
J. Maroňové, Fryšták, o změnu územního plánu na pozemcích 987/10, 987/7,
987/6, 915/8, vše k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, s tím, že tato žádost bude projednávána v rámci probíhajícího řízení
přípravy nového územního pl. města.
• RMF bere na vědomí elektronicky
podanou stížnost pana D. Pegnera ve
věci obtěžování zápachem z důvodu
zahnojování zemědělsky obdělávaných
pozemků s tím, že nebude ve věci dál
konat, neboť se nejedná o obtěžování
zápachem nad tzv. přípustnou míru obtěžování, a to jak z pohledu intenzity,
tak i četnosti.
• RMF bere na vědomí sdělení spol.
Telefónica Czech Republic, a. s., Tel.
automaty a řízení dodavatelů, Brno, ve
věci zrušení telefonní hovorny v městské části Vítová, a to z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání
sítě veřejných telefonních automatů
s tím, že město trvá na zachování této
služby v tomto místě, a nesouhlasí se
spoluﬁnancováním nákladů na provoz
a údržbu VTA.
• RMF schvaluje realizaci renovačních
a údržbových prací tartanového povrchu (celoplošné tlakové mytí povrchu,
provedení dvou vrstev zpevňujícího nástřiku PUR pojivem, obnova čárování)
a ukládá Ing. M. Kasalovi neprodleně
zajistit.
• RMF ruší usn. č. U R 13/2011/VI/06
ze dne 24. srpna 2011 ve věci výpůjčky
měst. poz. p. č. 8/2, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. 67 m²,
a části pozemku p. č. 28, k. ú. Horní Ves
u Fryšták, ob. Fryšták, o vým. 25 m²,
a to fě GERES Group, s. r. o., Fryšták,
za účelem zřízení parkovací plochy (dvě
místa na stání pro potřeby ﬁrmy, jedno
místo pro stání veřejně přístupné), a to
na dobu neurčitou.
• RMF schvaluje zveřejnění pronájmu
měst. poz. p. č. 8/2, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, ob. Fryšták, o vým. 67 m²,
a části pozemku p. č. 28, k. ú. Horní Ves
u Fryšták, ob. Fryšták, o vým. 25 m²,
a to fě GERES Group, s. r. o., Fryšták,
za účelem zřízení parkovací plochy (tři
místa na stání pro potřeby ﬁrmy), a to
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a uzavřít se
žadatelem přísl. smlouvu o nájmu.
• RMF schvaluje uzavření dohody
o ukončení platnosti nájemní smlouvy,
uzavřené dne 18. 11. 2004 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, a RomaFRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2011

nem Halaštou, Lukoveček, ke dni 30.
9. 2011, a pověřuje starostu podpisem
této dohody.
• RMF bere na vědomí zprávu starosty
o počtu uchazečů o obsazení místa provozář - správce Polyfunkčního objektu
s hasičskou zbrojnicí a ukládá starostovi zajistit vyhodnocení přihlášek
z pohledu splnění požadavků města
a předpokládané zařazení zaměstnance na příští zasedání rady města.
• RMF schvaluje zapojení města Fryštáku do sbírky použitého ošacení, zajišťované o.s. Diakonie Broumov, a ukládá
Ing. V. Doleželové organizačně zabezpečit spolupráci při sbírce ve dnech 30. 9.
2011 a 1. 10. 2011, vždy v době od 8
do 16 hodin.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části měst. pozemku 2/1 (zábor
ve smyslu přílohy č. 1 tohoto zápisu),
k. ú. Fryšták, ob. Fryšták, mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, a Ing. Tomášem
Černým, Fryšták, za účelem organizace
akce Farmářské trhy Fryšták, konané
ve dnech 22. 10. 2011, 12. 11. 2011
a 10. 12. 2011 vždy v době od 5.00 do
14.00 hodin, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF souhlasí v rámci akcí Farmářské
trhy Fryšták (konaných ve dnech 22. 10.
2011, 12. 11. 2011 a 10. 12. 2011)
s napojením organizátora na městský
zdroj elektrické energie (jen pro potřeby

zajištění kulturního programu), se zajištěním mobilní cisterny s pitnou vodou,
mobilních 2 ks plastových kontejnerů
na směsný odpad, se zapůjčením stanu
a s bezplatnou propagací této akce ve
Fryštáckých listech a v městském rozhlase – a ukládá Ing. V. Doleželové zajistit součinnost odboru správy majetku
města.
• RMF schvaluje předložený vzor smlouvy – dohody o umístění stavby za účelem přípravy akce „Fryšták – Dolní Ves,
kanalizace a vodovod Vylanta“ a za účelem přípravy akce „Vodovod Fryšták –
Žabárna“ bez připomínek.
• RMF schvaluje uzavření smluv – dohod o umístění stavby za účelem přípravy akce „Fryšták – Dolní Ves, kanalizace
a vodovod Vylanta“ a za účelem přípravy akce „Vodovod Fryšták – Žabárna“
mezi městem Fryšták, nám. Míru 43,
a vlastníky dotčených pozemků a pověřuje starostu podpisem těchto dohod.
• RMF schvaluje ke dni 22. 9. 2011
zveřejnění záměru výpůjčky části měst.
poz. p.č. 106, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, o vým. 20 m², manželům J.
a D. Šafářovým, Fryšták, na dobu neurčitou, za účelem vybudování zpevněného vjezdu, a uzavřít se žadateli příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF neschvaluje převzetí záštity města Fryštáku nad akcí Logická olympiáda
2011 a neschvaluje poskytnutí peněži-

tého daru na organizační zajištění soutěže krajského kola v ZŠ Fryšták a na
úhradu nákladů na vytvoření a tisk soutěžních zadání a na zakoupení věcných
darů - cen pro nejúspěšnější řešitele.
• RMF schvaluje za účelem realizace
stavby „Fryšták - ulice Osvobození chodník“ uzavření smlouvy o výpůjčce
na poz. p.č. 693/2, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, o vým. 185m², a to mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, a manžely
P. a B. Mašláňovými, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje za účelem realizace
stavby „Fryšták - ulice Osvobození chodník“ uzavření smlouvy o výpůjčce
na poz. p.č. 693/3, k. ú. Fryšták, ob.
Fryšták, o vým. 143m², a to mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, a manžely
R. a M. Miškarovými, Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• RMF schvaluje v souladu s ust. čl. č. V
bod č. 2 odr. první smlouvy o nájmu poz.
p.č. 902/36, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, uzavřené mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, a manžely Mgr.
R. a R. Kořénkovými dne 1. 5. 2009,
vypovězení této smlouvy a pověřuje starostu podpisem této výpovědi.
• RMF schvaluje nákup rozkládacího nůžkového altánu pro potřeby zajištění venkovních kulturních aktivit města
(zázemí účinkujících) dle návrhu Mgr. P.
Nášela.

Zápis ze schůze Rady města Fryštáku
č. R 15/2011/VI ze dne 5. října 2011 (Výběr)
• RMF schvaluje uzavření dohod o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na žáka mezi městem Fryšták, zast.
Mgr. L. Doleželem, starostou města,
a obcemi:
- Vlčková, zast. P. Huňou, starostou, ve
výši 5.000 Kč;
- Veselá, Veselá, zast. D. Juříkem, starostou, ve výši 5.000 Kč;
- Lukoveček, zast. Ing. L. Nejedlým, starostou, ve výši 140.000 Kč;
- Lukov, zast. J. Jangotem, starostou, ve
výši 200.000 Kč;
- Horní Lapač, zast. F. Kolečíkem, starostou, ve výši 25.000 Kč; a pověřuje
starostu podpisem těchto dohod.
• RMF bere na vědomí písemnost Uvědomění o postoupení podání, č. j. KUZL
70627/2011 ze dne 26. 9. 2011, s tím,
že trvá na komplexním legislativním dořešení zatrubnění vodoteče v místní
části Vítová.
• RMF bere na vědomí dokumenty Akceptace žádostí o podporu ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životní
prostředí, a to na projekt Vybavení komunitní kompostárny pro dobrovolný

svazek obcí Lukovské podhradí a na
projekt Zavedení separace bioodpadů
v dobrovolném svazku obcí Lukovské
podhradí s tím, že ukládá starostovi
zajistit bližší informace o konkretizaci
obou projektů.
• RMF zveřejňuje ke dni 6. 10. 2011
záměr výpůjčky části měst. poz. p. č.
345, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, o vým. 32 m², za účelem zpevnění vjezdu, a to na dobu neurčitou,
a uzavřít se žadateli příslušnou smlouvu o výpůjčce.
• RMF schvaluje ke dni 6. 10. 2011
zveřejnění záměru výpůjčky objektu bývalého kina ZUŠ Morava, spol. s r. o.,
Zlín, a to na dobu neurčitou, a uzavřít
se žadatelem příslušnou smlouvu.
• RMF ukládá Ing. M. Jaškovi a Ing. M.
Kasalovi zajistit do dalšího zasedání
RMF podklady pro stanovení paušálního poplatku na krytí provoz. nákladů objektu kina za účelem vyúčtování těchto
nákladů ZUŠ Morava, spol. s r. o., Zlín.
• RMF bere na vědomí žádost majitelů
nemovitostí sousedících s MK na ul. Pekárkova o zařazení investice do rozpoč-

tu města Fryštáku na rok 2012 – dokončení dopravní obslužnosti a veřejného
osvětlení a doporučuje ZMF zařadit tento požadavek do plánu investic v návaznosti na vývoj příjmové stránky města,
přičemž doporučuje realizovat investici
v rozsahu původní dohody mezi stavebníky a městem, tj. město kompletně
realizuje část po hranici pozemku MŠF,
p. o., pokud bude zároveň dokončena
i zbývající část infrastruktury.
• RMF schvaluje uzavření smlouvy
o vzájemné spolupráci mezi městem
Fryšták, a Komerční bankou, a. s., Praha, za účelem úpravy podmínek poskytování bankovních služeb a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• RMF bere na vědomí zprávu starosty o výsledku užšího výběru uchazečů
o obsazení místa provozář - správce Polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí Fryšták s tím, že tito uchazeči budou
pozváni k pohovoru na nejbližší zasedání rady města.
• RMF doporučuje ZMF schválit záměr
směny části městského pozemku p.
č. 122, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
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o vým. 85 m², za část poz. p. č. 125/5,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o vým. 31
m², a schválit uzavření směnné smlouvy
mezi městem Fryšták a Josefem Pekařem, Dolnoveská 34, 763 16 Fryšták.
• RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části měst. pozemku 383/30, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
o vým. 350 m², a části měst. poz. p. č.
378/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, o vým. 62 m², vše ve smyslu
zákresu ve snímku pozemkové mapy,
a uzavřít se žadatelem příslušnou
smlouvu o výpůjčce se splatností na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu.
• RMF jmenuje komisi pro hodnocení
nabídek na akci Úprava krytu místní komunikace na ulici Dolnoveská ve složení: V. Filák, Fryšták (náhradník L. Mikl,
Vítová), Ing. J. Košák, Fryšták (náhradník Ing. F. Kočenda, Fryšták), R. Dupal,
Fryšták (náhradník R. Vyskup, Fryšták),
B. Konečný, Fryšták, (náhradník MUDr.
A. Prusenovská, Fryšták), Ing. M. Kasala, vedoucí OSMM, Fryšták, (náhradník
Ing. M. Jašek, Fryšták).
• RMF souhlasí se záměrem TJ Fryšták
– oddílu kopané vybudovat sportovní
nafukovací halu v objektu fotbalového stadionu a doporučuje – vzhledem
k dosavadní činnosti oddílu a jeho soustavné práci s mládeží – podpořit tento
projekt z prostředků státního rozpočtu.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme studenty pobývající
převážně v místě studia mimo svůj trvalý pobyt ve Fryštáku a rodiny s více
než 2 nezaopatřenými dětmi, kteří chtějí uplatnit úlevu na místním poplatku
za provoz systému komunálního odpadu dle OZV č. 1/2010, že je nutno tuto
skutečnost oznámit správci poplatku
a doložit příslušným potvrzením o studiu do 15 dnů ode dne, kdy nastala
tato změna.
Potvrzení se předkládají osobně
u pí Ivany Plškové na MěÚ ve Fryštáku,
dveře č. 217 v úřední dny, nebo je lze
zaslat poštou na adresu MěÚ Fryšták,
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, a to pouze v originále (kopie ani mailem zaslaná
potvrzení nebudou akceptována).
Děkujeme za pochopení.
I. Plšková
V těchto dnech probíhá rekonstrukce chodníku na ulici Osvobození v celkové hodnotě bezmála 3 miliony korun.
Děkujeme za pochopení a trpělivost
věříme, že nový chodník bude po svém
dokončení kvalitně sloužit všem občanům našeho města.
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ZPRÁVY

Z

RADNICE

Město Fryšták
získalo účelovou neinvestiční dotaci
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 14
tis. Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
Tyto ﬁnanční prostředky budou využity na odbornou přípravu velitelů
a strojníků jednotky SDJ Fryšták k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kursy
a zaměstnání pořádané HZS Zlínského
kraje. Děkujeme.

UPOZORNĚNÍ
Připomínáme všem, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku na podporu činnosti dobrovolných
neziskových organizací na rok 2012
je třeba doručit do podatelny MěÚ ve
Fryštáku nejpozději do 30. listopadu
2011. Potřebný tiskopis si můžete stáhnout na adrese: www.frystak.cz v záložce MĚSTSKÝ ÚŘAD/formuláře.

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme občanům, že v průběhu nadcházejících zimních měsíců dojde
k omezení provozní doby sběrného dvora Technických služeb města Fryšták
pro ukládání bioodpadu a velkoobjemového odpadu z domácností.
V termínu od 3. prosince 2011 do
25. února 2012 bude sběrný dvůr otevřen vždy v sobotu v době od 8.00 do
13.00 hodin.

ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Podzim je tady a pro většinu z nás
to znamená jednak úklid zahrady a jednak začátek topné sezóny. Podle zákona
o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem
podle systému stanoveného městem.
Město Fryšták zajistilo pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů
i třídění komunálního odpadu. Ne všichni ho však využívají.
Málokdo ví, že domácnosti jsou ve
znečišťování ovzduší hned za automobily. Domácí kotelny přispívají stále více ke
vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích
onemocnění. Záleží však na každém
z nás, kolik škodlivých látek vypustí do
ovzduší. Množství škodlivých látek se
odvíjí od toho, co spalujeme. Podle zákona je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Přesto se často v kotlích ocitají
plasty, které uvolňují spoustu rakovinotvorných látek. Dalším bohužel populárním palivem je rozbitý nábytek, natřené
či chemicky ošetřené dřevo, jejichž pálením produkujete vysoké množství dioxinů. Celobarevné letáky a časopisy při
spalování zase uvolňují do ovzduší těžké
kovy. Při pálení všech těchto odpadů
vzniká mnoho toxických látek. Při pálení
vlhkého dřeva docílíte nižší výhřevnosti
a navíc rostou emise škodlivin.
Podle zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší je každý povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší
a snižovat množství jím vypouštěných
znečišťujících látek. Provozovatelé malých zdrojů znečišťování jsou navíc povinni uvádět do provozu a provozovat
stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů, dodržovat přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat zápachem osoby ve
svém okolí a obydlené oblasti.
Pokud nebudou dodržovány tyto povinnosti, vyplývajcí ze zákona o ochraně
ovzduší, lze uložit sankci podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Lidi přestalo zajímat, co bude v budoucnosti. Ve společnosti má vždy převahu zisk krátkodobý nad ziskem dlouhodobým. Důležité je, zda se nějaká
investice vrátí v horizontu několika let,
méně důležité je, jak nešetrné ovlivňování přírody poznamená život našich potomků za sto let.
Pálením odpadů nejvíce poškodíte
nejen sami sebe a své děti, ale také své
nejbližší okolí. Na znečištěné ovzduší
jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme
k nim i k sobě samým ohled.
Ing. Vl. Doleželová, OSMM
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2011

Město Fryšták PŘIJME BRIGÁDNÍKY na zimní údržbu chodníků
a místních komunikací od 1. 12.
2011 do 31. 3. 2012.
Bližší informace podá vedoucí
OSMM ing. Kasala, tel. 724 991 881,
e-mail: m.kasala@frystak.cz

UPOZORNĚNÍ
Informujeme občany, že pro nahlášení havárií vody a kanalizací mohou
24 hodin denně využít telefonní linku
840 668 668.
Na stejné číslo mohou hlásit i jakékoliv zákaznické záležitosti.

INFORMUJEME OBČANY
Magistrát města Zlína, odbor občansko - správních agend, oddělení správní
Zlín, Prštné, L. Váchy 602, PSČ 761 40 vydal dne 12. 10. 2011 toto oznámení:
INFORMACE O VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (e-OP)
od 1. 1. 2012.
Podle novelizace zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, dochází
s účinností od 1. 1. 2012 k významným změnám při podávání žádostí o občanské
průkazy a při jejich výdeji.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou pořizovány od 1. 1.
2012 jen elektronicky:
To znamená, že žádosti o elektronické občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji s dobou platnosti 10 let již nebude možno podávat např. prostřednictvím
matričních úřadů, ale jen u obecních úřadů obce s rozšířenou působností, a to
osobně, nikoliv jako doposud, kdy bylo možno podat žádost také prostřednictvím
zástupce.
V působnosti matričních úřadů však nadále zůstane postup dle ust. § 16
(ohlášení ztráty,odcizení, poškození nebo zničení OP - vydávání potvrzení o OP,
úschova a zadržení).
Pro zpracování žádostí o tzv. e-OP u dlouhodobě nemocných, nepohyblivých
občanů bude využíváno mobilní přenosné pracoviště s tím, že pořízení žádosti
a digitální zpracování podoby občana, bude prováděno cestou výjezdu v místě,
kde se občan nachází (domácnost, domovy důchodců, LDN apod.). Postup bude
vždy předem dohodnut.
Ze strany Ministerstva vnitra ČR není doposud tato záležitost technicky dořešena a obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají být o konečném výsledku
řešení a postupů informovány do konce tohoto roku.
Stávající typ občanského průkazu a postup do konce roku 2011:
Bude-li žádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji podána u matričního úřadu (tedy na MěÚ Fryšták) nebo u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu, bude zpracována a stávající typ občanského průkazu bude vydán, pouze pokud bude žádost
podána nejpozději do 30. listopadu 2011.
Bude-li žádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji podána přímo u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele (platí tedy pro občany Fryštáku
při podání žádosti na Magistrátu města Zlína, odbor občansko-správních agend,
oddělení správní Zlín, Prštné, L. Váchy 602, PSČ 761 40), je možno žádost podat
nejpozději do 14. prosince 2011. Od 15. prosince 2011 do 31. 12. 2011 budou
přijímány na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností (Magistrát města Zlína) jen žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek.
V tomto případě nemá občan povinnost požádat současně o vydání OP se strojově čitelnými údaji.
Od 1. ledna 2012 budou již vyřizovány žádosti o občanské průkazy (elektronické) dle nové právní úpravy přímo na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (tedy na Magistrátě města Zlína v Prštném).
Nejedná se tedy o žádnou plošnou výměnu OP. O nové OP budou žádat jen
lidé, kterým po 1. lednu 2012 skončí platnost průkazu, nebo jej ztratí, bude odcizen příp. změní trvalý pobyt apod.
Bližší informace je možno získat také na telefonním čísle: 577 630 613,
577 630 616.

listopadové

POZVÁNKY
•••
Základní umělecká škola Morava
Vás zve na tradiční Adventní koncert,
který se uskuteční v neděli 27. listopadu od 15.30 hodin ve fryštáckém kostele svatého Mikuláše.
Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Morava
Zlín.
Po skončení koncertu bude slavnostně rozsvícen Vánoční strom na náměstí Míru.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
•••
Rádi bychom pozvali všechny, kteří
se zajímají o závody psích spřežení.
Akce se koná 5.–6. 11. v Radíkově
a pořádá ji Hanácký mushers‘klub.
Bližší informace najdete na www.
mushing.cz.
Přijeďte se podívat nebo se zúčastnit tohoto závodu i se svým pejskem.
Zve vás Bronislav Růčka.
•••
Zveme Vás na slavnostní akademii,
která se uskuteční 25. listopadu, v sále
KD ZDV Fryšták od 17:30 hod.
V programu se představí děti ze ZŠ
ve Fryštáku, Kašavský orchestr, klienti
z Hrádku a další.
Výtěžek z této charitativní akce
budě věnován pro potřeby fryštáckého
Hrádku.
Vstupné je dobrovolné – těší se na
Vás účinkující a organizátoři této akce.
•••
Město Fryšták a Atelier G-1 Vás zvou
na vernisáž výtvarných děl vytvořených
na půdě večerního ateliéru nazvanou –
A HELE, VÍŠ TY CO, která se uskuteční
v sobotu 12. listopadu od 16 hodin na
Sokolovně ve Fryštáku v prostorách Ateliéru G-1.
V programu se představí skupina
Derailed a připravena je také velká ohňová show.
Záštitu nad akcí převzalo Město
Fryšták, starosta Mgr. Lubomír Doležel
a podpořil ji také DIS Fryšták a ﬁrma
Obal print.
Těšíme se na Vás.
•••
Zveme všechny žáky 4., 5. a 6. tříd
do HASIČSKÉHO KROUŽKU.
Více informací najdete na webu.sdhfrystak.cz.
Volat můžete také vedoucímu Martinu Billovi na telefon: 608 445 117.
Těšíme se upřímně na všechny nové
zájemce.
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dlouhodobou záležitostí, ale v předškolním věku začíná a dobrý začátek je na
každé cestě velmi důležitý….
Ilona Staňková

Pozvánka
OS Věneček při MŠ Fryšták
zve všechny na tradiční

Podzimní
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
který se uskuteční
v pátek 4. listopadu v 17 hodin
Sraz je na náměstí ve Fryštáku.
Na programu bude vystoupení
ŽongloDISku, ohnivá show a nebude
chybět závěrečný ohňostroj.
NA BOHATOU ÚČAST
SE TĚŠÍ POŘADATELÉ!

Návštěva radnice
V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu celkem 43
předškolních dětí, které za rok budou
nastupovat povinnou školní docházku
v první třídě základní školy. A právě
s těmito nejstaršími dětmi, jsme
v rámci našeho Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání,
objevovali fryštáckou radnici. Díky matrikářce, paní Daně Konečné, mohli
předškoláci nahlédnout do ručně psané matriky, prohlédli si místnost, odkud
se hlásí zprávy a poslechli si vyprávění
o Andrýskovi. Také měli možnost seznámit se s některými zaměstnanci úřadu
a ve své pracovně je přijal rovněž starosta města.
Návštěvu radnice uskutečňujeme
s nejstarší věkovou skupinou každoročně a pro předškoláky je to vždy sil-
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ný zážitek, spojený s mnoha otázkami
a zvědavostí, která je dětem vlastní
a přirozená. Těší nás, že i po delší době
jsou děti schopné vzpomenout si na
některé vědomosti a poznatky, jež si
v rámci tohoto „prožitkového učení“
osvojily. Poznají například znak města
Fryštáku, vědí k čemu je matrika, orientují se v pojmech, které pro ně zatím
byly neznámé.
Jednou z hlavních myšlenek našeho
školního projektu je „vytvářet u předškolních dětí pozitivní vztah ke kulturním tradicím a zvykům města Fryštáku.
Pěstovat u nich pocit sounáležitosti
s místem, kde žijí a v souvislosti s tím,
nabídnout širokou a zajímavou cestu
k seznámení se s naším regionem, kulturou, tradicemi a přírodní okolní lokalitou.“ Samozřejmě, že tento záměr je

Drakiáda
K podzimu patří pouštění draků,
a tak ani letošní podzim není výjimkou.
Ve středu 29. září OS Věneček uspořádalo tradiční drakiádu, která se tentokrát konala na Skalce v Horní Vsi.
Sluníčko přilákalo na 6 desítek dětí
s různými kupovanými či doma vyrobenými draky. Přestože si s námi vítr pohrával, chvíli foukal hodně a chvíli vůbec, děti se snažily, co jen mohly, aby
svého draka dostaly co nejvýše na obloze. Porota ve složení paní S. Knedlová,
O. Nejedlá a pan J. Sadila, hodnotila nejen kvalitu a výšku letu, ale také
provedení a nápaditost domácí výroby
a vytrvalost rodičů. Děkuji porotě, pomocníkům a také děkuji všem za velkou
účast výbornou atmosféru.
Ještě jednou gratuluji všem vítězům
a vy, co jste nevyhráli, nebuďte smutní,
třeba to vyjde příště.
Z.V.
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Zamyšlení...
Jak ovlivnit disciplinu dětí v rodině,
ve škole, ve společnosti?
Hodně často o tomto společenském
problému přemýšlím. Mezi dětmi a dospělými je generační i více generační
rozdíl. Dokonce uvolněná výchova v poslední době odbourala hráz předepsané
úcty, nadřazenost, podřazenost. Rozdílnost věkovitých a zkušenostních rovin
setřela i vzájemnou citovou závislost.
Tím jsou vztahy mezi dětmi a dospělými
choulostivější. Mládež si zvykla na „jakousi“ určitou /mnohdy velmi vulgární/
úroveň projevu nejen mezi sebou, ale
přenášejí ji i do konverzace s dospělými. Nevnímají už řadu pravidel, zákonů
a zvyklostí /protože mnohdy k tomu nejsou od malička naučeni/, zapomínají
na osobitou zvláštnost ve vzájemných
stycích /nenalhávejme si - i mnozí rodiče se před dětmi vulgárně vyjadřují
a chovají. Neuvědomují si, že tím dávají
příklad svým potomkům./
Chování takových dětí je značně
ochuzené a stává se dokonce nebezpečné. U nich je pojem slušnost, pracovitost, láska, úcta jen jakýmsi pokrytectvím, protože neznají hodnoty vykonané
práce.
A jsme u meritu problému. Dětem
schází přiměřená práce, odpovědnost
za své činy, mnohdy vzorný příklad rodičů a hlavně pravidelná, přísná kontrola
splněných úkolů.
Vážení, nezlobte se, že jsem přímá
a otevřená. Slyším a vidím, jak se děti
vyjadřují, jak se chovají. Dokonce někteří z vás, kteří to myslí dobře, se chodíte
radit, jak z tohoto kruhu ven.
Jednoznačně vlastním příkladem!,
každodenní kontrolou dětí!
SK

Okresní přebor v přespolním běhu
S novým školním rokem přichází
i další ročník školních sportovních
soutěží vyhlašovaných MŠMT. První
postupovou soutěží byl Okresní přebor
v přespolním běhu, který se uskutečnil
ve středu 5. října v Trnavě. ZŠ Trnava
uspořádala již 19. ročník této prestižní
sportovní akce s názvem Trnavský vrch.
Celá trať (cca 1500 m) vedla náročným
kopcovitým terénem. Běželo se po asfaltu, mokré trávě, jehličí, přes louku,
mýtinu a kaluže.
Podle pravidel AŠSK mohli startovat z každé školy v dané kategorii dva
závodníci. Naši školu reprezentovalo
8 žáků (viz společné foto), soutěžili ve
4 kategoriích. V každé kategorii běželo
kolem 40 závodníků.

A jaké bylo umístění?
V ml. žákyních získala Anna–Marie
Vodehnalová (tř. 7. B) 7. místo a Zuzana
Hanačíková (tř. 7. A) 11. místo. V kat.
mladších žáků doběhl Jindřich Kolář (tř.
6. A) na 5. místě a Petr Bačůvka (tř. 7.
A) na 13. místě. Ve starších žákyňích
vybojovala Alice Čalová (tř. 8. B) 14.
místo a Iveta Cundová (tř. 9. B) 16. místo. V kategorii starších žáků (trať 3 km)
obsadill Jan Hřebačka (tř. 9. A) 18. místo a David Odstrčil (tř. 9. B) 21. místo.
Díky kvalitnímu běžeckému výkonu
všech fryštáckých závodníků získala
naše škola v konkurenci dalších 17 škol
Zlínského kraje velmi pěkné umístění.
Všem soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci.

Ekologie
Dne 4. října využili všichni žáci základní školy krásného podzimního dne a vydali
se na ekologickou vycházku. Jejím účelem bylo alespoň částečně vyčistit přírodu od
odpadů, které sem s sebou přinášejí neukáznění turisté a výletníci. Z vycházky se
žáci vraceli s plnými pytli a dobrým pocitem, že alespoň malým dílem ulehčili naší
přírodě a nadějí, že snad již příští rok ponesou pytle prázdné.
Mgr. Lena Minaříková
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SEZNAMOVÁK 2011
Naše škola uspořádala již tradičně
seznamovací pobyt pro žáky šestých
tříd. Od 12. do 16. září prožívali dny
plný aktivit a seznamovacích her v penzionu U Bílého koně a o jejich zážitky se
nyní můžete s nimi podělit.
Seznamovací pobyt 6. A třídy začal
o půl deváté ráno 14. září srazem na
školním dvoře. Zavazadla jsme naskládali panu řediteli do auta, aby nám je
na určené místo odvezl, a my jsme se
vydali na cestu jen s malými ruksáčky a s panem učitelem Nedbalem až
k Dubu a na Rusavu. Tam nás na cestě
už čekaly a písničkou přivítaly Čiperka
(M. Šafářová) a Matoni (L. Truhlářová,
naše nová třídní), obě v kovbojském. Po
přivítání jsme hledali v lesíku třicet pět
„koní“ schovaných pod stromy, které jim
údajně od penzionu utekly. Po příchodu
na místo našeho pobytu, k penzionu
U Bílého koně, nám bylo ihned jasné,
proč se to tam tak jmenuje… V ohradě
se pásl bílý kůň. Rozebrali jsme si svá
zavazadla a ubytovali se. Holky šly do
nových srubů a my kluci do pokojů penzionu. Následoval oběd v podobě výborného řízku s brambory. Vůbec, po celou
dobu pobytu nám tu pan kuchař vařil
tak výborně, že dokonce jeden spolužák
prohlásil, že by se sem měla jít učit vařit
jeho maminka… Po obědě následovalo
množství seznamovacích aktivit a her,
z nich zmíním např. výrobu obálek, výzdobu šerifských hvězd, hru Lovci autogramů a nebo Skalní golf. Den nám uběhl velmi rychle a zlatým hřebem večera
byla adrenalinová hra Sázky. Den jsme
zhodnotili velmi pozitivně a popovídali
si s koníkem Pepou. A to je na dlouhé
popisování. Někteří jistě ví, o čem je
řeč, ostatní, ať si domyslí.
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Další den ráno se všichni na našem
pokoji probudili časně zrána a začali se
hlasitě bavit. Tím jsme probudili i naši
třídní a po třech upozorněních nám
řekla, ať si obujeme boty a dala nám
venku rozcvičku v podobě běhu. Matoni
i Čiperka potom vzbudily i ostatní a následovala naše druhá rozcvička. Po ní
a po vydatné snídani jsme v lese hledali a seskládávali římské a arabské
číslice. Nesmím zapomenout na hodně
adrenalinovou hru s názvem Piráti, kde
jsme si navzájem loupili papírové poklady. Po dobrotě, čímž myslím oběd, bylo
na řadě luštění a psaní vzkazů morseovkou, kreslení toho, co je typické pro
penzion UBK, a také skládání třídní
hymny. Naše třída si vypůjčila melodii
z Buráků. Následovaly další hry, jako

třeba Mnohonožky, Člověče, nezlob se
trochu jinak a další… Večer byl velký
táborák, u kterého jsme zpívali s Matoni při kytaře a opékali špekáčky. Pak
přišla námi dlouho prodiskutovávaná
stezka odvahy, při níž se jedna spolužačka tak lekla, až zahodila ﬁx určený
k podepisování, a ostatní se už nemohli
podepsat. Večer jsme ještě zvolili starostu třídy. Ještě perlička – když jsme
před spaním chtěli usnout a „docucali“
jsme bonbóny, Jindra po nich začal vykřikovat: „Cukr mám, cukr mám“. Když
se uklidnil, usnuli jsme a tentokrát jsme
vydrželi spát až do budíčku. Po snídani
jsme si sbalili věci a přidali svačinky do
ruksáčků a s naší třídní paní učitelkou
jsme se vydali stejnou cestou zpět do
Fryštáku.
Celý seznamák byl výborný. Byl tam
vynikající kuchař a strašně hodný majitel, pan Sobala, a myslím si, že se
všichni seznámili s novými spolužáky
z Lukova, kteří k nám letos přibyli.
Jmenují se Jindra, Martin, Tomáš, Erik
a Martina s Ondrou – dvojčata.
Za 6. A Jakub Diežka

Kocour v botách
V září jsme byli v divadle na pohádku
Kocour v botách. Bylo tam moc krásně.
Všechno se líbilo celému sálu i mně.
Byli tam dobří herci – král, princezna,
kocour, kluk i služka a ježibaba. Kocour
byl vtipný.
K. Vodehnalová, 3. B

Divadlo Zlín
V pátek 30. 9. jsme byli v divadle
na Malé scéně. Bylo to krásné a humorné. Minule jsme byli na Ferdovi Mravencovi, tentokrát jsme byli na Kocourovi
v botách. Měli skvělé nápady. Všem se
to určitě líbilo. Pohádka byla o zázračné schopnosti kocoura s botami svého
pána, díky kterému se jeho pán oženil
s princeznou.
A. Janušková, 3. B

Byli jsme na výstavě
V pondělí 3. října navštívila naše třída 5. B výstavu ovoce a zeleniny v Lukovečku.
Na cestu do Lukovečka jsme se vypravili pěšky. Po příchodu se nás ujali
manželé Láníkovi, kteří nám řekli zajímavosti a užitečné rady o pěstování
ovoce a zeleniny. Například o jablkách,
dýních, rajčatech. Nakonec nás čekalo
vyprávění o medu. Dozvěděli jsme se,
jak včeličky sbírají nektar z květů rostlin, jak plní plástve a jak včelař med stáčí. Zpáteční cestu jsme jeli autobusem.
Výstava se mi moc líbila, dozvěděl jsem
se něco nového a zajímavého.
D. Svačina, 5. B
FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2011

Harmonická krása
Je podzimní říjnový den.
Celou noc silně prší.
Smršť březových lístků dopadá
nejen na parkoviště U bílého koně,
ale cukruje zlatými hvězdičkami lístečků
auta učitelů- řidičů.
I já sedím už v autě a čekám na řidičku.
Prožívám pocit vnitřní zklidňující radosti.
Poloprůsvitnou vrstvou uvadlého listí,
nalepeného na předním skle,
pronikají do vozu sluneční paprsky,
jež zbarvují všechno jemnou žlutí
a nazelenalým nádechem.
Je to takový zvláštní, konejšivý pocit.
Pocit něčeho harmonicky krásného.
Lístečky se drží i při nastartování.
Až při jízdě se hvězdičky zachvěly,
sklouzly ladně po skle
a vpustily dovnitř oslňující světlo.
To proud vzduchu nelítostně sfoukl
podzimní výzdobu auta.
Bylo to jakési tiché, konejšivé zhodnocení
harmonicky krásného prožitku na Rusavě.
S odvátou barevnou krásou
mně však zůstanou nejen sentimentální city,
ale i hezké vzpomínky.
SK

Adopce na dálku
Na začátku října jsme obdrželi informaci, že jedno z našich podporovaných
dětí úspěšně ukončilo základní vzdělání
a pokračuje v dalším studiu na vyšším
stupni. Protože náklady na studium jsou
ve vyšším stupni vzdělávání vyšší, je třeba pro Devasagay zajistit roční školné
v minimální výši 6.000,- Kč. Pokud bude
nastávající podzimní sbírka na adopci
úspěšná, měli bychom opět podporovat 7
indických dětí a celková úhrada školného
bude činit 39.800 Kč. Sedmé dítě, které nahradí končícího Aruna Joysona Rodriguese vybereme z databáze vhodných
dětí na konci roku, kdy už budeme mít
jasno, zda máme dostatek prostředků na
úhradu jeho školného. Do projektu Adopce na dálku se zapojujeme ve Fryštáku
už šestnáctý rok. V naší zemi se podařilo
díky podpoře dobrých lidí za dobu trvání projektu Adopce na dálku zpřístupnit
vzdělání více než 25 tisícům dětí v nejchudších částech světa.
Letošní sbírka bude opět začínat v listopadu, o jejím zahájení se dozvíte také
z relací městského rozhlasu. Průběžné
informace o průběhu budeme zveřejňovat
ve FL a v informační skříňce na náměstí,
své dary můžete jako v minulých letech
předávat organizátorům akce. Věříme, že
se v našem městě najde hodně dobrých
lidí s otevřeným srdcem, kteří nejsou
lhostejní a udělají podle svých možností
něco proto, aby se svět měnil k lepšímu.
Organizátoři

Klub maminek

– LISTOPAD

Najdete nás na www.klubmaminekfrystak.webnode.cze.cz.
a napsat nám můžete na adresu vlastovky@email.cz.
Úterý
11. 11. Výroba lampionu
18. 11. Host: mistr barev „Gogo“ - Stanislav Kinský Novotný
15. 11. Fotografování dětí s Bárou Švajdovou
22. 11. Co nám přináší čísla v životě? Host paní Zdeňka Gořalíková
29. 11. Výroba vánočních dekorací s aranžérkou Janou Kovalovou
Tvoření pro širokou veřejnost
středa 9. 11. od 17 hod pletení pedigu s Magdou Plškovou (materiál zajištěn)
pátek 25. 11. od 18 hod patchwork s Hankou Svačinovou (materiál zajištěn, nutno vzít si s sebou šicí stroj).

Pozvánky
• V sobotu 3. 12. 2011 od 9.00–
12.00 hod se v prostorách Klubu maminek Fryšták uskuteční setkání dětí
1.- 4. tříd, tentokrát je připraveno téma
Mikuláš.
Povíme si o tom, jaká je historie
tohoto svátku, zahrajeme si divadélko
a bude připravena spousta tvoření.
Případné dotazy můžete psát a hlásit se na e-mailu: mi.nu@centrum.cz.
• Klub maminek Fryšták srdečně
zve na rodinný výlet na letiště do Štípy,
který se uskuteční 17. 11. 2011. Setkáme se v 10 hodin u letiště.
Těšíme se na všechny výletníky.
Foto – Sobotní svatováclavské
povídání a tvoření s dětmi.

Dogtrekking 2011
Od 6.- 9. 10. proběhl už 7. ročník Fryštackého dogtrekkingu. Na start tohoto
extrémního závodu se postavilo v kategorii long 47 závodníků, na turistickou 37
a kočárkovou trasu absolovovalo 10 účastníků. Absolutně nejrychlejším závodníkem se stal Nykš René, který trať longového závodu 83 km pokořil za 12 hod a 37
min., v ženské kategorii to byla Lucie Matrková v čase 13:12. Fryštacký dogtrekking
byl poslední akcí sezóny a vyhlašovalo se zde MČR v dogtrekkingu. Poděkování patří městu Fryšták a za zázemí Patriot camp Držková, a taky všem sponzorům, kteří
svými dary přispěli k ocenění výkonů jak sportovců, tak těch kteří absolovovali trať
ve vycházkovém tempu. Ale i děti, které si zkusily trať kočárkovou.
Za rok opět na shledanou na dalším ročníku se těší pořadatelé.
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LUKOVEČ K A

Letoun, hezoun a akrobat...
...tak o tyhle tituly bojovaly děti letos na drakiádě, tradičně na loukách
u myslivecké chaty. Slunečné a teplé
září nás obdarovalo vskutku krásným
babím létem. Přestože foukalo jen velmi lehce, podařilo se dostat spoustu
draků k modré obloze.

Titul „LETOUN“ si právem získal drak
ručně dělaný a po celou dobu se na nás
díval z výšky, aniž by se mu chtělo jakkoliv dolů. Titul „HEZOUN“ si odnesl ten
nejkrásnější malovaný dráček a „AKROBAT“ se pochlubil těmi nejpovedenějšími prvky, ať už nahoru, dolů, ležatými
osmičkami či různými výkruty.
Každoroční doprovodný program
tentokrát děti seznámil s technikou Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a ukázkou záchrany raněných
z autovraku. Běhání po louce pak vystřídala zábavná jízda na čtyřkolkách.
Posezení u ohně a něco k zakousnutí bylo v závěru příjemným zakončením
sobotního odpoledne.
S.V.
NOVÉ KONTAKTY:
Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120
Fryšták 763 16
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
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Včelaři ze ZO ČSV, o. s., Fryšták
Vás srdečně zvou na

kurz medového pečiva,

Mateřídouško vlasti naší milé...
(Dostaveníčka říjnového Týdne knihoven)
Podobně jako v mnoha městech a obcích České republiky se i v naší knihovně
uskutečnilo několik akcí pro mladé i dospělé ctitele uměleckého slova či duše zvídavé a zasněné. Úterní večer patřil procházce s kronikářem po fryštáckém rynku,
který v průběhu staletí prožil nemálo dramat a změn. Zastavení u jednotlivých domů
naznačilo, kolik osobností či nevšedních událostí je s nimi spojeno, kolik osudů,
rodů je s nimi spjato. V závěru jsme si prohlédli výstavku regionální literatury. Po
celý týden se mohli návštěvníci knihovny i kolemjdoucí pokochat také kolekcí českých hradů a zámků z dílny pana Františka Zapletala ze Žabárny, proslulého svými
výstavami betlémů.
Žáci šestých tříd se vydali pod vedením učitelek paní Mgr. Marcely Klapilové,
Mgr. Lenky Truhlářové, kronikáře PhDr. Česlava Zapletala a paní knihovnice Anny
Zapletalové po Andrýskově stezce. Na Skalce, jedné z tajemných dominant Fryštáku, se děti dověděly pár zajímavostí o Fryštácké brázdě, jejíž siluety uprostřed mlh
připomínaly tentokrát romantickou atmosféru z díla K. J. Erbena a romantických
anglických jezerních básníků. Rádi jsme v onen sychravý čas spočinuli v náruči tepla
kulturního zařízení ve Vítové, kde nás přivítala paní knihovnice Jarmila Jašková chlebem s čerstvými povidly a výstavkou publikací o Fryštáku a Vítové. Chlapci a děvčata vyslechli jednu z básní Theodora Zamykala, něco o přírodních krásách, vzniku,
historii a osobnostech Vítové, zhlédli fotograﬁe z minulosti Vítové i znak bývalé
samostatné obce (dílo řezbáře p. Mikla) – dnes místní části, jedné z nejkrásnějších
partií Fryštáku v čele s majestátním, pověstmi opředeným vrchem Velou.
Čtvrteční večer byl věnován pověstem našich hradů. Setkání motivoval Mgr.
Pavel Nášel úvodními verši Erbenovy sbírky Kytice (letos si připomínáme 200 let od
narození tohoto velkého českého básníka, archiváře a sběratele lidové slovesnosti),
zazněly tu úryvky nahrávky Pekárkových Starozlínských pověstí v podání herce Lubora Tokoše i nahrávka upravené pověsti o Lukrecii Nekešové z Landeku na Lukově,
předčasně zesnulé choti Albrechta z Valdštejna v podání zpěvačky a překladatelky
Kristýny Julinové. Kronikář zarecitoval Nerudovu Romanci o Karlu Čtvrtém a Mgr.
Jan Krčma přečetl ukázky pověstí známé spisovatelky Heleny Lisické. Rozprava
o pověstech nad vystavenými hrady a zámky Františka Zapletala otevřela nevšední
postřehy kolem tohoto oblíbeného žánru i vzpomínky na osobnosti jako byli Rudolf
Matouš, Dr. Karel Pekárek, František Bardoděj a Emílie Klusalová, znalci a spolutvůrci pověstí z našeho kraje. Nejnovější kniha pověstí Fryštácká brázda pověstí
je vyprodána, další rozšířené vydání připravují autor pan Slávek Zapletal, junior
a ilustrátor pan Martin Ševčík.
Na Týden knihoven volně navazují i akce ve spolupráci se školní družinou nebo
setkání se známým cestovatelem Jiřím Márou. Výhledově chystá městská knihovna
také večer, věnovaný fryštáckému učiteli, vlastivědnému pracovníku a dlouholetému kronikáři Františku Bardodějovi (110. výročí narození), besedu o Izraeli s pí
Janou Skaličkovou.
-Čz-

který proběhne ve školní jídelně
ve Fryštáku pod vedením
Jitky a Pavly Hlavové
z Bystřice pod Hostýnem ve dnech:
pátek 11. listopadu 2011 od 16 hod.
(pečení medového pečiva)
sobota 12. listopadu 2011 od 9 hod.
(zdobení medového pečiva)
Naučíte se nejen perník zamísit
a upéct, ale i krásně nazdobit.
S sebou si vezměte vhodné oblečení,
přezůvky, jídlo a pití, v pátek váleček
na válení, dobrou náladu…
Cena kurzu: ZDARMA.
Bližší informace:
jana.hrabikova@centrum.cz.
Nazdobené perníčky budou vystaveny a prodávány koncem listopadu
na včelařské výstavě.
•••
K 100. výročí založení včelařského
spolku pořádá ZO ČSV, o. s., Fryšták

včelařskou výstavu
v prostorách Sokolovny ve Fryštáku
v pátek 25. 11. 2011
a v sobotu 26. 11. 2011 8–20 hod.,
v neděli 27. 11. 2011 8–18 hod.
Ukázka kronik a fotograﬁí ze života
našeho spolku, včelařských potřeb
a úlů, informace o životě včely,
včelařství, o medu a dalších včelích
produktech, výstavka a prodej
malovaných perníčků, obrázků dětí.
Prodej medu, medoviny a svíček
z včelího vosku.
V sobotu 26. 11. 2011 od 18.15
hod. bude v kostele sv. Mikuláše ve
Fryštáku sloužena mše svatá za zemřelé i žijící včelaře včelařského spolku ve Fryštáku a okolí a za zdravá
včelstva.
Zahradkáři
ZO
LukovečekFryšták děkuji všem svým příznivcům za účast na výstavě a zároveň
oznamuje výsledky soutěže:
Nejhezčí jablko: 1. místo ing. Březina odrůda RUBÍN, 2. místo pan Šesták odrůda JONAGOLD, 3. místo pan
Kojecký odrůda RUBÍN.
Nejhezčí hruška: pan Zapletal odrůda PAŘÍŽANKA.
Největší paprika: paní Fojtíkova.
Největší dýně: Žákovi.
Kuriozity: p. Jaška – italská okurka
a pí Gubničková – grantové jablko.
Nejmladší vystavovatel: Sabinka
Divilová, 8 let – sušené švestky.
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S T U C H L ÉH O,

F RYŠ T ÁK

Nikdy neztrácejme naději a důvěřujme v Boží pomoc – i v okamžicích,
kdy se nám zdá všechno ztraceno.
P. Ignác Stuchlý

Divadelní představení
Nezapomeňte, že 4. listopadu, v pátek, přijede hroznolhotský ochotnický
spolek HROZEN.
Co o něm víme: Začátky činnosti
ochotnického spolku „Hrozen“ jsou spojeny s „Opožděnými silvestry“, které se
v Hroznové Lhotě konaly v letech 19942003. Jako skupina mladých ochotníků
se na organizování těchto zábavných
pořadů podíleli a také vystupovali v každém programu se svými scénkami většinou z rodinného života. Právě na tento
diváky oblíbený žánr se snažili po skončení „silvestrů“ navázat a od roku 2006
připravují každým rokem autorské diva-

Kronika oratoře (31.)
(školní rok 1939–40)
Letošní oratoř jsme začali s novou
chutí a novými silami, které si v prázdniny odpočívaly. Pravidelnou návštěvou
školy začal i pravidelný život v oratoři.
Brzy jsme si zvykli na každoroční změnu v představenstvu a hned jsme počali
jevit zájem o práci v oratoři. Brzy nám
byla dána možnost uplatnit se. Zakládal se kroužek ministrantů a zároveň se
hledaly schopné síly k vystoupení na jevišti. I malí se chtěli ukázat na prknech.
Hlásili jsme se, kam kdo se cítil. Ministrantů se nás sešlo přes dvacet. Založili
jsme si družinku Nejsvětější Svátosti

a nabídli své síly a schopnosti k službě
Nejvyššímu. Teď se scházíme každou
neděli na schůzi, kde se zdokonalujeme
ve své službě a chování.
Divadelní ochotníci, zvláště vzdělávací kroužek „Don Bosco“ a malí učni,
se nám starají o nedělní pobavení. Velcí
hrají velké kusy, malí malé. Hrajeme jak
můžeme, ačkoliv naše výstupy nevzbudí
vždy dojem krásna. Velcí sklízejí samé
vavříny. dokonce si pro ně jezdí i do
okolních měst a dědin, aby ukázali dobrodincům úsek naší práce. Hráli nejdříve veselohru „Vila Ráj“ a rozesmáli nás
až dost. Hned nato nacvičili a předvedli
napínavé drama „Král podzemí“, při kterém jsme zase plakali. Nejen my, malí,
ale i velcí plakali a vůbec všude, kde
se divadlo hrálo, tekly slzy soustrasti
nad pronásledovaným rytířem a jeho
synkem.
Nyní jsme vystoupili na jeviště my,
malí. Hráli jsme, co se pro nás hodilo
– trpasličí scénu „Boj s obrem“. Bylo to
veselé i smutné. Tleskali nám fest, tož

delní představení s podtitulem „Hroznolhotské etýdy“. Nazývají je tak proto,
že se nikdy nejedná o původní hru, ale
vždycky o dvě kratší komedie ze života
a z nejrůznějšího prostředí. Sami si je
píší a často tvoří přímo na zkouškách
na jevišti ve vlastní režii. Vznikají tak
scénáře, které staví na odpozorovaných
situacích z běžného života, často i na
prožitých skutečnostech. Píší tak, aby
představení bylo ve srozumitelné reálné
podobě, nebrání se ale novým netradičním formám, do kterých se někdy díky
improvizaci a vlastní režii dostanou. Výrazným prvkem je autentičnost a především humor. Vidět je můžete v TV NOE.

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

12

FRYŠTÁCKÉ LISTY 11/2011

to muselo být dobré. Kdosi z ogarů nám
to kritizoval: „Když se odmyslí ty chyby,
tož to bylo bezvadné!“
Aniž jsme se nadáli a už tu byl sv.
Mikuláš se všemi radostmi pro malé.
Byl k naší oratoři letos velmi štědrý.
Byli jsme asi moc hodní. Nadělil nám
všem, kteří máme oratoriánské knížky,
mimo dobrých věcí na zub, též různé
drobnosti do školy nebo něco z oděvu.
Vyslovujeme tu vděčné: „Pán Bůh zaplať“ sv. Mikuláši a všem, kdo mu pomáhali nám způsobit radost. Jsou to na
prvním místě naši fryštačtí dobrodinci
a hodné maminky, které pro nás těžce
sehnaly a připravily tolik věcí. Na druhém místě projevujeme svou vděčnost
svým představeným, kteří se o všechno
toto postarali a sami se spokojili tím, že
se radovali z naší radosti.

Nové knihy na baru
Karel Nešpor – Jak překonat hazard: Kniha pojednává o problémech
působených hazardem. Postupně se
zabývá diagnostikou, krátkou intervencí, léčbou i prevencí hazardního
hráčství. Samostatná kapitola je též
věnována pomoci rodinám s tímto problémem, a to i tehdy, když se osoba
s hazardním hráčstvím odmítá podrobit léčbě. V další části knihy najde
čtenář některé terapeutické pomůcky,
dotazníky, výzkumné zprávy a oﬁciální
dokumenty. Kniha je doplněna obsáhlým přehledem použité literatury.
Petr Štípek – Dítě na zabití: Děti, o
nichž kniha pojednává, chodí většinou
na druhý stupeň základní školy. Jsou
hyperaktivní (neposedné), nepozorné
a zlobivé. Takové děti většinou nevydrží chvilku v klidu, vrtí se, pozorují vše
kolem, vypadá to, že nás ani neposlouchají a nevnímají, neustále si s něčím
hrají, houpají nohama, vyrušují, nedokončují, co začaly, jsou hlučné, náladové, vznětlivé, vzdorovité, vždy v opozici,
nepořádné, roztržité. Kniha může sloužit jako průvodce na cestě porozumění
rodinným vztahům a pomoci dítěti.
Thomas Moore – Život jako hra na
osmnáct jamek: Osmnáct ﬁktivních
příběhů uvádí čtenáře do světa golfu,
který je v autorově pojetí zároveň hracím polem (greenem) našeho života.
Golf hraje v jednotlivých příbězích roli
„hry na život“, zenového příběhu se
skrytým tajemstvím, které musí čtenář spolu s protagonisty rozlousknout
nebo pochopit, aby nalezl klíč, který se
skrývá nejen v přesném úderu a nastavení golfové hole, ale také v postoji
a myšlenkovém rozpoložení hráče,
v jeho nasměrování vzhledem k vlastnímu životu.

Potěšilo nás...
(Poděkování za ocenění přínosu Pekárkovy rodiny pro rozvoj regionu)
V průběhu září jsme obdrželi dopis od paní profesorky Mgr. Jany Formanové,
dcery našeho čestného občana PhDr. Karla Pekárka, připomínající nezapomenutelné chvíle setkání s potomky a příbuznými Pekárkovy rodiny a zástupci fryštácké
občanské veřejnosti v rámci slavnostního udělení čestného občanství spisovateli
a etnografu dr. K. Pekárkovi a ocenění podílu bratří Eduarda, Josefa a Karla na
hospodářském, kulturním a společenském rozvoji Fryštácka. Současně byla nově
vznikající ulice pod mateřskou školou nazvána Pekárkova.
Z milého dopisu, který nás potěšil, pro naše čtenáře vyjímáme:
„Již při prvních verších o rodné zemi, přednesených Mgr. Pavlem Nášelem,
si člověk uvědomil, jak důležitý je pro život bod země, odkud vyšel. Místo, odkud
bere sílu s pomocí Boží vše překonat a i přes protiventsví prožít dobrý a plný život.
Písně nového Fryštácka v úžasném podání všech členů skupiny Prameny musely
chytit za srdce úplně každého. Projev pana starosty Mgr. Lubomíra Doležela odhalil, že s vědomím a pokorou, že je našim krokům požehnáno, mohou lidé dělat
pro své město činy dobré a správné. A obsáhlý, fundovaný a na pečlivém sběru
dat založený příspěvek PhDr. Česlava Zapletala byl obdivuhodným shrnutím života
a díla bratří Josefa, Eduarda a Karla Pekárkových. Ve svém ne vždy lehkém životě prokazovali všichni poctivost, pracovitost a vztah ke svému rodnému městu
Fryštáku.
Ráda bych také poděkovala všem, kteří se na přípravě oslavy podíleli. Nemálo
času, ochoty a práce bylo vidět za vším: výstavkou a informačním panelem k výročí Dr. K. Pekárka v centrálním okně Městské knihovny, výtvarně i graﬁcky krásnou
úpravou pozvánky, rozplývajícími se moravskými koláčky...
Pro mne osobně jsou nezapomenutelná i třeba jen krátká setkání či rozhovor
s vámi, lidmi milovaného města mého dětství. Rozhovor s již jmenovanými zastupiteli města, ale i s paní matrikářkou, s pí učitelkou Mgr. Knedlovou i fryštáckými
hudebníky pí Kunstovou a panem Hovadíkem, kronikářem města p. Zapletalem
i kronikářem města Zlína p. Galáskem a v závěru oslavy a před odjezdem na nedělní pouť do Štípy i s panem farářem P. Dibelkou.
Přeji Vám všem hodně zdraví a sil. Přeji Vám, aby se Vám to, co si přejete
v životě osobním a v životě vašeho města, vždy splnilo.
S úctou Mgr. Jana Formanová, Praha“
Upřímně děkujeme. Pro nás domácí bylo ctí, že se toho krásného setkání zúčastnila tak početná část potomstva rodu Pekárkova z celé vlasti. Dobrým lidem
jsou brány našeho města vždy otevřeny.
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DĚKUJEME:
Z-STUDIO (tisk plakátů), p Minaříkovi (zapůjčení stanů) WBS (zapůjčení
stanů), Lukov, Lukoveček (zapůjčení
stanů), p. Frelichovi (zdroj elektřiny),
Zahrádkáři Lukoveček (moštování),
Fryšták (technická podpora), Fryštácké
neziskové organizace Rozruch, Vlaštovky a Skauti, ZD Fryšták (zapůjčení
techniky), Ranč v Sedle (organizace
koní), p. Raška (živá zvířátka) a všem
kteří zabezpečovali zdárný chod akce
(občerstvení).
VYHODNOCENÍ ANKETY
Farmářské trhy ve Fryštáku
– říjen

Jak se vám libíly...?

+
Martin na bílém koni?
Hej, Bille, ještě pořád tě pronásleduje chuť hovězího steaku?
Jasně Joe, ale už teď se těším na
pořádné kachní prso. Prý bude k dostání bez steroidů. Slunce ještě mnohokrát zajde za obzor, než přijde vytoužená sobota 12. listopadu. To už by měl
dorazit i náš dávný přítel Martin. Však
víš, ten s tím běloušem...
Ty, Bille, dáme si zase steak jak
bejk?
Jasně Joe, ale raději bych si koupil
také kus syrového masa. Zapsal jsem
to chlapcům do té „Knihy přání a stížností“, kterou tam mezi lidmi nosily ty
prérijní poupata ze skautu. Říkali, že
prý to není jen tak sehnat vyzrálé, na
Valašských prériích odchované maso,
tak prý raději žádné, než...
Příště tu ale zřejmě půjde o kejhák. V převaze bude drůbež; pistolníku. Možná budou mít i svatomartinské
husy, uvidíme...
Ty, Bille, znáš někoho z našich, kdo
by tam měl také prodávat?
Jasně že znám Joe, ale kdo by šel
dnes s kůží na trh. Taky si myslíš, že by
si organizátoři měli zajistit prodávající
sami? Vždyť jsou to hombres, co jim
mošt a mléko ještě teče po bradě...
Tak jim je, Bille, doporučíme. Za námahu nám to přece stojí.
Hej, Bille, dokonce i malý hubeňour
Jim říkal, že se náramně bavil. Svezl
se na bryčce, zastřílel si z luku, zašvihal bičem, zatočil si lanem, vyrobil si
vlastní kožený náramek, podíval se, jak
se kuje kůň a ještě má i fotku svého
obličeje na obraze s indiánem a kovbojem.
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Ty, Bille, šerif prý bude hledat někoho, kdo v „malém-velkém“ Fryštáku
postaví nové náměstí, řekl mi to Frankie Práskač. Jasně, Joe, slyšel. A jak
bude vypadat, Bille? To ví jen Tlustý
Tony. Místo plánů jsem na trhu našel
jen seznam farmářů a trhovců. Ten se
ti bude taky hodit...
Hej, Bille, viděl jsi tam ty velké teepee? To přece muselo postavit a složit
aspoň dvacet chlapů. Nebo čtyři, co
měli dost ohnivé vody?
Něco mě napadlo, Joe. Řeknem
i chlapům od nás a zajdeme jim příště
na pomoc. Třeba aspoň s úklidem.

KLADNÉ

Líbí se maskot: 17 hlasů
Líbí se všechno: 22 hlasů
Traktor, zvířátka: 12 hlasů
Hudba: 2 hlasy
Laso: 2 hlasy
Sýry: 6 hlasů
Výroba z kůží: 3 hlasy
Skautky: 9 hlasů
Ať jsou trhy častěji: 4 hlasy
Výborný moderátor: 9 hlasů
Koutek pro děti: 4 hlasy
Aby trhy pokračovaly: 6 hlasů
Koně: 3 hlasy
Atmosféra: 2 hlasy
Originální, super...

–

ZÁPORNÉ

Není maso: 5 hlasů
Zima: 6 hlasů
Nejsou tu kováři.
Obchod s masem nemá cenovky.
Nevidím na představení s bičem.
Chybí mi pečivo (chleba).
Odpadkové koše.

Tak jo, Bille, určitě jim s tím pomáhá už hodně lidí. A navíc, příště už asi
bude fakt zima.
Jo, Joe, řeknu mojí milé Marry, ať mi
na cestu nachystá teplé spodní prádlo.
Rána bývají chladná... a nerad bych se
vrátil s bledou tváří.
Vážení, těší se Bill, Joe i my.
S přáním všeho příznivého, Jiří Sadila 776 140 653 a Tom Černý 602
566 844 se těší na vaše tipy (farmářů, pěstitelů), co stojí za to na naše
trhy pozvat!!!
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EXPEDICE
PEAK LENIN
POKRAČUJE

Marcel se vrátil z Osh, ale v kempu
1. mě nezastihl, neboť vynáším další
potřebné potraviny a plynové bomby
do vyšších kempů. Bylo důležité poctivě předem připravit každou zastávku
až k samotnému vrcholu Lenin. Jedině
tak můžeme vůbec pokračovat i s tímto
velkým, časovým deﬁcitem. Po čtyřech
dnech boje se z nás opět stává tým.
Dlouho jsme seděli v jurtě, povídali si
a plánovali strategii nejnáročnější části výstupu. V následujícím týdnu bude
postup mnohem pomalejší, protože
nastupujeme na ledovec, sněhovou
stěnu, jeskynní průrvy a lavinové pole.
Na takovém materiálu se musíme jistit
a podřídit chůzí jeden druhému. Začátek nebyl příjemný, hustě sněžilo
a 5300 m.n.m. Marcela nepřivítalo
zrovna nejpříjemněji. Hned jsme zalezli
do stanu a po zbytek večera rozpouštěli sníh a vařili čaje. Běžně zaléháme
a usínáme v -10°C. Následující kemp 3.,
v nadmořské výšce 6700 m.n.m. pro
nás byl před dosažením vrcholu posledním. Vynesli jsme zde nezbytné zásoby, zakopali je do země, poznačili toto
místo v GPS a sešli zpět dolů. Dochází
nám čas, předpověď počasí straší a tak
plánujeme alternativní řešení s tím, že
z kempu 3 polezeme rovnou na 7134
m.n.m., bez zastávky a odpočinku. Neočekávaně nám ovšem neznámí horolezci odcizili zakopané potraviny, které
jsme poctivě vynesli do extrémních výšek a tak se potýkáme s rozhodnutím
o ukončení naší cesty. Jenže i v takové

situaci se vždy snažíte vymyslet vše pro
to, aby to neskončilo. Z tohoto důvodu
se zase rozdělujeme, tentokrát na mé
doporučení. Partner zaznamenal opětovné náznaky nemoci! Jeho nespavost
a noční halucinace mě osobně přiměly
k rozhodnutí se od Marcela odtrhnout,
sejít 800 metrů převýšení a vyprosit od
ostatních dobrodruhů zbytek jejich zásob. Se ztrátou jednoho dne se unavený
a naprosto vyčerpaný vracím s jídlem do
nejvyššího kempu. Naštěstí pro večeři
byl sníh již rozpuštěný, a o to se postaral zodpovědně Marcel. Expedice pomalu stoupá ke svému vrcholu a nám proto
zbývá přečkat poslední noc před dosažením očekávaného Peak Lenina. Jenže
nám nepřeje počasí a hlavně Marcelovo
zdraví. Vůbec přes noc nespal, tudíž se
probudil již vyčerpaný, bez energie a do
silných povětrnostních podmínek. Podmínek, ve kterých se nedalo bezpečně
pokračovat. Všechny expedice kolem
nás – většinou ruské – balí své věci
a ukončují putování za druhým nejvyšším vrcholem Pamíru. Po 22. dnech
maximálního nasazení Marcel uznává
– čehož si u něj nesmírně vážím – že
se stává nebezpečným a racionálně
neuvažujícím horolezcem, a proto dobrovolně ukončuje snahu dosáhnout
vrchol. Já se cítil dobře, ale lhal bych,
kdybych řekl, že bych zvládl pokračovat
sám. Aklimatizovaný jsem byl výborně,
ale začal jsem být psychicky nestabilní. Vždyť kolem nás za tento měsíc,
co jsme tady, zemřelo 13 kluků různé

národnosti, a to z mnohých příčin. Lavina, zástava srdce či umrznutí. To mě
znepokojovalo nejvíce. Navíc situace
s našimi ukradenými potravinami taky
nepomohla. Proto se 23. srpna 2011
pevně rozhodujeme ukončit Expedici
Peak Lenin 2011 namísto v 7134 m.n.m
ve výšce 6210, a to na hoře Razdelnaja.
K dosažení vrcholu nám chyběl jeden jediný den - přesněji tedy 12 hodin.
Přijměte tedy pozdrav z Peak Razdejnaji, pohoří Pamír, stát Kyrgyzstán. Zde
vlaje prapor města Fryšták a zde se
končí německo-česká expedice. A dovolte mi, abych věnoval vzpomínku v našich listopadových fryštáckých listech
všem klukům a mým kamarádům, kteří
sem jeli za stejným účelem, ale již se
nevrátili.
S přátelským pozdravem
Jirka G.
www.crossingborders.eu.com
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Krvácení
= hemoragie, je únik krve
z cévního systému.
• Dle druhu poškozených cév dělíme
na:
vlásečnicové – mírné, obvykle nepříliš
vážné, po chvíli samo ustane (povrchní
poškození, odřeniny),
žilní – krev volně vytéká z rány, někdy
vyžaduje ošetření,
tepenné – jasně červená krev vystřikující z rány v rytmu tepu, pokud nedojde
k zastavení je možné vykrvácení.
• Podle přístupnosti místa krvácení
dělíme na:
vnější – lze zastavit tlakem v ráně
nebo tlakovým obvazem, jsou to odřeniny, sečné rány atd...
vnitřní – je nutný operativní zákrok, pokud nedojde k samovolnému zastavení
krvácení (např. v mozku, v dutině břišní – př. prasklý žaludeční vřed, v dutině
hrudní – hemotorax – krev v dutině hrudní porušení plíce atd....)
• Podle závažnosti lze krevní ztrátu
rozdělovat:
10 % (0,5 litru u dospělého) – mírná
krevní ztráta, běžně odebírána dárcům
krve,
20 % (litr u dospělého) – závažná krevní ztráta, většinou neohrožuje život,
40 % (2 litry u dospělého) – ohrožuje
život rozvinutým šokem.
ZÁSTAVA KRVÁCENÍ
Spoustu malých,drobných krvácení je
organismus schopen zastavit sám. Ale
u velkých krvácení tomu musíme pomoct.Použití tlakových bodů a škrtidel
je vhodné pouze pro zmírnění krvácení,
tlak v ráně je většinou nejúčinnější a nejšetrnější metoda první pomoci. Škrtidlo
vždy poškozuje tkáň a jeho použití může
vést až ke stavu vyžadujícímu amputaci
končetiny. Tlakové body je navíc nutno
poměrně přesně znát.
Žilní a vlásečnicové krvácení vyžaduje většinou pouze dezinfekci okolí rány
a obvaz. Krvácení z křečových žil, které
může být velmi značné, stavíme stažením elastickým obinadlem na zvednuté
noze. Velmi častou chybou je pokoušet
se toto krvácení stavět škrtidlem. Většinou je škrtidlo nedostatečně utaženo
a ztěžuje odtok krve, nikoliv však přítok,
čímž se krvácení pochopitelně ještě zesílí.
Pro člověka se špatnou srážlivostí
krve může být i obyčejné říznutí životu
nebezpečné.
První pomoc při vnitřním krvácení je
vždy rozeznání nebezpečí (mechanismus úrazu směřující do oblasti trupu
a stehen) a volání zdravotnické záchranné služby. Protišoková poloha zmírní
zhoršování stavu před odborným transportem.
Nikola Dorazínová
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HRÁDEK

domov
pro osoby se zdravotním postižením
ve Fryštáku
Tak nám nastal zase nový školní rok
a pomalu se k nám přikradlo i další roční období –podzim.
I uživatelé Domova Hrádek přijali
tuto skutečnost za svou a to tak, že
v rámci aktivizací si z nasbíraných jablek dělali domácí mošt a pobyt na nádvoří už nikdo neužívá pouze v tričku.
Přesto stále čerpáme energii ze slunečních paprsků, a tak nás sluníčko, byť už
nehřeje stále, vybízí k aktivitě.
Začátkem října jsme v budově 21.
Krajského úřadu ve Zlíně na chodbě
16. etáže nainstalovali výstavu obrazů
našich uživatel, kteří prostřednictvím
svých výtvarných prací rozehráli hru
svých fantazií a myšlenek.
V rámci týdne sociálních služeb,
který probíhal od 10.–16. 10. 2011
jsme tak místo klasického Dne otevřených dveří uskutečnili měsíc otevřených
srdcí a naprosté duševní svobody. Díla
našich“ umělců“ nepodléhala žádným
stylům ani zákonitostem. Pracovali
s libovolnými tématy, barvami a emocemi. V úterý 11. října jsme od 9.00
hodin prezentovali zmiňovanou výstavu
i Hrádek samotný malou ochutnávkou
šikovnosti našich uživatel přímo ve
foyer 21. budovy. Bylo to velmi příjemné a pozvánky nám téměř mizely pod
rukama. Výstava, která končila 31. 10.
vyvrcholila rozloučením a dobročinnou
aukcí vystavovaných děl ve spolupráci
s občanským sdružením VIA SOPHIAE.

Podzim na Hrádku
Všem, kteří si nenechali ujít výstavu
ani aukci a přitáhla je zvědavost, moc
děkujeme, neboť tak vnímáme podporu veřejnosti, která je pro nás solí nad
zlato. I nadále zůstáváme věrni vytčeným dílčím krokům vedoucím až k tomu
největšímu cíli, a tím je transformace
našeho zařízení. Možná to slovíčko
samotné zní krkolomně, ovšem skrývá
se za ním proces změny v pohledu na
uživatele Hrádku, a i s drobným přihlédnutím k míře jejich handicapu na ně
nahlížíme jako na jedinečné osobnosti
se svými plány, které si zaslouží nikoli
naši lítost, ale respekt a podporu svých
schopností. Stejně jako my všichni,
i oni tak získávají tolik potřebné sebevědomí. Zaměstnanci a klienti tak pracují
na velké výzvě, při které nám vy všichni
můžete být nápomocni svým porozuměním a vírou, že to i přes všechna úskalí
zvládneme.
Děkujeme tak nejen fryštačanům
a sponzorům, jejichž podpora je viditelná, ale i všem těm, jejichž míra sympatií
je zatím tak nějak neviditelná.
A přece tu je…
SŠ
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Děkování za dary a plody Země
Na závěr bychom chtěli poděkovat
nejenom všem, kteří se podíleli na
přípravách a průběhu této slavnostní
a zároveň hodové 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.
Jménem všech spoluobčanů ze
Žabárny děkuji rodině Zapletalové za
obětavou práci při udržování veřejných
ploch v této místní části.
ZK

PODĚKOVÁNÍ

Opět je tu podzim. Z polí je již téměř vše sklizeno a než se nadějeme,
bude tu zima a s ní adventní čas.
A proto jsme chtěli poděkovat nejenom
za letošní úrodu, ale za všechny dary
a plody Země, kterými jsme byli tento
rok obdarováni. Hojná úroda a plná spíž
totiž není samozřejmostí ani v našich
zeměpisných šířkách. Za připomenutí
určitě stojí známý příběh Starého zákona o sedmi tučných a sedmi hubených
letech. Kdekdo může namítnout, že
dnešní dobu nemůžeme s tehdejší srovnávat nebo že střídání tučných a hubených období je spíše záležitostí ekonomické situace každého z nás. Na tom
všem je kousek pravdy. Příklad z doby
minulé stále platí, protože my, na rozdíl
od Josefa, nevíme, kdy které z těchto
období přijde, a proto bychom se podle
toho měli chovat. Zamyšlení je však na
každém z nás...

Vážený pane Zapletale, velmi nás
dojal článek, který jste věnoval ve Fryštáckých listech panu Rudolfu Ševčíkovi.
Jednalo se o úryvky z knihy F. FryšákaBuchlovského: Na Tesáku. Vaše milá
slova věnovaná našemu tatínkovi v nás
opět vyvolala hezké vzpomínky na něj a
jistě by ho zahřálo u srdce vědomí, že
jeho láska ke knihám, myslivosti, zdejšímu kraji a jeho obyvatelům nebude zapomenuta. Za to Vám moc děkujeme.
S úctou Ševčíkovi.

Poděkování

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám všem poděkovat za projevenou soustrast při posledním
rozloučení s naší drahou dcerou,
manželkou, maminkou – paní Jituškou Kapustovou.
Velmi si vážíme toho, že jste
v tak hojném počtu byli s námi a doprovodili ji na její poslední cestě.
Rodiny Vyskupova a Kapustova

V měsíci LISTOPADU 2011 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Zdeněk Dlabaja
Gerda Drozdíková
František Gálík
Pavel Hubáček
Oldřich Janoch
Jaroslav Jurčík
František Karásek
Zdeněk Konečný
Jaroslav Krajča
Miroslav Minařík
Marie Mlýnková
Anna Petříková
Libuše Píšková
Jarmila Staňková
Rostislav Ševců
Jaroslava Žáková

Blahopřejeme!
60 let od uzavření manželství – DIAMANTOVOU SVATBU – slaví manželé
František a Jaroslava Poláškovi.
Gratulujeme a přejeme mnoho
štěstí, rodinné pohody a zejména
zdraví do dalších společných let.

Město Fryšták, Dům Ignáce Stuchlého, fryštácká farnost a MO KDU-ČSL Fryšták
Vás srdečně zvou na
prezentaci nové knihy autora – Mgr. Víta Němce

ŠKOLSKÉ SESTRY III. ŘÁDU sv. FRANTIŠKA
VE FRYŠTÁKU 1898 – 1927
Středa 16. listopadu 2011 v 16:30 v sále DISu
Na programu bude představení obsahu nové knihy doprovázené promítáním dobových fotograﬁí. Po přednášce možnost komentované prohlídky Domu Ignáce Stuchlého
(bývalého kláštera sester).
Publikace, jejímž autorem je Vít Němec, odkrývá jednu z dnes již zapomenutých kapitol z dějin Fryštáku. V knize jsou prezentovány výsledky rozsáhlého výzkumu doposud
neprobádaných archivních pramenů, díky nimž má čtenář možnost poznat zajímavou
historii činnosti kongregace školských sester v našem městě. Sestry se ve Fryštáku
usadily v roce 1898 v budově bývalé obecné školy, k níž později přistavěly novou budovu obecné a měšťanské dívčí školy. Zároveň zde provozovaly mateřskou školu, pracovnu pro dospívající dívky a ve 20. letech také ústav pro slabomyslné děti. Autor nezastírá
skutečnost, že soužití kláštera s místní obecní správou a školskou obcí bylo postupem
let čím dál tím složitější a zapříčinilo nakonec odchod sester z Fryštáku. Zajímavá
i závěrečná část knihy nahlížející do zákulisí komplikovaných a zdlouhavých jednání
o prodeji objektu kongregaci Salesiánů Dona Boska.
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Valný sněm Svazu skautů a skautek ČR na Elišce

Tak jako každá organizace má i Svaz
skautů a skautek ČR své řídící orgány.
Nejvyšším zasedáním je Valný sněm svolávaný jednou za tři roky. Právo účasti na
tomto sněmu mají vedoucí všech oddílů
a jejich zástupci z cele republiky. Valný
sněm kontroluje přijatá usnesení z minulého Sněmu a předkládá další koncepce
fungování Svazu na další období, řeší programové a ideové otázky, volí orgány pro
řízení Svazu do dalšího Sněmu. Tím je tzv.
Hlavní stan, který se skládá ze starosty,
místostarosty, jednatele a po jednom zástupci za tzv. Kmeny (chlapecký, dívčí,
roverský a oldskautský) a člena Revizní
komise.
Pořádáním Valného sněmu byly tentokrát pověřeny fryštácké oddíly, takže bylo
hned jasné, že při předpokládaném počtu
účastníků okolo 50 osob, nelze jinak, než
že se bude konat na naší chatové základně Eliška. S přípravou bylo sice hodně
práce, ale ve Svazu už všichni ví, že na
fryštáčany je spolehnutí, a tak se vše podařilo včas zorganizovat.
Vlastní Sněm byl svolán na sobotu 8.
října, ale řada účastníků přijela už v pátek
večer, tak mohly některé přípravné diskuse už proběhnout předem. V sobotu ráno
se pak sjeli i ostatní účastníci, dopoledne proběhly tzv. Kmenové sněmy, které
si prodiskutovaly vlastní návrhy pro Valný
sněm, včetně návrhů kandidátů pro volby
do Hlavního stanu.
Vlastní Sněm pak byl zahájen po obědě slavnostním nástupem, vztyčením
vlajky a zaseknutím sekery jako známky
zahájení činnosti. Při přípravách rokování
jsme počítali s tím, že se vše odehraje
u ohniště, takříkajíc v přírodě, ale už při
zahájení nás prohnal prudký déšť. Sněm
proto proběhl v chatě Eliška. Schválený
program Valného sněmu pak pevně řídil
bratr starosta Ivo Vacík. Do podvečera se
pak podařilo probrat celý program a hlavně, i přes emotivní jednání a opakování,
proběhly řádné volby.
Sněm skončil až za tmy a to jsme
v programu měli mít ještě krásný táborák
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a v neděli ráno cestu na Hostýn. Vše muselo být odvoláno kvůli špatnému počasí.
Účastníci sněmu se tedy rozjeli domů ještě v pozdních večerních hodinách.

Eliška tedy předčasně osiřela, na místě kde mělo plápolat pět slavnostních
ohňů, se krčilo pět pagod z polen přikrytých igelity a do nich bušil déšť. Namísto
zpěvů a kytar bušily do střechy padající
žaludy. Smutno bylo z předčasného konce...
Ale pro fryštácké oddíly to tak smutně nedopadlo. Bratr Libor Hanák–Noe
byl zvolen do druhé nejvyšší funkce ve
Svazu skautů a skautek, jako místostarosta. Také Revizní komise Svazu je celá
z Fryštáku, další funkce mají naši členové v orgánech jednotlivých kmenů. Takže
můžeme být spokojeni nejen z dobré reprezentace fryštáckých skautů a skautek
při organizaci této akce, ale i s tím, že do
budoucnosti máme šanci ovlivňovat dění
ve Svazu. Fakt je, že u nás každá získaná
funkce znamená nejen čest, ale i k dosavadní činnosti další práci navíc. Ale té se
nebojíme.

Bělák Bedřich–Klaus
placená inzerce
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FOUKANÁ IZOLACE
NEVYPOUŠTĚJTE SVÉ PENÍZE DO OVZDUŠÍ...
Foukaná tepelná izolace je bezodpadové zateplování stávajících i nových objektů. Pomocí aplikačního stroje, který
zůstává po celou dobu v dodávkovém automobilu, je hadicemi za pomocí vzduchu do izolovaného prostoru vháněn
izolační materiál. Materiál přilne těsně ke stavební konstrukci, a tím se zabrání mezerám a vzniku tepelných mostů.
Je potřebné se pouze připojit do elektřiny Vaší nemovitosti a zateplování může začít…

FOUKANÉ TEPELNÉ IZOLACE – správná volba k zateplení Vašeho domu či chaty!!!
VÝHODY TÉTO TECHNOLOGIE

kompletní izolování bez tepelných mostů
aplikace bez vyklízení půd a jiných prostor
izolování i velmi těžce přístupných míst
váš dům o standardní velikosti zateplíme za 3 -5 hodin
bezodpadová technologie
příznivá cena
doprava a aplikace v ceně

Od listopadu 2011 nově i na Holešovsku a okolí!

KONTAKT: www.zenta.cz, e-mail: zenta.sro@seznam.cz, tel.: 606 829 900, 605 247 035

Jsme zařazeni do projektu „Zelená úsporám“ • ÚSPORA AŽ 30 % nákladů za teplo
placená inzerce

ODVOZ
A LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
ZDARMA

placená inzerce

včetně
vystavení dokladu
o ekologické likvidaci
Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ

Tel: 777 550 621
608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

SERVIS

tady půjdu na porážku, tož potom kolem té 12 hodiny
už sa možete stavit a okoštovat ty delikatésy, co ze mě řezník nadělá...
***
Tož třeba PRDELAČKA, MASO PEČENÉ AJ VAŘENÉ, PREJT, OVÁREK, JITRNICE,
TLAČENKA, ŠKVARKY A ZAKÚSNÚT SA MOŽETE AJ DO DOMÁCÍHO CHLEBA
A JINÝCH ZABÍJAČKOVÝCH SPECIALIT. A PIT SA BUDE DOMÁCÍ TRNEČKA...
ZVE VÁS KOLEKTIV

placená inzerce

V SOBOTU 19. LISTOPADU

Výhody:
• Servis všech značek
• Svozy mobilních telefonů zdarma
• Cenově dostupné opravy MT
• Profesionální konzultace
• Špičkové vybavení servisu
• Na trhu od roku 1993.
Mobil: +420 603 233 411
Web: www.mrs-zlin.cz
E-mail: servis@mrs-zlin.cz

placená inzerce

MOBILNÍCH TELEFONŮ

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

Pojišťovací poradce
České pojišťovny
Jana Nováková

Navštivte naše obchodní místo České pojišťovny
a využijte mimořádné slevy 25 %
POZOR!

Nyní povinné ručení již od 1.046 Kč/ ročně.*
Náměstí Míru 45
763 16 Fryšták
OTEVÍRACÍ DOBA
Po 9.30 – 17.00
Út
9.30 – 14.00
St
9.30 – 17.00
Čt
9.30 – 14.00

tel.:
+420 603 886 285
e-mail: JanaNovakova@servis.cpoj.cz
vzkazy: www.poradce-cp.cz/jananovakova
Mimo pracovní dobu mě můžete kontaktovat
telefonicky nebo e-mailem.

placená inzerce

K O S M E T I C K Ý

* při započtení max. bonusu u obsahu do 1.000 ccm.

S A L O N

POHODA
M. Janušková, nám. Míru 17, Fryšták
Tel.: 608 860 792, mjanuskova@seznam.cz, www.januskova.wz.cz

HOT STONE
Rituál MATANGI
Rituál TOKORIKI

kosmetika a nehtová modeláž
ošetření pleti základní i luxusní
prodlužování řas
trvalá na řasy
barvení obočí a řas
depilace obličeje i celého těla
prodej přípravků pro domácí péči
prodej dárkových poukazů
masáž obličeje a dekoltu
ošetření obličeje horkými mušlemi a studenými lasturami
kosmetické ošetření těla horkými mušlemi – hluboce relaxační procedura

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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